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 اإلهداء
 

 ني، والدُّعاة املخلصني، وطالب العلم اجملتهدين، وأبناء األمَّة الغيورين:إىل العلماء العامل
أهدي هذا الكتاب سائاًل املوىل عزَّ وجلَّ أبمسائه احلسىن وصفاته الُعال أن يكون خالصاً 

 لوجهه الكرمي.
 

ا وَ  ۦَفَمن ََكَن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرب ِهِ ﴿قال تعاىل:  َحَدَۢا  ۦٓ ََل يُۡۡشِۡك بِعَِباَدةِ َرب ِهِ فَۡلَيۡعَمۡل َعَمٗلا َصَٰلِحا
َ
  ﴾١١٠أ

 .[110]سورة الكهف:
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 مقدِ مة
نَّ احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده إ  

ريك له، وأشهد أنَّ حممَّداً هللا؛ فال مضلَّ له، ومن يضلل؛ فال هادي له. وأشهد أن ال إ له إ ال هللا وحده ال ش
 عبده، ورسوله.

َها ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ يَ ْ َءاَمُنواْ  ٱَّلذ َ  ٱتذُقوا ۡسلُِموَن  ۦَحقذ ُتَقاتِهِ  ٱّللذ نُتم مُّ

َ
 . [102]سورة آل عمران:﴾ ١٠٢َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ

َها ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ يَ ْ  ٱَّلذ ْ َءاَمُنوا َ  ٱتذُقوا ْ قَۡوَلا  ٱّللذ ا  َوقُولُوا ۡعَمَٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗۡ ٧٠َسِديدا

َ
يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ َوَمن يُِطِع   .[71]سورة األحزاب:﴾ ٧١َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  ۥَورَُسوَلُ  ٱّللذ

 أمَّا بعد:
ذا اي رب   لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، لك احلمد حَّتَّ ترضى، ولك احلمد إ  

 رضيت.
عوامل النُّهوض، » هذا الكتاب السَّادس )صفحاٌت من التَّاريخ اإل سالمي( يتحدَّث عن الدَّولة العثمانيَّة

فيعطي صورًة واضحًة عن أصول األتراك، ومَّت دخلوا يف اإل سالم، وعن أعماهلم اجمليدة « وأسباب السُّقوط
اجم لشخصياٍت تركيٍَّة صهرها عرب التَّاريخ، ويستلُّ من بطون املصادر، واملراجع  الكرمي،  القرآنبعض الَّتَّ

وسامهت يف بناء احلضارة اإل سالميَّة، ونصرت مذهب أهل السُّنَّة أمثال: السُّلطان سلجوق، وألب أرسالن، 
 ونظام امللك، وملكشاه.

: أنَّ األتراك ا لَّذين قاموا ببناء الدَّولة ويتحدَّث الكتاب عن جهادهم، ودعوهتم، وحب  هم للعلم، والعدل، ويبني  
العثمانيَّة امتدادًا للسالجقة، ويتحدَّث حديثًا منصفًا عن زعماء الدَّولة العثمانيَّة، كعثمان األوَّل، وأورخان، 
ومراد األوَّل، وحممَّد جليب، ومراد الثَّاين، وحممَّد الفاتح، ويبني   صفاهتم، واملنهج الَّذي ساروا عليه، وكيف 

ع سنن هللا يف بناء الدَّولة، كسنَّة التَّدرُّج، وسنَّة األخذ ابألسباب، وسنَّة تغيري النُّفوس، وسنَّة تعاملوا م
 التدافع، وسنة االبتالء، وكيف حقَّق القادة األوائل شروط التَّمكني، وكيف أخذوا أبسبابه املاد  يَّة، واملعنوية؟

القسطنطينية نتيجة جلهود تراكميَّة شارك فيها العلماء، وما هي املراحل الَّيت مرَّت هبا؟ وكيف كان فتح 
 والفقهاء، واجلنود، والقادة على مر   العصور، وكر   الدُّهور، وتوايل األزمان؟

ياسيَّة، واال تصادية، قويبني   للقارئ الكرمي: أنَّ النُّهوض العثماين كان شاماًل يف كافة اجملاالت العلميَّة، والس  
 واحلربيَّة، وأنَّ للتَّمكني صفاٍت ال بدَّ من توافرها يف القادة، واألمَّة، وبفقدها يُفقد التَّمكني. واإل عالميَّة،



5 
 

ح للقارئ حقيقة الدَّولة العثمانيَّة، واألسس الَّيت قامت عليها، واألعمال اجلليلة الَّيت قدَّمتها لألمَّة   ،ويوض  
طات الصَّليبيَّة الربتغاليَّة، ومناصرة أهايل الشَّمال األفريقي   ضدَّ كحماية األماكن املقدَّسة اإل سالميَّة من خمطَّ 

احلمالت الصَّليبيَّة اإلسبانيَّة، وغريها، وإ جياد وحدة طبيعية بني الوالايت العربيَّة، وإ بعاد الزَّحف االستعماري   
يعي عن داير الشَّام، ومصر، وغريها من األراضي اإل سالميَّة، ومنع انتشار امل ذهب االثين عشري الش  

الرَّافضي إ ىل الوالايت اإل سالميَّة التابعة للدَّولة العثمانيَّة، ومنع اليهود من استيطان فلسطني، ودورها يف نشر 
اإل سالم يف أوربة. ويتحدَّث هذا البحث عن سلبيات اخلالفة العثمانيَّة، والَّيت كان هلا األثر يف إ ضعاف 

الكرمي، وإمهال احلديث الشَّريف يف اخر عهدها، وعدم  القرآنغة العربيَّة الَّيت هي لغة احلكم، كإ مهال اللُّ 
 الوعي اإل سالمي الصَّحيح، واحنرافها عن شرع هللا تعاىل، وأتثُّرها ابلدَّعوات التَّغريبيَّة.

راع بني احلركة الوهابيَّة، والدَّولة العثمانيَّة، وعن ال دَّور املشبوه الَّذي قام به حممَّد علي ويتكلَّم عن حقيقة الص  
لصاحل بريطانيا، وفرنسا يف ضربه للت َّيَّار اإل سالمي يف مصر، واحلجاز، والشَّام، وعن حركته التَّغريبيَّة الَّيت  
كانت خطوًة حنو االنسالخ عن املبادئ اإل سالميَّة األصيلة، ويتحدَّث عن الدَّعم املاسوين   الَّذي كان خلف 

 ات حممَّد علي املدم  رة لألمَّة اإل سالميَّة.سياس
ح الكتاب: أنَّ حممد علي كان خملباً، وخنجرًا مسموماً، استعمله األعداء يف تنفيذ خمطَّطاهتم، ولذلك  ويوض  

تصاديَّة، والعسكريَّة بعد أن أيقنوا بضعف اجلانب العقدي، واإل سالمي قوقفوا معه يف هنضته العلميَّة، واال
ولدى أعوانه، وجنوده، وكيف ترتَّب على دور حممَّد علي يف املنطقة أبسرها أن تنبَّهت الدُّول األوربيَّة لديه، 

إ ىل مدى الضَّعف الَّذي أصبحت عليه الدَّولة العثمانيَّة، وابلتَّايل استعدادها لتقسيم أراضيها حينما تتهيَّأ 
ياسيَّة.  الظُّروف الس  

د الثَّاين الَّذي ترسَّم خطى احلضارة الغربيَّة يف حركته اإل صالحيَّة، ويتحدَّث عن ويتكلَّم عن السُّلطان حممو 
ابنه عبد اجمليد الَّذي توىلَّ السَّلطنة من بعده، والذي كان خاضعًا لتأثري وزيره رشيد ابشا الذي وجد ُمثُ َله، 

التَّغريب الَّيت كانت تدور حول وفلسفته يف املاسونيَّة، وكيف ساهم هذا الوزير مع أنصاره يف دفع عجلة 
 نقاٍط ثالثٍة هامٍَّة:

، واالّتاه حنو مركزية  تباسقاال اه ابجملتمع حنو التَّشكيل العلماين   من الغرب فيما يتعلَّق بتنظيم اجليش، واالّت  
ذها املاسون األتراك حن و علمنة السُّلطة يف إستانبول، والوالايت، وكيف كانت اخلطوات اجلريئة الَّيت اَّتَّ

م( وكان ذلك 1876الدَّولة، وإ ظهار َخطَّْي كلخانة، ومهايون، والوصول إىل دستور مدحت ابشا عام )
ودولته، جيري العمل بدستوٍر مأخوٍذ عن الدُّستور الفرنسي، والبلجيكي، احلدث أوَّل مرَّة يف اتريخ اإل سالم، 

 والسويسري، وهي دساتري وضعيٌة علمانيٌَّة.
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ح لل كيف وضعت حركة التَّنظيمات الدَّولة العثمانيَّة رمسيًا على طريق هنايتها كدولة إ سالميَّة، ئ  قار ويوض  
فعلمنت القوانني، ووضعت مؤسَّساٍت تعمل بقوانني وضعيٍَّة، وابتعدت الدَّولة عن التَّشريع اإل سالمي يف 

ياسة،   العثمانية شرعيَّتها من أنظار املسلمني.، وبذلك سحب من الدَّولة تصادقواالجماالت الت  جارة، والس  
الكرمي كيف هيمن رجال التَّغريب على الدَّولة العثمانيَّة يف زمن السُّلطان عبد العزيز، وعندما  ئويبني   للقار 

 عزلوه، مثَّ قتلوه. ،تعرَّض لكثرٍي من خمطَّطاهتم
دمًة لإل سالم، ودفاعًا عن دولته، وتوحيداً ويتحدَّث عن اجلهود العظيمة اليت قام هبا السُّلطان عبد احلميد خ

ياسة الدَّوليَّة يف زمن السُّلطان  جلهود األمَّة حتت رايته، وكيف ظهرت فكرة اجلامعة اإل سالميَّة يف معَّتك الس  
ذها السُّلطان عبد احلميد يف تنفيذ خمططه للوصول إ ىل  ل الكتاب يف الوسائل الَّيت اَّتَّ عبد احلميد. ويفص  

امة مدرسة قإامعة اإل سالميَّة، كاالتصال ابلدُّعاة، وتنظيم الطُّرق الصوفية، والعمل على تعريب الدَّولة، و اجل
 امة خط   سكَّة حديد احلجاز، وإ بطال خمطَّطات األعداء.قإالعشائر، و 

ر  دين األرمن، ويرك  ز الكتاب على جهود الصُّهيونيَّة العاملية يف دعم أعداء السُّلطان عبد احلميد كاملتم
قي، والوقوف مع احلركات االنفصاليَّة عن الدَّولة العثمانيَّة،  والقومي  ني البلقان، وحركة حزب االحتاد والَّتَّ
ذت للقضاء على  وكيف استطاع أعداء اإل سالم عزل السُّلطان عبد احلميد؟ وما هي اخلطوات الَّيت اَّتُّ

زيَّف مصطفى كمال؟ الَّذي عمل على سلخ تركيا من عقيدهتا، اخلالفة العثمانية؟ وكيف ُصن َع البطل امل
 وإ سالمها، وحارب التَّديُّن، وضيَّق على الدُّعاة، ودعا إ ىل السُّفور، واالختالط.

ومل يَّتك الكتاب احلديث عن بشائر اإلسالم يف تركيا، ويشري إ ىل اجلهود العظيمة الَّيت قامت هبا احلركة 
ميان إ ىل مستقبل اإلسالم يف تركيَّا، ئ فصائلها املتعد  دة، وتَّتك القار اإل سالمية يف تركيا ب املسلم ينظر بنور اإل 

 والعامل أمجع.
: أنَّ أسباب ئليبني   للقار  القرآين،ويف هناية الكتاب يهتمُّ الباحث إب براز أسباب السُّقوط من املنظور 

 السُّقوط عديدٌة، منها:
رك، والبدع، احنراف األمَّة عن مفاهيم دي نها، كعقيدة الوالء، والرباء، ومفهوم العبادة، وانتشار مظاهر الش  

واالحنرافات، وظهور الصُّوفيَّة املنحرفة، كقوٍَّة منظَّمٍة يف اجملتمع اإل سالمي، حتمل عقائد، وأفكاراً، وعباداٍت 
املسلم عن الفرق الضَّالة احملسوبة على  ئ. وينب  ه القار صلى هللا عليه وسلمبعيدًة عن كتاب هللا، وسنَّة رسوله 

نيَّة كسبٍب يف ضياع األمَّة، وخصوصًا عندما يصبح  اإل سالم، ويتحدَّث الكتاب عن غياب القيادة الرَّابَّ
علماؤها ألعوبة بيد احلكَّام اجلائرين، ويتسابقون على الوظائف، واملراتب، وغاب دورهم املطلوب منهم، 

 ينيَّة يف هناية الدَّولة العثمانيَّة ابجلمود والتَّحجُّر؟وكيف أصيبت العلوم الد   
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وكيف اهتمَّ العلماء ابملختصرات، والشُّروح، واحلواشي، والتَّقريرات؟ وتباعدوا عن روح اإل سالم احلقيقيَّة 
ورفض كثرٌي من العلماء فتح ابب االجتهاد،  صلى هللا عليه وسلماملستمدَّة من كتاب هللا، وسنة رسوله 

وأصبحت الدَّعوة لفتح اببه هتمًة كبريًة تصل إ ىل الرَّمي ابلكبائر، وتصل عند املقل  دين، واجلامدين إ ىل حد   
ف، واالنغماس يف الشَّهوات،  الكفر، وتعرَّض الكتاب للظُّلم الَّذي انتشر يف الدَّولة، وما أصاهبا من الَّتَّ

،  آاثر بتعاد عن شرع هللا منوشدَّة االختالف، والتَّفرُّق، وما ترتَّب عن اال خطرية، كالضَّعف السياسي  
، واال ، و قواحلرب   ، والعلمي   ، وكيف فقدت األمَّة قدرهتا على املقاومة، األخالقتصادي   ، واالجتماعي   ي  

والقضاء على أعدائها؟ وكيف اسُتعمرت، وُغزيت فكرايًَّ نتيجًة لفقدها لشروط التَّمكني، وابتعادها عن 
 به املاد  يَّة، واملعنوية، وجهلها بسنن هللا يف هنوض األمم، وسقوطها.أسبا

ۡهَل ﴿قال تعاىل:
َ
نذ أ

َ
ْ وَ  ٱۡلُقَرىَٰٓ َولَۡو أ ْ َءاَمُنوا َقۡوا َِن  ٱتذ َمآءِ لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََكَٰٖت م  ۡرِض وَ  ٱلسذ

َ
َوَلَِٰكن  ٱۡۡل

َخۡذَنَُٰهم بَِما ََكنُواْ يَۡكِسُبونَ 
َ
بُواْ فَأ  .[96]سورة األعراف:﴾ ٩٦ َكذذ

تيب، والتَّفسري،  إ نَّ هذا اجلهد املتواضع قابٌل للنَّقد، والتَّوجيه، ويف حقيقته حماولٌة جادٌَّة للجمع، والَّتَّ
والتَّحليل لألحداث التَّارخيية الَّيت وقعت يف زمن الدَّولة العثمانيَّة، والَّيت أتثَّرت حبركة الشُّعوب يف صراعها 

فإ ن كان خرياً؛ فمن هللا  ،يما بينها نتيجًة لالختالف يف العقائد واملناهج، واألهداف، والقيم، واملثلالعنيف ف
وحده، وإن أخطأت السَّبيل؛ فأان عنه راجٌع؛ إ ن تبنيَّ يل ذلك، واجملال مفتوٌح للنَّقد، والرد  ، والتَّوجيه، وهديف 

 من الكتاب:
 ة العثمانيَّة، كعثمان األوَّل، وأورخان، وحممَّد الفاتح، وغريهم.تسليط األضواء على زعماء الدَّول   1
   بيان املنهج الَّذي سارت عليه الدَّولة العثمانيَّة يف مسريهتا الطَّويلة. 2
  الَّتَّكيز على العوامل الَّيت سامهت يف بناء الدَّولة العثمانيَّة، واألسباب الَّيت خنرهتا، وسامهت يف إ ضعافها،  3
 سقوطها، وزواهلا. مثَّ 
، ويف األنفس، اآلفاق  تسهيل مبدأ االعتبار، واالت  عاظ مبعرفة أحوال الدُّول، والنَّظر يف سنن هللا يف  4

 واجملتمعات.
   بيان الكيد العظيم الَّذي تعرَّضت له الدَّولة العثمانيَّة من قبل النَّصارى، واليهود، والعلماني  ني األتراك 5

 وغريهم.
املسمومة، وبيان بطالن من مسَّى  األقالمشف الزُّور، والبهتان الَّذي تعرَّضت له الدَّولة العثمانيَّة من   ك 6

. ، واإل جنليزي   ، كاالستعمار الفرنسي    احلكم العثماين استعماراً، وقرنه ابالستعمار الغرب  
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اذيب ، وأكاترخيهم أابطيل، وُنسب إ ىل ضوا للظُّلمواننا يف العقيدة )العثماني  ني( الَّذين تعرَّ   الد  فاع عن إ خ 7
 .جيال ملعرفة حقيقة العثماني  ني، وترشيد األوالعلماني  ني العرب، واألتراك ،من قبل اليهود، والنَّصارى

الَّيت حاول ، ومسامهاهتم يف الدَّعوة إ ىل هللا و عظيم الَّذي قام به العثمانيُّون  إ ظهار صفحات اجلهاد ال 8
 .شكيك فيها، والطَّعن يف حقيقتها، والتَّ اء األمَّة طمسهاأعد
سليٍم بعيدًا عن مسوم ، وتصوٍُّر حباث املنبثقة عن عقيدٍة صحيحةٍ   إ ثراء املكتبة اإل سالميَّة التَّارخييَّة ابأل 9

 .فهمتَّارخييَّة من أجل خدمة أهدا؛ الَّذين يسعون لقلب احلقائق الاملستشرقني، وأفكار العلمانيني
، واالحَّتام يف األمَّة هي الَّيت سارت وتسري على صالح الَّيت تستحقُّ التَّقدير: أنَّ حركات اإل  بيان   10

العقائد، والعبادات، واألخالق،  يف صلى هللا عليه وسلم كرمي، وسنَّة سي  د املرسلنيال القرآنمنهج 
 ، ومجيع شؤون احلياة.واملعامالت

مهوا يف بناء الدولة العثمانيَّة، وتربية ، والفقهاء الرَّاسخني الَّذين سالماء العاملنيالتَّعريف ببعض الع   11
 .آق )حممَّد بن محزة( وغريهم، ومشس الد  ين األمَّة، كالشيخ أمحد الكوراين

  قد قمت بتقسيم الكتاب إ ىل مدخٍل، وسبعة فصوٍل، ونتائج البحثهذا و: 
 .اتريخ الدولة العثمانيَّةكتابة   : املناهج املعاصرة يفاملدخل

 الفصل األوَّل: جذور األتراك، وأصوهلم
 :ويشتمل على ثالثة مباحث
 .وموطنهم ،املبحث اأَلول: أصل األتراك

 .املبحث الثاين: قيام الدَّولة السَّلجوقيَّة
 .املبحث الثالث: هناية الدَّولة السَّلجوقيَّة

 
 وفتوحاهتاالفصل الثَّاين: قيام الدَّولة العثمانيَّة 

 :ويشتمل على ستَّة مباحث
س الدَّولة العثمانيَّة: عثاملبحث األوَّل  .مان مؤس  
 .سُّلطان أورخان بن عثمان: الاملبحث الثَّاين

 .املبحث الثَّالث: السُّلطان مراد األوَّل
 .املبحث الرَّابع: السُّلطان ابيزيد األوَّل

 .املبحث اخلامس: السُّلطان حممَّد األوَّل
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 .بحث السَّادس: السُّلطان مراد الثَّاينامل
 الفصل الثالث: حممد الفاتح وفتح القسطنطينيَّة

 :على سبعة مباحثويشتمل 
 .املبحث األوَّل: السُّلطان حممَّد الفاتح

 .آق مشس الد  ين(الشَّيخ املبحث الثَّاين: الفاتح املعنوي للقسطنطينية )
، واإل سالميسطنطينيَّة : أثر فتح القاملبحث الثالث  .على العامل األورب  

 .املبحث الرَّابع: أسباب فتح القسطنطينيَّة
 .حث اخلامس: أهم صفات حممَّد الفاتحاملب

 .املبحث السَّادس: شيٌء من أعماله احلضاريَّة
 .ة السُّلطان حممَّد الفاتح البنه: وصياملبحث السَّابع

 د الفاتحبعد حممَّ  األقوايءالفصل الرَّابع: السَّالطني 
 :ويشتمل على تسعة مباحث

 .اين: السَّلطان ابيزيد الثَّ املبحث األوَّل
 .املبحث الثَّاين: السُّلطان سليم األوَّل

 .املبحث الثَّالث: السُّلطان سليمان القانوين
 .املبحث الرَّابع: الدَّولة العثمانيَّة، ومشال أفريقية

 .يوشغا الطُّ آاملبحث اخلامس: اجملاهد الكبري حسن 
 .اجملاهد حسن خري الد  ين بربروسة: املبحث السادس

 .املبحث السَّابع: سياسة صاحل رايس
 .د  ين يف التَّضييق على اإل سبان: سياسة حسن بن خري الاملبحث الثَّامن
 . ابن عبد هللا الغالب السَّعدي: املتوك  ل على هللااملبحث التَّاسع

 ولة العثمانيَّةالفصل اخلامس: بداية اضمحالل الدَّ 
 :ويشتمل على أحد عشر مبحثاً 

 .املبحث األوَّل: السُّلطان سليم الثَّاين
 .اين: السُّلطان مراد الثَّالثاملبحث الثَّ 

 .املبحث الثَّالث: السُّلطان حممَّد خان الثَّالث
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 .املبحث الرَّابع: السُّلطان أمحد األوَّل
عاف: بعض السَّ املبحث اخلامس  .الطني الض  

 .املبحث السَّادس: السُّلطان سليم الثَّالث
 .احلملة الفرنسيَّة الصَّليبيَّة : جذوراملبحث السَّابع

 .املبحث الثَّامن: السُّلطان حممود الثَّاين
 .املبحث التَّاسع: السُّلطان عبد اجمليد األوَّل

 .املبحث العاشر: السُّلطان عبد العزيز
 .اخلامس احلادي عشر: السُّلطان مراد املبحث

 الفصل السَّادس: عصر السُّلطان عبد احلميد
 :ويشتمل على مثانية مباحث

 .املبحث األوَّل: السُّلطان عبد احلميد
 .املبحث الثَّاين: اجلامعة اإل سالميَّة

 .املبحث الثَّالث: السُّلطان عبد احلميد واليهود
اد، : السُّلطان عبد احلميداملبحث الرَّابع  .والَّتق  ي، ومجعية االحت  

 .كم السُّلطان عبد احلميد الثاين: اإل طاحة حباملبحث اخلامس
 .الفصل السابع: حكم االحتادي  ني، وهناية الدَّولة العثمانيَّة

 .إ سالميَّة يف تركيا العلمانيَّة: بشائر الفصل الثامن
 .قوط: أسباب السُّ الفصل التاسع

 .مثَّ نتائج البحث
وجيعله  ،وأن يثيبين على كل   حرٍف كتبته، يكون عماًل خالصًا لوجهه الكرمي ىل أن: أرجو من هللا تعاوأخرياً 

 ، وأن يثيب إ خواين الَّذين أعانوين بكل   ما ميلكون من أجل إ متام هذا الكتاب!يف ميزان حسنايت
 .«د أن ال إ له إ ال أنت، أستغفرك، وأتوب إ ليك، أشهسبحانك اللَّهمَّ وحبمدك» 
 أن احلمد هلل رب   العاملني. خر دعواانآو 

 ، ومغفرتهالفقري إ ىل عفو رب  ه
 علي حممَّد حممَّد الصَّاليب 
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 املدخل
 املناهج املعاصرة يف كتابة اتريخ الدَّولة العثمانيَّة

  :متهيد 
الدَّولة على اتريخ  ون عن اهلجومحلاقد، والعلمانيُّون اون، واليهود، والنَّصارىمل يتورَّع املؤر  خون األوربيُّ 

ه العثمانيُّون من خدمٍة للعقيدة، ، والتَّشكيك فيما قام بوالتَّشويه ،العثمانيَّة، فاستخدموا أساليب الطَّعن
اهاهتم القوميَّة،  ، وسار على هذا النَّهج الباطل أغلب املؤر  خني العرب بشَّتواإل سالم انتماءاهتم، واّت  
، فكان من ذين أتثَّروا ابلتوجُّه العلماين؛ الذي تزعَّمه مصطفى كماللَّ ، وكذلك املؤر  خون األتراك اوالعلمانيَّة

، واليهود ثروًة ضخمًة لدعم دانة فَّتة اخلالفة العثمانيَّة، فوجدوا فيما كتبه النَّصارىالطَّبيعي   أن يقوموا إب  
 .تركيا بعد احلرب العاملية األوىلحتوُّهلم القومي العلماين يف 

يمة الَّيت حقَّقها اريخ العثماين ابلنسبة للمؤر  خ األورب بسبب أتثُّره ابلفتوحات العظكان املوقف من التَّ 
م، ( وحوَّهلا العثمانيُّون دار إ سالولة البيزنطيَّة )القسطنطينيَّة، وخصوصاً بعد أن سقطت عاصمة الدَّ العثمانيُّون

واملرارة املوروثة ضدَّ ، األوربي  ني بنزعة احلقدت نفوس ( فتأثَّر وأطلقوا عليها إ سالم بول )أي: دار اإل سالم
، وحاول العثمانيُّون مواصلة السَّري لضم   اإل سالم، فانعكست تلك األحقاد يف كالمهم، وأفعاهلم، وكتاابهتم

نقاذ املسويصلوا إ ىل األندلس ،، ومواصلة اجلهاد حَّتَّ خيَّتقوا وسط أوربةروما إ ىل الدَّولة اإل سالميَّة لمني ؛ إل 
 . بوفاة السُّلطان حممَّد الفاتح، ومل هتدأ قلوهبم إ الفيها، وعاشت أوربة يف خوٍف، وفزٍع، وهلعٍ 

ون الشَّارع األوربَّ ابألحقاد، والضَّغائن ضدَّ ، وملوك يغذُّ عماء الد  ين املسيحي من قساوسٍة، ورهبانوكان ز 
واملتطو  عني ملهامجة املسلمني )الكفرة ، شد األموالالد  ين املسيحي على ح، وعمل رجال اإل سالم، واملسلمني

الكره، واحلقد على  ؛ ازدادت موجةتصر العثمانيُّون على هذه احلشود، وكلَّما انعلى حد   زعمهم( الربابرة
م زعمااإل سالم، وأهله  لك التُّهم يف، وَعل قت تء املسيحيني العثمانيني ابلقرصنة، والوحشيَّة، واهلمجيَّة، فاهتَّ
 .ذاكرة األوربي  ني

ياسيَّة، واملادية، لقد كانت اهلجمات اإل عالميَّة املركَّزة من زعماء املسيحيَّة بسبب  احلفاظ على مكاسبهم الس  
، وابلفعل استطاعت بعض األسر احلاكمة يف أوربة أن يَّتبَّعوا على صدور اجملتمعات وكرههم لإل سالم وأهله

ونصبوا حول أنفسهم هالًة   ،يًَّة طويلًة، وحقَّقوا مكاسب ضخمًة، فأثروا ثراًء كبرياً يف احلكم فَّتًة زمن األوربيَّة
 .كبريًة، اعتمدت يف جمملها على الضَّالل، والتَّضليل
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ليلها مع بداية عصر ، وتضاألوربيَّة اثرت على هذه الفئات، بعد أن اكتشفت ضالهلا ومع أنَّ اجملتمعات
، إ ال أنَّه مل يستطع وجدان اجملتمع األورب   أن يتخلَّص من يف التَّاريخ األوروب    جديدة ، وبداية مرحلةٍ النَّهضة

لدَّولة العثمانيَّة بشكٍل ، وّتاه االعامل اإل سالمي   بشكٍل عام ٍ  تلك الرَّواسب املوروثة من هذه الفئات ّتاه
ة لالنتقام من اإل سالم، واملسلمني، ونزع املاد  ي . ولذلك اندفعت قوَّاهتم العسكريَّة املدعومة حبضارتهخاص ٍ 

تصاديَّة، وسياسيَّة، وثقافيَّة، وساندهم كتَّاهبم، ومؤر  خوهم للطَّعن، والتَّشويه، قا، و خرياهتم بدوافع دينيَّة
 .ة من هذه اهلجمة الشَّرسة كبرياً ، فكان نصيب الدَّولة العثمانيَّ والتَّشكيك يف اإل سالم، وعقيدته، واترخيه

دَّ الدَّولة ، وأفكارهم احملمومة يف هذه اهلجمات املتواصلة ضالمهم املسمومةقرك اليهود األوربيُّون أبوشا
، وازداد عداء اليهود للدَّولة العثمانيَّة بعد أن فشلت كافَّة خمطَّطاهتم يف العثمانيَّة خصوصاً، واإل سالم عموماً 

الدَّولة ، هي عمر اٍن سياسيٍ  هلم طوال أربعة قرونيقامة كاغتصاب أي   شرٍب من أراضي هذه الدَّولة إل
، ومن خالل حمافلهم املاسونيَّة الدُّول االستعماريَّة الغربيَّة، و طاع اليهود مبعاونة الصَّليبيَّة، استالعثمانيَّة السَّنيَّة

، واإل   أن حيق  قوا أهدافهم على حساب األنظمة القوميَّة اليت وصفت ، و سالميالَّيت قامت يف العامل العرب  
مت اخلالفة العثمانيَّ  ،، والتحضُّرنفسها ابلتَّقدُّميَّة رَّجعيَّة، واجلمود، ، والة على طول اترخيها ابلتَّخلُّفواهتَّ

وى العامليَّة املعادية ، والقمات اخلفيَّة التَّابعة لليهود، واملنظَّ سونيَّة. واعتربت احملافل املاواالحنطاط، وغري ذلك
 .ة العثمانيَّة من أهم   أهدافهاالفَّتة التَّارخييَّة للدَّولة العليَّ  : أنَّ مسألة تشويهم، واملسلمنيلإل سال
اه املهاجم لفَّتة اخلالفة العثمانيَّة مدفوعني خون العرب يف العامل اإل سالمي   أمَّا املؤر    ؛ فقد ساروا يف ركب االّت  

الفة على إ لغاء اخل« مصطفى أاتتورك»األتراك بزعامة  إقدام إ ىل ذلك بعدَّة أسباٍب أييت يف مقد  متها
احلكومة العلمانيَّة الَّتُّكيَّة ابلتحوُّل الكامل إ ىل املنهج  إقدام، وأعقب ذلك م1924اإل سالميَّة يف عام 

ياسيَّة على حساب الشَّريعة اإل سالميَّ تصاديَّةق، واالاين   يف اجلوانب االجتماعيَّةالعلم ة الَّيت ظلَّت سائدًة ، والس  
ياسة األوربيَّة املعادية ا منذ قيام الدَّولة العثمانيَّةيف تركي للدُّول اإل سالميَّة ، وحتالفت هذه احلكومة مع الس  
، والَّيت رفضتها اية احلرب العامليَّة الثَّانية، واشَّتكت سلسلة األحالف العسكريَّة األوربيَّة بعد هنوالعربيَّة

، وقد كانت تركيا من أوائل الدُّول الَّيت اعَّتفت بقيام الكيان عربيَّة اإل سالميَّة، وبعض حكوماهتاالشُّعوب ال
ياسي اإل سرائيلي يف فلسطني عام ) ة تندفع خلف جعل الشُّعوب العربيَّة اإل سالميَّ  م( ممَّا1948الس  

تداء على شرٍب اهد كلَّ من تسو  ل له نفسه ابالعالدَّولة العثمانيَّة الَّيت كانت ّت ، بعد غيابحكوماهتا القوميَّة
 .من أراضي املسلمني
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حنو مهامجة  وأييت سبب التَّبعيَّة البحثيَّة ملدرسة التَّاريخ العرب   لتاريخ املنهجيَّة الغربيَّة كعامٍل هامٍ  يف االّتاه
وربي  ني واملؤر  خني العرب حول تشويه وجهات النَّظر بني املؤر  خني األ ، خصوصًا بعد التقاءاخلالفة العثمانيَّة

 .اخلالفة اإلسالميَّة العثمانيَّة
ولذلك أسندوا كلَّ ما هو مضيء يف اتريخ  ،ولقد أتثَّر كثرٌي من مؤر  خي العرب ابحلضارة األوربيَّة املاد  يَّة

ينبالدهم إ ىل بداية االحتكاك هبذه احلضارة البعيدة ك ، واعتربوا بداية اترخيهم احلديث لَّ البعد عن املنهج الرَّابَّ
، وما جدار العزلة بني الشَّرق والغرب ، وما أجنزته من حتطيموصول احلملة الفرنسيَّة على مصر، والشَّام من

دانة لقوميَّة يف عهد حممد علي يف مصرترتَّب عليه بعد ذلك من قيام الدَّولة ا ، وصحب ذلك اّتاههم إل 
وإ سالمها من اهلجمات  ،دة الشُّعوب اإل سالميَّة ودينهاقامت ابلدفاع عن عقيالدَّولة العثمانيَّة اليت 

 . قام هبا األوربيُّون النَّصارى؛ اليتالوحشيَّة
اه املناهض للخالفة اإل   سالميَّة وقامت بدعم املؤر  خني، واملفك  رين يف لقد احتضنت القوى األوربيَّة االّت  

، ومي، وتعميقه من أمثال البستاين، واليازجي، وجورج زيدانصيل اإل طار الق، والشَّام الدَّاعني إ ىل أتمصر
هنري كورييل، وهليل شفارتز، ، و طوان، وشبلي مشيل، وسالمة موسى، وفرح أن، وسليم نقَّاشقاوأديب إ سح

 .وغريهم
م يف أغلبهم إ ن مل يكونوا مجيعاً من النَّصارى، واليهود ويالحظ: أنَّ معظمهم من املنتمني إىل احلركة  ، كما أهنَّ

، والَّيت كانت بذورها األوىل مع قدوم اإل سالمي   منذ عصر حممَّد علي املاسونيَّة الَّيت تغلغلت يف الشَّرق
 .ليون يف محلته الفرنسيَّةانب

ة يٌل بتضعيف األمَّ ، والوقوف مع دعاته كفة: أنَّ دعم التَّوجُّه القوميلقد رأى أعداء األمَّة اإل سالميَّ 
 .القضاء على الدَّولة العثمانيَّة، و اإل سالميَّة

، خل الشُّعوب اإل سالميَّةواستطاعت احملافل املاسونيَّة أن هتيمن على عقول زعماء التَّوجُّه القومي يف دا
، وخباصٍَّة موقفها من ة أكثر من خضوعهم ملطالب شعوهبموخضع أولئك الزُّعماء لتوجيه احملافل املاسونيَّ 

، ومل يتغريَّ هذا املنهج ضارة املسلم، وثقافته، وعلومهين اإل سالمي الذي يشكل اإل طار احلقيقي حلالد   
، حيث م1952نقالب العسكري يف مصر سنة املنحرف لدى املؤر  خني العرب بشكٍل عامٍ  بعد قيام اال

هت احلكوم ة إ ىل دعم التَّوجُّه ات العسكريَّ ، والتفَّت حوهلا أغلب احلكومة العسكريَّة يف مصر منذ البدايةاّتَّ
مبا يف ذلك ، كما أنَّ معظم هذه احلكومات ارتكزت على أسٍس أكثر علمانيًَّة يف مجيع اجلوانب القومي   

لعثماين   للشُّعوب اإل سالميَّة، والعربيَّة أبنَّه  ، واحلكم افنظروا إ ىل اخلالفة العثمانيَّة، اجلانب الثَّقايف ، والفكري   
ابلعامل  تسندوا إ ليه كلَّ عوامل التَّخلف، والضَّعف، واجلمود، واالحنطاط الَّيت أمل، وأغزواً، واحتالالً كان 
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، واعتربوا حركات االالعرب    ن الفَّتة العثمانيَّةق، والتَّمرُّد الَّيت انشقاإل سالمي   كان دافعها   ، والَّيتقامت إ ابَّ
استقالليًَّة  ، اعتربوها حركاتٍ ة املعادية للخالفة اإل سالميَّةقوى اخلارجيَّ ، أو مدفوعة من الاألطماع الشَّخصيَّة
ي بك الكبري يف مصر، والقرمانلي  ني يف ليبيا، وظاهر العمر يف فلسطني، ، كحركة علذات طابٍع قومي ٍ 

هابي  ني يف لبنان  اه القومي   الَّذي، وغري ذلك من أجل أتصيل االّت   واحلسينيني   يف تونس، واملعني  ني، والش  
 طرحوه.

، وأنَّه فشل بسبب: أنَّه مل يكن عربَّ  ، حاول توحيد العاملحممَّد علي كان زعيمًا قوميَّاً  : أنَّ بل زعموا العرب  
ياسة حممَّد علي كان ذا أطماٍع شخصيةٍ : أنَّ اجلنس، وتناسوا االستعماريَّة الَّيت دعمت ، جعلته يرتبط ابلس  

ر  يرة من ضرب ، وحقَّقوجوده ، انيَّة، وإضعاف اخلالفة العثمالدَّولة السُّعودية السَّلفيَّةت به أهدافها الش  
لك لالحتالل الغرب   ، وهتيئتها بعد ذب القوى اإل سالميَّة يف املنطقةومساندته احملافل املاسونيَّة يف ضر 

، والقوى احملليَّة العميلة ع القوى االستعماريَّة الغربيَّة. لقد حتالفت احملافل اليهوديَّة املاسونيَّة محلاقدااملسيحي   
ة حر  ايت شعوهبا، ، والتقوا مجيعًا يف تدمري القوَّة اإل سالميَّة، ومصادر خالل أطماعهاالَّيت أمكن تطويعها من 

الح الغرب   احلإق، و وسلب خرياهتا  .د عليديث، وهو ما مثَّله حممَّ امة حكٍم ديكتاتوريٍ  مدعوٍم ابلس  
؛ مدفوعني إ ىل ذلك الفَّتة العثمانيَّةوقد شارك بعض املؤر  خني السَّلفيني يف املشرق العرب   يف اهلجوم على 

؛ بسبب ة السَّلفية يف عديٍد من مراحلهاابلرَّصيد العدائي   الَّذي خلَّفه دور اخلالفة العثمانيَّة ضدَّ الدَّعو 
دام ابلقوَّة اإل سالميَّة يف جنمؤامرات الدُّول الغربيَّة االستعماريَّ  د قلب ة الَّيت دفعت السالطني العثماني  ني للص  

، اه الصُّويفوكذلك ملس الدَّعوة السَّلفيَّ األساسيَّة ، ومبا يصاحبه من مظاهر َّتلُّ ابجلوانب اندة اخلالفة لالّت  
ة قد سيطر عليها دعاة القوميَّة الَّتُّكيَّة الَّذين ، فضاًل عن أنَّ دولة اخلالفة يف سنواهتا األخري للشَّريعة اإل سالمية
ع  ، وشجَّ نيَّة لفَّتاٍت طويلٍة يف اترخيها؛ الَّذي متيَّزت به الدَّولة العثمالتزام ابملنهج اإل سالمي   ابتعدوا هبا عن اال

 .كافة املسلمني ابالرتباط هبا، وأتييدها، والوقوف معها
، واعتربوا فَّتة حكمها تكريساً ة فيها على الدَّولة العثمانيَّةد شنُّوا حراًب ال هواد؛ فقوأمَّا املؤر  خون املاركسيُّون

 حُيدثوا أيَّ ، وأنَّ العثمانيني ملى اتريخ العصور الوسطى السَّابقة؛ الذي هيمن علطاعيقلسيادة الن  ظام اإل
نتاج ، مثَّ الرَّأمسالية الَّيت الطَّبقة البورجوازيَّةدأ بظهور ، وأنَّ التَّاريخ احلديث يبتطوٍُّر يف وسائل، أو قوى اإل 

، والتقوا يف ذلك ة يف بداية القرن التَّاسع عشر، واالجتماعيَّ تصاديَّةقأسهمت يف إ حداث تغيرٍي يف اجلوانب اال
اه الليربايلمع املؤر  خني األوربيني     .وكذلك مع أصحاب املنظور القومي   ،  من أصحاب االّت  

، واملاركسي   بواسطة التَّأليف،  واليهود بَّتويجٍ  ،، واملفك  رين من النَّصارىؤر  خنيوقام بعض امل اهني: الغرب   لالّت  
مجة ملؤلَّفاهتم م حاولوا أن يبتعدوا عن أيٍ  من األطر اإل سالميَّة والَّتَّ ، والَّذي ساندته احملافل املاسونيَّة؛ حيث إ هنَّ



15 
 

لني عليها الدَّ  ، أو كمشروع اهلالل اخلصيب يف الشَّام،  وة القوميَّة مبفهومها احملل  ي، أو العرب   عالوحدويَّة مفض  
،  يج االّتاهات القوميَّة احملدودة، فضاًل عن نشاطهم يف ترو ة وادي النيل بني مصر والسُّودانمشروع وحد

 .م... إ خلالفينيقيَّة يف الشَّا، و العراق، واالشورية يف لدَّعوة إ ىل الفرعونيَّة يف مصركا
، اً على فَّتة اخلالفة العثمانيَّة؛ فقد حتاملوا كثري الدَّعوة القوميَّة الَّتُّكيَّة وأمَّا املؤر  خون األتراك الَّذين برزوا يف فَّتة

، والفكري   الَّذي ساد بالدهمسو  اه السياسي   ة السَّابقة كلَّ جوانب الضَّعف، ، والَّذي محَّل الفَّت اٌء جملاراة االّت  
، والَّيت أصبحت شكليًَّة بعد ني الَّذي بدت عليه سلطة اخلالفة، أو لتأثُّر األتراك ابملوقف املشاالهنيارو 

ندما دخلت احلرب ، حيث اهنزمت يف معارك متعد  دٍة عم(1909لسُّلطان عبد احلميد سنة )اإل طاحة اب
وتسليمها بتوقيع معاهدة سيفر سنة  ،، وترتَّب على تلك اخلسائر ضياع كثرٍي من أراضيهاالعاملية األوىل

قي، ونتيجٌة لسياستهاوالَّذي يف حقيقته ه ،م(1918) اد والَّتَّ ، يف حني استطاعت احلركة زميٌة لرجال االحت  
هانةالقوميَّة بزعامة مصطفى كما راضي الَّتُّكيَّة وّترب ، وتستعيد الكثري من األل أن تنقذ تركيا من هذه اإل 

، إ ىل جانب أتثُّر املفك  رين األتراك مبوقف بعض العرب الَّذين ساندوا احللفاء يت تساندهاالَّ  ، والقوىاليوانن
ن  .م(1916عالن الثَّورة عليها سنة )، وإ  احلرب األوىل ضدَّ دولة اخلالفة الغربي  ني إ ابَّ

اإل سالميَّة  وير اتريخ اخلالفة، وتز من املؤر  خني التقوا على تشويه ، إ ال أنَّ كثرياً وبرغم تفاوت األسباب وتباينها
يَّة على تزوير احلقائق، والكذب، ، لقد اعتمد املؤر  خون الَّذين عملوا على تشويه الدَّولة العثمانالعثمانيَّة

، ولقد غلب على تلك الكتب، والد  راسات طابع احلقد األعمى، والدَّوافع  والبهتان، والتَّشكيك، والدَّس  
امات، وأدَّى ذلك إ ىل ظهور رد   فعٍل عن املوضوعيَّةالبعد  ، بعيدًة كلَّ املنحرفة ، إسالميٍ  للرد   على االهت  

هت للدَّولة العثمانيَّةوالشُّبهات الَّ  ، ولعلَّ من أمه  ها وأبرزها تلك الكتابة املستفيضة الَّيت قام هبا الدُّكتور يت ُوج  
نَّاوي يف ثالثة  «الدَّولة العثمانيَّة دولٌة ِإسالميٌَّة مفرتًى عليها»  نوانحتت عجملَّدات ضخمٍة  عبد العزيز الش  

 ، إ الَّ أنَّه مل يعاجل اتَّسم هبا هذا العمل يف أغلبه، واملوضوعيَّة الَّيتهد الَّذي بذله ودافعه اإل سالميوبرغم اجل
بت ، والَّيت ال تثشاريَّة، مثل حديثه عن حقيقة االنكمجيع جوانب التَّاريخ العثماين، وعليه بعض املالحظات

 .أمام البحث العلمي   النَّزيه
 ، واألستاذ الشَّهري املتخص  ص يف اتريخ الدَّولةامليدان ما قام به الباحث الكبريومن اجلهود املشكورة يف هذا 
انيُّون يف لعثما» :اإل سالميَّة بعض الكتب القي  مة، مثل؛ الَّذي كتب لألمَّة العثمانيَّة الدكتور حممَّد حرب

السُّلطان عبد احلميد »و « مَّد الفاتح فاتح القسطنطينيَّة، وقاهر الرُّومالسُّلطان حم» و، «التاريخ واحلضارة
 .«السَّالطني العثمانيني الكبار اخر



16 
 

درجة ومن األعمال القي  مة يف اتريخ الدولة العثمانية ما قدَّمه الدُّكتور موفق بين املرجة كرسالٍة علميٍَّة لنيل 
، واستطاع أو اخلالفة اإل سالميَّة« أو السُّلطان عبد احلميد صحوة الرَّجل املريض،»حتت عنوان املاجستري 

. وغري ذلك من الكتَّاب املعاصرين هذا الكتاب أن يبني   كثرياً من احلقائق املدعومة ابلواثئق واحلجج الدَّامغة.
، ويف اترخينا اإل سالمي يف العصر احلديث حتتاج إ ىل إ عادة مانيَّةاتريخ اخلالفة العثإ الَّ أنَّ هناك جوانب يف 

، والتئام تلك الشُّروخ؛ الَّيت نتجت عن صياغة اترخينا من سالمي   يساهم يف إ براز احلقائقالنَّظر من منظوٍر إ  
 متزيق الشُّعوب يف ، واستخدموه كوسيلٍة من وسائلهمخدم أعداءان يف املقام األوَّل منظوٍر قوميٍ  علماين ٍ 

 .اإل سالميَّة
، ونظهر دور احملافل املاسونيَّةوعلينا عندما  ، واملخطَّطات الغربيَّة يف توجيه نكتب التَّاريخ احلديث أن نبني  

املنهج الل  يربايل  ، والنَّصارى من أدعياءقوم هبا جمموعٌة من عمالء اليهود، والَّيت يه الصياغة التَّارخييَّة اخلبيثةهذ
ة يف ، ووضعهم يف دور احلركة املاسونيَّ يَّة على السَّاحة التَّارخييَّة، حيث يقومون إب براز العناصر املاسونوالعلماين   

 .الوقوف مع حركات التَّحرُّر
لإل سالم ابعتباره الوعاء ، واحلديث علٌم مستهدٌف من قبل كل   القوى املعادية التَّاريخ اإل سالميَّ القدمي إ نَّ 
بوي   يف بناءقدي، والفكريالع  .(1)وصياغة هوية الشُّعوب اإل سالميَّة ، والَّتَّ

ثمانيَّة يف الشَّمال ، وهتتم بَدور اخلالفة الع التَّاريخ العثماين   يف عمومهوهذه حماولٌة متواضعٌة للبحث يف
الفة ولة العثمانيَّة إ ىل أن سقطت اخل، ومتتدُّ هذه الد  راسة إ ىل اجلذور القدمية الَّيت قامت عليها الدَّ األفريقي   

، وامللحد الكبري مصطفى كمال الباحث ألسباب . ويف ثنااي هذه الد  راسة يتعرَّض على يد العميل اإل جنليزي  
هم ابلعلماء، وتطبيق شرع ، واهتماماألقوايء، وسالطينهم القوة العثمانيَّة، وأسباب ضعفهم، وصفات رجاهلم

، ويلتزم ت الصَّليبيَّة الَّيت ال تنتهي، والد  فاع عن دايره ضدَّ احلماللنشر اإل سالم هللا، وجهادهم العظيم
واإل نصاف عند احلكم على ، حداث حماواًل أن يتقيَّد ابلعدلالكاتب منهج أهل السُّنَّة عند عرض األ

لدَّولة اإل سالميَّة اب أملت، واملفاهيم اخلاطئة؛ اليت يح الكثري من األحكام، لعلَّه يساهم يف تصحاألحداث
 .العثمانية

 وهللا من وراء القصد، وهو اهلادي إىل الصِ راط املستقيم
 

* * * 
  
                                                           

 .(17، 16) إىل (8،9، 7) انظر: قراءة جديد يف اتريخ العثمانيني، د زكراي بيومي ص (1)
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 الفصل األوَّل
 جذور األتراك وأصوهلم
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 املبحث األوَّل
 أصل األتراك، ومواطنهم

هضبة منغوليا، ومشال الص  ني شرقًا إ ىل   منطقة ما وراء النَّهر والَّيت نسم  يها اليوم )تركستان( والَّيت متتدُّ منيف
يربيَّة مشااًل إ ىل شبه القارة اهلندية، وفارس جنواًب استوطنت  حبر اخلزر )حبر قزوين( غرابً، ومن السُّهول الس  

ك، أو األتراك(1)عشائر الغز  .(2)، وقبائلها الكربى تلك املناطق، وُعرفوا ابلَّتُّ
صف الثَّاين من القرن السَّادس امليالديفي االنتقال من موطنها األصلي حنو مثَّ حترَّكت هذه القبائل يف الن   

الصُّغرى يف هجراٍت ضخمٍة، وذكر املؤر  خون جمموعًة من األسباب الَّيت سامهت يف هجرهتم، فالبعض  آسيا
تضيق ذرعاً قتصاديٍَّة، فاجلدب الشَّديد، وكثرة النَّسل جعلت هذه القبائل ايرى: أنَّ ذلك بسبب عوامل 

. والبعض يعزو تلك اهلجرات (3)مبواطنها األصليَّة، فهاجرت حبثًا عن الكأل، واملراعي، والعيش الرَّغيد
ألسباٍب سياسيٍَّة، حيث تعرَّضت تلك القبائل لضغوٍط كبريٍة من قبائل أخرى أكثر منها عدداً، وقوًَّة، وهي 

عن نعمة األمن، واالستقرار.  حبثاً  (4)ٍن اخر، وترك أراضيهااملغوليَّة، فأجربهتا على الرَّحيل، لتبحث عن موط
 .(5)وذهب إ ىل هذا الرأي الدُّكتور عبد اللَّطيف عبد هللا بن دهيش

 استقرت بعض ، مثَّ شواطئ هنر جيحون، ونزلت ابلقرب من لقبائل املهاجرة أن تتَّجه غرابً واضطرَّت تلك ا
فتحها املسلمون بعد ، والَّيت لقرب من األراضي اإل سالميَّةاب ، فأصبحوا(6)، وجرجانالوقت يف طربستان

 .(7)م641ه /21، وسقوط الدَّولة السَّاسانيَّة يف بالد فارس سنة معركة هناوند

  :اتصاهلم ابلعامل اإلسالمي 
كانت تلك األراضي يسكنها ، و سالميَّة إ ىل بالد الباب لفتحهام حترَّكت اجليوش اإل  642ه /22يف عام 

ك شهر براز، فطلب من عبد  ، وهناك التقى قائد اجليش اإل سالمي عبد الرمحنراكاألت بن ربيعة مبلك الَّتُّ
، فأرسله عبد الرَّمحن إ ىل القائد مي   حملاربة األرمن، وأظهر استعداده للمشاركة يف اجليش اإل سالالرَّمحن الصُّلح

رضي هللا  نه ذلك، وكتب للخليفة عمر بن اخلطَّابسراقة، فقبل موقد قام شهربراز مبقابلة  سراقة بن عمرو،

                                                           
 (.106) ترمجة أمحد العيد، ص ،رتولداب ،انظر: اتريخ الَّتك يف آسيا الوسطى (1)
 (.4-2) حتقيق د حممد نور الدين ص، اء وامللوك السلجوقيةمر انظر: أخبار األ (2)
 (.8) العثمانية ص لةقيام الدو  :انظر (3)
 (.3) ص ،1قسم  ،1املقريزي ج ، حممدكتاب السلوك:  انظر (4)
 (.8) عبد اللطيف دهيش ص ،ة العثمانيةولقيام الد :انظر (5)
 (.22) الكامل يف التاريخ ص :انظر (6)
 (.70 _55) ص ،هناوند، شوقي أبو خليل :انظر (7)
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ك واملسلمني فعل، وعلى إ ثر ذلك عقد الصُّلح ، فوافق على مايعلمه ابألمرعنه  ، أيُّ قتالٍ ، ومل يقع بني الَّتُّ
 .(1)، ونشر اإل سالم فيهااجلميع إ ىل بالد األرمن لفتحها بل سار

، حَّت  تنتشر دعوة هللا فيها بعد سقوط  مشال شرق بالد فارسح البلدان يفوتقدَّمت اجليوش اإل سالميَّة لفت
يوش اإل سالميَّة يف تلك البلدان، كانت تقف حاجزاً منيعاً أمام اجل  ، والَّيتالفرس أمام اجليوش اإل سالميَّة دولة

ك البلدان، أمام حترُّكات شعوب تل ، ونتيجًة للفتوحات اإل سالميَّة أصبح الباب مفتوحاً وبزوال تلك العوائق
، وانضمُّوا إ ىل صفوف االتصال ابلشُّعوب اإل سالميَّة، واعتنق األتراك اإل سالم ، فتمَّ واألقاليم، ومنهم األتراك

 .(2)، وإعالء كلمة هللادين لنشر اإل سالماجملاه
املسلمون هنر عرب ، مثَّ طربستان ويف عهد اخلليفة الرَّاشد عثمان بن عفَّان   رضي هللا عنه   متَّ فتح بالد

ك يف دين اإل سالم، فدخل كه ، ونزلوا بالد ما وراء النَّهر31جيحون سنة  ، وأصبحوا من ثرٌي من الَّتُّ
 .(3)، واملشَّتكني يف اجلهاد لنشر دعوة هللا بني العاملنيعنه املدافعني

معاوية بن أب سفيان،  ارى يف عهد، فتمَّ فتح بالد خبش اإل سالميَّة تقدُّمها يف تلك األقاليموواصلت اجليو 
، وما أن ظهر عهد الدَّولة اإل سالميَّة حَّت رضي هللا عنه، وتوغَّلت تلك اجليوش املظفَّرة؛ حَّتَّ وصلت مسرقند

، وعاشت تلك الشُّعوب حضارًة إ سالميَّة عها حتت عدالة احلكم اإل سالمي   صارت بالد ما وراء النَّهر مجي
 .(4)عريقةً 

داريَّة يف وا يف تويل   املناصب القياديَّة، وشرعيف بالط اخللفاء، واألمراء العباسي  نيداد عدد األتراك واز  ، واإل 
 .اعة؛ حَّتَّ انلوا أعلى املراتب، وقد التزموا ابهلدوء والطَّ ة؛ فكان منهم اجلند، والقادة، والكتَّابالدَّول
، ليهم مناصب الدَّولة القياديَّة، وأسند إ  فوذ الَّتُّكي   ألبواب أمام النُّ ؛ فتح اوىلَّ املعتصم العباسيُّ اخلالفةوملا ت

دف إ ىل تقليص النُّفوذ ، وكانت سياسة املعتصم هتالدَّولة وأصبحوا بذلك يشاركون يف تصريف شؤون
 .(5)، الَّذي كان له اليد املطلقة يف إ دارة الدَّولة العباسيَّة منذ عهد اخلليفة املأمونالفارسي

من  ، فخشي املعتصمىل حالة سخٍط شديدٍة بني النَّاس، واجلندام املعتصم ابلعنصر الَّتُّكي إ  وقد تسبَّب اهتم
كم، وسكنها هو، 125راء( تبعد عن بغداد حوايل سامنقمة النَّاس عليه، فأسَّس مدينًة جديدًة هي )

 .وجنده، وأنصاره

                                                           
 (. 257-3/256انظر: اتريخ األمم وامللوك، حممد بن جرير الطربي، ) (1)
 (.13-12انظر: الدولة العثمانية، والشرق العرب، حممد أنيس ص) (2)
 (.409-405ري ص)انظر: فتوح البلدان، أمحد بن حيىي البالذ (3)
 (.35-20انظر: خراسان، حممود شاكر ص ) (4)
 (.12انظر: قيام الدولة العثمانية، ص ) (5)
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؛ حَّتَّ أسَّسوا على مسرح التَّاريخ اإل سالمي    ةٍ وهكذا بدأ األتراك منذ ذلك التَّاريخ يف الظُّهور يف أدواٍر هامَّ 
 .(1)، ُعرفت ابلدَّولة السَّلجوقيَّةٍة خبلفاء الدَّولة العباسيَّةهلم دولًة إ سالميًة كبريًة، كانت على صلٍة قويَّ 

 
  

                                                           
 انظر: املصدر السابق. (1)
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 املبحث الثَّاين
 قيام الدَّولة السَّلجوقيَّة

العرب   اإل سالمي   أثٌر كبرٌي يف تغريُّ األوضاع ان لظهور السَّالجقة على مسرح األحداث يف املشرق ك
ياسيَّة  يعيَّة ، واخلالفة الفاطالعباسيَّة السُّن  يَّة من جهةٍ ؛ الَّيت كانت تتنازعها اخلالفة يف تلك املنطقةالس   ميَّة الش  

 .من جهة اثنيةٍ 
ة )احلادي عشر امليالدي(، لتشمل: مس للهجر ، ظهرت يف القرن اخلاالسَّالجقة دولًة تركيًَّة كربى وقد أسَّس

، مثَّ بغداد يف الصُّغرى، وكانت الرَّيُّ يف إ يران آسيا، وبالد الشَّام، و ، والعراقهر، وإ يران. وما وراء النَّ خراسان
د ( وبالمت دويالٌت سلجوقيٌَّة يف خراسان، وما وراء النَّهر )كرمان، بينما قامقرَّ السَّلطنة السَّلجوقية العراق

 ، والعراق.السُّلطان السَّلجوقي يف إ يران ، وكانت تتبعجقة الرُّومالصُّغرى سال آسيالشَّام )سالجقة الشَّام( و ا
َّ بعد أن أوشكت على االهنيار بني اخلالفة العبَّاسيَّة يف بغداد وقد ساند السَّالجقةُ  ، ونصروا مذهبها السُّين  

يعي يف إ يرانالنُّ  ة ، فقضى السَّالجق، والشَّام( يف مصرلفاطميا، والنُّفوذ العبيدي )راق، والعفوذ البويهي الش  
 .(1)(على النُّفوذ البويهي   متاماً، وتصدَّوا للخالفة العبيديَّة )الفاطميَّة
ه  يف بغداد، وأن يقضي 447لبويهيَّة يف عام لقد استطاع طغرل بك الزَّعيم السَّلجوقي أن ُيسقط الدَّولة ا

، وقتل شيخ الرَّوافض أب عبد هللا اجلالَّب لغل  وه اجد سبَّ الصَّحابةزال م ْن على أبواب املس، وأعلى الفنت
 .(2)يف الرَّفض

يعيُّ مسيطر  قة الدَّولة ، فبعد أن أزال السَّالجًا على بغداد، واخلليفة العبَّاسي   لقد كان النفوذ البويهيُّ الش  
؛ استقبله اخلليفة العبَّاسيُّ القائم خلالفة العبَّاسيَّةبك إ ىل عاصمة ا، ودخل سلطاهنم طغرل البويهيَّة من بغداد

وأغدق عليه ألقاب التَّعظيم، ومن  ،عليه خلعة سنيًَّة، وأجلسه إ ىل جواره ، وخلعهللا استقبااًل عظيماً  أبمر
سم السُّلطان أمره أبن ينقش ا، كما أصدر اخلليفة العبَّاسيُّ ابلسُّلطان ركن الد  ين طغرل بك : أنَّه لقَّبهمجلتها

، ومنذ ر امسه يف اخلطبة يف مساجد بغداد، وغريها، ممَّا زاد من شأن السَّالجقة، ويذكطغرل بك على العملة
، وتسيري اخلليفة العباسي   حسب يف السَّيطرة على األمر يف بغدادذلك احلني حلَّ السَّالجقة حملَّ البويهي  ني 

 .(3)إ رادهتم

                                                           
 (.171انظر: السَّالطني يف املشرق العرب د. عصام حممد شبارو، ص) (1)
 (.67انظر: أيعيد التَّاريخ نفسه، حممد العبده، ص) (2)
 (.19دَّولة العثمانيَّة، ص)انظر: قيام ال (3)
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ك يتمتَّع بشخصيٍَّة قويٍَّة، وذكاٍء حادٍ ، وشجاعٍة فائقٍة، كما كان متدي  ناً، ورعاً، عاداًل، ولذلك بكان طغرل 
، وسعى لتوحيد السَّالجقة األتراك يف دولٍة وجد أتييداً كبرياً، ومناصرًة عظيمًة من شعبه، وقد أعدَّ جيشاً قوايًَّ 

 .(1)قويَّةٍ 
، فإ نَّ اخلليفة يم الدَّولة السَّلجوقية طغرل بك، وبني زعاسي   القائم أبمر هللاليفة العبوتوطيدًا للرَّوابط بني اخل

م مثَّ يف شعبان عام 1059ه /448، وذلك يف عام نة جفري بك األخ األكرب لطغرل بكتزوَّج من اب
طوياًل  ، لكن طغرل بك مل يعشيفة العباسي   القائم أبمر ابهللم تزوَّج طغرل بك من ابنة اخلل1062ه /454

م، وكان عمره إ ذ 1062ه /454من من شهر رمضان عام اجلمعة لليوم الثا بعد ذلك؛ حيث إ نَّه تُويف   ليلة
وشرق  ،، ومشاليده الغلبة للسَّالجقة يف مناطق: خراسان، وإ يران بعد أن متَّت على ،ذاك سبعني عاماً 

 .(2)العراق

 :ي: األسد الشُّجاعأواًل: السلطان )حممَّد( امللقب: ألب أرسالن، أ
ت حول ، وكانت قد حدثت بعض املنازعا البالد بعد وفاة عم  ه طغرل بكتوىلَّ ألب أرسالن زمام السُّلطة يف

، وكان ألب أرسالن   كعمه طغرل بك   أرسالن استطاع أن يتغلَّب عليها ، لكن ألبتويل   السُّلطة يف البالد
ذ سياس ائدًا ماهرًا مقداماً ق ًة خاصًَّة تعتمد على تثبيت أركان حكمه يف البالد اخلاضعة لنفوذ ، وقد اَّتَّ

فًا للجهادجديدٍة، وضم  ها إ ىل دولته أقاليمالسَّالجقة قبل التطلُّع إ ىل إ خضاع  ، يف سبيل هللا ، كما كان متله  
، وكانت روح اجلهاد ميحية اجملاورة له، كبالد األرمن، وبالد الرُّو ونشر دعوة اإل سالم يف داخل الدَّولة املس

ح قائد ، وأصبتوحات الَّيت قام هبا ألب أرسالن، وأكسبتها صبغًة دينيَّةً اإل سالمي   هي احملركة حلركات الف
 خفاقة، ورفع راية اإل سالم السَّالجقة زعيمًا للجهاد، وحريصًا على نصرة اإل سالم، ونشره يف تلك الد  اير

 .(3)البيزنطيَّة على مناطق كثرية من أراضي الدَّولة
 .ل أن يقوم أبي   توسٍُّع خارجي ٍ لقد بقي سبع سنوات يتفقَّد أجزاء دولته املَّتامية األطراف قب

خذ ، والبلدان اخلاضعة له؛ أقاليمأل، ومتكُّن حكم السَّالجقة يف مجيع اندما اطمأنَّ على استتباب اأَلمنوع
لفاطميَّة )العبيديَّة( ، وإ سقاط اخلالفة اسيحيَّة اجملاورة لدولتهبالد امل، وهي فتح الخيط  ط لتحقيق أهدافه البعيدة

برياً ، فأعدَّ جيشًا كالفة العبَّاسيَّة السُّن  يَّة، ونفوذ السَّالجقة، وتوحيد العامل اإل سالمي   حتت راية اخليف مصر
ه به حنو بالد األرمن، وجورجيا، فافتتحها على نشر اإل سالم يف تلك  ، كما عمل مملكته، وضمَّها إ ىلاّتَّ

                                                           
 (.17املصدر السَّابق، ص) (1)

 (.25انظر: اتريخ الدَّولة العليَّة العثمانيَّة، حممد فريد بك، ص) (2)
 (.20انظر: قيام الدَّولة العثمانيَّة، ص) (3)
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، والَّيت أسَّسها صاحل بن اصر الدَّولة املرداسيَّة يف حلب، وحغار ألب أرسالن على مشال الشَّام، وأ(1)املناطق
يعي سنة مرداس على  قامة إ، وأجرب أمريها حممود بن صاحل بن مرداس على م1023ه /414املذهب الش  

أرسل قائده مث  (2)(م1070ه  / 462الفاطمي   / العبيدي   سنة )اخلليفة الدَّعوة للخليفة العبَّاسي بداًل من 
يد )الفاطمي  ني(  ، وبيت املقدس منرزمي يف محلٍة إ ىل جنوب الشَّام، فانتزع الرَّملةأتنسز بن أوق اخلوا الَّتُّكيَّ 

وبذلك أضحى السَّالجقة  ،يت تعترب بوابة الدُّخول إىل مصر، ومل يستطع االستيالء على عسقالن الالعبيدي  ني
 .(3)، والسُّلطان السَّلجوقي داخل بيت املقدسربٍة من قاعدة اخلليفة العبَّاسيعلى مق

امة اخلطبة للخليفة قخيربه إب ه  ورد رسول صاحب مكَّة حممد بن أب هاشم إ ىل السُّلطان462ويف سنة 
« حيَّ على خري العمل» األذان ب  وترك« العبيدي   »ر لطان، وإ سقاط خطبة صاحب مص، وللسُّ القائم

 .(4): إذا فعل أمري املدينة كذلك أعطيناه عشرين ألف دينارٍ عطاه السُّلطان ثالثني ألف دينار، وقال لهفأ
فصمَّم على القيام حبركٍة مضادَّة  ،لقد أغضبت فتوحات ألب أرسالن دومانوس ديوجينس إمرباطور الرُّوم

 وكان أمهُّها معركة ،ومعارك عديدٍة مع قوَّات السَّالجقة ،قوَّاته يف مناوشاتٍ  ودخلت ،للد  فاع عن إمرباطوريته
 .(5)م1070ه  املوافق أغسطس عام 463يف عام  «مالذكرد»

وعدٍد  ،والفرنج ،والرَّخ ،قبل ملك الرُّوم دومانوس يف جحافل أمثال اجلبال من الرُّومأوفيها »  :قال ابن كثري
ومعه من الفرنج مخسٌة  ،مع كل   بطريق مئتا ألف فارس ،ٌة وثالثون ألفاً من البطارقةومعه مخس ،وُعددٍ  ،عظيمٍ 

 ،(6)وحفَّار ،ومعه مئة ألف نقَّاب ،ومن الغزاة الَّذين يسكنون القسطنطينية مخسة عشر ألفاً  ،وثالثون ألفاً 
الحوألفا عجلة حتمل  ،واملسامري ،ومعه أربعمئة عجلة حتمل الن  عال ،وألف روزجاري  ،والسُّروج ،الس  

 ،وأهله ،ومن عزمه   قبَّحه هللا   أن يبيد اإل سالم ،ومنها منجنيٌق عدَّة ألٍف ومئيت رجلٍ  ،واجملانيق ،والعرادات
فإ نَّه  ،ارفق بذلك الشَّيخ :فقال له ،واستوصى انئبها ابخلليفة خرياً  ،وقد قطع بطارقته البالد حَّتَّ بغداد

فاستعادوه من  ،وأهله ميلًة واحدةً  ،وخراسان هلم؛ مالوا على الشَّام ،قت ممالك العراقمثَّ إ ذا استوث ،صاحبنا
 .[72]سورة الحجر:﴾ ٧٢لََعۡمُرَك إِنذُهۡم لَِِف َسۡكَرتِِهۡم َيۡعَمُهوَن ﴿:والقدر يقول ،أيدي املسلمني

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 .25انظر: السَّالطني يف املشرق العرب، د. عصام حممَّد، ص (2)
 (.161ة الزَّمان لسبط ابن اجلوزي، ص)آنظر: مر ا (3)
 (.68انظر: أيعيد التاريخ نفسه، حممد العبده، ص)(4)
 (.20املصدر السَّابق نفسه، ص) (5)
 النَّقاب واحلفَّار: من ينقب، ومن حيفر. (6)
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الزَّهوة يف يوم األربعاء  :ال لهمبكاٍن يق ،وهم قريٌب من عشرين ألفاً  ،فالتقاه السُّلطان ألب أرسالن يف جيشه
فأشار عليه الفقيه أبو نصر حممَّد بن  ،وخاف السُّلطان من كثرة جند الرُّوم ،خلمٍس بقني من ذي القعدة

 .عبد امللك البخاريُّ أبن يكون وقت الوقعة يوم اجلمعة بعد الزَّوال حني يكون اخلطباء يدعون للمجاهدين
 ،وجلَّ  ،عن فرسه، وسجد هلل عزَّ  نزل السُّلطان ،وتواجهت الفئتان ،الفريقانقف اوتو  ،فلمَّا كان ذلك الوقت
اب فقتلوا منهم  ،ومنحهم أكتافهم ،واستنصره، فأنزل نصره على املسلمني ،ودعا هللا ،ومرَّغ وجهه يف الَّتُّ

َر ملُكهم دومانوس ،خلقًا كثرياً  ب أرسالن ضربه بيده فلمَّا أوقف بني يدي امللك أل ،أسره غالٌم رومي   ،وُأس 
 ؟فما ظنُّك ب :قال ،كلَّ قبيح  :قال ؟لو ُكنت أان األسري بني يديك ما كنت تفعل :وقال ،ثالثة مقارع

ما عزمت على غري  :قال .وتعيدين ،وأتخذ الفداء ،وإ ما أن تعفو ،وتشه  رين يف بالدك ،إ ما أن تقتل :فقال
وسقاه شربًة من  ،فقام بني يدي امللك .ومخسمئة ألٍف دينار ،فافتدى منه أبلف ألف دينارٍ  .والفداء ،العفو
وأطلق له امللك عشرة االف  ،وإ كراماً  ،وقبَّل األرض إ ىل جهة اخلليفة إ جالالً  ،وقبَّل األرض بني يديه ،ماء

 ،بالده وأرسل معه جيشًا حيفظونه إ ىل ،وشيَّعه فرسخاً  ،وأطلق معه مجاعًة من البطارقة ،ليتجهَّز هبا ،دينارٍ 
 .(1)«...ال إ له إ ال هللا حممَّد رسول هللا :ومعهم رايٌة مكتوٌب عليها

لقد كان نصر ألب أرسالن جبيشه الَّذي مل يتجاوز مخسة عشر ألف حمارٍب على جيش اإلمرباطور دومانوس 
ا سهَّلت إ   ،ونقطة حتوُّل يف التاريخ اإل سالمي ،حداًث كبرياً  ،الَّذي بلغ مئيت ألف ضعاف نفوذ الرُّوم يف ألهنَّ

وهذا  ،وهي املناطق املهمَّة الَّيت كانت من ركائز وأعمدة اإلمرباطورية البيزنطيَّة ،الصُّغرى آسيا أقاليممعظم 
 .ساعد تدرجييَّاً للقضاء على الدَّولة البيزنطيَّة على يد العثماني  ني

وأيخذ  ،فكان يقر  ب العلماء ،واملاد  يَّة ،ةلقد كان ألب أرسالن رجاًل صاحلًا أخذ أبسباب النَّصر املعنويَّ 
وما أروع نصيحة العامل الرَّابين   أب نصر حممَّد بن عبد امللك البخاري   احلنفي   يف معركة مالذكرد  ،بنصحهم

وأرجو  .وإظهاره على سائر األداين ،إ نَّك تقاتل عن ديٍن وعد هللا بنصره :عندما قال للسُّلطان ألب أرسالن
 ،فالقهم يوم اجلمعة يف السَّاعة الَّيت يكون اخلطباء على املنابر ،يكون هللا قد كتب ابمسك هذا الفتحأن 

م يدعون للمجاهدين  .فإ هنَّ
من أراد  :فقال هلم ،فأمَّنوا ،ودعا ،فبكى النَّاس لبكائه ،وبكى السُّلطان ،فلمَّا كان تلك السَّاعة صلَّى هبم

وعقد  ،وأخذ السَّيف ،وألقى القوس والنُّشاب .وال ينهى ،أيمر ا سلطانٌ فما ها هن ،االنصراف فلينصرف

                                                           
 (.12/108البداية والن  هاية ) (1)
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هللا أكرب على  .(1)فهذا كفين ،إ ن قتلت :وحتنَّط وقال ،ولبس البياض ،وفعل عسكره مثله ،ذنب فرسه بيده
 مثل هؤالء ينزل نصر هللا!

لك يوم العاشر من ربيع األول عام وذ ،وامسه يوسف اخلوارزمي ،وقُتل هذا السُّلطان على يد أحد الثَّائرين
 .(2) «ملكشاه» فخلفه ابنه ،جبوار قرب أبيه «مرو» وُدفن يف مدينة ،م1072ه  املوافق 465

  شيٌء من أخالق السُّلطان ألب أرسالن:
اجتاز يومًا مبرو على فقراء  ،وكثري الدُّعاء بدوام ما أنعم هللا عليه ،رفيقًا ابلفقراء ،كان رحيم القلب)

فيتصدَّق يف رمضان خبمسة  ،وكان يكثر الصدقة ،وسأل هللا تعاىل أن يغنيه من فضله ،فبكى ،رائسنياخل
درارات ،عشر ألف دينارٍ   ،وكان يف ديوانه أمساء خلٍق كثري من الفقراء يف مجيع ممالكه جيري عليهم اإل 

يؤخذ منهم كلَّ  ،ااي ابخلراج األصلي   قد قنع من الرَّع ،وال مصادرةٌ  ،ومل يكن يف مجيع بالده جنايةٌ  ،والص  الت
 .(3)(سنٍة دفعتني رفقاً هبم

خذ إن كان  :فقال ،فاستدعاه ،وذكروا ماله يف ممالكه ،كتب إ ليه بعض السُّعاة يف شأن وزيره نظام امللك
 .وإ ن كان كذابً؛ فاغفْر له زلَّته ،وأصلْح أحوالك ،كأخالقفهذ  ب  ،هذا صحيحاً 

  

                                                           
 (.2(، ص)470 ،461انظر: اتريخ اإل سالم للذَّهيب، حوادث ووفيات: ) (1)

 (.21انظر: قيام الدَّولة العثمانيَّة، ص) (2)

 (.6/252الكامل البن األثري: ) (3)
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 الرَّعااي: احلرص على حفظ مال 
 .(1)فارتدع سائر املماليك خوفاً من سطوته ،فصلبه ،بُ ل  غ: أنَّ غالماً من غلمانه أخذ إ زاراً لبعض أصحابه

بني امللوك ُحسن سريته،  داهبم، وأحكام الشَّريعة، وملَّا اشتهرآما يُقرأ عليه تواريخ امللوك، و  وكان كثرياً 
قاصي ما وراء النَّهر إ ىل أوحضروا عنده من  ،عة، واملوافقة بعد االمتناعوحمافظُته على عهوده؛ أذعنوا له ابلطَّا

 .(2)قاصي الشَّامأ

 اثنياً: ملكشاه وفشله يف توحيد اخلالفة والسَّلطنة:
وطالب  ،وعارضه عمُّه قاورد بن جفري حاكم سالجقة كرمان ،توىلَّ السَّلطنة بعد ألب أرسالن ابنه ملكشاه

وبذلك سيطر ملكشاه على دولة  ،وقتل ،دام بينهما قرب مهذان حيث اهنزم قاوردووقع الص    ،ابلسَّلطنة
 .م1073ه /465وعنيَّ عليها سلطان شاه بن ألب أرسالن سنة  ،سالجقة كرمان

 آسياقصى امتداٍد هلا من أفغانستان شرقًا إ ىل أواتَّسعت الدَّولة السَّلجوقيَّة يف عهد السُّلطان ملكشاه لتبلغ 
وذلك بعد أن سقطت دمشق على يد قائده أتسز سنة  ،وبالد الشَّام جنوابً  ،غرابً  الصُّغرى

.أو  ،م1075ه /468  قيمت الدَّعوة للخليفة العباسي  
 ،م1077ه /470وأسند ملكشاه املناطق الَّيت سيطر عليها يف بالد الشَّام ألخيه اتج الدَّولة تتمش سنة 

 ،قاربهأكما عنيَّ ملكشاه أحد   ،ألخري دولة سالجقة الشَّامفأسَّس هذا ا ،وذلك من أجل متابعة الفتح
الَّيت كانت تتبع بالد الرُّوم ملتابعة الفتح  ،الصُّغرى آسياسليمان بن قتلمش بن إسرائيل واليًا على  :ويُدعى

 .(3)فأسَّس هذا أيضاً دولة سالجقة الرُّوم ،م1077ه /470سنة 
قب على حكمها أربعة عشر من ساللة أب الفوارس قتلمش بن اعسنة ليت 224وقد استمرَّت هذه الدَّولة 

س هذه الدَّولة ،وكان أوَّهلم سليمان بن قتلمش ،إ سرائيل وقد متكَّن من فتح أنطاكية  .(4)الَّذي يعترب مؤس  
م ليتَّخذها 1087ه /480كما متكَّن ابنه داود من السَّيطرة على قونية سنة   ،م1084ه /477سنة 

وقد حوَّهلا السَّالجقة من مدينٍة  ،الصُّغرى آسياوكانت قونية من أغىن وأمجل املدن البيزنطيَّة يف  .عاصمًة له
املغول سنة  وقد سقطت هذه الدَّولة على يد ،بيزنطيٍَّة مسيحيٍَّة إ ىل مدينٍة سلجوقيٍَّة إ سالميَّةٍ 

 .وأصبحت فيما بعد من أمالك الدَّولة العثمانيَّة، (5)م1300ه /700

                                                           
 (.12/114انظر: البداية والن  هاية: ) (1)

 (.6/253الكامل البن األثري: ) (2)

، ص ) (3)  (.28انظر: السَّالطني يف املشرق العرب  

  (.29املصدر السَّابق، ص) (4)

 ابق نفسه.املصدر السَّ  (5)
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وكانوا  ،ونشر اإل سالم فيها على املذهب السُّين    ،الصُّغرى آسياقد كان سالجقة الرُّوم حريصني على تَّتيك ل
الَّذي كان حيمي املسيحيَّة من  ،وأسقطوا اخلطَّ الد  فاعيَّ  ألقاليم،سببًا يف نقل احلضارة اإل سالميَّة إ ىل تلك ا

 .(1)أوربة ضدَّ اإل سالم يف الشَّرق
السَّلطنة القويَّة زمن ملكشاه مل يفلح قائده أتسز يف توحيد بالد الشَّام، ومصر بعد أن شكَّل  ورغم هذه

 .السَّالجقة هتديداً فعليَّاً للدَّولة العبيديَّة )الفاطميَّة( داخل مصر
ذي أعدَّه وعندما أراد أتسز غزو مصر؛ حلَّت به اهلزمية على يد قوٍَّة من العرب قبل مواجهة اجليش الكبري الَّ 

والتَّمزُّق  ،وقد أدَّى فشل أتسز إ ىل مزيد من التَّشرذم ،م1076ه /469الوزير بدر اجلمايل يف رجب 
ياسي راع الدَّامي ،الس    .(2)م1078ه /571لينتهي األمر مبقتله سنة  ،والص  

ندما زوَّج ابنته إ ىل اخلليفة ع ،كذلك مل يفلح ملكشاه يف جعل اخلالفة العباسيَّة تتحوَّل إ ىل أسرته السَّلجوقيَّة
كما زوَّج ابنته األخرى إ ىل املستظهر   ،فرزقت منه بولدٍ  ،م1087ه /480العباسي املقتدي أبمر هللا سنة 

 .(3)هوالسَّلطنة يف شخص حفيد ،ومل يتمكَّن من حصر اخلالفة ،العبَّاسي   

 :وفاته 
م( الَّذي عرفته 1092 - 1055ه /485 - 447وانتهى دور القوَّة واجملد ) ،تويف   السُّلطان ملكشاه

 ،لتبدأ مرحلة الضَّعف ،وملكشاه ،وألب أرسالن ،الدَّولة السَّلجوقيَّة يف عهد السَّالطني الثَّالثة: طغرل بك
راع ودوره يف  ،وملكشاه الوزير نظام امللك الَّذي يهمُّنا معرفة سريته ،ولقد ظهر يف زمن ألب أرسالن ،والص  
 .لة السَّلجوقيَّةقوَّة الدَّو 

 اثلثاً: نظام امللك:
 ،ق الطُّوسيُّ اأبو علي احلسن بن علي بن إ سح ،قوام الد  ين ،نظام امللك ،الوزير الكبري»  :قال عنه الذَّهيبُّ 

 .والفقهاء ،عامر اجمللس ابلقرَّاء ،حمتشمٌ  ،متدي  نٌ  ،سعيدٌ  ،خبريٌ  ،سائسٌ  ،قلٌ اع
 ،وأدرَّ على الطَّلبة الص  الت ،ورغب يف العلم ،وأخرى بطوس ،بنيسابور وأخرى ،أنشأ املدرسة الكربى ببغداد

 .(4)«وبَ ُعد صيته ،وأملى احلديث
 ،فدبَّر ممالكه على أمت   ما ينبغي ،مثَّ البنه ملكشاه ،تنقَّلت به األحوال إ ىل أن وزر للسُّلطان ألب أرسالن

 .(1)ت الكبار إ ىل جانبهوهاجر  ،وبىن الوقوف ،ورفق ابلرَّعااي ،وخفَّف املظامل
                                                           

 (.29انظر: السَّالطني يف املشرق العرب، ص) (1)

 (.182ة الزَّمان، سبط ابن اجلوزي، ص)آانظر: مر  (2)

، ص) (3)  (.30انظر: السَّالطني يف املشرق العرب  

 (.19/94سري أعالم النُّبالء ) (4)
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ياسة  آاثروأشار على ملكشاه بتعيني القوَّاد، واألمراء الَّذين فيهم خلٌق، وديٌن، وشجاعٌة، وظهرت  تلك الس  
الَّذي ويل على  ،ومن هؤالء القوَّاد الَّذين وقع عليهم االختيار آق سنقر جدُّ نور الد  ين حممود ،فيما بعد

وقام ولده  (2)«وأجودهم سريرةً  ،من أحسن امللوك سريةً »  :قال عنه ابن كثري ،واجلزيرة ،وداير بكر ،حلب
هذه األسرة هي الَّيت  ،عماد الد  ين زنكي ببداية اجلهاد ضدَّ الصَّليبي  ني، مثَّ قام من بعده نور الد  ين حممود

ني، وافتتحت عهد وقالوون ضدَّ الصَّليبي    ،والظَّاهر بيربس ،وضعت األساس النتصارات صالح الد  ين
 .(3)التَّوحيد، والوحدة يف العامل اإل سالمي

واشتغل جبهاد  ،وكان أمريًا للموصل ،وكذلك كان آق سنقر الربسقي من قوَّاد السُّلطان حممود السَّلجوقي
 :ثريقال عنه ابن األ ،ه  قتله الباطنيُّون؛ وهو يصلي يف اجلامع الكبري يف املوصل520ويف سنة  ،الصَّليبي  ني

اً » حيافظ على  ،وكان خري الوالة ،ويفعله ،ويرى العدل ،والصَّاحلني ،حيبُّ أهل العلم ،وكان مملوكًا تركيًَّا خري  
داً  ،الصَّلوات يف أوقاهتا  .(4)«ويصل  ي من اللَّيل متهج  

السَّلجوقيَّة جدَّدوا  فلمَّا ملك: »ال سيما يف زمن نظام امللك ،السَّالجقة آاثروحيد  ثنا املؤر  خ أبو شامة عن 
واهليبة إ ىل أحسن  ،فإ نَّه أعاد النَّاموس ،ال سيَّما يف وزارة نظام امللك ،من هيبة اخلالفة ما كان قد درس

 .(5)«حاالهتا

 :ضبطه ألمور الدَّولة 
ا مينع السُّلطان وبسطوا أيديهم يف أموال النَّاس، وقالوا: م ،انفلت أمر العسكر ،ت وىلَّ ملكش اه أمور الدَّول ةملا 

فبنيَّ له ما  ،وتعرَّض النَّاس ألذًى شديٍد، فذكر ذلك نظام امللك للسُّلطان ،أن يعطينا األموال إ ال نظام امللك
ياسة ،ودمار البالد ،والوهن ،وسقوط اهليبة ،يف هذا الفعل من الضَّعف افعل يف هذا  :فقال له ،وذهاب الس  

قد رددت األمور كلَّها   :فقال السُّلطان .ما ميكنين أن أفعل إ ال أبمرك :لكفقال له نظام امل !ما تراه مصلحةً 
ولقَّبه ألقاابً  ،وخلع عليه ،طاعاً زائداً على ما كانإققطعه أو  ،وحلف له ،فأنت الوالد ،وصغريها إ ليك ،كبريها

ا أثلج صدور وحسن سريته م ،وشجاعته ،فظهرت من كفايته ،ومعناه األمري الوالد ،أاتبك :من مجلتها
فأنكر  ،فدفعها بعض حجَّابه ،وتكل  مه ،فوقف يكل  مها ،أنَّ امرأة ضعيفًة استغاثت به :فمن ذلك ،النَّاس

                                                                                                                                                                      
 (.19/95املصدر السابق نفسه ) (1)

 (.12/157البداية والن  هاية: ) (2)

 (.68انظر: أيعيد التاريخ نفسه، ص) (3)

 (.68( نقالً عن: أيعيد التَّاريخ نفسه، ص)10/633الكامل: ) (4)

  ( نقالً عن: أيعيد التَّاريخ نفسه.1/31الرَّوضتان يف أخبار الدَّولتني ) (5)
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ا استخدمتك ألمثال هذه :وقال ،ذلك عليه مثَّ صرفه عن  ،فإ نَّ األمراء واألعيان ال حاجة هلم إ ليك ،إ َّنَّ
 (1).حجابته

 واضعه:حبُّه للعلم، واحرتامه للعلماء، وت 
كان حيبُّ العلوم وخصوصاً احلديث، شغوفاً به، وكان يقول: إ ين   أعلم أبين لست أهاًل للر  واية، ولكين   أحب 

 .(3)صلى هللا عليه وسلم نقلة حديث رسول هللا (2)أن أُربط يف قطار
 .(4)فسمع من القشريي   أب مسلم بن مهربزد، وأب حامٍد األزهري   

تؤد  ي املدارس الَّيت بناها رسالتها املنوطة هبا، فعندما أرسل إ ليه أبو احلسن حممَّد بن  وكان حريصًا على أن
عر يستحثُّه على املساعدة للقضاء على الفنت الَّيت حدثت بني  علي الواسطيُّ الفقيه الشَّافعيُّ أبيااًت من الش  

عر:احلنابلة، واألشاعرة، قام نظام امللك، وقضى على الفتنة، وممَّا   قاله أبو احلسن الواسطيُّ من الش  
 ك  قَ                          ْد َح                          لَّ ل                          اَي ن ظَ                          اَم امل

 

 ب بَ ْغ                                                                    َداَد الن  ظَ                                                                    ام 
 

َه                                       ا  َوابنُ                                       َك الَق                                       اط ُن ف ي ْ
 

 ُمْس                                                          تَ َهاٌن ُمْسَتَض                                                          ام 
 

لَ                                       ى َ                                       ا أَْوَدى لَ                                       ُه قَ ت ْ  َوهب 
 

 ُغ                                                                     الٌم، َوُغ                                                                     الم 
 

ُهْم تَ بَ قَّ                                        ى  َوالَّ                                        ذي م                                         ن ْ
 

 َس                                          ال َماً ف ْي                                          ه  س                                           َهام 
 

 ال                                                                   د  ْين  ملَْ  َوامَ اَي قَ                                                                    
 

 يَ ْب                                         َق ب بَ ْغ                                         َداد َمَق                                         ام 
 

 َعظُ                                     َم اخَلطْ                                     ُب َول ْلَح                                     رْ 
 

 ب  ات  َص                                                                                                                          اٌل َوَدَوام 
 

ا  َفَم                                         ََّت ملَْ حَتُْس                                         م ال                                         دَّ
 

 َء َأاَيد يْ                                                            َك احُلَس                                                            ام 
 

 َوَيُك                                                                 فُّ اْلَق                                                                 ْوَم يف  
 

 بَ ْغ                                       َداَد قَت                                       ٌل وانْت َق                                        ام 
 

َه                                        ا  فَ َعلَ                                        ى َمْدَرَس                                        ٍة ف ي ْ
 

َه                                           ا السَّ                                        المَوَم                                        ْن ف ي ْ
 

َ                                                                      ر ميٍْ   َواْعت َص                                                                      اٌم حب 
 

 (5)لَ                          َك م                           ْن بَ ْع                          ُد َح                          َرام 
 

إ ن هؤالء شغلوك عن  »  لقد كان جملسه عامرًا ابلفقهاء والعلماء، حيث يقضي معهم ُجلَّ هناره، فقيل له:
نيا، واالخرة، ولو أجلستهم على رأسي، ملا استكثرت ذل ك، وكان كثرٍي من املصاحل، فقال: هؤالء مجال الدُّ

إ ذا دخل عليه أبو القاسم القشرييُّ، وأبو املعايل اجلويينُّ، قام هلما، وأجلسهما معه يف املقعد، فإ ن دخل أبو 
                                                           

 (.2/256انظر الكامل البن األثري ) (1)
 قطار: قافلة. (2)
 (.12/150انظر: البداية والن  هاية ) (3)
 (.19/95انظر: سري أعالم النُّبالء للذَّهيب ) (4)
 (.6/276انظر: الكامل ) (5)
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؛ قاال:  ما إ ذا دخال عليَّ علي الفارنديُّ، قام، وأجلسه مكانه، وجلس بني يديه، فعوتب يف ذلك، فقال: إ هنَّ
مركوز يف نفس البشر، وإ ذا دخل  ن يفَّ ماال يفَّ فأزداد هبما ما هوأنت، وأنت، يطراينين، ويعظ  مانين، ويقوال

 .(1)«كثرٍي ممَّا أان فيه..  عليَّ أبو علي الفارنديُّ ذكَّرين عيوب، وظلمي، فأنكسر، فأرجع عن
فح عن املذنبني، وأمَّا أخباره، فإ نَّه كان عاملاً، دي  ناً، جواداً، عاداًل، حليماً، كثري الصَّ » قال عنه ابن األثري:

 .(2)«طويل الصَّمت، كان جملسه عامراً ابلقرَّاء، والفقهاء، وأئمَّة املسلمني، وأهل اخلري، والصَّالح...
، وكان ال جيلس إ ال على القرآنكان من حفظة  ، ختمه؛ وله إ حدى عشرة، واشتغل مبذهب الشَّافعي  

أمسك عن كل   ما هو فيه، وّتنَّبه، فإ ذا فرغ، ال يبدأ بشيٍء  وإ ذا مسع املؤذن، (3)وضوٍء، وما توضَّأ إ ال تنفَّل
غفل املؤذن، ودخل الوقت؛ أمره ابألذان. وهذا قمَّة حال املنقطعني للعبادة يف حفظ  قبل الصَّالة، وكان إ ذا

إ بليس، فقلت  وكانت له صلٌة ابهلل عظيمٌة، وقال ذات مرٍَّة: رأيت ليلًة يف املنام .(4)األوقات، ولزوم الصَّلوات
له: وحيك! خلقك هللا، وأمرك ابلسُّجود له مشافهًة، فأبيت، وأان مل أيمرين ابلسُّجود له مشافهًة، وأان أسجد 

 يف كل   يوٍم مرَّات، وأنشأ يقول:
 َمْن ملَْ َيُكْن ل ْلو َصال  َأْهالً 

 

 (5)َفُكلُّ إ ْحَسان ه  ُذنُ ْوبُ  
 

د هللا فيه، ومكفول الر  زق، قال يف هذا املعىن: كنت أمتىنَّ أن يكون يل وكان يتمىنَّ أن يكون له مسجٌد يعب
قريٌة خالصٌة، ومسجٌد أتفرَّد فيه لعبادة رب، مثَّ متنَّيت بعد ذلك أن يكون يل رغيٌف كلَّ يوٍم، ومسجٌد أعبد 

 (6).هللا فيه
وابجلانب االخر عميد ُخراسان، وإ ىل  ومن تواضعه: أنَّه كان ليلًة أيكل الطَّعام، وجبانبه أخوه أبو القاسم،

جانب العميد إ نساٌن فقرٌي مقطوع اليد، فنظر نظام امللك، فرأى العميد يتجنَّب األكل مع املقطوع، فأمره 
 ابالنتقال إ ىل اجلانب االخر، وقرَّب املقطوع إ ليه، فأكل معه.
 .(7)وكانت عادته أن حُيضر الفقراء طعامه، ويقر  هبم إ ليه، ويدنيهم

 ومن شعره:
 بَ ْعَد الثََّمان نْيَ لَْيَس قُ وَّةٌ 

 

َوة     َقْد َذَهَبْت َشْهَوُة الصَّب ْ
 

                                                           
 (.12/150البداية والن  هاية: ) (1)

 (.6/337الكامل: ) (2)
 (.19/96انظر: سري أعالم النُّبالء ) (3)
 (.6/337انظر: الكامل ) (4)
 (.12/150البداية والن  هاية ) (5)
 .6/338انظر: الكامل  (6)
 َجْهَلُة الفتوة، وهلُوها.«: الصبوة»املصدر السَّابق نفسه.  (7)
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 أَنَّين  َوالَعَصا ب َكف  ي
 

 (1)ُمْوَسى َوَلك ْن ب ال نُ بُ وَّة   
 

 وينسب إ ليه أيضاً:
 بَ ْعَد ُطْول  الُعْمر  َظْهري تَ َقوَّسَ 

 

 َوَداَسْتين  اللَّيايل أيَّ َدْوس   
 

ي أََمامي ي َواْلَعَصا مَتْش   فََأْمس 
 

 َكأنَّ قَ َواَمَها َوتَ ٌر ب َقْوس   
 

عر، فعندما دخل عليه أبو عليٍ  القوَمَساينُّ يف مرضٍة مرضها، يعوده، فأنشأ يقول:  وكان يتأثَّر بسماع الش  
َةٍ   إ َذا َمر ْضَنا نَ َويْ َنا ُكلَّ َصاحل 

 

نَّا الزَّْيغُ   َنا َفم   والزََّللُ  فَإ ْن ُشف ي ْ
 

ْفَنا َوَنْسَخطُه له إ َذا خ   نَ ْرُجو اإل 
 

نَّا َفَما يَ زُْكو لََنا َعَملُ    إ َذا أَم 
 

 .(2)فبكى نظاُم امللك، وقال: هو كما يقول

 :وفاته 
فطار صلَّى نظام امللك 485يف عام  ه  من يوم اخلميس يف العاشر من شهر رمضان، وحان وقت اإل 

ماط، وعنده خلٌق كثرٌي من الفقهاء، والقرَّاء، والصُّوفيَّة، وأصحاب احلوائج، فجعل املغرب، وجلس على الس   
يذكر شرف املكان الَّذي نزلوه من أراضي هناوند، وأخبار الوقعة الَّيت كانت بني الفرس، واملسلمني يف زمان 

 ويقول: طوىب ملن حلق هبم! أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب   رضي هللا عنه   ومن استشهد هناك من األعيان،
فلمَّا فرغ من إ فطاره، خرج من مكانه قاصدًا َمْضرب َحَرمه، فَ َبَدر إ ليه حدٌث ديلمي ، كأنَّه ُمستميٌح، أو 

 مستغيٌث، فعلق به، وضربه، ومحُ ل إ ىل مضرب احلرم.
يف اجليش، وصاحت األصوات، وجاء  فيقال: إ نَّه أوَّل مقتوٍل قتلته اإل مساعيليَّة )الباطنيَّة(، فانبثَّ اخلرب

والنَّحيب، والبكاء، وجلس عند نظام امللك ساعًة، وهو  السُّلطان ملكشاه حني بلغه اخلرب مظهرًا احلزن،
 .(3)جيود بنفسه، حَّتَّ مات. لقد عاش سعيداً، ومات شهيداً، فقيداً، محيداً 

 لك، وقتلوه.وكان قاتله قد تعثَّر أبطناب اخليمة، فلحقه مماليك نظام امل
وقال بعض خدامه: كان اخر كالم نظام امللك أن قال: ال تقتلوا قاتلي، فإ ين   قد عفوت عنه، وتشهَّد، 

 .(4)ومات

                                                           
 (.147( ص)490   481اتريخ اإل سالم حوادث، ووفيات ) (1)

بكي ) (2)  (.4/328طبقات الشَّافعيَّة الكربى للس  

 (.323، 4/322انظر: طبقات الشَّافعية الكربى )(3)

 (.4/323املصدر السابق نفسه )(4)
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بلغ أهل بغداد موت نظام امللك، حزنوا عليه، وجلس الوزير، والرُّؤساء للعزاء ثالثة أايٍم، وراثه الشُّعراء  اومل
 قال: حيث بقصائد، منهم مقاتل بن عطيَّة،

ْلك  ُلْؤُلَؤةً 
ُ
 َكاَن اْلَوز يْ ُر ن ظَاُم امل

 

ْن َشَرف     يَت يَمًة َصاَغَها الرَّمْحُن م 
 

ُم ق ْيَمتَ َها  َعزَّْت فَ َلْم تَ ْعر ف  اأَلايَّ
 

ْنُه إ ىَل الصََّدف     (1)فَ َردََّها َغرْيُه م 
 

مه دولة أهل قال عنه ابن عقيل: هبر العقول سرية الن  ظام جوداً، وكرماً، وعدالً  ، وإ حياء ملعامل الد  ين، كانت أايَّ
العلم، مثَّ ُختم له ابلقتل، وهو مار  إ ىل احلج   يف رمضان، فمات ملكًا يف الدنيا، ملكًا يف االخرة، رمحه 

 .(2)هللا
 
 
 
 

* * * 

  

                                                           
 (.12/151ن  هاية )البداية وال(1)
 (.19/96انظر: سري أعالم النُّبالء ) (2)
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 املبحث الثَّالث
 هناية الدَّولة السَّلجوقيَّة

ق، وحممَّد، وسنجر، وحممود، وكان حممود   والَّذي اأبناء، هم: بركي ان للسُّلطان ملكشاه عند وفاته أربعةك
عرف فيما بعد بناصر الد  ين حممود   طفاًل فبايعوه على تويل   السُّلطة، ألنَّ أمَّه تركان خاتون كانت ذات 

م ملكشاه، وقد استمرَّ حكمه حوايل العامني من  م وإ ىل عام 1092ه /485شأٍن كبرٍي أايَّ
ق بن ملكشاه، ام، حيث تويف   هو وأمُّه، مثَّ جاء من بعده ركن الد  ين أبو املظفَّر بركي1094ه /487

م، مثَّ تاله ركن الد  ين ملكشاه الثَّاين، ويف نفس العام توىلَّ السُّلطة 1105ه /498واستمرَّ حكمه حَّتَّ 
خر حكام الدَّولة آوكان  م1128ه /511كمه حَّتَّ عام غياث الد  ين أبو شجاع حممَّد، واستمرَّ ح

السَّلجوقيَّة العظمى فيما وراء النَّهر، والَّيت كانت هلا السَّيطرة على خراسان، وإ يران، والعراق. وقد انقرضت 
 .(1)م، وذلك على يد شاهنات خوارزم1128ه /522دولتهم عام 

الجقة، ومتزَّقت وحدهتم، وضعفت قوَّهتم وبسقوط الدَّولة السَّلجوقيَّة العظمى فيما وراء النَّهر انفرط عقد السَّ 
حَّتَّ أصبح السَّالجقة شيعاً، وأحزاابً، ومعسكراٍت متباينًة تتصارع فيما بينها حول الظَّفر ابلعرش، 
وانقسمت على ضوء ذلك الدَّولة السَّلجوقيَّة العظمى إ ىل عدة دوٍل، وإ ماراٍت صغرية. ومل تكن هذه الدَّولة، 

مارات الصَّغري  ة َّتضع حلكم سلطان واحٍد، كما كان احلال يف عهد كلٍ  من السُّلطان طغرل بك األوَّل، واإل 
والسُّلطان ألب أرسالن، والسُّلطان ملكشاه، وأسالفهم، بل كان كلُّ جزٍء من أجزاء الدَّولة السَّلجوقيَّة 

 .(2)مستقاًل حتت قيادة منفصلة، ال يوجد بينها أيُّ تعاون يذكر
رجت الدَّولة اخلوارزميَّة فيما وراء النَّهر، وهي تلك الدَّولة الَّيت وقفت ردحًا من الزَّمن أمام ونتيجة لذلك خ

سلجوقيَّة يف مشال العراق والشَّام عرفت ابألاتبكيَّات، وأثناء  اهلجمات املغوليَّة، وقد قامت معها إ مارات
احلمالت الصَّليبيَّة، واستطاعت أن حتصرها يف  ذلك برزت سلطنة سالجقة الرُّوم، وهي السَّلطنة الَّيت قاومت

 الرُّكن الشَّمايل الغرب   من آسيا الصُّغرى. أمَّا سلطنة سالجقة الرُّوم فقد دمَّرهتا الغارات املغوليَّة املتالحقة.
 اسيَّة.لقد تضافرت عوامل عديدٌة يف سقوط السَّلطنة السَّلجوقيَّة الَّيت مهَّدت بدورها لسقوط اخلالفة العبَّ 

 :ومن هذه العوامل 
راع داخل البيت السَّلجوقي   بني األخوة، واألعمام، واألبناء، واألحفاد.1    الص  

                                                           
 (.154   81ل سلجوق حملمد األصبهاين ص)آانظر: اتريخ دولة  (1)

 (.23انظر: قيام الدَّولة العثمانيَّة ص) (2)
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   تدخُّل الن  ساء يف شؤون احلكم.2
 والوزراء، واألاتبك.   إ ذكاء انر الفتنة بني احلكَّام السَّالجقة من قبل بعض األمراء،3
ن متيَّزوا ابلضَّعف أمام القوَّة العسكريَّة السَّلجوقيَّة، فلم يتورَّعوا عن االعَّتاف   ضعف اخللفاء العباسي  ني الَّذي4

 .(1)بشرعيَّة كل   َمْن جيلس على عرش السَّلطنة السَّلجوقيَّة، واخلطبة لكل   منتصٍر قوي
 لعبَّاسيَّة.  عجز الدَّولة السَّلجوقيَّة عن توحيد بالد الشَّام، ومصر، والعراق حتت راية اخلالفة ا5
  االنقسام الدَّاخلي بني السَّالجقة والَّذي وصل إ ىل حد   املواجهة العسكريَّة املستمرة، وهذا ما أهنك قوَّة 6

 السَّالجقة حَّتَّ اهنارت سلطنتهم يف العراق.
املستمرَّة الغتيال   املكر الباطينُّ اخلبيث ابلدَّولة السَّلجوقيَّة، ومتثل ذلك يف محلة التَّصفيات، واحملاوالت 7

 وزعمائهم، وقاداهتم. سالطني السَّالجقة،
جحافل الغزو الوحشيَّة القادمة من    الغزو الصَّلييبُّ القادم من وراء البحار، وصراع الدَّولة السَّلجوقيَّة مع 8

 ها:أوربة، وغري ذلك من األسباب، والعوامل إ ال أنَّ السَّالجقة كانت هلم أعماٌل جليلٌة من أمه   
الزَّمان، حيث أوشكت قبل جميئهم على  )أ( كان هلم دوٌر يف أتخري زوال اخلالفة العباسيَّة، حوايل قرنني من

يعة الرَّوافض. االنقراض يف ظل   سيطرة البويهي  ني  الش  
املشرق العرب   )ب( منعت الدَّولة السَّلجوقيَّة الدَّولة العبيديَّة يف مصر من حتقيق أغراضها اهلادفة إ ىل توحيد 

 اإل سالمي   حتت الرَّاية الباطنيَّة العبيديَّة الرَّافضيَّة.
)ج ( كانت اجلهود الَّيت بذلتها الدَّولة السَّلجوقيَّة متهيداً لتوحيد املشرق اإل سالمي، والَّذي متَّ على يد صالح 

، وحتت راية اخلالفة  .(2)العبَّاسية السُّنيَّة الد  ين األيُّوب  
ً، ونشروا األمن واالستقرار )د ( قام السالجقة بدوٍر ملموٍس يف النهوض ابملنطقة اخلاضعة هلم علميَّاً، وإ دارايَّ

 فيها.
)ه ( وقفوا يف وجه التَّحرُّكات الصَّليبيَّة من جانب اإلمرباطوريَّة البيزنطيَّة، وحاولوا صدَّ اخلطر املغويل إ ىل حدٍ   

 كبري.
، وعلمائه يف تلك املناطق)و( رفعوا من شأن املذ  .(3)هب السُّين  

                                                           
 (.50انظر: السَّالطني يف املشرق العرب، ص) (1)

 (.51انظر: السَّالطني يف املشرق العرب ص) (2)

 (.24ظر: قيام الدَّولة العثمانيَّة ص)ان (3)
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هذه نبذٌة موجزٌة عن السَّالجقة السُّن  ي  ني، ودورهم يف نصرة اإل سالم، وإ نَّ من الظُّلم، والزُّور، والبهتان أن 
نطلق على أولئك الشُّجعان كلمة الشَّراذم، كما فعل األستاذ جنيب زبيب يف املوسوعة العامَّة يف اتريخ 

 .(1)، واألندلساملغرب
 

* * * 
 

 الفصل الثَّاين
 قيام الدَّولة العثمانيَّة وفتوحاهتا

نتسب العثمانيُّون إ ىل قبيلٍة تركمانيٍَّة كانت عند بداية القرن السَّابع اهلجري املوافق الثَّالث عشر امليالدي ي
خان على العراق، ومناطق شرق تعيش يف كردستان، وتزاول حرفة الرَّعي، ونتيجة للغزو املغويل بقيادة جنكيز 

ه  مع قبيلته من كردستان إ ىل 1220ه  املوافق 617آسيا الصُّغرى، فإ نَّ سليمان جدَّ عثمان هاجر يف عام 
م خلفه ابنه 1230ه  املوافق 628، مثَّ بعد وفاته يف عام (2)بالد األانضول، فاستقرَّ يف مدينة أخالط

حنو الشَّمال الغرب   من األانضول، وكان معه حوايل مئة أسرٍة وأكثر  األوسط أرطغرل، والَّذي واصل حترُّكه
 .(3)من أربعمئة فارسٍ 

وحني كان أرطغرل والد عثمان فاراً بعشريته الَّيت مل يتجاوز تعدادها أربعمئة عائلٍة من ويالت اهلجمة املغوليَّة، 
ااًل حاميًا بني مسلمني، ونصارى، وكانت  فإ ذا به يسمع عن بعد جلبًة، وضوضاء، فلمَّا دان منها، وجد قت

، فما كان من أرطغرل إ ال أن تقدَّم بكل   محاٍس، وثباٍت لنجدة إ خوانه يف الد  ين،  كفَّة الغلبة للجيش البيزنطي  
وبعد انتهاء املعركة قدَّر قائد اجليش  (4)والعقيدة، فكان ذلك التقدُّم سببًا يف نصر املسلمني على النَّصارى

قطعهم أرضًا يف احلدود الغربيَّة لألانضول جبوار اسالمي   السَّلجوقي هذا املوقف ألرطغرل، وجمموعته، فاإل  
، وأاتحوا هلم بذلك فرصة توسيعها على حساب الرُّوم، وحقَّق السالجقة بذلك حليفاً (5)الثُّغور يف الرُّوم

                                                           
 (.3/10انظر: املوسوعة العامَّة لتاريخ املغرب واألندلس ) (1)
 

 أخالط مدينة يف شرق تركيا احلاليَّة قريبة من حبرية وان يف أرمينيا. (2)

 (.26انظر: قيام الدَّولة العثمانيَّة ص ) (3)

 (.36د أبو غنيمة ص)انظر: جوانب مضيئة يف اتريخ العثمانيني، زاي (4)

 (.353انظر: الفتوح اإل سالميَّة عرب العصور د. عبد العزيز العمري ص) (5)



36 
 

ً، ومشاركًا يف اجلهاد ضدَّ الرُّوم، وقد قامت بني هذه قٌة محيمةٌ النَّاشئة، وبني سالجقة الرُّوم عال الدَّولة قوايَّ
 نتيجة وجود عدوٍ  مشَّتٍك هلم يف العقيدة، والد  ين.

، خلفه من بعده يف (1)م1299ه /699قة طيلة حياة أرطغرل، حَّتَّ إ ذا تويف سنة وقد استمرَّت هذه العال
 .(2)التوسُّع يف أراضي الرُّوماحلكم ابنه عثمان الَّذي سار على سياسة أبيه السَّابقة يف 

 
 

* * * 
 

  

                                                           
 (.10ل عثمان للقرماين، حتقيق بس ام اجلاب، ص)آاتريخ سالطني  (1)

 (.115انظر: اتريخ الدَّولة العليَّة، حممَّد فريد، ص) (2)
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 املبحث األوَّل
 عثمان مؤسِ س الدَّولة العثمانيَّة

، وهي السَّنة الَّيت (1)م، ولد ألرطغرل ابنه عثمان الَّذي تنتسب إ ليه الدَّولة العثمانيَّة1258ه /656 عام يف
ة، وكانت األحداث عظيمًة، واملصائب غزا فيها املغول بقيادة هوالكو بغداد عاصمة اخلالفة العثمانيَّ 

ومالوا على البلد، فقتلوا مجيع من قدروا عليه من الر  جال، والن  ساء، والو لدان، »  جسيمًة. يقول ابن كثري:
واملشايخ، والكهول، والشُّبَّان، ودخل كثرٌي من النَّاس يف االابر، وأماكن احلشوش، وقىن الوسخ، وكمنوا  

ون، وكان اجلماعة من النَّاس جيتمعون إ ىل احلاانت، ويغلقون عليهم األبواب، فيفتحها كذلك أايمًا ال يظهر 
التتار إ مَّا ابلكسر، وإ مَّا ابلنَّار، مثَّ يدخلون عليهم، فيهربون منهم إ ىل أعايل األمكنة، فيقتلوهنم ابألسطحة، 

إ ليه راجعون! وكذلك يف املساجد، واجلوامع، والرُّبط، حَّتَّ ّتري امليازيب من الد  ماء يف األزقَّة، فإ انَّ هلل وإ ان 
 .(2)ومل ينج منهم أحٌد سوى أهل الذمَّة من اليهود، والنَّصارى، ومن التجأ إ ليهم

لقد كان اخلطب عظيماً، واحلدث جلاًل، واألمَّة ضعفت، ووهنت بسبب ذنوهبا ومعاصيها، ولذلك ُسل  ط 
وا الد  ماء، وقتلوا األنفس، وهنبوا األموال، وخرَّبوا الد  اير. يف تلك عليها املغول، فهتكوا األعراض، وسفك

س الدَّولة العثمانيَّة، وهنا معىن لطيف  الظُّروف الصَّعبة، والوهن املستشري يف مفاصل األمَّة ولد عثمان مؤس  
اية الصُّعود حنو قصى نقطة من الضَّعف، واالحنطاط، تلك هي بدأأال وهو بداية األمَّة يف التَّمكني هي 

ا حكمة هللا، وإ رادته، ومشيئته النَّافذة.  العزَّة، والنَّصر، والتَّمكني، إ هنَّ
ۡرِض إِنذ فِرَۡعۡوَن َعَٗل ِِف ﴿قال تعاىل:

َ
ۡبَنآَءُهۡم  ٱۡۡل

َ
ِۡنُهۡم يَُذب ُِح أ ا يَۡسَتۡضعُِف َطآئَِفةا م  ۡهلََها ِشَيعا

َ
وََجَعَل أ

 .[4]سورة القصص:﴾ ٤ ٱلُۡمۡفِسِدينَ ََكَن مَِن  ۥإِنذهُ  نَِسآَءُهۡم   ۦَويَۡسَتۡحِ 
ن نذُمنذ لََعَ ﴿وقال سبحانه وتعاىل: 

َ
ِينَ َونُرِيُد أ ْ  ٱَّلذ ۡرِض ِِف  ٱۡسُتۡضعُِفوا

َ
ةا َوََنَۡعلَُهُم  ٱۡۡل ئِمذ

َ
َٰرِثِيَ َوََنَۡعلَُهۡم أ  ٱۡلَو

َن لَُهۡم ِِف ٥ ِ ۡرِض َوُنَمك 
َ
ا ََكنُواْ ََيَۡذُروَن َونُرَِي فِرَۡعۡوَن َوَهَٰ  ٱۡۡل  .[6-5]سورة القصص:﴾ ٦َمََٰن وَُجُنوَدُهَما ِمۡنُهم مذ

: أنَّ هللا تعاىل قادٌر على أن ميك  ن لعباده املستضعفني يف عشيٍة، أو ضحاه ا، بل يف طرفة عنٍي. قال وال شكَّ
ن نذُقوَل َلُ ﴿تعاىل:

َ
َرۡدَنَُٰه أ

َ
ٍء إِذَآ أ َما قَۡوُُلَا لََِشۡ  .[40]سورة النحل:﴾ ٤٠ُكن َفيَُكوُن  ۥإِنذ

                                                           
 (.12عبد العزيز ص) انظر: السُّلطان حممَّد الفاتح لعبد السَّالم (1)

 (.193، 13/192البداية والن  هاية ) (2)
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، وجلَّ   هلم ابلنَّصر، والتَّمكني، فالبدَّ من مراعاة السُّنن الشَّرعيَّة،  فال يستعجل أهل احلق   موعود هللا   عزَّ
، وجلَّ:والسُّنن الكونيَّة، والبدَّ من الصَّ  ُ َولَۡو يََشآُء  ﴿رب على دين هللا، عزَّ َ َل  ٱّللذ ََ َۡبلَُواْ ِمۡنهُ  نَت ِ ۡم َوَلَِٰكن ّل 

 .[4]سورة محمد:﴾ ٤َبۡعَضُكم بَِبۡعٖض  
 وهللا إ ذا أراد شيئاً؛ هيَّأ له أسبابه، وأتى به شيئاً فشيئاً ابلتدرُّج، ال دفعًة واحدًة.

ة يف وبدأت قصَّة التَّمكني للدَّولة العثمانيَّة مع ظهور القائد عثمان الَّذي ولد يف عام سقوط اخلالفة العباسيَّ 
 بغداد.

 أوَّاًل: أهم الصِ فات القيادية يف عثمان األوَّل:
، ورجٍل  لة يف شخصيَّته، كقائٍد عسكريٍ  فات املتأص   عندما نتأمَّل يف سرية عثمان األوَّل؛ تربز لنا بعض الص  

فات: ، ومن أهم   هذه الص    سياسيٍ 
ومادانوس، وأدره نوس، وكته، وكستله   البيزنطيُّون عندما تَ َنادى أمراء النَّصارى   يف بورصة، : لشَّجاعةا  1

س الدَّولة العثمانيَّة، 1301ه /700يف عام  م لتشكيل حلف صلييب حملاربة عثمان بن أرطغرل مؤس  
واستجابت النَّصارى هلذا الن  داء، وحتالفوا للقضاء على الدَّولة النَّاشئة، تقدَّم عثمان جبنوده، وخاض احلروب 

 .(1)ت اجليوش الصَّليبيَّة، وظهرت منه بسالٌة، وشجاعٌة، أصبحت مضرب املثل عند العثماني  نيبنفسه، وشتَّ 
بعدما توىلَّ رائسة قومه رأى من احلكمة أن يقف مع السُّلطان عالء الد  ين ضدَّ النَّصارى،    احلكمة:2

مارة من السُّلطان  حصينٍة، ولذلك انل وساعده يف افتتاح مجلٍة من مدٍن منيعٍة، وعدَّة قالعٍ  رتبة اإل 
السَّلجوقي عالء الد  ين صاحب دولة سالجقة الرُّوم، ومسح له سكَّ العملة ابمسه، مع الدُّعاء له يف خطبة 

 .(2)اجلمعة يف املناطق الَّيت حتته
، عندما ملس سكان األراضي القريبة من إ مارة عثمان إ خالصه للد  ين، حترَّكوا ملساندته   اإِلخالص:3

اً منيعاً أمام الدَّولة املعادية لإل سالم واملسلمني  .(3)والوقوف معه لتوطيد دعائم دولٍة إ سالميٍَّة تقف سدَّ
فة يف شخصيَّته عندما شرع يف فتح احلصون، والبلدان، ففتح يف سنة    الصرب:4 ه  707وظهرت هذه الص  

ه  فتح حصن كبوه، 712نة حصن كته، وحصن لفكه، وحصن آق حصار، وحصن قوج حصار. ويف س
وحصن يكيجه طرا قلوا، وحصن تكرر بيكاري، وغريها. وقد توَّج فتوحاته هذه بفتح مدينة بروسة، ومل يكن 
ذلك من األمور السَّهلة، بل كان من أصعب ما واجهه عثمان يف فتوحاته، حيث حدثت بينه وبني قائد 

                                                           
 (.197انظر: جوانب مضيئة يف اتريخ العثمانيني األتراك ص)(1)
 (.25انظر: قيام الدَّولة العثمانيَّة ص)(2)
 (.26املصدر السَّابق نفسه، ص)(3)
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َها ﴿ حَّتَّ استسلم، وسلَّم املدينة لعثمان. قال تعاىل: حاميتها آقرينوس صراٌع شديٌد استمرَّ عدَّة سنواتٍ  يُّ
َ
َٰٓأ يَ

ِينَ  ْ َءاَمُنواْ  ٱَّلذ وا ْ َوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ وَ  ٱۡصِِبُ َ  ٱتذُقوا  .[200]سورة آل عمران:﴾ ٢٠٠لََعلذُكۡم ُتۡفلُِحوَن  ٱّللذ
فة عندما احتكَّ به آق   اجلاذبيَّة اإِلميانيَّة: 5 رينوس قائد بروسة، واعتنق اإل سالم أعطاه وتظهر هذه الص  

السُّلطان لقب )بك( وأصبح من قادة الدَّولة العثمانيَّة البارزين فيما بعد، وقد أتثَّر كثرٌي من القادة البيزنطي  ني 
، بل إ نَّ كثريًا من (1)بشخصيَّة عثمان، ومنهجه الَّذي سار عليه، حَّتَّ امتألت صفوف العثماني  ني منهم

اعات اإل سالميَّة اخنرطت حتت لواء الدَّولة العثمانيَّة كجماعة )غزايروم( أي: غزاة الرُّوم، وهي مجاعٌة اجلم
إ سالميَّة كانت ترابط على حدود الرُّوم، وتصدُّ هجماهتم عن املسلمني منذ العصر العبَّاسي، وقد أعطتها 

إل سالم، والتزامها بكل   ما جاء به اإل سالم من هذه املرابطة خرباٍت يف جهاد الرُّوم عمقت فيها انتماءها ل
 نظاٍم.

ومجاعة: )اإل خيان( أي: )اإل خوان( وهم مجاعة من أهل اخلري، يعينون املسلمني، ويستضيفوهنم، ويصاحبون 
 جيوشهم خلدمة الغزاة.

قامة إميَّة مثل: وكان معظم أعضاء هذه اجلماعة من كبار التُّجار الَّذين سخَّروا أمواهلم للخدمات اإل سال
الفنادق، وكانت هلم يف الدَّولة مكانٌة عاليٌة، ومن هذه اجلماعة علماء « اخلاانت» املساجد، والتَّ كااي و

ممتازون، عملوا يف نشر الثَّقافة اإل سالميَّة، وحبَّبوا النَّاس يف التمسُّك ابلد  ين. ومجاعة )حاجيات الروم( أي: 
عًة على فقٍه ابإل سالم، ومعرفٍة دقيقٍة بتشريعاته، وكان هدفها معاونة حجاج أرض الرُّوم، وكانت مجا

 .(2)املسلمني عموماً، واجملاهدين خصوصاً. وغري ذلك من اجلماعات
س الدَّولة    العدل:6 تروي معظم املراجع الَّتُّكيَّة الَّيت أرَّخت للعثمانيني: أنَّ أرطغرل عهد البنه عثمان مؤس  

ة القضاء يف مدينة قره جه حصار بعد االستيالء عليها من البيزنطي  ني يف عام العثمانيَّة بوالي
، وسأل عثمان:  1285ه /684 ، فاستغرب البيزنطيُّ م وأنَّ عثمان حكم لبيزنطيٍ  نصراين ٍ ضدَّ مسلٍم تركيٍ 

نعبده،  لَّذيكيف حتكم لصاحلي، وأان على غري دينك؟ فأجابه عثمان: بل كيف ال أحكم لصاحلك، وهللا ا
َ ۞إِنذ ﴿يقول لنا:  ْ  ٱّللذ وا ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َمََٰنَِٰت يَأ

َ
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمُتم بَۡيَ  ٱۡۡل

َ
ن ََتُۡكُمواْ  ٱُلذاِس إََِلَٰٓ أ

َ
أ

 ِ  .(3)، وكان هذا العدل الكرمي سبباً يف اهتداء الرَّجل، وقومه إ ىل اإل سالم [58]سورة النساء: ﴾ٱۡلَعۡدِل  ب

                                                           
 (.28املصدر السَّابق نفسه، ص)(1)

اجع احلضاري يف العامل(2)   (.332، 331اإل سالمي د. علي عبد احلليم ص) انظر: الَّتَّ

 (.32انظر: جوانب مضيئة ص)(3)
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مان األوَّل استخدم العدل مع رعيته، ويف البالد الَّيت فتحها، فلم يعامل القوم املغلوبني ابلظُّلم، أو إ نَّ عث
 : ، أو الطُّغيان، أو البط ش، وإ َّنَّ ا عامله م هبذا الدُّستور الرَّابين   ا َمن ﴿اجلور، أو التعسُّف، أو التجربُّ مذ

َ
قَاَل أ

بُهُ  ِ بُهُ  ۦيَُردُّ إََِلَٰ َرب ِهِ ُثمذ  ۥَظلََم فََسوَۡف ُنَعذ  ِ ا  ۥَفُيَعذ  ا فَلَهُ ٨٧َعَذاباا نُّۡكرا ا َمۡن َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِحا مذ
َ
َجَزآًء  ۥَوأ

ى  ا  ۥوََسَنُقوُل َلُ  ٱۡۡلُۡسَنَٰ ۡمرِنَا يُۡۡسا
َ
. والعمل هبذا الدُّستور الرَّابين   يدلُّ على إ مياٍن، [88-87]سورة الكهف:﴾ ٨٨ِمۡن أ

، ورمحٍة.وتقوى، وف  طنٍة، وذكاٍء، وعلى عدٍل، وبرٍ 
كان شديد االهتمام ابلوفاء ابلعهود، فعندما اشَّتط أمري قلعة أولوابد البيزنطيَّة حني استسلم     الوفاء:7

للجيش العثماين   أال ميرَّ من فوق اجلسر أيُّ عثماين ٍ مسلٍم إ ىل داخل القلعة، التزم بذلك، وكذلك من جاء 
 .(1)بعده
ْوفُوا بِالَْعْهِد إِنذ الَْعْهَد ََكَن َمْسُؤوَلً ﴿تعاىل: قال 

َ
 .[34: االسراء]﴾ َوأ

قتصاديٍَّة، أو عسكريٍَّة، أو غري افلم تكن أعماله، وفتوحاته من أجل مصاحل    التَّجرُّد هلل يف فتوحاته: 8
يق يف موسوعته )التَّاريخ ذلك، بل كانت فرصة تبليغ دعوة هللا، ونشر دينه، ولذلك وصفه املؤر  خ أمحد رف

 العام الكبري( بقوله: )كان عثمان متدي  نًا للغاية، وكان يعلم: أنَّ نشر اإل سالم، وتعميمه واجٌب مقدٌَّس،
ا حبًَّا يف نشر وكان مالكًا لفكٍر سياسيٍ  واسٍع متنٍي، ومل يؤسس عثمان دولته حبًَّا يف السُّلطة، وإ َّنَّ 

 .(2)اإل سالم(
لقد كان عثمان بن أرطغرل يؤمن إ ميااًن عميقًا أبنَّ وظيفته الوحيدة يف احلياة هي » وغلو:ويقول مصر أ

ه، وقواه حنو حتقيق هذا اهلدف  .(3)«اجلهاد يف سبيل هللا، إل عالء كلمة هللا، وقد كان مندفعاً بكل   حواس  
ميانه اب هلل تعاىل، واالستعداد لليوم االخر، هذه بعض صفات عثمان األوَّل، والَّيت كانت مثراٍت طبيعيًَّة إل 

ميان، وبغضه ألهل الكفر، والعصيان، وحب  ه العميق للجهاد يف سبيل هللا، والدَّعوة إ ليه،  وحب  ه ألهل اإل 
ولذلك كان عثمان يف فتوحاته يطلب من أمراء الرُّوم يف منطقة آسيا الصُّغرى أن خيتاروا أحد ثالثة أموٍر، 

سالم، أو دفع اجلزية، أو احلرب، وبذلك أسلم بعضهم، وانضمَّ إ ليه البعض، وقبلوا دفع هي: الدُّخول يف اإل  
اجلزية. أمَّا ما عداهم، فقد شنَّ عليهم جهادًا ال هوادة فيه، فانتصر عليهم، ومتكَّن من ضم   مناطق كبريٍة 

 لدولته.

                                                           
 (.33املصدر السابق نفسه، ص)(1)

 املصدر السابق نفسه.(2)

 املصدر السابق نفسه.(3)
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هلل تعاىل، واليوم االخر، ولذلك مل تطغ لقد كانت شخصيَّة عثمان متَّزنة، وخالبًة بسبب إ ميانه العظيم اب
وال غناه على تواضعه، وأصبح مستحقًَّا لتأييد هللا، وعونه،  قوَّته على عدالته، وال سلطانه على رمحته،

ولذلك أكرمه هللا تعاىل ابألخذ أبسباب التَّمكني، والغلبة، وهو تفضٌُّل من هللا تعاىل على عبده عثمان، 
على التَّصرُّف يف آسيا الصُّغرى من حيث التَّدبري، والرَّأي، وكثرة اجلنود، واهليبة،  فجعل له مكنًة، وقدرةً 

والوقار. لقد كانت رعاية هللا له عظيمًة، ولذلك فتح له ابب التَّوفيق وحقَّق ما تطلَّع إ ليه من أهداٍف، 
قد مجع بني الفتوحات العظيمة حبد   وغاايٍت ساميٍة. لقد كانت أعماله عظيمًة بسبب حب  ه للدَّعوة إ ىل هللا، ف

ميان ابهلل تعاىل،  ، واإل  ميان، واإل حسان، فكان إ ذا ظفر بقوٍم، دعاهم إ ىل احلق   السَّيف، وفتوحات القلوب ابإل 
قاليم، والبلدان الَّيت فتحها، فسعى يف بسط سلطان ألوكان حريصًا على األعمال اإل صالحيَّة يف مجيع ا

، والعدالة، ميان مثلما كان معادايً ألهل الكفران. احلق    وكان صاحب والٍء وحمبٍَّة ألهل اإل 

 اثنياً: الدستور الَّذي سار عليه العثمانيُّون:
س الدَّولة العثمانيَّة جهاداً، ودعوًة يف سبيل هللا، وكان علماء الد  ين حييطون  كانت حياة األمري عثمان مؤس  

مارة. ولقد حفظ لنا التَّاريخ وصية عثمان ابألمري، ويشرفون على التَّخطيط ا ، والتَّنفيذ الشَّرعي   يف اإل  داري   إل 
البنه أورخان، وهو على فراش املوت، وكانت تلك الوصيَّة فيها داللٌة حضاريٌَّة، ومنهجيٌَّة شرعيٌة سارت 

ك أن ت شتغل بشيٍء مل أيمر به هللا ربُّ عليها الدَّولة العثمانية فيما بعد. يقول عثمان يف وصيته: )اي بين! إ ايَّ
 العاملني، وإ ذا واجهتك يف احلكم معضلٌة، فاَّتذ من مشورة علماء الد  ين موئاًل.

ك أن تبتعد  عزاز، وأنعم على اجلنود، وال يغرنَّك الشيطان جبندك، ومبالك، وإ ايَّ اي بين! أحط َمْن أطاعك ابإل 
 عن أهل الشَّريعة.

غايتنا هي إ رضاء هللا رب   العاملني، وأنَّ ابجلهاد يعمُّ نور ديننا كلَّ اآلفاق، فتحدث  اي بين! إ نَّك تعلم: أنَّ 
 مرضاة هللا، جلَّ جالله.

سيطرة أفراٍد، فنحن ابإل سالم حنيا، ولإل سالم و  اي بين! لسنا من هؤالء الَّذين يقيمون احلروب لشهوة حكٍم،
 .(1)َّنوت، وهذا اي ولدي ما أنت له أهٌل(

ياسي للدَّولة العليَّة العثمانيَّة( ّتد روايًة أخرى للوصيَّة: )اعلم اي بين! أنَّ نشر   ويف كتاب )التَّاريخ الس  
، وجلَّ    اإل سالم، وهداية النَّاس إ ليه، ومحاية أعراض املسلمني، وأمواهلم أمانٌة يف عنقك، سيسألك هللا   عزَّ

 .(2)عنها(

                                                           
 (.16العثمانيون يف التَّاريخ واحلضارة، د. حممَّد حرب، ص)(1)

 (.21انظر جوانب مضيئة، ص)(2)
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اٍت أخرى من وصيَّة عثمان البنه أورخان، تقول: )اي بين! إ نَّين أنتقل جند عبار « مأساة عثمان» ويف كتاب
، وأان فخور بك أبنَّك ستكون عاداًل يف الرَّعية، جماهداً يف سبيل هللا، لنشر دين اإل سالم.  إ ىل جوار رب  

م ال أيمرون إ ال اي بين! أوصيك بعلماء األمَّة، أدم رعايتهم، وأكثر من تبجيلهم، وانزل على مشورهتم، فإ هنَّ 
 خبري.

م  ك أن تفعل أمرًا ال يرضي هللا، عزَّ وجلَّ، وإ ذا صعب عليك أمٌر، فاسأل علماء الشَّريعة، فإ هنَّ اي بينَّ، إ ايَّ
 سيدلُّونك على اخلري.

نيا هو طريق هللا، وأنَّ مقصدان الوحيد هو نشر دين هللا ، وأنَّنا واعلم اي بينَّ! أنَّ طريقنا الوحيد يف هذه الدُّ
 .(1)وال دنيا( لسنا طالب جاٍه،

عباراٌت أخرى من وصية عثمان، تقول: )وصييت ألبنائي، وأصدقائي: أدميوا « التَّاريخ العثماين   املصوَّر» ويف
علوَّ الد  ين اإل سالمي   اجلليل إب دامة اجلهاد يف سبيل هللا. أمسكوا راية اإل سالم الشَّريفة يف األعلى أبكمل 

، وجلَّ   قد وظَّف عبدًا ضعيفًا مثلي لفتح البلدان. اذهبوا جه اٍد. اخدموا اإل سالم دائماً، ألنَّ هللا   عزَّ
، والعدل، ُحر َم أقبكلمة التَّوحيد إ ىل  صى البلدان جبهادكم يف سبيل هللا، ومن احنرف من سالليت عن احلق  

 من شفاعة الرَّسول األعظم يوم احملشر.
نيا أحٌد ال خيضع رقبته للموت، وقد اي بين! ليس يف قَّتب أجلي أبمر هللا، جلَّ جالله، أسل  مك هذه ا الدُّ

 .(2)الدَّولة، وأستودعك املوىل، عزَّ وجلَّ. اعدل يف مجيع شؤونك...(
وابملؤسَّسات العلميَّة، وابجليش،  لقد كانت هذه الوصية منهجًا سار عليه العثمانيُّون، فاهتمُّوا ابلعلم،

قصى مكاٍن وصلت إ ليه أملؤسسات العسكريَّة، وابلعلماء، واحَّتامهم، وابجلهاد الَّذي أوصل فتوحًا إىل واب
مارة، وابحلضارة(  .(3)راية جيش مسلٍم، وابإل 

 هذه الوصيَّة اخلالدة هي الَّيت سار عليها احلكَّام العثمانيُّون يف زمن قوَّهتم، وجمدهم، وعزَّهتم، ومتكينهم.
كيلو مَّت مربع، واستطاع أن جيد لدولته 16000األوَّل الدَّولة العثمانيَّة، وكانت مساحتها تبلغ  ترك عثمان

الناشئة منفذاً على حبر مرمرة، واستطاع جبيشه أن يهد  د أهمَّ مدينتني بيزنطيَّتني يف ذلك الزَّمان، وهي: أزنيق، 
 .(4)وبورصة

 

                                                           
 (.3ص)انظر: جوانب مضيئة، (1)

 (.33انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص)(2)
 (.26انظر: العثمانيون يف التَّاريخ واحلضارة، ص)(3)

 (.15املصدر السابق نفسه، ص)(4)
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 املبحث الثَّاين
 ان بن عثمانالسُّلطان أورخ

 م1360 - 1327ه /761 - 726
بعد وفاة عثمان توىلَّ احلكم ابنه أورخان، وسار على نفس سياسة والده يف احلكم، والفتوحات، ويف عام 

م سقطت يف يده نيقو ميداي، وتقع يف مشال غرب آسيا الصُّغرى قرب مدينة 1327ه  املوافق 727
نشأ هبا أوَّل جامعة عثمانيَّة، وعهد إب دارهتا إ ىل داود القيصري أحد إستانبول، وهي مدينة أزميت احلاليَّة، فأ
 .(2)، واهتمَّ ببناء اجليش على أسٍس عصريٍَّة، وجعله جيشاً نظاميَّاً (1)العلماء العثمانيني، الَّذين درسوا يف مصر

طنطينية، وَوْضع يف فتح القس صلى هللا عليه وسلمان على حتقيق بشارة رسول هللا وحرص السُّلطان أورخ
ٍن واحٍد، ولتحقيق ذلك آوالشَّرق يف  خطٍة اسَّتاتيجيٍَّة تستهدف حماصرة العاصمة البيزنطيَّة من الغرب،

 قع يف النَّاحية الغربيَّة.اواالستيالء على بعض املو « الدَّردنيل»لعبور مضيق « سليمان»أرسل ابنه وويل عهده 
لياًل مع أربعني رجاًل من فرسان اإل سالم، وملا أدركوا « ردنيلالدَّ »ه ( اجتاز سليمان مضيق 758ويف عام )

فة الشَّرقية، إ ذ مل يكن  الضفَّة الغربيَّة، استولوا على الزَّوارق الرُّوميَّة الرَّاسية هناك، وعادوا هبا إ ىل الض  
« سليمان»شَّرقية أمر للعثماني  ني أسطوٌل حينذاك، حيث ال تزال دولتهم يف بداية أتسيسها، ويف الضفَّة ال

و « ترنب»األوروب   حيث فتحوا ميناء قلعة  ئتنقلهم إ ىل الشَّاط جنوده أن يركبوا يف الزوارق حيث
من « الدَّردنيل»وكلُّها تقع على مضيق « رودستو»و « أبساال»و « جنا قلعة»الَّيت فيها قلعة « غاليبويل»

ن خطوًة كبريًة استفاد هبا َمْن جاء بعده يف فتح اجلنوب إ ىل الشَّمال، وهبذا خطا هذا السُّلطا
 .(3)«القسطنطينيَّة»

 أوَّاًل: أتسيس اجليش اجلديد )يين تشري(:
، وحرصه على إ دخال  إ نَّ من أهم   األعمال الَّيت ترتبط حبياة السُّلطان أورخان أتسيسه للجيش اإل سالمي  

وحدٍة من عشرة أشخاص، أو مئة شخٍص، أو ألف  نظاٍم خاصٍ  للجيش، فقسمه إ ىل وحدات تتكوَّن كلُّ 
ق منها على اجليش، وجعله جيشًا دائمًا بعد أن كان ال جيتمع إ ال اشخٍص، وخصَّص مخس الغنائم لإل نف

 .(4)وقت احلرب، وأنشأ له مراكز خاصَّة، يتمُّ تدريبه فيها

                                                           
 (.29انظر: قيام الدَّولة العثمانيَّة، ص)(1)

 (.17انظر: العثمانيون يف التَّاريخ واحلضارة، ص)(2)

 (.22كتور مجال عبد اهلادي، ص)انظر: الدَّولة العثمانيَّة، الدُّ (3)

  (.302انظر: قيام الدولة العثمانيَّة، ص)(4)
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نكشاريةكما أنَّه أضاف  اجلدد الَّذين ازداد عددهم بعد ات  ساع  شكَّله من املسلمني (1)جيشًا اخر عرف ابإل 
رقعة الدَّولة، وانتصاراهتم الكبرية يف حروهبا مع أعدائها من غري املسلمني، ودخول أعداٍد كبرية من أبناء تلك 
البالد املفتوحة يف اإل سالم، مثَّ انضمامهم إ ىل صفوف اجملاهدين يف سبيل نشر اإل سالم، فبعد أن يعتنقوا 

ً، وحربيًَّا يعيَّنون يف مراكز اجليش املختلفة، وقد قام العلماء، اإل سالم وي تمَّ تربيتهم تربيًة إ سالميًَّة فكرايَّ
والفقهاء مع سلطاهنم أورخان بغرس حب   اجلهاد، والذَّود عن الد  ين والشَّوق إ ىل نصرته، أو الشَّهادة يف 

 .(2)إ ىل ساحة الوغى سبيله، وأصبح شعارهم )غازايً أو شهيداً( عندما يذهبون
نكشارية تكوَّن من انتزاع أطفال النَّصارى من بني أهاليهم،  ولقد زعم معظم املؤر  خني األجانب: أنَّ جيش اإل 

ق اإل سالم مبوجب نظاٍم، أو قانوٍن زعموا: أنَّه كان يدعى بنظام )الدَّفشرية(، وزعموا: أنَّ اوجيربوهنم على اعتن
وأمسوها أحياانً « ضريبة الغلمان»إ ىل ضريبٍة إ سالميٍَّة شرعيٍَّة أطلقوا عليها اسم هذا الن  ظام كان يستند 

ا تبيح للمسلمني العثماني  ني أن ينتزعوا مخس عدد أطفال كل   مدينٍة، « ضريبة األبناء» وهي ضريبٌة زعموا: أهنَّ
سلمني، ومن هؤالء املؤر  خني األجانب أو قريٍة نصرانيَّة ابعتبارهم مخس الغنائم الَّيت هي حصَّة بيت مال امل

 .(3)وجب الَّذين افَّتوا على احلقيقة: كارل بروكلمان، وجيبونز،
إ نَّ احلقيقة تقول: إ نَّ نظام الدَّثرمة املزعوم ليس سوى كذبٍة ُدسَّت على اتريخ أورخان بن عثمان، ومراد بن 

ن نظام الدَّثرمة إ ال اهتمامًا من الدَّولة العثمانية أورخان وانسحبت من بعده على العثماني  ني قاطبًة، فلم يك
ابملشرَّدين من األطفال النَّصارى الَّذين تركتهم احلروب املستمرَّة أيتاماً، أو مشرَّدين، فاإل سالم الَّذي تدين 

ملؤر  خني األجانب الدَّولة العثمانيَّة به يرفض رفضًا قاطعًا ما يسمَّى بضريبة الغلمان الَّيت نسبها املغرضون من ا
 إ ليها.

ابءهم، وأمَّهاهتم بسبب احلروب، واملعارك، فاندفع املسلمون آأعداٌد هائلٌة من األطفال فقدوا لقد كانت 
ابئهم، ات املدن املفتوحة بعد فقداهنم آلالعثمانيُّون إ ىل احتضان أولئك األطفال الَّذين هاموا يف طرق

ٍل كرمٍي هلم، وهل من مستقبٍل كرمٍي، وأمنٍي إ ال يف اإل سالم، أفإ ن حيرص وأمَّهاهتم، وحرصوا على أتمني مستقب
املسلمون على أن يعتنق األطفال املشرَّدون التَّائهون اإل سالم، انربى املفَّتون يزعمون: أنَّ املسلمني كانوا 

 ينتزعوهنم من أحضان اابئهم وأمَّهاهتم، ويكرهوهنم على اإل سالم؟!
هذه الفرية احلاقدة، وهذا اإل فك املبني، وهذا البهتان العظيم التقفه بعض املؤر  خني  ومن املؤسف: أنَّ 

املسلمني يدر  سونه يف مدارسهم، وجامعاهتم، وكأنَّه أمٌر مسلٌَّم به ويُطرح على الطُّالب كأنَّه حقيقٌة من 
                                                           

 املصدر السابق نفسه.(1)

 املصدر السابق نفسه. (2)
 (.122انظر: جوانب مضيئة، ص)(3)
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سلمني، ومن هؤالء َمْن ُيشهد له ابلغرية احلقائق، ولقد أتثَّر بكتب املؤر  خني األجانب جمموعٌة من املؤر  خني امل
على اإل سالم، فأصبحوا يرد  دون هذا البهتان يف كتبهم من أمثال: املؤرخ حممَّد فريد بك احملامي يف كتابه: 

لي يف  واملؤر  خ حممَّد كرد ع« اتريخ الدَّولة العثمانيَّة»والدُّكتور علي حسُّون يف كتابه: « الدَّولة العليَّة العثمانيَّة»
« حماضرات يف اتريخ الشُّعوب اإل سالميَّة»والدُّكتور عمر عبد العزيز يف كتابه « خطط الشَّام»كتابه: 

 «.العرب واألتراك»والدُّكتور عبد الكرمي غريبة يف كتاب: 
احلقيقة تقول: كلُّ من ذكر ضريبة الغلمان، أو أخذهم ابلقوَّة من ذويهم حتت قانون أخذ مخس أطفال املدن 
والقرى ليس له دليٌل إ ال كتب املستشرقني، كجب، واملؤر  خ النَّصراين   سوموفيل، أو بروكلمان، وهؤالء ال 

 يُطمأنُّ إ ليهم يف كتابة التَّاريخ اإل سالمي، وال إ ىل نواايهم ّتاه اإل سالم، واتريخ اإل سالم.
ا كانوا أبناء اابء مسلمني اخنلعوا عن إ نَّ الَّذين يربَّون تربيًة خاصًَّة على اجلهاد مل يكونوا نص ارى، وإ َّنَّ

النَّصرانيَّة، واهتدوا إ ىل اإلسالم، وشرعوا من أنفسهم، وعن طواعية ال عن إ كراه، يقد  مون أبناءهم للسُّلطان 
زهتم احلروب، قي األطفال فقد كانوا من األيتام، واملشرَّدين الَّذين أفر ليستكمل تربيتهم تربيًة إ سالميًَّة، أمَّا اب

 فاحتضنتهم الدَّولة العثمانيَّة.
إ نَّ حقيقة اجليش اجلديد الَّذي أنشأه أورخان بن عثمان هي تشكيل جيٍش نظاميٍ  يكون دائم االستعداد 
لم على حدٍ  سواٍء، َفُشك  ل من فرسان عشريته، ومن جماهدي  والتَّواجد قريبًا منه يف حالة احلرب، أو الس  

ين كانوا يسارعون إل جابة داعي اجلهاد، ومن أمراء الرُّوم، وعساكرهم الَّذين دخل اإل سالم يف النَّفري الَّذ
قلوهبم، وحسن إ سالمهم. وما كاد أورخان ينتهي من تنظيم هذا اجليش، حَّتَّ سارع إ ىل حيث يقيم العامل 

مل املؤمن خري لقاء، ووضع يده على املؤمن التَّقي احلاج بكتاش، وطلب منه أن يدعو هلم خرياً، فتلقَّاهم العا
رأس أحد اجلنود، ودعا هلم هللا أن يبي  ض وجوههم، وجيعل سيوفهم حادًَّة قاطعًة، وأن ينصرهم يف كل   معركٍة 
ذت هلذا اجليش امساً؟ قال: ال، قال: فليكن  خيوضوهنا يف سبيل هللا، مثَّ مال ّتاه أورخان، فسأله: هل اَّتَّ

 اجليش اجلديد. أي:« يين تشري»فظ وتل« يين جري»امسه: 
ذو »وكانت راية اجليش اجلديد من قماش أمحر، وسطها هالل، وحتت اهلالل صورٌة لسيٍف أطلقوا عليه اسم 

، رضي هللا عنه« الفقار مام عليٍ   .(1)تيمُّناً بسيف اإل 
عة ومشهورًا ابلزُّهد، لقد كان عالء الد  ين بن عثمان أخو أورخان صاحب الفكرة، وكان عاملًا يف الشَّري

 .(2)والتَّصوُّف الصَّحيح

                                                           
 (.147انظر: جوانب مضيئة، ص)(1)

 (.144املصدر السَّابق نفسه، ص)(2)
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وعمل أورخان على زايدة عدد جيشه اجلديد بعد أن ازدادت تبعات اجلهاد، ومناجزة البيزنطيني، فاختار 
عددًا من شباب األتراك، وعددًا من شباب البيزنطي  ني، الَّذين أسلموا، وحسن إ سالمهم، فضمَّهم إ ىل 

 ماً كبرياً بَّتبيتهم تربيًة إ سالميَّة جهاديًَّة.اجليش، واهتمَّ اهتما
 ومل يلبث اجليش اجلديد حَّت تزايد عدده، وأصبح يضمُّ االفاً من اجملاهدين يف سبيل هللا.

لقد كان أورخان، وعالء الد  ين متَّفقني على أنَّ اهلدف الرَّئيسيَّ لتشكيل اجليش اجلديد هو مواصلة اجلهاد 
فتح املزيد من أراضيهم هبدف نشر اإل سالم فيها، واالستفادة من البيزنطي  ني، الَّذين أسلموا ضدَّ البيزنطي  ني، و 

اإل سالم سلوكاً،  ئيف نشر اإل سالم بعد أن يكونوا تلقَّوا تربيًة إ سالميًَّة جهاديًَّة، وترسَّخت يف قلوهبم مباد
 وجهاداً.

مًا نصرانيًَّا واحدًا من بيت أبيه، ومل يكره غالمًا نصرانيَّاً وخالصة القول: إ نَّ السُّلطان أورخان مل ينتزع غال
ق، ينبغي أن تزال ق اإل سالم، وأنَّ كل ما زعمه بروكلمان، وجب، وجيبونز كذٌب، واختالاواحدًا على اعتن

 .(1)آاثره من كتب اترخينا اإل سالمي   
يف عنق كل   مسلم غيور، وخاصًَّة العلماء، واملثقَّفني،  إ نَّ مقتضيات األمانة العلميَّة، واألخوَّة اإل سالميَّة تضع

واملفك  رين، واملؤر  خني، واملدر  سني، والباحثني، واإل عالمي  ني أمانة نسف هذه الفرية، ودحض هذه الشُّبهة الَّيت 
ا حقيقٌة ال تقبل النقاش، واملراجعة، واحلوار.  أُلصقت ابلعثماني  ني، وأصبحت كأهنَّ

 ياسة أورخان الدَّاخليَّة واخلارجيَّة:اثنًيا: س
م( أن تويف أمري قره 1336 -ه  736كانت غزوات أورخان منصبًَّة على الرُّوم، ولكن حدث يف سنة )

مارات الَّيت قامت على أنقاض دولة سالجقة الرُّوم، واختلف ولداه من بعده، وتنازعا  سي   وهي إ حدى اإل 
مارة، واستفاد أورخان من هذه مارة، وقد كان مما  اإل  الفرصة فتدخَّل يف الن  زاع، وانتهى ابالستيالء على اإل 

هتدف إ ليه الدَّولة العثمانيَّة النَّاشئة أن ترث دولة سالجقة الرُّوم يف آسيا الصغرى، وترث ما كانت متلكه، 
م الفاتح، حيث متَّ  مارات األخرى حَّتَّ أايَّ راع لذلك بينها وبني اإل  إ خضاع آسيا الصُّغرى برمَّتها  واستمرَّ الص  

 لسلطانه.
دارة، وقوَّى  واهتمَّ أورخان بتوطيد أركان دولته، فعمد إ ىل األعمال اإل صالحيَّة، والعمرانيَّة، ونظَّم شؤون اإل 

 وأشرف عليها خرية العلماء، واملعل  مني، وكانوا حيظون بقدرٍ  (2)العلميَّة اجليش، وبىن املساجد، وأنشأ املعاهد
اكيب  كبرٍي من االحَّتام يف الدَّولة، وكانت كلُّ قريٍة هبا مدارسها، وكلُّ مدينٍة هبا كل  يتها الَّيت تعلم النَّحو، والَّتَّ

                                                           
 (.155املصدر السَّابق نفسه، ص)(1)

 (.25مد الفاتح، الدُّكتور سامل الرشيدي، ص)انظر: حم(2)
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بداع اللُّغوي، والبالغة، واهلندسة، والفلك وابلطَّبع  (1)اللُّغوية، واملنطق، وامليتافزيقا، وفقه اللُّغة، وعلم اإل 
 لومه، والسُّنة، والفقه، والعقائد.، وتدريس عالقرآنحتفيظ 

عشرين سنًة دون أن يقوم أبي   حروب، بل « قره سي»وهكذا أمضى أورخان بعد استيالئه على إ مارة 
قضاها يف صقل النُّظم املدنيَّة، والعسكريَّة الَّيت أوجدهتا الدَّولة، ويف تعزيز األمن الدَّاخلي، وبناء املساجد، 

ت العامَّة الشَّاسعة، ممَّا يشهد بعظمة أورخان، وتقواه، وحكمته، وبعد آقامة املنشإورصد األوقاف عليها، و 
ا حرص على تعزيز سلطانه يف األراضي الَّيت يتاح  نظره، فإ نَّه مل يشنَّ احلرب تلو احلرب طمعاً يف التوسُّع، وإ َّنَّ

 ، ، وبذلك له ضمُّها، وحرص على طبع كل   أرٍض جديدٍة بطابع الدَّولة املدين   ، والثَّقايف   بوي   ، والَّتَّ والعسكري  
 تصبح جزءاً ال يتجزَّأ من أمالكهم؛ حبيث أصبحت أمالك الدَّولة يف آسيا الصُّغرى متماثلًة، ومستقرًَّة.

 قامة احلضارة، وإ حياء الشُّعوب.إوهذا يدلُّ على فهم، واستيعاب أورخان لسنَّة التدرُّج يف بناء الدُّول، و 
متَّ أورخان البناء الدَّاخلي؛ حَّتَّ حدث صراٌع على احلكم داخل الدَّولة البيزنطيَّة، وطلب اإلمرباطور وما أن أ

مساعدة السُّلطان أورخان ضدَّ خصمه، فأرسل قوات من العثماني  ني لتوطيد النفوذ « كونتاكوزينوس»
أسوار غاليبويل، وهجرها أهلها ممَّا  قيا، فاهنارتام أصاب زلزاٌل مدينة تر 1358العثماين يف أوربة، ويف عام 

سهل على العثماني  ني دخوهلا. وقد احتجَّ اإلمرباطور البيزنطي على ذلك دون جدوى   وكان ردُّ أورخان: إنَّ 
هلية قد فتحت أبواب املدينة أمام قوَّاته! وما لبثت غاليبويل أن أصبحت أوَّل قاعدة عثمانيَّة يف  العناية اإل 

 انطلقت احلمالت األوىل الَّيت تُ و  جت يف النهاية ابالستيالء على كل   شبه جزيرة البلقان.أوربة، ومنها 
قرَّ كلَّ فتوح أورخان يف أوربة يف مقابل تعهد السُّلطان أوحني انفرد حنَّا اخلامس ابليولوجس حبكم بيزنطة؛ 

داً كبرية من القبائل املسلمة بغية الدَّعوة وأرسل أورخان أعدا بتسهيل وصول الطَّعام، واملؤن إ ىل القسطنطينيَّة،
 .(2)إ ىل اإل سالم، ومنع متكُّن النَّصارى من طرد العثماني  ني من أوربة

 اثلثاً: العوامل الَّيت ساعدت السُّلطان أورخان يف حتقيق أهدافه:
إل مكانيَّات املاد  يَّة، واملعنويَّة   املرحليَّة الَّيت سار عليها أورخان، واْست فادتُه من جهود والده عثمان، ووجود ا1

الَّيت ساعدهتم على فتح األراضي البيزنطيَّة يف األانضول، وتدعيم سلطتهم فيها. ولقد متيَّزت جهود أورخان 
ابخلطى الوئيدة، واحلامسة يف توسيع دولته، ومد   حدودها، ومل ينتبه العامَل املسيحيُّ إ ىل خطورة الدَّولة العثمانيَّة 

 .(3)ال بعد أن عربوا البحر، واستولوا على غاليبويلإ  

                                                           
 (.40انظر: يف أصول التَّاريخ العثماين، حممَّد عبد الرَّحيم، ص)(1)

 (.47انظر: أصول التَّاريخ العثماين، ص)(2)

 (.22انظر: الدَّولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي   احلديث، ص)(3)
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2 ،   كان العثمانيُّون   يتميَّزون   يف املواجهة احلربيَّة الَّيت متَّت بينهم وبني الشُّعوب البلقانيَّة   بوحدة الصَّف  
.ُّ ، وهو املذهب السُّين    ووحدة اهلدف، ووحدة املذهب الد  يين  

عياء الشَّديد، وكان اجملتمع البيزنطيُّ قد أصابه تفكٌُّك سياسي ،   وصول الدَّولة البيزنطيَّ 3 ة إ ىل حالٍة من اإل 
 واحنالٌل ديين  واجتماعي ، فسهَّل على العثماني  ني ضمَّ أقاليم هذه الدَّولة.

وبلغاراي، وبالد   ضعف اجلبهة املسيحيَّة نتيجًة لعدم الث  قة بني السُّلطات احلاكمة يف الدَّولة البيزنطيَّة، 4
ياسيَّة، والعسكريَّة للوقوف يف جبهٍة  الص  رب، واجملر، ولذلك تعذَّر يف معظم األحيان تنسيق اخلطط الس  

 .(1)واحدٍة ضدَّ العثماني  ني
  اخلالف الد  يين بني روما والقسطنطينيَّة؛ أي: بني الكاثوليك، واألرثوذكس، الذي استحكمت حلقاته، 5

 قة اجلذور يف نفوس الفريقني.وترك آاثراً عمي
نيٍَّة، وأشرف عليه خرية 6   ظهور الن  ظام العسكري اجلديد على أسٍس عقديٍَّة، ومنهجيٍَّة تربويٍَّة، وأهداٍف رابَّ

 قادة العثماني  ني.
 

* * * 
 

 املبحث الثَّالث
 السُّلطان مراد األوَّل

 م1389 - 1360ه /791 - 761
كًا به، عاداًل مع رعاايه، وجنوده، كان مراد األوَّل شجاعاً، جم اهداً، كرمياً، متدي  ناً، وكان حمبًَّا للن  ظام متمس  

شغوفًا ابلغزوات، وبناء املساجد، واملدارس، واملالجئ، وكان جبانبه جمموعٌة من خرية القادة، واخلرباء، 
 ربة يف وقٍت واحٍد.والعسكري  ني، شكَّل منهم جملساً ملشورته، وتوسَّع يف آسيا الصُّغرى، وأو 

ففي أوربة هاجم اجليش العثماينُّ أمالك الدَّولة البيزنطيَّة، مثَّ استوىل على مدينة أدرنة يف عام 
م( وكانت لتلك املدينة أمه  يٌة اسَّتاتيجيٌَّة يف البلقان، وكانت اثين مدينة يف اإل مرباطورية 1360ه /762)

ذ م راد من هذه املدينة عاصمًة للدَّولة العثمانيَّة منذ عام البيزنطيَّة بعد القسطنطينيَّة. واَّتَّ

                                                           
 (.23املصدر السابق نفسه، ص)(1)
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م(، وبذلك انتقلت العاصمة إ ىل أوربة، وأصبحت أدرنة عاصمًة إ سالميًَّة، وكان هدف 1366ه /768)
 مراد من هذه النُّقلة:

   استغالل مناعة استحكامات أدرنة احلربيَّة، وقرهبا من مسرح العمليَّات اجلهاديَّة.1
 مراد ضم   األقاليم األوربيَّة الَّيت وصلوا إ ليها يف جهادهم، وثبَّتوا إقدامهم فيها.   رغبة2
  مَجع مراد يف هذه العاصمة كلَّ مقومات النُّهوض ابلدَّولة، وأصول احلكم، فتكوَّنت فيها فئات املوظَّفني، 3

، وُشي  دت املدارس املدنيَّة، قيمت دور احملاكمأوفرق اجليش، وطوائف رجال القانون، وعلماء الد  ين، و 
 واملعاهد العسكريَّة لتدريب اإل نكشاريَّة.

، حَّتَّ فتح العثمانيُّون  ، والد  يين   ، والثَّقايف   داري   ، واإل  ، والعسكري   ياسي   واستمرَّت أدرنة على هذا الوضع الس  
 .(1)م(، فأصبحت عاصمًة لدولتهم1453 /ه 857القسطنطينيَّة يف عام )

 : حتالٌف صلي ٌّض ضدَّ مراد:أوالً 
مضى السُّلطان مراد يف حركة اجلهاد، والدَّعوة، وفتح األقاليم يف أوربة، وانطلق جيشه يفتح مقدونيا، وكانت 
ربي  ني،  النتصاراته أصداٌء بعيدٌة، فتكوَّن حتالٌف أورب  بلقاين  صلييب ، ابركه اباب أوراب اخلامس، وضمَّ الص  

قليم واالشيا. وقد استطاعت الدُّول األعضاء يف التَّحالف الصَّلييب   أن حتشد إ، واجملري  ني، وسكان والبلغاري  ني
بقوَّة تقل عددًا عن القوَّات « الالشاهني»جيشًا بلغ عدده ستني ألف جندي   تصدَّى هلم القائد العثماينُّ 

، حيث وقعت معركٌة مرو  عٌة، واهنزم اجليش على هنر مارتيزا« تشريمن»املتحالفة، وقابلهم على مقربٍة من 
ربيان، ولكنَّهما غرقا يف هنر مارتيزا، وجنا ملك اجملر أبعجوبٍة من املوت، أمَّا  املتحالف، وهرب األمريان الص  
السُّلطان مراد فكان يف هذه األثناء مشتغاًل ابلقتال يف بالد آسيا الصُّغرى حيث فتح عدَّة مدٍن، مثَّ عاد إ ىل 

 .(2)األقاليم، والبلدان، كما هو شأن القائد احلكيمقر   سلطنته لتنظيم ما فتحه من م
 وكان من نتائج انتصار العثماني  ني على هنر مارتيزا أموٌر مهمٌَّة، منها:

 قيا، ومقدونيا، ووصلوا إ ىل جنوب بلغاراي، وإ ىل شرقي صربيا.اقليم تر ا  متَّ هلم فتح 1
 .(3)ق اخلريفاقط يف أيديهم كأور الدَّولة البيزنطيَّة، وبلغاراي، وصربيا تتس  أصبحت مدن وأمالك ا2

 أوَّاًل: معاهدة بني الدَّولة العثمانيَّة واملسيحية:

                                                           
ولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي احلديث، د. إ مساعيل ايغي، ص) انظر:(1)  (.38الدَّ

 (.131انظر: اتريخ الدولة العثمانية العلية، ص )(2)

 (.37انظر: الدولة العثمانية يف التاريخ اإل سالمي احلديث، ص )(3)
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 (1)اشتدَّ ساعد الدَّولة العثمانيَّة، خاف جماوروها، خصوصًا الضُّعفاء منهم، فبادرت مجهورية )راجوزه( امل
اًل، ليعقدوا مع السُّلطان مراد معاهدًة ود  يًَّة، وّتاريًَّة تعاهدوا فيها بدفع جزيٍة وأرسلت إ ىل السُّلطان مراد رس

 .(2)دوكا ذهب، وهذه أوَّل معاهدٍة عقدت بني الدَّولة العثمانيَّة، والدُّول املسيحيَّة 500سنويٍَّة قدرها 

 :معركة قوصوة 
ريق قوَّاده ممَّا آاثر الص  رب، فحاولوا يف أكثر من كان السُّلطان مراد قد توغَّل يف بالد البلقان بنفسه عن ط

مرٍَّة استغالل غياب السُّلطان عن أوربة يف اهلجوم على اجليوش العثمانيَّة يف البلقان، وما جاورها، ولكنَّهم 
رب، والبوسنيُّون البلغار، وأعدُّوا جيشاً  أوربيَّاً  فشلوا يف حتقيق انتصاراٍت تذكر على العثماني  ني، فتحالف الص  

صليبيًَّا كثيفًا حلرب السُّلطان الَّذي كان قد وصل جبيوشه بعد إ عدادها إ عدادًا قوايًَّ إ ىل منطقة كوسوفو يف 
البلقان، ومن املوافقات الَّيت تذكر: أن وزير السُّلطان مراد الَّذي كان حيمل معه مصحفًا فتحه على غري 

 ﴿ ية:فوقع نظره على هذه اآل قصٍد،
َ
َٰٓأ َها يَ وَن  ٱۡلقَِتاِل  لََعَ  ٱلُۡمۡؤمِنِيَ َحر ِِض  ٱُلذِبُّ يُّ ِنُكۡم ِعۡۡشُ إِن يَُكن م 

َِن  ا م  ۡلفا
َ
ْ أ ِاْئَةٞ َيۡغلُِبٓوا ِنُكم م   ِماَْئتَۡيِ  ِإَون يَُكن م 

ْ وَن َيۡغلُِبوا ِينَ َصَِِٰبُ نذ  ٱَّلذ
َ
ْ بِأ ُهۡم قَۡومٞ َلذ َكَفُروا

فاستبشر ابلنَّصر، واستبشر معه املسلمون، ومل يلبث أن نشب القتال بني  [ 65]سورة األنفال:﴾ ٦٥َيۡفَقُهونَ 
 .(3)اجلمعني، ومحي وطيسه، واشتدَّت املعركة، واجنلت احلرب عن انتصار املسلمني انتصاراً ابهراً حامساً 

 اثنياً: استشهاد السُّلطان مراد:
ة املعركة، ويدور بنفسه بني صفوف القتلى من بعد االنتصار يف ُقوْصَوه قام السُّلطان مراد يتفقَّد ساح

املسلمني، ويدعو هلم، كما كان يتفقَّد اجلرحى، ويف أثناء ذلك قام جندي من الص  رب كان قد تظاهر 
ابملوت، وأسرع حنو السُّلطان، فتمكَّن احلرَّاس من القبض عليه، ولكنَّه تظاهر أبنه جاء يريد حمادثة السُّلطان، 

سالمه على يديه، وعند ذلك أشار السُّلطان للحرس أبن يطلقوه، فتظاهر أبنَّه يريد تقبيل ويريد أن يعلن إ  
شعبان  15يد السُّلطان وقام حبركٍة سريعٍة إب خراج خنجٍر مسموم، طعن به السُّلطان، فاستشهد رمحه هللا يف 

 .(4)ه 791

 )أ( الكلمات األخرية للسُّلطان مراد:

                                                           
 تطل على البحر األدرايتيكي.(1)

 (.132ية، د. حممد فريد، ص )انظر: اتريخ الدولة العلية العثمان(2)

 (.389( الفتوح اإل سالميَّة عرب العصور، ص)30انظر: حممد الفاتح، د. سامل الرَّشيدي، ص)(3)

 (.16ل عثمان للقرماين، ص)آانظر: اتريخ سالطني (4)
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أن أشكر هللا، إ نَّه عالَّم الغيوب املتقب  ل دعاء الفقري، أشهد أن ال إ له إ ال هللا، ال يسعين حني رحيلي إ ال »
وليس يستحقُّ الشُّكر، والثَّناء إ ال هو، لقد أوشكت حيايت على الن  هاية، ورأيت نصر جند اإل سالم! أطيعوا 

نذ هذه اللَّحظة، وأود  ع جيشنا الظافر ابين يزيد، وال تعذ  بوا األسرى، وال تؤذوهم، وال تسلبوهم، وأود  عكم م
. لقد استشهد هذا السُّلطان العظيم بعد أن (1)«العظيم إ ىل رمحة هللا، فهو الَّذي حيفظ دولتنا من كل   سوء

 عاماً. 65بلغ من العمر 
 )ب( دعاء السُّلطان مراد قبل اندالع معركة قوصوه:

هللا، وأنَّ النَّصر من عنده، ولذلك كان كثري الدُّعاء، واإل حلاح كان السُّلطان مراد يعلم: أنَّه يقاتل يف سبيل 
على هللا والتَّضرُّع إ ليه، والتوكُّل عليه، ومن دعائه اخلاشع نستدلُّ على معرفة السُّلطان مراد برب  ه، وحتقيقه 

السَّموات! اي من تتقبل  اي هللا! اي رحيم! اي ربَّ »ملعاين العبوديَّة. يقول السُّلطان مراد يف مناجاته لرب  ه: 
الدُّعاء ال َّتزين! اي رمحن اي رحيم استجب دعاء عبدك الفقري هذه املرَّة! أرسل السَّماء علينا مدراراً، بد  د 
سحب الظَّالم، فنرى عدوَّان، وما حنن سوى عبيدك املذنبني، إ نَّك الوهَّاب، وحنن فقراؤك. ما أان سوى 

العليم اي عالم الغيوب، واألسرار، وما َّتفي الصُّدور، ليس يل غاية لنفسي، وال عبدك الفقري املتضر  ع، أنت 
مصلحٍة، وال حيملين طلب املغنم، فأان ال أطمع إ ال يف رضاك! اي هللا، اي عليم، اي موجود يف كل   

اي أرحم  أفديك روحي فتقبل رجائي، وال ّتعل املسلمني يبوء هبم اخلذالن أمام العدو! اي هللا،(2)الوجود
 الرَّامحني ال ّتعلين سبباً يف موهتم، بل اجعلهم املنتصرين!

! إ ين   وددت، وال زلت دومًا أبغي االستشهاد من أجل جند اإل سالم، فال  إ نَّ روحي أبذهلا فداًء لك اي رب  
 .(3)..!«أستشهد يف سبيلك، ومن أجل مرضاتك ترين اي إ هلي حمنتهم! وامسح يل اي إ هلي هذه املرَّة أن

نيا الفانية، ولكنَّين أبتغي أويف رواية: )اي إ هلي إ نَّين  قسم بعزَّتك، وجاللك أنَّين ال أبتغي من جهادي هذه الدُّ
قسم بعزَّتك، وجاللك أنَّين يف سبيلك! فزدين تشريفاً ابملوت يف أرضاك، وال شيء غري رضاك، اي إ هلي! إ نَّين 

 .(4)«سبيلك!
م ْن حولنا غبار ئ وأنزل علينا برمحتك غيثًا يطف ي، وموالي! تقبَّل دعائي، وتضرُّعي،اي إ هل»ويف روايٍة: 

قع عدو  ان، فنقاتله يف سبيل االعواصف، واغمران بضياٍء يبد  د م ْن حولنا الظُّلمات، حَّتَّ نتمكَّن من إ بصار مو 
 إ عزاز دينك العزيز.

                                                           
 (.391انظر: الفتوح اإل سالميَّة عرب العصور، ص)(1)

 .أي: موجود بعلمه يف كل   الوجود(2)

 (.390لفتوح اإل سالميَّة عرب العصور، ص)انظر: ا(3)

 (.190انظر: جوانب مضيئة، ص)(4)
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ا ملن تشاء من عبادك، وأان عبدك العاجز الفقري، تعلم سري، إ هلي، وموالي! إ نَّ امللك، والقوَّة لك، متنحه
نيا الفانية، ولكين أبتغي رضاك، أوجهري،  قسم بعزَّتك وجاللك أنَّين ال أبتغي من جهادي حطام هذه الدُّ

 وال شيء غري رضاك!
ًا يف هالك أحٍد إ هلي، وموالي! أسألك جباه وجهك الكرمي أن ّتعلين فداًء للمسلمني مجيعاً، وال ّتعلين سبب

 من املسلمني يف سبيٍل غري سبيلك القومي!
إ هلي، وموالي! إ ن كان يف استشهادي جناٌة جلند املسلمني، فال حترمين الشَّهادة يف سبيلك، ألنعم جبوارك، 

 ونعم اجلوار جوارك!
 .(1)«وت يف سبيلك!إ هلي، وموالي! لقد شرَّفتين أبن هديتين إ ىل طريق اجلهاد يف سبيلك، فزدين شرفاً ابمل

إ نَّ هذا الدُّعاء اخلاشع دليٌل على معرفة السُّلطان مراد هلل  عزَّ وجلَّ، وعلى أنَّه حقَّق شروط كلمة التَّوحيد )ال 
املنايف  علٍم مبعناها املراد هبا نفياً، وإ ثبااتً على فهو  ولقد اجتمعت شروطها يف سلوكه، وحياته، إ له إ ال هللا(،

نذهُ  ٱۡعلَمۡ فَ ﴿﴿قال تعاىل: للجهل بذلك،
َ
ََٰه إَِلذ  ۥأ ُ ََلٓ إَِل  . [19]سورة محمد:﴾  ٱّللذ

ِ ﴿وقال تعاىل:   َمن َشِهَد ب
وهم يعلمون  «ال إ له إ ال هللا»أي: ب   [86]سورة الزخرف: ﴾٨٦وَُهۡم َيۡعلَُموَن  ٱۡۡلَق ِ إَِلذ

 بقلوهبم ما نطقوا به أبلسنتهم.
 ، ميان ال يغين   اليقني املنايف للشَّك   فقد كان السُّلطان مراد مستيقناً مبدلول هذه الكلمة، يقيناً جازماً، فإ نَّ اإل 

َما ﴿. قال تعاىل: (2)فيه إ ال علم اليقني ال علم الظَّن    ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِنذ ِ  ٱَّلذ ِ َءاَمُنواْ ب ُثمذ لَۡم يَۡرتَابُواْ  ۦَورَُسوِلِ  ٱّللذ
 َٰ ۡمَو
َ
نُفِسِهۡم ِِف َسبِيِل َوَجََٰهُدواْ بِأ

َ
ِ  لِِهۡم َوأ َٰٓئَِك ُهُم  ٱّللذ ْولَ

ُ
ِدقُونَ أ َٰ  . [15]سورة الحجرات:﴾ ١٥ ٱلصذ

واجتناٍب للنَّواهي، قال تعاىل: قتضته هذه الكلمة بقلبه، ولسانه، وانقياده ملا دلَّت عليه من أوامر ا  قبوله ملا 
ِ إََِل  ۥٓ َوَمن يُۡسلِۡم وَۡجَههُ ﴿ ِ  ٱۡسَتۡمَسَك ِسٞن َفَقِد وَُهَو ُمۡ  ٱّللذ ِ ِإَوََل  ٱلُۡوۡثَقَٰ   ٱۡلُعۡرَوةِ ب َٰقَِبُة  ٱّللذ ُمورِ َع

ُ
]سورة ﴾ ٢٢ ٱۡۡل

 .[ 22لقمان:
ا م ِ ﴿قال تعاىل:  نُفِسِهۡم َحرَجا

َ
ُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمذ ََل ََيُِدواْ ِِفٓ أ َٰ َُيَك  ا فََٗل َوَرب َِك ََل يُۡؤمُِنوَن َحَّتذ مذ

ا   .[65]سورة النساء:﴾ ٦٥قََضۡيَت َويَُسل ُِمواْ تَۡسلِيما
رك من نفسه، قال تعاىل:   كان صادقاً مع ربه، خملصًا إ خالصاً طهَّر به شوا ِمُرٓواْ إَِلذ ِّلَۡعُبُدواْ ﴿ئب الش  

ُ
َوَمآ أ

 َ ِينَ ُُمۡلِِصَي َلُ  ٱّللذ  . [5]سورة البينة:﴾ ُحَنَفآَء  ٱل 

                                                           
 (.41، 40جوانب مضيئة، ص)(1)

  (.2/419معارج القبول )(2)
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ًا لبذل النَّف  كان خملصًا خل َمن َيتذِخُذ ِمن ُدوِن  ٱُلذاِس َوِمَن ﴿س، واملال يف سبيله، قال تعاىل: القه، مستعدَّ
 ِ ِ  ٱّللذ ا َُيِبُّوَنُهۡم َكُحب  نَدادا
َ
ِه أ ِينَ وَ  ٱّللذ ِۗۡ  ٱَّلذ ذ ِ َشدُّ ُحب اا ّلل 

َ
 . [165]سورة البقرة:﴾ َءاَمُنٓواْ أ

َها ﴿وقال تعاىل:  يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ يَ ْ َمن يَۡرتَدذ ِمنُكۡم َعن دِينِهِ  ٱَّلذ ِِت  ۦَءاَمنُوا

ۡ
ُ فََسۡوَف يَأ  ۥٓ بَِقۡوٖم َُيِبُُّهۡم َوُيِحبُّونَهُ  ٱّللذ

ذِلذٍة لََعَ 
َ
ٍة لََعَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ أ ِعزذ

َ
َٰفِرِينَ أ َك

ِ يَُجَٰهُِدوَن ِِف َسبِيِل  ٱلۡ ]سورة ﴾ َوََل ََيَافُوَن لَوَۡمَة ََلٓئِٖم   ٱّللذ

 .[ 54المائدة:
ميان: أن يكون هللا ورسوله أحبَّ إ ليه ممَّا »ويف احلديث الصَّحيح:  ثالٌث من كنَّ فيه وجد هبنَّ حالوة اإل 

سوامها، وأن حيبَّ املرء ال حيبُّه إ ال هلل، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما يكره أن 
 .(1)«يقذف يف النَّار

ميان، وكلمة التَّوحيد، وذلقد فهم السُّلطان مرا ق آاثره يف حياته، فنشأت يف نفسه أنفٌة، وعزٌة اد حقيقة اإل 
ميان ابهلل، فأيقن: أنَّه ال انفع إ ال هللا، فهو احمليي، واملميت، وهو صاحب احلكم، والسُّلطة،  مستمدٌَّة من اإل 

يادة، ومن مثَّ  رأسه أمام أحٍد من اخللق، ومل يتضرَّع  ئطأطفلم ي نزع من قلبه كلَّ خوٍف إال منه سبحانه، والس  
ألحد إال هلل، ومل يرتع يف كربايئه، وعظمته؛ ألنَّه على يقني أبنَّ هللا هو القادر العظيم، ولقد أكسبه اإل ميان 

مرضاته  ابهلل قوًَّة عظيمًة من العزم، واإلقدام، والصَّرب، والثَّبات، والتوكُّل، والتطلُّع إ ىل معايل األمور ابتغاء
سبحانه وتعاىل، فكان يف املعارك الَّيت خاضها اثبتًا كاجلبال الرَّاسية، وكان على يقنٍي راسٍخ أبنَّ املالك 
ي يف سبيل مرضاة رب  ه بكل   غاٍل،  الوحيد لنفسه، وماله هو هللا سبحانه، وتعاىل، لذلك مل يبال أبن يضح  

 ورخيٍص.
ميا ن، ولذلك اندفع إ ىل ساحات اجلهاد، وبذل ما ميلكه من أجل دعوة إ نَّ السلطان مراد عاش حقيقة اإل 

 اإل سالم.
لقد قاد السُّلطان مراد الشَّعب العثماين ثالثني سنًة بكل   حكمٍة ومهارٍة ال يضاهيه، فيها أحٌد من ساسة 

معركة  37كثريٍة. دخل   عصره! قال املؤر  خ البيزنطيُّ هالكو نديالس عن مراد األوَّل: )قام مراد أبعماٍل هامَّةٍ 
سواء يف األانضول، أو يف البلقان، وخرج منها مجيعًا ظافراً، وكان يعامل رعيَّته معاملًة شفوقًة دون النَّظر 

 .(2)لفوارق العرق، والد  ين(

                                                           
ميان، ابب حالوة اإل ميان )(1)  (.16( رقم )1/11البخاريُّ، كتاب اإل 

 (.19انظر: العثمانيُّون يف التَّاريخ واحلضارة، ص)(2)
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ل عثمان، وإ ذا قوَّمناه تقومياً آ ويقول عنه املؤر  خ الفرنسي كرينارد: )كان مراد واحدًا من أكرب رجاالت
 .(1)خصياً، جنده يف مستوى أعلى من كل   حكام أوربة يف عهده(ش

كيلو مَّت مربع، وعند استشهاده تسلَّم ابنه ابيزيد 95000لقد ورث مراد األوَّل عن والده إ مارًة كبريًة بلغت 
مارة العثمانية بعد أن بلغت  ا زادت يف مدى حوايل   500000هذه اإل  سنة  29كيلو مَّت مربع، مبعىن أهنَّ

 .(2)أكثر من مخسة أمثال ما تركها له والده أورخان
  

                                                           
 نفسه.املصدر السابق (1)

 (.20املصدر السابق نفسه، ص)(2)
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 :أمَّا النَّتائج الَّيت ترتَّبت على انتصار املسلمني يف معركة ُقوْصَوه مايلي 
  انتشار اإل سالم يف منطقة البلقان، وحتوُّل عدٍد كبرٍي من األشراف القدامى، والشُّيوخ إ ىل اإل سالم مبحض 1

 إ رادهتم.
من الدُّول األوربيَّة إ ىل أن َّتطب ودَّ الدَّولة العثمانيَّة، فبادرت بعضها بدفع اجلزية هلم،    اضطرت العديد2

 وقام البعض االخر إب عالن والئه للعثماني  ني، خشية قوَّهتم، واتقاء غضبهم.
 وصل نفوذهم إ ىل   امتدَّت سلطة العثماني  ني على أمراء اجملر، ورومانيا، واملناطق اجملاورة لأَلدرايتيك، حَّتَّ 3

 .(1)ألبانيا

 
* * * 

  

                                                           
 (.388انظر: الفتوح اإل سالمية عرب العصور، د. عبد العزيز العمري، ص )(1)
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 املبحث الرَّابع
 السُّلطان ابيزيد األوَّل

 م1402 - 1389ه /805 - 791
بعد استشهاد السُّلطان مراد توىلَّ احلكم ابنه ابيزيد، وكان شجاعًا شهمًا كرميًا متحم  سًا للفتوحات 

مارات املسيحيَّة يف األانضول، اإل سالميَّة، ولذلك اهتمَّ اهتمامًا كبريًا ابلشؤون ال عسكريَّة، فاستهدف اإل 
وخالل عام أصبحت اتبعًة للدَّولة العثمانيَّة، وكان ابيزيد كمثل الربق يف حترُّكاته بني اجلبهتني البلقانيَّة، 

 .(1)«الصَّاعقة»واألانضوليَّة، ولذلك أطلق عليه لقب 

 أواًل: سياسته مع الصِ رب:
م كانوا السَّبب يف قيام حتالٍف بلقاين ٍ ضدَّ الدولة عالقامة إشرع ابيزيد يف  قاٍت ود  يَّة مع الص  رب، مع أهنَّ

اذ دولة الص  رب كحاجٍز بينه وبني اجملر، وكان يشعر بضرورة العثمانيَّة، وكان غرض ابيزيد من هذه العال قة اَّت  
اذ حليٍف له يف سياسته العسكريَّة النَّشطة الَّيت استهدفت مارات السَّلجوقيَّة الَّتُّكيَّة اإل سالميَّة يف آسيا  اَّت   اإل 

رب ابنا امللك )الزار( الَّذي قتل يف معركة قوصوة، وفرض  الصُّغرى، لذلك وافق ابيزيد على أن حيكم الص  
عليهما أن يكوان حاكمني على صربيا، حيكماهنا حسب قوانني بالد الص  رب، وأعرافها، وتقاليدها، 

أن يدينا له ابلوالء، ويقد  ما له جزيًة، وعددًا معيَّنًا من اجلنود يشَّتكون يف فرقٍة خاصٍَّة هبم يف وعاداهتا، و 
 وتزوَّج ابنة امللك الزار. (2)حروبه

 اثنياً: إخضاع بلغاراي للسِ يادة العثمانيَّة:
م( إ ىل بلغاراي، فاستوىل 1393ه /797بعد أن متَّ التَّفاهم مع الص  رب، وجَّه ابيزيد ضربًة خاطفًة يف عام )

، وكان لسقوط بلغاراي يف قبضة الدَّولة  عليها، وأخضع سكَّاهنا، وبذلك فقدت ياسيَّ البالد استقالهلا الس  
العثمانيَّة صدًى هائٌل يف أوربة، وانتشر الرُّعب، والفزع، واخلوف أحناءها، وحترَّكت القوى املسيحيَّة الصَّليبيَّة 

 .(3)لعثماين   يف البلقانللقضاء على الوجود ا

 اثلثاً: التَّكتُّل املسيحي الصَّلي ٌّ ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة:

                                                           
 (.40انظر: الدولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي احلديث، ص)(1)

 (.41املصدر السَّابق نفسه، ص)(2)

 (.41املصدر السَّابق نفسه، ص)(3)
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قام سيجسموند ملك اجملر، والبااب بونيفاس التَّاسع ابلدَّعوة لتكتٍُّل أوربٍ  صلييبٍ  مسيحيٍ  ضدَّ الدَّولة 
جهتها الدَّولة العثمانيَّة يف القرن الرَّابع عشر، من العثمانيَّة، وكان ذلك التَّكتُّل من أكرب التكتُّالت الَّيت وا

الح، والعتاد، واألموال، والقوَّات، وبلغ العدد  حيث عدد الدُّول الَّيت اشَّتكت فيه، مثَّ أسهمت فيه ابلس  
لندا، مقاتل من خمتلف اجلنسيَّات )أملانيا، وفرنسا، وإ جنلَّتا، واسكت 120000يل هلذه احلملة الصَّليبيَّة اإلمجا

يطاليَّة(  .(1)وسويسرا، ولوكسمربج، واألراضي املنخفضة اجلنوبيَّة وبعض اإلمارات اإل 
م( إ ىل اجملر، ولكنَّ زعماءها، وقادهتا اختلفوا مع سيجسموند قبل بدء 1396ه /800وحترَّكت احلملة عام )

ولكنَّ قوَّاد احلملة شرعوا ابهلجوم،  املعركة. فقد كان سيجسموند يؤثر االنتظار حَّتَّ يبدأ العثمانيُّون اهلجوم،
وا يف حصارها، وتغلَّبوا يف أوَّل األمر أوبد واحندروا مع هنر الدَّانوب حَّتَّ وصلوا إ ىل نيكوبوليس مشال البلقان،

، وهو عدٌد يقلُّ قلياًل عن  على القوَّات العثمانيَّة، إ ال َأنَّ ابيزيد ظهر فجأة، ومعه حوايل مئة ألف جنديٍ 
، ولكنَّه يتفوَّق عليهم نظاماً، وسالحاً، فاهنزم معظم النَّصارى، والذوا ابلفرار الت كتُّل األورب   الصَّلييب  

 واهلروب، وقُتل، وُأسر عدٌد من قادهتم.
. ويف نشوة النَّصر، (2)استولوا على ذخائر العدو   وخرج العثمانيوُّن من معركة نيكوبوليس بغنائم كثريٍة وفريٍة، و 

 .(3)فر قال السلطان ابيزيد: إ نَّه سيفتح إيطاليا، ويطعم حصانه الشَّعري يف مذبح القديس بطرس بروماوالظَّ 
لقد وقع كثرٌي من أشراف فرنسا منهم الكونت دي نيفر نفسه يف األسر، فقبل السُّلطان ابيزيد دفع الفدية، 

أال يعود حملاربته، وقال له: إ ين   أجيز وأطلق سراح األسرى، والكونت دي نيفر، وكان قد ألزم ابلقسم على 
لك أن حتفظ هذا اليمني، فأنت يف حلٍ  من الرُّجوع حملاربيت، إ ذ ال شيء أحبُّ إ يلَّ من حماربة مجيع 

 .(4)مسيحي  ي أوربة، واالنتصار عليهم
ل: لو انقضَّت السَّماء أمَّا سيجسموند ملك اجملر   الَّذي كان قد بلغ به الغرور، واالعتداد بقوَّة جيشه أن قا

البحر  ئها، ألمسكناها حبرابنا   فقد وىلَّ هارابً، ومعه رئيس فرسان رودس، وملَّا بلغا يف فرارمها شاطءمن عليا
األسود؛ وجدا هناك األسطول النَّصراينَّ، فوثبا على إ حدى السُّفن، وفرَّت هبما مسرعًة ال تلوي على شيٍء، 

ون اجملتمع األورب   بعد معركة نيكوبوليس، وتبخَّر ما كان حييط هبا من هيبٍة، وتضاءلت مكانة اجملر يف عي
 .(5)ورهبةٍ 

                                                           
 (.25، 24ولة العثمانيَّة، د. علي حسون، ص)انظر: اتريخ الدَّ (1)

 (.42الدَّولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإلسالمي احلديث، ص)(2)

 (.33انظر: حممد الفاتح، د. سامل الرَّشيدي، ص)(3)
 (.144انظر: اتريخ الدولة العثمانيَّة العليَّة، حممَّد فريد بك، ص)(4)

 (.33يدي، ص )انظر: حممَّد الفاتح، د. سامل الرَّش(5)
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، فقام ابيزيد ببعث رسائل إ ىل كبار حكَّام  لقد كان ذلك النَّصر املظفَّر له أثٌر على ابيزيد، واجملتمع اإل سالمي  
رهم ابالنتصار العظيم على النَّصا ، يبش   رى، واصطحب الرُّسل معهم إ ىل بالطات ملوك الشَّرق اإل سالمي  

املسلمني جمموعًة منتقاًة من األسرى املسيحي  ني ابعتبارهم هدااي من املنتصر، ودلياًل ماد  اًي على انتصاره، 
ذ ابيزيد لقب )سلطان الرُّوم( كدليل على وراثته لدولة السَّالجقة، وسيطرته على شبه جزيرة األانضول.  واَّتَّ

إ ىل اخلليفة العباسي املقيم ابلقاهرة يطلب منه أن يقرَّ هذا اللَّقب حَّتَّ يتسىنَّ له بذلك أن يسبغ  كما أرسل
 ، على السُّلطة الَّيت مارسها هو، وأجداده من قبل طابعًا شرعيًَّا رمسيَّاً، فتزداد هيبته يف العامل اإل سالمي  

فة العبَّاسي   على هذا الطلب، ألنه يرى ابيزيد حليفه وابلطَّبع وافق السُّلطان اململوكي برقوق حامي اخللي
الوحيد ضدَّ قوات تيمورلنك الَّيت كانت هتد  د الدَّولة اململوكيَّة، والعثمانيَّة، وهاجر إ ىل األانضول االف 

احلياة ابجلنود، وممَّن أسهموا يف  املسلمني، الَّذين قدموا خلدمة الدَّولة العثمانيَّة، وكانت اهلجرة مليئةً 
قتصاديَّة، والعلميَّة، واحلكوميَّة يف إ يران، والعراق، وما وراء النَّهر   هذا ابإل ضافة إ ىل اجلموع الَّيت فرَّت أمام اإل

 .(1)الزَّحف التيمورلنكي على آسيا الوسطى

 رابعاً: حصار القسطنطينية:
اطورية البيزنطيَّة، وأن يفرض على استطاع ابيزيد قبل معركة نيكوبوليس أن يشد  د النَّكري على اإلمرب 

اإلمرباطور أن يعني   قاضيًا يف القسطنطينيَّة للفصل يف شؤون املسلمني، وما لبث أن حاصر العاصمة 
منزل داخل املدينة للجالية  700البيزنطيَّة، وقبل اإلمرباطور إ جياد حمكمة إ سالميَّة، وبناء مسجٍد، وَّتصيص 

 6000بايزيد عن نصف حي   غلطة، الَّذي وضعت فيه حاميٌة عثمانيٌَّة قوامها اإل سالميَّة، كما تنازل ل
جندي، وزيدت اجلزية املفروضة على الدَّولة البيزنطيَّة، وفرضت اخلزانة العثمانيَّة رسومًا على الكروم، ومزارع 

 .(2)ةذن تنقل األذان إ ىل العاصمة البيزنطيَّ آوأخذت امل قعة خارج املدينة.ااخلضراوات الو 
وبعد االنتصار العظيم الَّذي حقَّقه العثمانيُّون يف معركة نيكوبوليس ثبَّت العثمانيُّون إقدامهم يف البلقان، 
حيث انتشر اخلوف، والرُّعب بني الشُّعوب البلقانيَّة، وخضعت البوسنة وبلغاراي إ ىل الدَّولة العثمانيَّة، واستمرَّ 

قب السُّلطان ابيزيد حكَّام شبه جزيرة املورة الَّذين اول النَّصارى يف ارتدادهم، وعاجلنود العثمانيُّون يتتبَّعون فل
، وعقااًب لإلمرباطور البيزنطي   على موقفه املعادي طلب ابيزيد (3)عسكريًَّة للحلف الصَّلييبقدَّموا مساعدًة 

                                                           
 (.55، 54انظر: يف أصول التَّاريخ العثماين، أمحد عبد احلليم، ص)(1)

 (.53املصدر السابق نفسه، ص)(2)

 (.42الدَّولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي احلديث، ص)(3)
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: أنَّ االستيالء منه أن يسل  م القسطنطينيَّة، وإ زاء ذلك استنجد اإلمرباطور مانويل أبورب ة دون جدوى. واحلقُّ
 على القسطنطينية كان هدفاً رئيسياً يف الربانمج اجلهادي للسُّلطان ابيزيد األوَّل.

ولذلك فقد حترَّك على رأس جيوشه، وضرب حصارًا حمكمًا حول العاصمة البيزنطيَّة، وضغط عليها ضغطاً 
سقوط يف هنايتها على السُّقوط   بينما كانت أوربة تنتظر  نةال هوادة فيه، واستمرَّ احلصار حَّتَّ أشرفت املدي

خر؛ إ ذ السُّلطان ينصرف عن فتح القسطنطينيَّة لظهور خطٍر جديٍد على الدَّولة آالعاصمة العتيدة بني يوٍم و 
 .(1)العثماني ة

 خامساً: الصِ دام بني تيمورلنك وابيزيد:
م جلس على عرش خراسان، 1369ما وراء النَّهر، ويف عام  ينتمي تيمورلنك إ ىل األسر النَّبيلة يف بالد

 ، وقاعدته مسرقند. واستطاع أن يتوسَّع جبيوشه الرَّهيبة، وأن يهيمن على القسم األكرب من العامل اإل سالمي  
 فقد انتشرت قوَّاته الضَّخمة يف آسيا من دهلي إ ىل دمشق، ومن حبر ارال إ ىل اخلليج العرب، واحتلَّ فارس،

قعة بني حبر قزوين إ ىل البحر األسود، ويف روسيا سيطر على اوأرمينيا، وأعايل الفرات، ودجلة واملناطق الو 
املناطق املمتدَّة بني أهنار الفوجلا، والدُّون، والدنيرب، وأعلن أبن ه سيسيطر على األرض املسكونة، وجيعلها 

د واحد على األرض طاملا أنَّه ال يوجد إ ال إ لٌه واحٌد يف أنَّه جيب أال يوجد سوى سي   »ملكًا له، وكان يرد  د: 
 .(2)«السَّماء

ياسيَّة، وكان قبل أن يقر  ر أمرًا كان جيمع  وقد اتَّصف تيمورلنك ابلشَّجاعة، والعبقريَّة احلربيَّة، واملهارة الس  
جلة، وكان من اهليبة حبيث إنَّ املعلومات، ويرسل اجلواسيس، مثَّ يصدر أوامره بعد تروٍ  وأتٍن بعيدٍة عن الع

ً كانت. وكان تيمور ابعتباره مسلماً يرعى العلماء، ورجال الد  ين وخباصٍَّة أتباع  جنوده كانوا يطيعون أوامره أايَّ
 .(3)الطَّريقة النَّقشبنديَّة

  ،وكانت هناك عوامل، وأسباب سامهت يف ِإجياد صراٍع بني تيمورلنك، وابيزيد
 منها:

راء العراق الَّذين استوىل تيمور على بالدهم إ ىل ابيزيد، كما جلأ إ ىل تيمور بعض أمراء آسيا   جلوء أم 1
 استجاروا به على شن   احلرب ضدَّ الطَّرف االخر. الصُّغرى، ويف كال اجلانبني كان الالجئون حير  ضون من

   تشجيع النَّصارى لتيمورلنك، ودفعه للقضاء على ابيزيد. 2
                                                           

 (.43الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل أمحد، ص )(1)

 (.56يف أصول التَّاريخ العثماين، ص)(2)

 املصدر السابق نفسه.(3)
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ئل النَّاريَّة بني الطَّرفني، ففي إ حدى الرَّسائل الَّيت بعث هبا تيمور إ ىل ابيزيد أهانه ضمنيًَّا حني ذكَّره   الرَّسا 3
 بغموض أصل أسرته، وعرض عليه العفو على اعتبار أنَّ ال عثمان قد قدَّموا خدماٍت جليلًة إ ىل اإل سالم،

ك   اب ولو أنَّه اختتم رسالته ستصغار شأن ابيزيد الَّذي قبل التَّحد  ي، وصرَّح أبنه سيتعقَّب   بصفته زعيماً للَّتُّ
 .(1)وسلطانية تيمورلنك إ ىل تربيز،

 وكان الزَّعيمان تيمورلنك، وابيزيد يسعى كل  منهما لتوسيع دولته.

 سادساً: اهنيار الدَّولة العثمانيَّة:
 كان يقودها األمري أرطغرل بن ابيزيد، والتقى تقدَّم تيمورلنك جبيوشه، واحتلَّ سيواس، وأابد حاميتها الَّيت

قاة خصمه، جماهد ملال 120000م وكانت قوات ابيزيد تبلغ 1402ه /804اجليشان قرب أنقرة يف عام 
ه ( وانتصر املغول، ووقع ابيزيد يف 804م )1402يوليو  20وزحف تيمورلنك على رأس قوَّات جرارة يف 

 .2وافاه األجل يف السَّنة التَّالية األسر، وظلَّ يرسف يف أغالله حَّتَّ 
وكانت اهلزمية بسبب اندفاع، وعجلة ابيزيد، فلم حيسن اختيار املكان الَّذي نزل فيه جبيشه، الَّذي مل يكن 

ة ألٍف، ومات كثري من جنود ئه ال يقل عن مثاَّنيزيد عن مئة وعشرين ألف مقاتٍل، بينما كان جيش خصم
كان الوقت صيفًا شديد القيظ، ومل يكد يلتقي اجليشان يف أنقرة حَّتَّ فرَّ اجلنود ابيزيد عطشًا لقلَّة املاء، و 

مارات االسيوية الَّيت فتحها منذ عهٍد قريٍب، وانضمُّوا إىل  التَّتار، الَّذين كانوا يف جيش ابيزيد، وجنود اإل 
جيشه من الشَّجاعة، واالستماتة جيش تيمورلنك، ومل جُيْد  السُّلطان العثماين بعد ذلك ما أظهره هو وبقيَّة 

 .(3)يف القتال
ملصرع ابيزيد، وما الت إ ليه دولته من  لقد فرحت الدُّول النَّصرانيَّة يف الغرب بنصر تيمورلنك، وهزَّها الطَّرب

التفكُّك، واالحنالل، وبعث ملوك إ جنلَّتا، وفرنسا، وقشتالة، وإ مرباطور القسطنطينية إ ىل تيمورلنك يهنئونه 
ا َّتلَّصت إ ىل األبد من اخلطر العثماين   ع لى ما أحرزه من النصر العظيم، والظفر اجمليد، واعتقدت أوربة: أهنَّ

 .(4)الَّذي طاملا روَّعها، وهدَّدها
واستوىل تيمورلنك بعد هزمية ابيزيد على أزنيق، وبروسة، وغريها من املدن واحلصون، مثَّ دك أسوار أزمري، 

)فرسان القد  يس يوحنَّا( حماواًل بذلك أن يربر موقفه أمام الرأي العام  (5)فرسان رودسلَّصها من قبضة وخ

                                                           
 (.57يف أصول التَّاريخ العثماين، ص)(1)

 (.3   2الدَّولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي احلديث، ص) 2
 (.35حممَّد الفاتح، د. سامل الرَّشيدي، ص)(3)

 (.36حممد الفاتح، د. سامل الرشيدي، ص )(4)

 (.35املصدر السابق نفسه، ص )(5)
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مه أبنَّه وجَّه ضربًة شديدًة إ ىل اإل سالم بقضائه على الدَّولة العثمانيَّة، وحاول تيمورلنك  ، الذي اهتَّ اإل سالمي  
 .(1)دابع اجلهاي على معارك األانضول طبقتاله لفرسان القد  يس يوحنَّا أن يضف

مارات الَّيت ضمَّها ابيزيد  كما أعاد تيمورلنك أمراء آسيا الصُّغرى إ ىل أمالكهم السَّابقة، ومن مثَّ اسَّتجاع اإل 
ق  .(2)ق بني أبناء ابيزيد املتنازعني على العرشاالستقالهلا، كما بذر تيمور بذور الش  

 سابعاً: احلروب الدَّاخليَّة:
العثمانيَّة خلطٍر داخليٍ  متثَّل يف نشوب حرٍب أهليٍَّة يف الدَّولة بني أبناء ابيزيد على  لقد تعرَّضت الدَّولة

 .(3)م(1413 - 1403ه /816 - 806مرَّت هذه احلرب عشر سنوات )العرش، واست
موسى، فقد كان لبايزيد مخسة أبناء اشَّتكوا معه يف القتال، أمَّا مصطفى؛ فقد ُظنَّ: أنَّه قتل يف املعركة، وأمَّا 

أسر مع والده، وجنح الثالثة االخرون يف الفرار. أمَّا أكربهم سليمان، فقد ذهب إ ىل أدرنة، وأعلن نفسه 
عيسى إ ىل بروسة، وأعلن للنَّاس: أنَّه خليفة أبيه، وأمَّا حممَّد، وهو أصغرهم؛ فقد  سلطااًن هناك، وذهب

رقي من آسيا الصُّغرى، ونشبت احلرب بني هؤالء سيا يف الشَّمال الشَّ اانسحب مع بعض اجلند إ ىل أم
األخوة الثالثة يتنازعون بينهم أشالء الدَّولة املمزَّقة، واألعداء يَّتبَّصون هبم من كل   جانٍب. مثَّ أطلق 
تيمورلنك األمري موسى ليؤجج به انر الفتنة، ويزيدها ضراماً، وشدًَّة، وأخذ حير  ضهم على القتال، ويغري 

 .(4)ضٍ بعضهم ببع
وبعد عاٍم ارحتل تيمورلنك جبيشه بعد أن أحرَق األخضر، واليابس، وترك وراءه البالد على أسوأ حاٍل من 

 .(5)الدَّمار، واخلراب، والفوضى
لقد كانت هذه املرحلة يف اتريخ الدَّولة العثمانيَّة مرحلة اختباٍر، وابتالٍء سبقت التَّمكني الفعليَّ املتمث  ل يف 

طينيَّة، ولقد جرت سنة هللا تعاىل أال ميك  ن ألمٍَّة إ ال بعد أن مترَّ مبراحل االختبار املختلفة، وإ ال فتح القسطن
بعد أن ينصهر معدهنا يف بوتقة األحداث، فيميز هللا اخلبيث من الطَّيب، وهي سنٌَّة جاريٌة على األمَّة 

ص إ مياهنم، مثَّ يكون هلم  اإل سالميَّة ال تتخلَّف، فقد شاء هللا   تعاىل   أن يبتلي املؤمنني، وخيتربهم، ليمح  
 التَّمكني يف األرض بعد ذلك.

                                                           
 (.59أصول التاريخ العثماين، ص )انظر: يف (1)

 (.59املصدر السابق نفسه، ص )(2)

 (.43الدولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي احلديث، ص )(3)

 (.36انظر: حممَّد الفاتح، ص)(4)

 املصدر السابق نفسه.(5)
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وابتالء املؤمنني قبل التَّمكني أمٌر حتمي  من أجل التَّمحيص، ليقوم بنياهنم بعد ذلك على متكنٍي، ورسوٍخ، 
َحِسَب ﴿﴿قال تعاىل:

َ
ْ َءاَمنذا ٱُلذاُس أ ن َيُقولُٓوا

َ
ْ أ ُكوٓا ن يُۡۡتَ

َ
ِينَ َولََقۡد َفَتنذا ٢وَُهۡم ََل ُيۡفَتُنوَن  أ ِمن َقۡبلِِهۡمه  ٱَّلذ

ُ فَلََيۡعلََمنذ  ِينَ  ٱّللذ َِٰذبِيَ َصَدقُواْ َوَّلَۡعلََمنذ  ٱَّلذ  .[3]سورة العنكبوت:﴾ ٣ ٱۡلَك
قة، وهجر االفتنة: االمتحان بشدائد التَّكليف من مفارقة األوطان، وجماهدة األعداء، وسائر الطَّاعات الشَّ » 

الشَّهوات، وابلفقر، والقحط، وأنواع املصائب يف األنفس، واألمور، ومصابرة الكفَّار على أذاهم، 
 (1)«وكيدهم

َب النَّاسُ ﴿واالستفهام يف قوله تعاىل: »قال ابن كثري   رمحه هللا  :  ، ومعناه: أنَّ هللا سبحانه ال بدَّ أن ﴾َأَحس 
ميان ندهميبتلي عباده املؤمنني حبسب ما ع  (2)«من اإل 

أشدُّ النَّاس بالء األنبياء، مثَّ الصَّاحلون، مثَّ األمثل، فاألمثل. يُبتلى الرَّجل »جاء يف احلديث الصَّحيح:  كما
 .(3)«على حسب دينه، فإ ن كان يف دينه صالبٌة، زيد له يف البالء

مثل املؤمن كمثل »زمٌة للمؤمن، حيث قال: : أنَّ االبتالء صفٌة الصلى هللا عليه وسلمولقد بنيَّ رسول هللا 
الزَّرع ال تزال الر  يح متيله، وال يزال املؤمن يصيبه البالء، ومثل املنافق كمثل شجرة األرز ال هتتزُّ حَّتَّ 

 .(4)«ُتْسَتْحَصدَ 
البتالء ابلدَّولة إ نَّ سنَّة االبتالء جاريٌة يف األمم والدُّول، والشُّعوب، واجملتمعات، ولذلك جرت سنَُّة هللا اب

 العثمانيَّة.
صمد العثمانيُّون حملنة أنقرة ابلرَّغم ممَّا عانوه من خالفاٍت داخليٍَّة إ ىل أن انفرد حممَّد األوَّل ابحلكم يف عام 

قة الدَّولة من كارثة أنقرة يرجع إ ىل ام، وأمكنه ملَّ شتات األراضي الَّيت سبق للدَّولة أن فقدهتا. إ نَّ إ ف1413
، والد  يين    منهجها الرَّابين   الَّذي سارت عليه، حيث جعل من العثماني  ني أمًَّة متفو  قًة يف جانبها العقدي  
، وبفضل هللا حافظ العثمانيُّون على محاستهم الد  ينيَّة، وأخالقهم  ، واجلهادي   والسُّلوكي، واألخالقي  

 .(5)الكرمية
نظَّم هبا أورخان وأخوه عالء الد  ين دولتهما اجلديدة، وإ دارة القضاء املثرية  مثَّ بسبب املهارة النَّادرة الَّيت

لإل عجاب والتَّعليم املتواصل ألبناء وشباب العثماني  ني، وغري ذلك من األسباب الَّيت جعلت يف العثماني  ني 

                                                           
 (.3/249تفسري النَّسفي )(1)

 (.3/405تفسري ابن كثري )(2)

مذي )(3)  حديٌث حسٌن صحيٌح.( 4/601سنن الَّت  

 (.17/151مسلم شرح النَّووي، كتاب صفة القيامة واجلنَّة والنَّار )(4)

 (.61يف أصول التَّاريخ العثماين، ص)(5)
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من جديٍد من بني األنقاض واألطالل، قوًَّة حيويًَّة كاملًة، فما لبثت هذه الدَّولة بعد كارثة أنقرة إ ال أن بعثت 
وانتعشت، وسرى يف عروقها ماء احلياة، وروح الشَّريعة، واستأنفت سريها إ ىل األمام يف عزٍم، وإصراٍر حريَّ 

 .(1)األعداء، واألصدقاء
 

* * * 
 

  

                                                           
 (.37انظر: حممَّد الفاتح، ص)(1)
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 املبحث اخلامس
 السُّلطان حممَّد األوَّل

وتوىلَّ أمر األمَّة بعد وفاة والده ابيزيد، وعرف يف  (1)م(1379ه /781لد السُّلطان حممَّد األول عام )و 
 «.مبحمَّد جليب»التَّاريخ 

ط القامة، مستدير الوجه، متالصق احلاجبني، أبيض البشرة، أمحر اخلدَّين، واسع الصَّدر،  كان متوس  
شَّتك أثناء قواس، اقوى أواتر األأصاحب بدٍن قويٍ  يف غاية النَّشاط، وجسوراً، ميارس املصارعة، ويسحب 

. استطاع السُّلطان حممَّد جليب أن يقضي على احلرب (2)حرابً، وأصيب أبربعني جرحاً  24حكمه يف 
األهليَّة بسبب ما أويت من احلزم، والكياسة، وبعد النَّظر، وتغلَّب على أخوته واحدًا واحدًا حَّتَّ خلص له 

، ويعتربه بعض (3)إ عادة بناء الدَّولة، وتوطيد أركاهنا األمر، وتفرَّد ابلسُّلطان، وقضى سين حكمه الثَّمانية يف
س الثَّاين للدَّولة العثمانيَّة  .(4)املؤرخني املؤس  

وممَّا يُؤثَر عن هذا السُّلطان: أنَّه استعمل احلزم مع احللم يف معاملة َمْن قهرهم ممَّن شقَّ عصا طاعة الدَّولة، 
قسم له على القرآن الشَّريف أبن ال خيون أان قد استقلَّ؛ عفا عنه بعد أن فإ نَّه ملَّا قهر أمري بالد القرمان، وك

، وكانت سياسته هتدف إ ىل إعادة بناء الدَّولة، (5)الدَّولة فيما بعد، وعفا عنه اثنيًة بعد أن حنث يف ميينه
البحر  ئشاطدن على وتقويتها من الدَّاخل، ولذلك سامل إمرباطور القسطنطينيَّة، وحالفه، وأعاد إ ليه بعض امل

األسود، ويف تساليا، وصاحل البندقيَّة بعد هزمية أسطوله أمام كليتبويل، وقمع الفنت، والثَّورات يف آسيا، 
مارات االسيويَّة الَّيت أحياها تيمورلنك، ودانت له ابلطَّاعة، والوالء  .(6)وأوربة، وأخضع بعض اإل 

، وكان يف وظهر يف زمن السُّلطان حممَّد شخٌص يسمَّى  بدر الد  ين انتحل صفة علماء الد  ين اإل سالمي  
جيش موسى أخي السُّلطان حممَّد، وتوىلَّ منصب قاضي العسكر أعلى مناصب الدَّولة العثمانيَّة وقتئٍذ، 

 وكان هذا القاضي قد احتضنه موسى بن ابيزيد.
بن إ سرائيل.. املشهور اببن قاضي سيماونة ولد الشَّيخ بدر الد  ين حممود »قال صاحب الشَّقائق النُّعمانيَّة: 

يف قلعة سيماونة يف بالد الرُّوم إ حدى قرى أدرنة الَّيت تقع يف اجلزء األورب   من تركيا، كان أبوه قاضيًا هلا، 

                                                           
 (.33انظر: أخطاء جيب أن تصحَّح )الدَّولة العثمانيَّة( ص)(1)

 (.41انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص)(2)

 (.37انظر: حممَّد الفاتح، ص)(3)

 (.41انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص)(4)

 (.249اتريخ الدولة العلية العثمانيَّة، ص)(5)

 (.37انظر: حممَّد الفاتح، ص)(6)
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وكان أيضًا أمريًا على عسكر املسلمني )فيها( وكان فَ ْتُح تلك القلعة على يده أيضاً.. والدة الشَّيخ بدر 
ل عثمان، مثَّ أخذ الشيخ آمن سالطني  ين كانت يف زمن السُّلطان الغازي خداوندكار )مراد األوَّل(الد   

العلم يف صباه عن والده، وحفظ القرآن العظيم، وقرأ على املوىل املشتهر ابلشَّاهدي، وتعلَّم الصَّرف، والنَّحو 
السَّيد الشَّريف اجلرجاين على « أي مزمل»هناك مع  عن موالان يوسف، مثَّ ارحتل إ ىل الد  اير املصريَّة، وقرأ

موالان مبارك شاه املنطقي املدر  س ابلقاهرة، مثَّ حجَّ مع مبارك شاه، وقرأ مبكَّة على الشيخ الزيلعي، مثَّ قدم 
: تعلَّم، أي»وقرأ على الشَّيخ املذكور « البايبوري»القاهرة، وقرأ مع السَّيد اجلرجاين على الشَّيخ أكمل الد  ين 

سلطان مصر اململوكي »السُّلطان فرج بن السُّلطان برقوق ملك مصر « وتتلمذ على يد الشَّيخ بدر الد  ين
 «.برقوق

هليَّة، والتجأ إ ىل كنف الشَّيخ سعيد األخالطي السَّاكن مبصر »مثَّ أدركته  أي: الشَّيخ بدر الد  ين اجلذبة اإل 
وأرسله الشَّيخ أخالطي إىل بلدة تربيز لإلرشاد « مريده أي: أصبح»وحصل عنده ما حصل  وقتئٍذ،

مااًل « تيمورلنك»من األمري املذكور « أي: بدر الد  ين»حكي: أنَّه ملا جاء تيمورلنك تربيز.. انل « الصُّويف»
مثَّ إ ىل قونية،  جزياًل ابلغًا إ ىل هنايته. مثَّ ترك الشَّيخ الكلَّ، وحلق ببدليس، مثَّ سافر إ ىل مصر، مثَّ إ ىل حلب،

ا . مثَّ ملفأسلم على يدي الشَّيخ.« وهو نصراين  »قز امثَّ إ ىل تربة من بالد الرُّوم، مث دعاه رئيس جزيرة س
قاضياً لعسكره، مثَّ « أي جعل من الشَّيخ بدر الد  ين»تسلطن موسى من أوالد عثمان الغازي نصب الشَّيخ 

 .(1)«حبس الشَّيخ مع أهله، وعياله ببلدة أزنيققتل موسى، و « حممَّداً »إ نَّ أخا موسى 
ويف أزنيق   وهي مدينة يف تركيا   بدأ الشَّيخ بدر الد  ين حممود بن إ سرائيل يدعو إ ىل مذهبه الفاسد، فكان 

خوٌة يدعو إ ىل املساواة يف األموال، واألمتعة، واألداين، وال يفر  ق بني املسلم وغري املسلم يف العقيدة، فالنَّاس أ
مهما اختلفت عقائدهم، وأدايهنم، وهو ما تدعو إ ليه املاسونيَّة اليهوديَّة، وانضمَّ إ ىل هذه الدَّعوة الباطلة كثرٌي 
نيئة، وأصبح للمفسد بدر الد  ين تالميذ يدعون إ ىل منهجه،  من األغبياء، واجلهلة، وأصحاب األغراض الدَّ

خر يقال: إ نَّه من أصل يهودي آو  «بري قليجة مصطفى»ى ومذهبه، ومن أشهر هؤالء الدُّعاة شخٌص يسمَّ 
 وحَّتَّ عصران هذا. صلى هللا عليه وسلمف املؤامرات من زمن النَّيب   واليهود دائماً خل« طوره كمال»هو 

وشاع أمر هذا املذهب الفاسد، وكثر أتباعه، وتصدَّى السُّلطان حممَّد جليب هلذا املذهب الباطل، وأرسل 
اده على رأس جيٍش كبرٍي حملاربة بدر الد  ين، ولألسف قتل القائد سيسمان الَّذي أرسله حممَّد جليب أحد قوَّ 

ابيزيد »وهزم جيشه، وأعدَّ السُّلطان حممَّد جليب جيشًا اخر بقيادة وزيره األوَّل « بري قليجة»على يد اخلائن 
بري قليجة »قيم حد احلرابة على أوبعدها « قرة بورنو»وانتصر عليه يف موقعة « بري قليجة»فحارب « ابشا

                                                           
 (.2076ليمانيَّة رقم)(، نقله عن الشَّقائق النعمانيَّة خمطوط )ال له يل( ابلسُّ 134، 133انظر: العثمانيُّون يف التَّاريخ واحلضارة، ص)(1)
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ْ ﴿الَّذي يقول: (1)امتثااًل ألمر هللا «مصطفى ُؤا َما َجَزَٰٓ ِينَ إِنذ َ َُيَارُِبوَن  ٱَّلذ ۡرِض َويَۡسَعۡوَن ِِف  ۥَورَُسوَلُ  ٱّللذ
َ
 ٱۡۡل

رُۡجلُهُ 
َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطذ

َ
ۡو يَُصلذُبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتذلُٓواْ أ

َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن فََساًدا أ

َ
ِۡن ِخَلٍَٰف أ ۡرِض  م م 

َ
َٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي  ٱۡۡل َذ

نۡ ِِف  ه َولَُهۡم ِِف ٱلُّ  . [33]سورة المائدة: ﴾٣٣َعَذاٌب َعِظيٌم  ٱٓأۡلِخَرةِ َيا
امٍل، واستمرَّ الشَّيخ بدر الد  ين يف غي  ه، وظنَّ: أنَّه سيتمكَّن من البالد بسبب ما مترُّ به من حالة  متزٍُّق ك

إ ين   سأثور من أجل امتالك العامل، »وفوضى ضربت أبطناهبا يف كل   أرجاء البالد، وكان بدر الد  ين يقول: 
م العامل بني مريديَّ بقوَّة العلم، وسر   التَّوحيد، وسأبطل قوانني أهل أوابعتقادايت ذات اإل شارات الغيبيَّة س قس  
 .(2)«مشارب   بعض احملرَّمات التَّقليد، ومذهبهم، وسأحل  ل   ابتساع

ً، وكان « يف رومانيا»ق وكان أمري األفال ً، وعسكرايَّ يدعم هذا املنشق، وهذا املبتدع، وهذا الز  نديق ماد  ايَّ
ق، حَّتَّ اضطر بدر الد  ين أن يعرب إ ىل اابملرصاد وضيَّق عليها اخلن السُّلطان حممَّد جليب هلذه الدَّعوة الفاسدة

. يقول حممَّد شرف الد  ين يف مسألة توجُّه الشَّيخ بدر الد  ين إ ىل ديل (3)«نبلغاراي اآليف »أورمان منطقة ديل 
إ نَّ هذه املنطقة، وما حييط هبا من مناطق هي مأوى الباطنيَّة، وهي منطقٌة تعجُّ أبتباع ثورة اباب »أورمان: 

القرن السَّابع اهلجري، وأنَّ توجُّه الشَّيخ بدر الد  ين إ ىل ق، الَّيت قامت ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة يف منتصف اإسح
الف املؤلَّفة من املؤي  دين له، وحلركته من هذه املناطق لفيه الدَّاللة الكافية ومتكُّنه من مجع اآل هذا املكان،

 .(4)«الختيار الشَّيخ هذا املكان ابلذَّات
ق الثَّورة ضدَّ السُّلطان العثماين حممَّد اىل الشَّيخ، واتَّسع نطويف ديل أورمان بدأت املعوانت األوربيَّة تفد إ  

 .(5)الف مقاتلآ 8   7الم الصَّحيح إ ىل ما بني األول، ووصلت فلول املنشق  ني أعداء اإل س
لطان وكان السُّلطان حممَّد األول يتابع األمور حبذٍر، ويقظٍة، ومل يكن غافاًل عمَّا يفعله الث ُّوَّار، وقام السُّ 

ذ السُّلطان حممَّد من  بنفسه حلرب الشَّيخ بدر الد  ين، وكان هذا على رأس جيٍش عظيٍم يف ديل أورمان. اَّتَّ
مركزاً لقيادته، أرسل السُّلطان قوَّاته إ ىل الثُّوار، فهزمتهم، وتوارى زعيمهم بدر الد  ين « نيف اليوانن اآل»سريوز 

 .(6)رمان فراراً من السُّلطانالثَّائر بعد هزميته يف منطقة ديل أو 

                                                           
 (.35انظر: أخطاء جيب أن تصحَّح )الدَّولة العثمانيَّة( ص)(1)

 (.140انظر: العثمانيُّون يف التَّاريخ واحلضارة، ص)(2)

 (.140املصدر السابق نفسه، ص)(3)

 (.140انظر: العثمانيُّون يف التَّاريخ، واحلضارة، ص)(4)

 (.141املصدر السَّابق نفسه، ص)(5)

 صدر السَّابق نفسه.امل(6)
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 وأن تكيد مكيدًة حمكمًة، وقع علىواستطاعت خمابرات السُّلطان حممَّد األوَّل أن َّتَّتق صفوف الثُّوار، 
 .(1)أثرها زعيم الثُّوار املبتدع بدر الد  ين يف األسر

أجابه بدر الد  ين: إ نَّ  صفر؟وعندما قابل السُّلطان حممَّد األوَّل بدر الد  ين؛ قال له: مايل أرى وجهك قد ا
 الشَّمس اي موالي! تصفرُّ عندما تقَّتب من الغروب.

عدام بناًء  قيمت حمكمةٌ أوقام علماء الدَّولة مبناظرة علميَّة حرَّة مع بدر الد  ين، مث  شرعيٌَّة، وأصدر حكم اإل 
على  مجيعمن أاتكم وأمركم : »لمصلى هللا عليه وساستندت إ ىل توجيه رسول هللا  على فتوى العلماء الَّيت

 .(2)«قتلوهارجٍل واحٍد منكم، يريد أن يشقَّ عصاكم، أو يفر  ق مجاعتكم؛ ف
القرن »هو نفس مذهب املاسونيَّة اليهوديَّة املعاصرة « بدر الد  ين»إ نَّ املذهب الفاسد الَّذي كان يدعو إ ليه 

ى إ لغاء احلواجز بني أصحاب العقيدة اإل سالميَّة وهو يقوم عل« اخلامس عشر اهلجري / العشرون امليالدي
الصحيحة، وأصحاب العقائد الفاسدة، إ ذ إ نَّه يقول ابألخوَّة بني املسلمني، واليهود، والنَّصارى، وعبَّاد 
البقر، والشُّيوعيني، وهذا خيالف عقيدة اإل سالم اليت تؤكد: أنَّه ال أخوَّة بني املسلمني وبني غريهم من 

العقائد الفاسدة، ألنَّه كيف يكون هناك أخوٌة بني من حياربون هللا ورسوله، وبني املؤمنني  أصحاب
دين  .(3)املوح  

عر، واألدب، والفنون، وقيل: هو أوَّل سلطاٍن عثماين ٍ أرسل اهلدية  كان السلطان حممَّد األوَّل حمبًا للش  
ٍ من النقود يرسل إ ىل األمري السَّنويَّة إ ىل أمري مكَّة الَّيت يطلق عليها اسم ال صُّرَّة، وهي عبارة على قدٍر معنيَّ

 .(4)لتوزيعه على فقراء مكَّة، واملدينة
وذلك « ومعناها: البطل»وقد أحبَّ الشَّعُب العثماينُّ السُّلطاَن حممَّدًا األوَّل، وأطلقوا عليه لقب: هبلوان 

يمة، وعبقريته الفذَّة، الَّيت قاد من خالهلا الدَّولة بسبب نشاطه اجلم، وشجاعته، كما أنَّ له أعماله العظ
العثمانيَّة إ ىل بر   األمان، كما أنَّه مجيٌل سجاايه، وسلوكه، وشهامته، وحبَّه للعدل، واحلق   جعل شعبه حيبُّه، 

 ويطلق عليه لقب: جليب أيضاً، وهو لقُب تشريٍف، وتكرمٍي، فيه معىن الشَّهامة، والرُّجولة.
قوه شهرًة، إ ال أنَّ ابإل مكان اعتباره من أنبل حكَّام العثمانيني   فقد اإ نَّ بعض حكام ال عثمان قد فحقيقًة 

مبثابة القبطان املاهر، الَّذي  (5)اعَّتف املؤر  خون الشَّرقيُّون، واليواننيُّون إب نسانيَّته، واعتربه املؤر  خون العثمانيُّون

                                                           
 (.142، 141املصدر السَّابق نفسه، ص)(1)

مارة، ابب: إ ذا بويع خلليفتني )(2)  (.1852(، رقم )3/1480مسلم: كتاب اإل 

 (.38انظر: أخطاء جيب أن تصحَّح يف التَّاريخ )الدَّولة العثمانيَّة( ص)(3)

 (.152انظر: اتريخ الدَّولة العلية العثمانيَّة، ص)(4)

 (.62نظر: يف أصول التَّاريخ العثماين، ص)ا(5)
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عثمانيَّة حني هدَّدها طوفان الغزوات التََّّتيَّة، واحلروب الدَّاخلية، والفنت سفينة الدَّولة ال حافظ على قيادة
 الباطنيَّة.

 :وفاته 
بعد أن بذل السُّلطان حممَّد األوَّل قصارى جهده يف حمو آاثر الفنت، الَّيت مرَّت هبا الدَّولة العثمانيَّة، وشروعه 

 املستقبل، وبينما كان السُّلطان مشتغاًل هبذه املهام   يف إ جراء ترتيباٍت داخليٍَّة تضمن عدم حدوث شغٍب يف
عيَّنت ابين مرادًا خليفًة يل، فأطعه، وكن صادقاً »السَّليمة؛ شعر بدنو   أجله، فدعا الباشا ابيزيد، وقال له: 

ن وقع قوم من الفراش بعُد. فإ  أمعه، كما كنت معي، أريد منكم أن أتتوين مبراد اآلن، ألنَّين ال أستطيع أن 
 .(1)«األمر اإل هلي قبل جميئه حذار  أن تعلنوا وفايت حَّتَّ أييت

 سنًة. 43م يف مدينة أدرنة، وأسلم روحه خلالقه، وعمره 1421ه /824وفاجأه املوت يف سنة 
 وخوفًا من حصول ما ال حُتمد عقباه لو ُعلم موت السُّلطان حممَّد األوَّل، اتَّفق وزيراه إ براهيم، وابيزيد على

إ خفاء موته على اجلند حَّتَّ يصل ابنه مراد الثَّاين، فأشاعا: أنَّ السُّلطان مريٌض، وأرسال البنه، فحضر بعد 
 .(2)واحد وأربعني يوماً، وتسلَّم مقاليد احلكم

مدينة »ولقد كان السُّلطان حممَّد األوَّل حمبَّاً للسَّالم، والعلم، والفقهاء، ولذلك نقل عاصمة الدَّولة من أدرنة 
وكان على ُخُلٍق رفيٍع، وحزٍم متنٍي، وحلٍم فريٍد، وسياسٍة فذٍَّة يف  (3)«مدينة الفقهاء»إ ىل بروسة « الغزاة

 معاملة األعداء، واألصدقاء.
* * * 

  

                                                           
 (.41السَّالطني العثمانيُّون، ص)(1)

 (.152انظر: اتريخ الدَّولة العليَّة العثمانيَّة، ص)(2)
 (.63انظر: يف أصول التَّاريخ العثماين، ص)(3)
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 املبحث السَّادس
 مراد الثَّاين

م( وكان عمره ال 1421ه /824عام )« حممَّد جليب»وىلَّ السُّلطان مراد الثَّاين أمر الدَّولة بعد وفاة أبيه ت
 .(1)يزيد على مثاين عشرة سنًة، وكان حمبَّاً للجهاد يف سبيل هللا، والدَّعوة إ ىل اإل سالم يف ربوع أوربة

، استطاع السُّلطان مراد أن يقضي على حركات (2)كان معروفاً لدى مجيع رعيَّته ابلتَّقوى، والعدالة، والشَّفقة
يت قام هبا عمُّه مصطفى، والَّيت كانت ُتدعم من قبل أعداء الدَّولة العثمانيَّة، وكان التَّمرُّد الدَّاخليَّة الَّ 

اإلمرباطور البيزنطي مانويل الثَّاين خلف الدَّسائس، واملؤامرات، واملتاعب الَّيت تعرَّض هلا السُّلطان مراد، فهو 
 استطاع أن حياصر مدينة غاليبويل ابتغاء الَّذي دعم عمَّ السُّلطان مراد الَّذي امسه مصطفى ابملساعدات حَّتَّ 

اذها قاعدًة له، إ ال أنَّ السُّلطان مرادًا قبض على عم  ه، وقدَّمه للمشنقة، ومع  انتزاعها من السُّلطان، واَّت  
ذلك فقد مضى اإلمرباطور مانويل الثَّاين يكيد للسُّلطان، واحتضن شقيقًا ملراد الثاين، ووضعه على رأس قوَّة 

ولت على مدينة نيقيا يف األانضول، وسار إ ليه مراد، واستطاع أن يقضي على قوَّاته، واضطر خصمه است
لالستسالم، مثَّ قتل. ومن مثَّ صمَّم السُّلطان مراد أن يلقن اإلمرباطور درساً عمليَّاً، فأسرع ابحتالل سلونيك، 

 ال يتجزَّأ من الدَّولة العثمانيَّة. ه ( وأصبحت جزءاً 833م/1431فهامجها، ودخلها َعْنوًة يف مارس )
ه الضَّرابت املوجعة حلركات التَّمرُّد يف بالد البلقان، وحرص على تدعيم احلكم  وكان السُّلطان مراد يوج  

ه اجليش العثماينُّ حنو الشَّمال إل خضاع  قليم والشيا، وفرض عليه جزيًة سنويًَّة، إالعثماين   يف تلك الد  اير، واّتَّ
رب اجلديد واضط إ ىل اخلضوع للعثماني  ني والدُّخول حتت حكمهم، وجدَّد « ستيف الزار ميتش»رَّ ملك الص  

ه جيٌش عثماين  حنو اجلنوب، حيث قام بتوطيد دعائم  احلكم العثماين يف بالد اليوانن. والءه للسُّلطان، واّتَّ
 على العوائق يف كلٍ  من ألبانيا، واجملر.ومل يلبث السُّلطان أن واصل جهاده الدَّعويَّ، وقام ابلقضاء 

م( وركَّزوا هجومهم على اجلزء اجلنوب من البالد. 1431ه /834واستطاع العثمانيُّون أن يفتحوا ألبانيا عام )
أمَّا مشايل ألبانيا، فقد خاض العثمانيُّون فيه جهادًا مريراً، ومتكَّن األلبانيُّون الشَّماليُّون من القضاء على 

قبتني، كان يقودمها السُّلطان مراد ا عثماني  ني يف جبال ألبانيا، كما أحلقوا اهلزمية حبملتني عثمانيَّتني متعجيشني
بنفسه، وتكبَّد العثمانيُّون خسائر فادحًة أثناء عمليَّة االنسحاب، ووقفت الدُّول النَّصرانية خلف األلبان 

ندقيَّة، الَّيت كانت تدرك خطورة الفتح العثماين هلذا لدعمهم ضدَّ العثماني  ني، وخصوصًا من حكومة الب

                                                           
 (.38انظر: أخطاء جيب أن تصحَّح )الدَّولة العثمانيَّة( ص)(1)

 (.43مانيُّون ص)انظر: السَّالطني العث(2)
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م يف األ قليم اهلام   بشاطئيه، وموانئه البحريَّة الَّيت تربط البندقيَّة حبوض البحر املتوسط، والعامل اخلارجي، وأهنَّ
الثاين  استطاعتهم حجز سفن البنادقة داخل حبٍر مغلٍق هو حبر األدرايتيك. وهكذا مل يشهد السُّلطان مراد

 .(1)استقراراً للحكم العثماين يف ألبانيا
م( أن يهزموا اجملري  ني، وأيسروا 1438ه /842وأمَّا ما يتعلَّق جببهة اجملر؛ فقد استطاع العثمانيُّون يف عام )

، وأن يستولوا على بعض املو  قع، مثَّ تقدَّم لفتح بلغراد عاصمة الص  رب، ولكنه امنهم سبعني ألف جنديٍ 
يف حماولته، وسرعان ما تكوَّن حلف صلييب  كبري ابركه البااب، واستهدف هذا احللف طرد العثمانيني أخفق 

ق، وجنوة، والبندقية، من أوربة كليًَّة، ومشل احللف البابوية، واجملر، وبولندا، والص  رب، وبالد األفال
أيضًا كتائب من األملان، والت شيك. وأُعطيت  واإلمرباطوريَّة البيزنطيَّة، ودوقية برجنداي، وانضمَّت إ ىل احللف

وقد قاد هنيادي القوَّات الصَّليبيَّة الرب  يَّة،  قيادة قوات احللف الصَّلييب   إ ىل قائٍد جمريٍ  قديٍر هو: يوحنَّا هنيادي.
 م( واضطرَّ 1442ه /846وزحف جنوابً، واجتاز الدَّانوب، وأوقع ابلعثماني  ني هزميتني فادحتني عام )

يف شهر  وذلك« سيزجادن»، وأبرمت معاهدة صلح ملدة عشر سنوات يف (2)العثمانيُّون إ ىل طلب الصُّلح
أمريًا عليها. كما « جبورج برانكوفيتش»م( تنازل فيها عن الص  رب، واعَّتف 1444ه /848يوليو عام )

ذي كان قائدًا عامًا للجيوش الَّ « حممود شليب»ق للمجر، وافتدى زوج ابنته تنازل السُّلطان مراد عن األفال
قسم أألف دوقية. وقد ُحر  رت هذه املعاهدة ابللُّغتني العثمانيَّة، واجملريَّة، و  60العثمانيَّة، مببلغ 

قسم السُّلطان مراد ابلقرآن على أن تراعى شروط املعاهدة أملك اجملر على اإل جنيل، كما « الديسالسي»
 بذمٍَّة، وشرٍف.

عقد اهلدنة مع أعدائه األوربي  ني، عاد إ ىل األانضول، وفجع مبوت ابنه األمري عالء،  وحني فرغ مراد من
نيا، وامللك، ونزل عن السَّلطنة البنه حممَّد، وكان إ ذ ذاك يف الرَّابعة عشرة من  واشتدَّ حزنه عليه، وزهد يف الدُّ

دولته، مثَّ ذهب إ ىل مغنيسيا يف آسيا  عمره، ولصغر سن  ه أحاطه والده ببعض أهل الرَّأي والنَّظر من رجال
الصُّغرى ليقضي بقيَّة حياته يف عزلٍة، وطمأنينٍة، ويتفرَّغ يف هذه اخللوة إ ىل عبادة هللا، والتأمُّل يف ملكوته بعد 

 (3)ةأن اطمأنَّ إ ىل استتباب األمن، والسَّالم يف أرجاء دولته، ومل يستمتع السُّلطان طوياًل هبذه اخللوة، والعباد
حيث قام الكاردينال سيزاريين وبعض أعوانه ابلدَّعوة إ ىل نقض العهود مع العثماني  ني، وطردهم عن أوربة، 

قتنع اخصوصًا وأنَّ العرش العثماينَّ قد تركه السُّلطان مراد البنه الفَّت الَّذي ال خربة له، وال خطر منه، وقد 

                                                           
 (.46انظر: الدولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي احلديث، ص)(1)

 املصدر السَّابق نفسه.(2)

 (.43، 42انظر: حممَّد الفاتح، ص)(3)
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، وطلب من النَّصارى نقض العهد، ومهامجة املسلمني، وبنيَّ (1)ةالبااب أوجني الرَّابع هبذه الفكرة الشَّيطانيَّ 
ا عقدت بدون إ ذن البااب وكيل املسيح يف  للنَّصارى: أنَّ املعاهدة الَّيت عقدت مع املسلمني ابطلٌة، ألهنَّ

للقضاء األرض، وكان الكاردينال سيزاريين عظيم النَّشاط، دائم احلركة، ال يكلُّ عن العمل، جيدُّ، ويسعى 
على العثماني  ني، ولذلك كان يزور ملوك النَّصارى، وحير  ضهم على نقض املعاهدة مع املسلمني، ويقنع كلَّ 

ذمَّتهم من نكثها، ويبارك جنودهم،  إ نَّه ابسم البااب يربأ من يعَّتض عليه نكث املعاهدة، ويقول له:
واخلالص، ومن انزعه ضمريه بعد ذلك، وخشي اإل مث؛  وأسلحتهم، وعليهم أن يتَّبعوا طريقه، فإ نه طريق اجملد،

 .(2)فإ نَّه حيمل عنه وزره، وإ مثه
قعة االبلغاريَّة الو « فاران»لقد نقض النَّصارى عهودهم، وحشدوا اجليوش حملاربة املسلمني، وحاصروا مدينة 

ود هو مَسٌْت ظاهٌر على ساحل البحر األسود، والَّيت كانت قد حترَّرت على أيدي املسلمني. ونقض العه
َة ﴿ يقول سبحانه: ألعداء هذا الد  ين، ولذلك أوجب هللا سبحانه وتعاىل على املسلمني قتاهلم، ئِمذ

َ
ْ أ فََقَٰتِلُٓوا

يَۡمََٰن لَُهۡم لََعلذُهۡم يَنَتُهونَ  ٱۡلُكۡفرِ 
َ
ُهۡم ََلٓ أ  .[12]سورة التوبة:﴾ إِنذ

م ال يتورَّعون عن مهامجة أي   أمٍَّة، أي   إ نساٍن ال عهود، وال مواثيق يرعوهنا، كما هو طابعهم د ائماً. إ هنَّ
ةا  ﴿وصدق هللا القائل يف تصويرهم:  (3)يلمحون فيه ضعفاً، يقتلون، ويذحبون  َوََل ذِمذ

ََل يَۡرُقُبوَن ِِف ُمۡؤِمٍن إَِل ا
َٰٓئَِك ُهُم  ْولَ

ُ
 .[10]سورة التوبة:﴾ ١٠ ٱلُۡمۡعَتُدونَ َوأ

صارى، وزحفوا حنو الدَّولة العثمانيَّة، ومسع املسلمون يف أدرنة حبركة الصَّليبي  ني، وزحفهم، وعندما حترَّك النَّ 
انتاهبم الفزع، والرُّعب، وبعث رجال الدَّولة إ ىل السُّلطان مراد يستعجلون قدومه ملواجهة هذا اخلطر، وخرج 

ر الصَّلييب. واستطاع مراد أن يتَّفق مع السُّلطان اجملاهد من خلوته ليقود جيوش العثماني  ني ضدَّ اخلط
األسطول اجلنوي لينقل أربعني ألفًا من اجليش العثماين   من آسيا إ ىل أوربة حتت مسع األسطول الصَّلييب، 

 وبصره يف مقابل دينار لكل   جندي.
ويف اليوم التَّايل  وأسرع السُّلطان مراد يف السري، فوصل وارنه يف نفس اليوم الَّذي وصل فيه الصَّليبيُّون،

، وكانت عنيفًة حاميًة، وقد وضع السُّلطان مراد املعاهدة  ، واإل سالمي   نشبت املعركة بني اجليشني النَّصراين  
الَّيت نقضها أعداؤها على رأس رمح ليشهدهم، ويشهد السَّماء واألرض على الغدر، والعدوان، وليزيد محاس 

 .(4)جنده
                                                           

 (.43املصدر السَّابق نفسه ص)(1)

 (.44انظر: املصدر السَّابق، ص)(2)

 (.41( ص)انظر: أخطاء جيب أن تصحَّح )الدَّولة العثمانيَّة(3)

 (.45انظر: حممَّد الفاتح، د. سامل الرَّشيدي، ص)(4)
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ينهما معركٌة رهيبٌة كاد يكون فيها النَّصر للنَّصارى نتيجة محيَّتهم الد  ينيَّة، ومحاسهم قتتل الفريقان، ودارت باو 
اصطدم ابلرُّوح اجلهاديَّة لدى العثماني  ني، والتقى امللك  الزَّائد، إ ال أنَّ تلك احلميَّة، واحلماس الزَّائد

قتتال، ودارت بينهما معركة رهيبٌة الوجه، و  قض العهود مع السُّلطان مراد الويف ابلعهود وجهاً ان« الديسالس»
، فقد عاجله بضربٍة قويٍَّة من رحمه أسقطته من على ظهر  متكَّن السلطان املسلم من قتل امللك اجملري   النَّصراين  

ين، وفرحني ، وصاح أحد (1)جواده، فأسرع بعض اجملاهدين، وحزُّوا رأسه، ورفعوه على رمٍح مهل  لني مكرب  
 «.أيُّها الكفَّار! هذا رأس ملككم»ن يف العد  و: اجملاهدي

وكان لذلك املنظر أثٌر شديٌد على مجوع النَّصارى، فاستحوذ عليهم الفزع، واهللع، فحمل عليهم املسلمون 
محلًة قويًَّة بدَّدت مشلهم، وهزموهم شرَّ هزميٍة، ووىلَّ النَّصارى مدبرين، يدفع بعضهم بعضاً، ومل يطارد 

 .(2)مراد عدوَّه، واكتفى هبذا احلد   من النَّصر، وإ نَّه لنصٌر عظيم السُّلطان
م( واستمرَّت املعركة ثالثة أايم، 1448ه /852أكتوبر ) 17كانت هذه املعركة يف سهول قوصوه يف 

قل من عداد وانتهت بفوز ساحق للعثماني  ني. وقد أخرجت هذه املعركة بالد اجملر لعشر سنوات على األ
 .(3)اليت تستطيع النهوض بعملياٍت حربيٍَّة هجوميَّة ضدَّ العثماني  ني الدُّول

نيا، وامللك، فنزل عن العرش مرًَّة أخرى البنه حممَّد، وعاد إىل عزلته يف  ومل تفارق السُّلطان مراداً زهادته يف الدُّ
 مغنيسيا كما يعود األسد املنتصر إ ىل عرينه.

ن امللوك، واحلكَّام الَّذين نزلوا عن عروشهم، وانقطعوا عن النَّاس، وأهبة امللك ولقد ذكر لنا التَّاريخ جمموعة م
إ ىل العزلة، وأنَّ بعض هؤالء امللوك قد عادوا إ ىل العرش، ولكن مل يُذكر لنا أحٌد منهم نزل عن العرش مرَّتني 

اثر اإلنكشاريَّة يف أدرنة، وشغبوا،  غري السُّلطان مراد، فإ نَّه مل يكد يذهب إ ىل معتزله آبسيا الصُّغرى حَّتَّ 
ن  ، وخشي بعض  وهاجوا، وماجوا، ومترَّدوا، وطغوا، وأفسدوا، وكان السُّلطان حممَّد فًَّت ايفعًا حديث الس  

، وتسوء العارجال الدَّولة أن يستفحل األمر، ويعظم اخلطر، ويتف قبة، فبعثوا إ ىل السُّلطان مراد اقم الشَّرُّ
، وجاء السُّلطان مراد، وقبض على زمام األمر، وخضع له اإلنكشاريَّة، (4) األمر بنفسهليتوىلَّ  يستقدمونه

ثاين على العرش العثماين   إ ىل وأرسل ابنه حممَّداً إ ىل مغنيسيا حاكمًا عليها ابألانضول، وبقي السُّلطان مراد ال
 .(5)خر يوٍم يف حياته، وقد قضاها يف الغزو، والفتحآ

                                                           
 (.22انظر: حممَّد الفاتح، د. عبد السالم عبد العزيز، ص)(1)

 (.46املصدر السابق نفسه، ص)(2)

 (.47انظر: الدَّولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي احلديث، ص)(3)

 (.47انظر: حممَّد الفاتح، ص)(4)

 .(23لسابق نفسه، ص)املصدر ا(5)
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 الثَّاين وحبُّه للشُّعراء، والعلماء، وفعل اخلري:أواًل: مراد 
مراد الثاين   وإ ن كان مقاًل، وكان ما لدينا من شعره قلياًل   لصاحب فضٍل على األدب »يقول حممَّد حرب: 

عر ال جيحد؛ ألنَّ نعمه حلَّت على الشُّعراء الَّذين كان يدعوهم إ ىل جملسه يومني يف كل   أسبوٍع؛ ليقولو  ا والش  
ما عندهم، وأيخذوا أبطراف األحاديث، واألمسار بينهم وبني السُّلطان، فيستحسن، أو يستهجن، وخيتار، 
أو يطرح، وكثريًا ما كان يسدُّ عوز املعوزين منهم بنائلة الغمر، أو إب جياد حرفٍة هلم تدرُّ الر  زق عليهم حَّتَّ 

عر، و   .(1)«قد أجنب عصره كثرياً من الشُّعراءيفرغوا من مهوم العيش، ويتوفَّروا على قول الش  
لقد حوَّل القصر احلاكم إ ىل نوٍع من األكادمييَّة العلميَّة، ووصل به األمر أن كان الشُّعراء يرافقونه يف 

 .(2)جهاده
نيا»ومن أشعاره:  قاًل، عاداًل، ا. كان سلطااًن عاملاً، ع(3)«تعالوا نذكر هللا؛ ألنَّنا لسنا بدائمني يف الدُّ

الف آام ثالثة شجاعاً، وكان يرسل ألهايل احلرمني الشَّريفني، وبيت املقدس من خاصَّة ماله يف كل ع
قام أومخسمئة ديناٍر، وكان يُعىن بشأن العلم، والعلماء، واملشايخ، والصُّلحاء، مهَّد املمالك، وأمَّن السُّبل، و 

كان تقي ًا صاحلاً، وبطاًل صنديداً، »صاف: آعنه يوسف ، وقال (4)الشَّرع، والد  ين، وأذلَّ الكفَّار، وامللحدين
 .(5)«حمبَّاً للخري، ميَّااًل للرَّأفة، واإل حسان

 اثنياً: وفاته، ووصيته:
وكان خري ملوك زمانه شرقاً، وغرابً، »ه ( يف مراد الثاين: 855قال صاحب النُّجوم الزَّاهرة: يف وفيات عام )

زم، والعزم، والكرم، والشَّجاعة، والسُّؤدد، وأفىن عمره يف اجلهاد يف سبيل هللا ممَّا اشتمل عليه من العقل، واحل
تعاىل، وغزا عدَّة غزواٍت، وفتح عدَّة فتوحاٍت، وملك احلصون املنيعة، والقالع، واملدن من العدو   املخذول. 

عض األخيار   وقد سئل عن دينه   على أنَّه كان منهمكًا يف اللَّذات الَّيت هتواها النُّفوس، ولعلَّ حاله كقول ب
قف املشهورة، وله اليد افقال: أُمز  قه ابملعاصي، وأُرق  عه ابالستغفار، فهو أحقُّ بعفو هللا وكرمه، فإ نَّ له املو 

البيضاء يف اإل سالم ونكاية العدو   حَّتَّ قيل عنه: إ نَّه كان سياجًا لإل سالم واملسلمني   عفا هللا عنه، وعوَّض 
 .(6)«ه اجلنَّة...شباب

                                                           
 (.246العثمانيُّون يف التَّاريخ واحلضارة، ص)(1)

 املصدر السابق نفسه.(2)

 (.43السَّالطني العثمانيُّون، الكتاب املصوَّر، ص)(3)

 (.25ل عثمان للقرماين، ص)آانظر: اتريخ سالطني (4)

 (.55ل عثمان، ص)آاتريخ سالطني (5)

 الد  ين أب احملاسن يوسف بن تغري. ( جلمال16/3النُّجوم الزَّاهرة )(6)
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عاماً، وبناًء على وصيَّته   رمحه هللا   دفن يف جانب جامع  47تويف السُّلطان يف قصر أدرنة عن عمٍر يناهز 
مرادية يف بورصة، ووصَّى أبن ال يبىن على قربه شيٌء، وأن يعمل أماكن يف جوانب القرب جيلس فيها احلفَّاظ 

 (1).م اجلمعة، فنف  ذت وصيَّتهلقراءة القرآن الكرمي، وأن يدفن يف يو 
وترك يف وصيَّته شعراً، بعد أن كان قلقًا خيشى أن يدفن يف قرب ضخم، وكان يريد أال يبىن شيٌء على مكان 

 .(2)دفنه، فكتبها شعراً ليقول: فليأت  يوٌم يرى النَّاس فيه تراب
ها جامع أدرنة ذو ثالثة شرف، وبىن لقد قام السُّلطان مراد ببناء جوامع، ومدارس، وقصوراً، وقناطر، فمن

 .(3)جبانب هذا اجلامع مدرسًة، وتكيًَّة يطعم فيها الفقراء، واملساكني
 

* * * 
  

                                                           
 (.43انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص)(1)

 (.246انظر: العثمانيُّون يف التَّاريخ واحلضارة، ص)(2)

 (.43انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص)(3)
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 الفصل الثَّالث
 حممَّد الفاتح وفتح القسطنطينيَّة
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 املبحث األوَّل
 السُّلطان حممَّد الفاتح

م(، ويعترب السُّلطان العثماين السَّابع يف 1481 - 1429ه /886 - 833السُّلطان حممَّد الثَّاين )و ه
سلسلة ال عثمان يلقَّب ابلفاتح، وأب اخلريات. حكم ما يقرب من ثالثني عامًا كانت خريًا وعزًَّة 

فرباير عام  18ه  املوافق 855حمرم عام  16. توىلَّ حكم الدَّولة العثمانيَّة بعد وفاة والده يف (1)للمسلمني
سنة، ولقد امتاز السُّلطان حممَّد الفاتح بشخصيٍَّة فذٍَّة، مجعت بني القوَّة،  22نذاك آوكان عمره  م،1451

قرانه منذ حداثته يف كثرٍي من العلوم الَّيت كان يتلقَّاها يف مدرسة األمراء، وخاصًَّة أق اوالعدل، كما أنَّه ف
ممَّا ساعده فيما بعد على إ براز شخصيته  معرفته لكثرٍي من لغات عصره، وميله الشَّديد لدراسة كتب التَّاريخ،

دارة، وميادين القتال، حَّتَّ إنَّه اشتهر أخرياً يف التَّاريخ بلقب حممد الفاتح، لفتحه القسطنطينيَّة.  يف اإل 
ولقد انتهج املنهج الَّذي سار عليه والده، وأجداده يف الفتوحات، ولقد برز بعد تول  يه السُّلطة يف الدَّولة 

نية بقيامه إب عادة تنظيم إ دارات الدَّولة املختلفة، واهتمَّ كثريًا ابألمور املاليَّة، فعمل على حتديد موارد العثما
ف. وكذلك ركَّز على تطوير كتائب  الدَّولة، وطرق الصَّرف منها بشكٍل مينع اإل سراف، والبذخ، أو الَّتَّ

د من مرتَّباهتم، وأمدَّهم أبحدث األسلحة املتوافرة اجليش، وأعاد تنظيمها، ووضع سجالت خاصًَّة ابجلند، وزا
قرَّ بعض الوالة السَّابقني يف أقاليمهم، وعزل من ظهر أيف ذلك العصر. وعمل على تطوير إ دارة األقاليم، و 

داريَّة، والعسكريَّة اجلي  دة ا ساهم يف ممَّ  منه تقصرٌي، أو إ مهاٌل، وطوَّر البالط السُّلطاينَّ، وأمدَّهم ابخلربات اإل 
، تطلَّع إ ىل املناطق  استقرار الدَّولة، والتقدُّم إ ىل األمام، وبعد أن قطع أشواطًا مثمرًة يف اإل صالح الدَّاخلي  
ٌة يف حتقيق أهدافه، منها: الضَّعف  املسيحيَّة يف أوربة لفتحها، ونشر اإل سالم فيها، ولقد ساعدته عوامل عدَّ

رية البيزنطيَّة بسبب املنازعات مع الدُّول األوربيَّة األخرى، وكذلك بسبب الَّذي وصلت إ ليه اإلمرباطو 
اخلالفات الدَّاخلية؛ الَّيت عمَّت مجيع مناطقها، ومدهنا، ومل يكتف السُّلطان حممَّد بذلك، بل إ نَّه عمل جبدٍ  

، واملعقل االسَّتاتيجي   اهلام   من أجل أن يتو  ج انتصاراته بفتح القسطنطينيَّة عاصمة اإلمرباطورية البيزنطيَّة
ة للتَّحرُّكات الصَّليبيَّة ضدَّ العامل اإل سالمي لفَّتٍة طويلٍة من الزَّمن، والَّيت طاملا اعتزَّت هبا اإلمرباطوريَّة البيزنطيَّ 

حتقيقه عجز عن  بصورٍة خاصٍَّة، واملسيحيَّة بصورٍة عامٍَّة، وجعلها عاصمًة للدَّولة العثمانيَّة، وحتقيق ما
 .(2)أسالفه من قادة اجليوش اإل سالميَّة

                                                           
 (.253انظر: العثمانيُّون يف التَّاريخ واحلضارة، ص)(1)

 (.43ة، ص)انظر: قيام الدَّولة العثمانيَّ (2)
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 أواًل: فتح القسطنطينيَّة:
ست يف عام ) م( على يد اإلمرباطور البيزنطي 330تعدُّ القسطنطينيَّة من أهم   املدن العامليَّة، وقد ُأس  

نيا مملكًة واحدًة، لكانت لو كانت الدُّ ». وقد كان هلا موقٌع عاملي  فريٌد، حَّتَّ قيل عنها: (1)قسطنطني األوَّل
ذها البيزنطيُّون عاصمًة هلم، وهي (2)«القسطنطينيَّة أصلح املدن، لتكون عاصمًة هلا . ومنذ أتسيسها فقد اَّتَّ

 .(3)من أكرب املدن يف العامل، وأمه  ها
راع،عندما دخل املسلمون يف جهاٍد مع الدَّولة البيزنطيَّة كان هلذه املدينة مكانتها اخلاصَّة يف   ذلك الص  

قف، من ذلك ما حدث أثناء اأصحابه بفتحها يف عدَّة مو  صلى هللا عليه وسلمولذلك فقد بشَّر الرسول 
، وهلذا فقد تنافس خلفاء املسلمني وقادهتم على فتحها عرب العصور املختلفة طمعًا يف أن (4)غزوة اخلندق

القسطنطينية على يد رجٍل، فلنعم األمري  لتفتحنَّ : »صلى هللا عليه وسلمالرسول  يتحقَّق فيهم حديث
 .(5)«أمريها، ولنعم اجليش ذلك اجليش!

م معاوية بن أب سفيان يف أوىل احلمالت  لذلك فقد امتدَّت إ ليها يد القوَّات املسلمة اجملاهدة منذ أايَّ
، حظيت بنفس ه  ومل تنجح هذه احلملة، وقد تكرَّرت محالٌت أخرى يف عهده44اإل سالميَّة عليها سنة 

 النَّتيجة.
قوى احلمالت األمويَّة أكما قامت الدَّولة األمويَّة مبحاولٍة أخرى لفتح القسطنطينيَّة، وتعدُّ هذه احلملة 

م سليمان بن عبد امللك سنة   .(6)ه98عليها، وهي تلك احلملة الَّيت متَّت يف أايَّ
لعباسيُّ األوَّل محالٍت جهاديًَّة مكثَّفًة ضدَّ الدَّولة واستمرَّت احملاولة لفتح القسطنطينيَّة حيث شهد العصر ا

ا هزَّهتا، وأثَّرت على  البيزنطيَّة، ولكنَّها مل تتمكَّن من الوصول إ ىل القسطنطينيَّة نفسها وهتديدها، مع أهنَّ
 ه .190سنة  (7)األحداث داخلها، وخباصٍَّة تلك احلملة الَّيت متَّت يف أايم هارون الرَّشيد

قامت فيما بعد عدَّة دويالٍت إ سالميَّة يف آسيا الصُّغرى، كان من أمه  ها دولة السَّالجقة الَّيت امتدت  وقد
م( استطاع 1072 - 1063ه /465 - 455ما أنَّ زعيمها ألب أرسالن )سلطتها إ ىل آسيا الصُّغرى. ك

م( مثَّ أسره، وضربه، وسجنه، 1070ه /464أن يهزم إمرباطور الرُّوم دميونوس يف موقعة مالذ كرد عام )

                                                           
 (.29انظر: أوربة يف العصور الوسطى، سعيد عاشور. ص)(1)

 (.46   36فتح القسطنطينيَّة وسرية السُّلطان حممد الفاتح، د. حممد مصطفى، ص)(2)

 (.115اجملتمع املدين )اجلهاد ضدَّ املشركني( د. أكرم ضياء العمري، ص)(3)

 (.4/335أمحد يف مسنده )(4)

 (.4/335سه )املصدر السَّابق نف(5)

 (.315(. اتريخ خليفة بن خيَّاط، ص)3/70ابن خلدون: العرب )(6)

 (.186، 6/185(، ابن األثري: الكامل )10/69(، اتريخ الطَّربي )458خليفة بن خياط، اترخيه ص)(7)
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ٍة أطلق سراحه بعد أن تعهَّد بدفع جزيٍة سنويٍَّة للسُّلطان السَّلجوقي، وهذا ميث  ل خضوع جزٍء كبرٍي  وبعد مدَّ
من إمرباطورية الرُّوم للدَّولة اإل سالميَّة السَّلجوقيَّة، وبعد ضعف دولة السَّالجقة الكربى ظهرت عدَّة دول 

نها دولة سالجقة الرُّوم يف آسيا الصُّغرى، والَّيت استطاعت مدَّ سلطتها إ ىل سواحل حبر إ جية سلجوقيَّة كان م
 غرابً وإ ضعاف اإلمرباطوريَّة الرومانيَّة.

، وّتدَّدت (1)ويف مطلع القرن الثامن اهلجري، الرابع عشر امليالدي خلف العثمانيُّون سالجقة الرُّوم
م السُّلطان ابيزيد احملاوالت اإل سالميَّة لفتح  القسطنطينيَّة، وكانت البداية حني جرت حماولة لفتحها يف أايَّ

وأخذ السُّلطان يفاوض  (2)م(1393ه /796الَّذي متكَّنت قوَّاته من حماصرهتا بقوٍَّة سنة )« الصَّاعقة»
، وحياول طلب املساعدات اإلمرباطور البيزنطي لتسليم املدينة سلمًا إ ىل املسلمني، ولكنَّه أخذ يراوغ، ومياطل

األوربيَّة لصد   اهلجوم اإل سالمي عن القسطنطينيَّة، ويف الوقت نفسه وصلت جيوش املغول يقودها تيمورلنك 
إ ىل داخل األراضي العثمانيَّة، وأخذت تعيث فساداً، فاضطر السُّلطان ابيزيد لسحب قوَّاته، وفك احلصار 

سه، ومعه بقيَّة القوَّات العثمانيَّة، حيث دارت بني الطَّرفني معركة أنقرة عن القسطنطينيَّة ملواجهة املغول بنف
، وكان نتيجة  (3)م(1402مثَّ مات بعد ذلك يف األسر سنة )« الصَّاعقة»الشَّهرية، والَّيت أسر فيها ابيزيد 

 ة إ ىل حني.ذلك أن تفكَّكت الدَّولة العثمانيَّة مؤقَّتاً، وتوقَّف التَّفكري يف فتح القسطنطينيَّ 
م السُّلطان مراد الثاين الَّذي  وما إ ن استقرَّت األحوال يف الدولة، حَّتَّ عادت روح اجلهاد من جديٍد، ففي أايَّ

م( جرت عدَّة حماوالت لفتح القسطنطينيَّة، 1451 -م 1421ه / 863 -ه  824توىل احلكم يف الفَّتة )
مه من حماصرهت ا أكثر من مرٍَّة، وكان اإلمرباطور البيزنطيُّ يف أثناء تلك ومتكَّنت جيوش العثمانيني يف أايَّ

، وهبذه الطَّريقة جنح (4)احملاوالت يعمل على إ يقاع الفتنة يف صفوف العثماني  ني بدعم اخلارجني على السُّلطان
ه إال يف زمن يف إ شغاله عن هدفه الَّذي حرص عليه، فلم يتمكَّن العثمانيُّون من حتقيق ما كان وا يطمحون إ لي

 ابنه حممَّد الفاتح فيما بعد.
كان حممد الفاتح ميارس األعمال السُّلطانيَّة يف حياة أبيه، ومنذ تلك الفَّتة وهو يعايش صراع الدَّولة 

ابحملاوالت العثمانيَّة السَّابقة لفتح القسطنطينيَّة، بل  البيزنطيَّة يف الظُّروف املختلفة، كما كان على اطالٍع اتم ٍ 
يعلم مبا سبقها من حماوالٍت متكر  رٍة يف العصور اإل سالميَّة املختلفة، وابلتَّايل فمنذ أن ويل السَّلطنة العثمانيَّة و 

                                                           
 (.46قيام الدولة العثمانيَّة، ص)(1)

 (.18ل عثمان، ص)آاتريخ سالطني (2)

 (.358ة عرب العصور، د. عبد العزيز العمري، ص)انظر: الفتوح اإل سالميَّ (3)

 املصدر السابق نفسه.(4)
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كان يتطلَّع إ ىل فتح القسطنطينيَّة، ويفك  ر يف فتحها، ولقد سامهت تربية   (1)م(1451ه  املوافق 855سنة )
ميان، والعمل ابلقرآن، وسنَّة سي  د األانم، ولذلك نشأ على العلماء على تنشئته على حب   اإل سالم، واإل  

حب   االلتزام ابلشَّريعة اإل سالميَّة، واتَّصف ابلتُّقى، والورع، وحمبَّاً للعلم، والعلماء، ومشجعاً على نشر العلوم، 
بية اإل سالميَّة الرَّشيدة الَّيت تلقَّاها منذ الص  غ ر بتوجيهاٍت من والده، وجهود ويعود تديُّنه الرَّفيع للَّتَّ

نيا،  الشَّخصيات العلميَّة القويَّة الَّيت أشرفت على تربيته، وصفاء أولئك األساتذة الكبار، وعزوفهم عن الدُّ
 .(2)وابتعادهم عن الغرور، وجماهدهتم ألنفسهم، ممَّن أشرفوا على رعايته

ني  ني منذ ط ين لقد أتثَّر حممَّد الفاتح ابلعلماء الرَّابَّ هم العامل الرَّابَّ « أمحد بن إ مساعيل الكوراين»فولته، ومن أخص  
ويف ذلك «. الفاتح»والد « مراد الثاين»وهو مشهوٌد له ابلفضيلة التَّامَّة، وكان مدر  سه يف عهد السُّلطان 

من املعل  مني، ومل ميتثل  وقد أرسل إ ليه والده عدداً « مغنيسيا»الوقت كان حممَّد الثَّاين   الفاتح   أمرياً يف بلدة 
أمرهم، ومل يقرأ شيئًا حَّتَّ أنَّه مل خيتم القرآن الكرمي، فطلب السُّلطان املذكور رجاًل له مهابٌة، وحدٌَّة، فذكروا 

فجعله معل  مًا لولده، وأعطاه قضيبًا يضربه بذلك إ ذا خالف أمره. فذهب إ ليه، فدخل « الكوراين»له املوىل 
ده، فقال: أرسلين والدك للتَّعليم، والضَّرب إ ذا خالفت أمري، فضحك السُّلطان حممَّد عليه، والقضيب بي

حممَّد  خان من ذلك الكالم، فضربه املوىل الكوراين يف ذلك اجمللس ضراًب شديدًا حَّتَّ خاف منه السُّلطان
ٍة يسريةٍ  خان، وختم القرآن  .(3)يف مدَّ

بية اإل سالميَّة الصَّادقة، ابألخص   هذا العامل الفاضل، ممَّن ميز  ق  وهؤالء املربُّون األفاضل ممَّن كان منهم هذه الَّتَّ
األمر السُّلطاين إ ذا وجد به خمالفًة للشَّرع، أو ال ينحين للسُّلطان، وخياطبه ابمسه، ويصافحه، وال يقب  ل يده، 

ٌس عظماء كمحمَّد الفاتح، وأن يكون بل السُّلطان يقب  ل يده من الطَّبيعي أن يتخرَّج من بني جنباهتا أان
مسلماً مؤمناً ملتزماً حبدود الشَّريعة، مقيَّداً ابألوامر، والنَّواهي معظماً هلا، ومدافعاً عن إ جراءات تطبيقها على 

 .(4)من العلماء العاملني الصَّاحلني نفسه أوَّاًل، مثَّ على رعيته، تقيَّاً صاحلاً يطلب الدُّعاء
 يخ آق مشس الد  ين يف تكوين شخصيَّة حممد الفاتح، وبث فيه منذ صغره أمرين مها:وبرز دور الشَّ 

   مضاعفة حركة اجلهاد العثمانيَّة. 1

                                                           
 (.359املصدر السَّابق نفسه، ص)(1)

 (.42انظر: اتريخ الدولة العثمانيَّة، د. علي حسون ص)(2)

 .(43، ص)( نقالً عن اتريخ الدَّولة العثمانيَّة52كتاب الشَّقائق النعمانيَّة يف علماء الدَّولة العثمانيَّة، ص)(3)

 (.43انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، د. علي حسون ص)(4)
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2  : لتفتحن القسطنطينيَّة، فلنعم األمري »  اإل حياء دومًا حملمَّد منذ صغره أبنَّه األمري املقصود ابحلديث النَّبوي  
صلى هللا لذلك كان الفاتح يطمع أن ينطبق عليه حديث رسول هللا  (1)!«أمريها، ولنعم اجليش ذلك اجليش

 .(2)املذكورعليه وسلم 

 اثنياً: اإلعداد للفتح:
تيب لفتح القسطنطينيَّة، وبذل يف ذلك جهوداً   بذل السُّلطان حممَّد الثاين جهوده املختلفة للتَّخطيط، والَّتَّ

وهذا عدٌد   (3)بشريَّة حَّتَّ وصل تعداده إ ىل قرابة ربع مليون جماهدكبريًة يف تقوية اجليش العثماين   ابلقوى ال
كبرٌي مقارنًة جبيوش الدُّول يف تلك الفَّتة، كما ُعين عنايًة خاصَّة بتدريب تلك اجلموع على فنون القتال 

تح إب عدادهم إ عداداً املختلفة، ومبختلف أنواع األسلحة الَّيت تؤه  لهم للعمليَّة اجلهادية املنتظرة، كما اعتىن الفا
ً، وغرس روح اجلهاد فيهم، وتذكريهم بثناء الرَّسول  على اجليش الذي يفتح صلى هللا عليه وسلم معنواًي قوايَّ

القسطنطينيَّة، وعسى أن يكونوا هم اجليش املقصود بذلك، ممَّا أعطاهم قوًَّة معنويًَّة، وشجاعًة منقطعة 
بني اجلنود أثٌر كبرٌي يف تقوية عزائم اجلنود، وربطهم ابجلهاد احلقيقي   وفق  النتشار العلماء النَّظري. كما كان

 أوامر هللا.
يف اجلانب األورب على مضيق البسفور يف أضيق نقطٍة منه « روملي حصار»قامة قلعة وقد اعتىن السُّلطان إب

ست يف عهد السُّلطان ابيزيد يف الرب   االسيوي، و  قد حاول اإلمرباطور البيزنطي إ ثناء مقابل القلعة الَّيت أس  
السُّلطان الفاتح عن بناء القلعة مقابل التزامات ماليَّة تعهَّد هبا إ ال أنَّ الفاتح أصرَّ على البناء، ملا يعلمه من 

مَّتاً، وأصبحت  82أمهيٍَّة عسكريٍَّة هلذا املوقع، حَّت اكتملت قلعًة عاليًة، وحمصَّنًة، وصل ارتفاعها إ ىل 
م تتحكَّمان يف عبور السُّفن من شرقي   البسفور إ ىل غربي  ه، 660عتان متقابلتني وال يفصل بينهما سوى القل

وتستطيع نريان مدافعهما منع أيَّ سفينٍة من الوصول إ ىل القسطنطينيَّة من املناطق الَّيت تقع شرقها، مثل 
 .(4)ة عند احلاجةمملكة طرابزون، وغريها من األماكن الَّيت تستطيع دعم املدين

 )أ( اهتمام السُّلطان جبمع األسلحة الَّالزمة:
اعتىن السُّلطان عنايًة خاصًَّة جبمع األسلحة الالزمة لفتح القسطنطينيَّة، ومن أمه  ها املدافع الَّيت أخذت 

، فأحسن كان ابرعًا يف صناعة املدافع« أورابن»يُدعى  اهتمامًا خاصًَّا منه، حيث أحضر مهندسًا جمرايًَّ 
استقباله، ووفَّر له مجيع اإل مكانيَّات املاليَّة، واملاد  يَّة، والبشريَّة، وقد متكَّن هذا املهندس من تصميم وتنفيذ 

                                                           
 (.4/335رواه أمحد يف مسنده )(1)

 (.359انظر: الفتوح اإل سالميَّة عرب العصور، ص)(2)

 (.161انظر: اتريخ الدَّولة العليَّة العثمانيَّة، حممَّد فريد بك ص)(3)

 (.26ل عثمان، ص)آانظر: سالطني (4)
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العديد من املدافع الضَّخمة كان على رأسها املدفع السُّلطاينُّ املشهور، والَّذي ذكر: أنَّ وزنه كان يصل إ ىل 
 الث  ريان القويَّة لتحريكه، وقد أشرف السُّلطان بنفسه على صناعة هذه إ ىل مئاتمئات األطنان، وأنَّه حيتاج 

 .(1)املدافع، وّتريبها

 )ب( االهتمام ابألسطول:
حيث عمل على تقويته،  ويضاف إ ىل هذا االستعداد ما بذله الفاتح من عنايٍة خاصٍَّة ابألسطول العثماين،

نطينيَّة، تلك املدينة البحريَّة الَّيت طاًل للقيام بدوره يف اهلجوم على القسوتزويده ابلسُّفن املختلفة، ليكون مؤهَّ 
ال يكمل حصارها دون وجود قوٍَّة حبريٍَّة تقوم هبذه املهمَّة، وقد ذكر: أنَّ السُّفن الَّيت أُعدَّت هلذا األمر بلغت 

 .(2)أكثر من أربعمئة سفينةٍ 

 )ج ( عقد معاهدات:
مه على القسطنطينيَّة على عقد معاهداٍت مع أعدائه املختلفني، ليتفرَّغ لعدوٍ  كما عمل الفاتح قبل هجو 

واحٍد، فعقد معاهدة مع إ مارة )غلطة( اجملاورة للقسطنطينيَّة من الشَّرق ويفصل بينهما مضيق )القرن الذَّهيب(  
مارات األوربيَّة اجملا« البندقيَّة»و « اجملد»كما عقد معاهدات مع  ورة، ولكن هذه املعاهدات مل ومها من اإل 

تصمد حينما بدأ اهلجوم الفعلي على القسطنطينيَّة، حيث وصلت قوَّات من تلك املدن، وغريها للمشاركة 
مشاركًة لبين عقيدهتم من النَّصارى متناسني عهودهم، ومواثيقهم مع  (3)يف الد  فاع عن القسطنطينيَّة

 املسلمني.
لطان يعدُّ العدَّة فيها للفتح استمات اإلمرباطور البيزنطيُّ يف حماوالته لثنيه عن يف هذه األثناء الَّيت كان السُّ 

ولكنَّ  (4)هدفه، بتقدمي األموال، واهلدااي املختلفة إ ليه، ومبحاولة رشوة بعض مستشاريه ليؤث  روا على قراره
ا رأى اإلمرباطور البيزنطيُّ شدَّة السُّلطان كان عازمًا على تنفيذ خمطَّطه، ومل تثنه هذه األمور عن هدفه، وملَّ 

عزمية السُّلطان على تنفيذ هدفه عمد إ ىل طلب املساعدات من خمتلف الدُّول، واملدن األوربيَّة وعلى رأسها 
، يف الوقت الَّذي كانت فيه كنائس الدَّولة البيزنطيَّة   وعلى رأسها  البااب زعيم املذهب الكاثوليكي  

وقد اضطر اإلمرباطور جملاملة البااب أبن  للكنيسة األرثوذكسيَّة، وكان بينهما عداٌء شديٌد. القسطنطينية   اتبعةً 
يتقرَّب إ ليه، ويظهر له استعداده للعمل على توحيد الكنيسة األرثوذكسيَّة الشَّرقيَّة لتصبح خاضعًة له، يف 

على ذلك إب رسال مندوٍب منه إ ىل  مل يكن األرثوذكس يرغبون يف ذلك، وقد قام البااب بناءً  الوقت الَّذي
                                                           

 (.361الفتوح اإل سالميَّة عرب العصور، ص)انظر: (1)

 (، سامل الرَّشيدي.90انظر: حممَّد الفاتح، ص)(2)

 (.58ل عثمان، ص)آانظر: اتريخ سالطني (3)

 (.69انظر: فتح القسطنطينيَّة، حممَّد صفوت، ص)(4)
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اي صوفيا، ودعا للبااب، وأعلن توحيد الكنيستني، ممَّا أغضب مجهور آخطب يف كنيسة  القسطنطينيَّة،
األرثوذكس يف املدينة، وجعلهم يقومون حبركٍة مضادٍَّة هلذا العمل اإلمرباطوري الكاثوليكي املشَّتك، حَّتَّ قال 

ك على أن أشاهد القبعة إ نَّ »بعض زعماء األرثوذكس:  ين أفضل أن أشاهد يف داير البيزنط عمائم الَّتُّ
 .(1)«الالتينيَّة

 اثنياً: اهلجوم:
كانت القسطنطينيَّة حماطًة ابملياه البحريَّة يف ثالث جبهاٍت، مضيق البسفور، وحبر مرمرة، والقرن الذَّهيب 

ًا يف دخول السُّ  فن إ ليه، ابإل ضافة إ ىل ذلك فإ نَّ خطَّني من األسوار  الَّذي كان حمميًَّا بسلسلٍة ضخمٍة جدَّ
حبر مرمرة إ ىل القرن الذَّهيب، يتخلَّلها هنر ليكوس، وكان بني  ئن شاطكانت حتيط هبا من النَّاحية الرب  يَّة م

فاعها إىل قدماً، وعليه أبراج يصل ارت 40قدمًا ويرتفع السُّور الدَّاخلي منها  60السُّورين فضاٌء يبلغ عرضه 
 .(2)قدماً، وأما السُّور اخلارجي فيبلغ ارتفاعه قرابة مخٍس وعشرين قدماً، وعليه أبراٌج موزَّعٌة مليئٌة ابجلند 60

وابلتَّايل فإ نَّ املدينة من النَّاحية العسكريَّة تعدُّ من أفضل مدن العامل حتصيناً، ملا عليها من األسوار، والقالع، 
على قها، ولذلك فقد استعصت االتَّحصينات الطَّبيعية، وابلتَّايل فإ نَّه يصعب اخَّت واحلصون إ ضافًة إ ىل 

قتحامها ومنها إ حدى عشرة حماولة إ سالميَّة سابقة. كان السَّلطان الفاتح العشرات احملاوالت العسكريَّة 
ما كان يقوم بنفسه يكمل استعدادات القسطنطينيَّة، ويعرف أخبارها، وجيهز اخلرائط الالزمة حلصارها، ك

 .(3)بزايراٍت استطالعيٍَّة يشاهد فيها استحكامات القسطنطينيَّة، وأسوارها
قة وقد عمل السُّلطان على متهيد الطريق بني أدرنة والقسطنطينيَّة، لكي تكون صاحلًة جلر   املدافع العمال

قسطنطينيَّة يف مدَّة شهرين حيث متَّت خالهلا إ ىل القسطنطينيَّة، وقد حترَّكت املدافع من أدرنة إ ىل قرب ال
محايتها بقسم اجليش، حَّتَّ وصلت األجناد العثمانيَّة يقودها الفاتح بنفسه إ ىل مشارف القسطنطينيَّة يف يوم 

م، فجمع اجلند، وكانوا قرابة مئتني ومخسني ألف 1453أبريل  6ه  املوافق 857ربيع األوَّل  26اخلميس 
قويًَّة، حثَّهم فيها على اجلهاد، وطلب النَّصر، أو الشَّهادة، وذكَّرهم فيها جندي، فخطب فيهم خطبًة 

ايت القرآنيَّة الَّيت حتث على ذلك، كما ذكر هلم وقرأ عليهم اآل ابلتَّضحية، وصدق القتال عند الل  قاء،
ر بفتح القسطنطينيَّة، وفضل اجليش الفاتح هلا، وأمريه ، وما يف فتحها من عزٍ  األحاديث النبويَّة الَّيت تبش  

 .(4)لإل سالم واملسلمني، وقد ابدر اجليش ابلتَّهليل والتَّكبري، والدُّعاء
                                                           

 (.89انظر: حممد الفاتح للرَّشيدي، ص)(1)

 (.96تح، ص)(، حممَّد الفا2ل عثمان، ص)آانظر: سالطني (2)

 (.57(، فتح القسطنطينيَّة، حممَّد صفوت، ص)82انظر: حممَّد الفاتح، سامل الرَّشيدي، ص)(3)

 (.25، 24ل عثمان، ص)آانظر: سالطني (4)
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هتم حَّتَّ كان كل  وكان العلم اء مبثوثني يف صفوف اجليش مقاتلني، وجماهدي ن معهم، ممَّا أثَّر يف رفع معنوايَّ
 .(1)جندي ينتظر القتال بفارغ الصَّرب؛ ليؤد  ي ما عليه من واجبٍ 

قسام أويف اليوم التَّايل قام السُّلطان بتوزيع جيشه الرب  ي أمام األسوار اخلارجيَّة للمدينة، مشك  اًل ثالثة 
قام الفاتح جيوشًا احتياطيًَّة خلف أرئيسيَّة، متكَّنت من إ حكام احلصار الرب  ي   حول خمتلف اجلهات، كما 

قيم أق، الَّذي مام األسوار، ومن أمه  ها املدفع السُّلطاين العمالاجليوش الرَّئيسية، وعمل على نصب املدافع أ
قع املرتفعة والقريبة من املدينة، ويف نفس الوقت اقبة يف خمتلف املو اأمام ابب طب قاب، كما وضع فرقًا للمر 

ا مل تستطع الوصول إ ىل ال قرن الذَّهيب بسبب وجود انتشرت السُّفن العثمانيَّة يف املياه احمليطة ابملدينة، إ ال أهنَّ
قَّتاب، واستطاع السلسلة الضَّخمة الَّيت منعت أيَّ سفينٍة من دخوله، بل وتدم  ر كلَّ سفينٍة حتاول الدُّنو، واال

 .(2)األسطول العثماين أن يستويل على جزر األمراء يف حبر مرمرة
ة، ووزَّعوا اجلنود على األسوار، وأحكموا وحاول البيزنطيُّون أن يبذلوا قصارى جهدهم للد  فاع عن القسطنطينيَّ 

التَّحصينات، وأحكم اجليش العثماين قبضته على املدينة، ومل خيُل األمر من وقوع قتال بني العثماني  ني 
م األوىل للحصار، وفتحت أبواب الشَّهادة، وفاز عدٌد كبري من العثماني  ني هبا  والبيزنطي  ني املدافعني منذ األايَّ

 قَّتاب من األبواب.ن األفراد املوكلني ابإلخصوصاً م
قع خمتلفة حنو املدينة، وكان لقذائفها ولصوهتا الرَّهيب دوٌر  اوكانت املدفعيَّة العثمانيَّة تطلق مدافعها من مو 

كبري يف إ يقاع الرُّعب يف قلوب البيزنطي  ني، وقد متكَّنت من حتطيم بعض األسوار حول املدينة، ولكن 
 نوا سرعان ما يعيدون بناء األسوار، وترميمها.املدافعني كا

ومل تنقطع املساعدات املسيحيَّة من أوربة، ووصلت إ مداداٌت من جنوة مكوَّنًة من مخس سفن، وكان يقودها 
القائد اجلنوي جستنيان، يرافقه سبعمئة مقاتٍل متطو  ٍع من دول أوربيَّة متعد  دة، واستطاعت سفنهم أن تصل 

البيزنطيَّة العتيقة بعد مواجهة حبريٍَّة مع السُّفن العثمانيَّة احملاصرة للمدينة، وكان لوصول هذه إ ىل العاصمة 
ت البيزنطي  ني، وقد ُعني   قائدها جستنيان قائداً للقوَّات املدافعة عن املدينة  .(3)القوة أثٌر كبرٌي يف رفع معنوايَّ

لسلة الضَّخمة الَّيت تتحكَّم يف مدخل القرن الذَّهيب وقد حاولت القوات البحريَّة العثمانيَّة َّتط  ي  الس  
والوصول ابلسُّفن اإل سالميَّة إ ليه، وأطلقوا سهامهم على السُّفن األوربيَّة، والبيزنطيَّة، ولكنهم فشلوا يف حتقيق 

 .(4)مرادهم يف البداية، وارتفعت الرُّوح املعنوية للمدافعني عن املدينة

                                                           
 (.364انظر: الفتوحات اإل سالميَّة عرب العصور، ص)(1)

 (.89(، العثمانيُّون والبلقان ص)98انظر: حممَّد الفاتح، ص)(2)

 (.92عثمانيُّون والبلقان، د. علي حسون، ص)انظر: ال(3)

 (.120انظر: حممَّد الفاتح للرَّشيدي، ص)(4)



86 
 

 ، ورجال الد  ين النَّصارى، فكانوا يطوفون بشوارع املدينة، وأماكن التَّحصني، وحير  ضون ومل يكلَّ القسُّ
عون النَّاس على الذَّهاب إ ىل الكنائس، ودعاء املسيح، والسَّيدة  املسيحي  ني على الثَّبات، والصَّرب، ويشج  

 .(1)لى كنيسة أاي صوفيا هلذا اهلدفاملدينة، وأخذ اإلمرباطور قسطنطني يَّتدَّد بنفسه ع العذراء أن خيل  صوا

 اثلثاً: مفاوضات بني حممَّد الفاتح، وقسطنطني:
استبسل العثمانيُّون املهامجون على املدينة وعلى رأسهم حممَّد الفاتح، وصمد البيزنطيُّون بقيادة قسطنطني 

وشعبه بكل   ما يستطيع من حيلٍة، صمودًا بطوليًَّا يف الد  فاع، وحاول اإلمرباطور البيزنطيُّ أن خيل  ص مدينته، 
فقدَّم عروضًا خمتلفًة للسلطان ليغريه ابالنسحاب مقابل األموال، أو الطَّاعة، أو غري ذلك من العروض الَّيت 

. وأنَّه يف هذه احلالة لن يتعرَّض (2)قدَّمها، ولكنَّ الفاتح   رمحه هللا   يردُّ ابملقابل طالبًا تسليم املدينة تسليماً 
 من أهلها، وال كنائسها لألذى. ألحد

قسم أبنَّ جيشي لن يتعرَّض ألحٍد يف أفليسل  م يل إمرباطوركم مدينة القسطنطينيَّة، و »وكان مضمون الر  سالة: 
نفسه، وماله، وعرضه، ومن شاء بقي يف املدينة، وعاش فيها يف أمٍن، وسالٍم، ومن شاء رحل عنها حيث 

 .(3)«أراد يف أمٍن، وسالٍم أيضاً 
قصًا ببقاء مضيق القرن الذَّهيب يف أيدي البحريَّة البيزنطيَّة، ومع ذلك فإ نَّ اهلجوم كان احلصار ال يزال ان

نكشاريَّة شجاعًة فائقًة، وبسالًة اندرًة، فكانوا يقدمون  العثماينَّ كان مستمراً دون هوادٍة حيث أظهر جنود اإل 
،على املوت دون خوٍف يف أعقاب كل   قصٍف مدفع متكَّنت املدافع العثمانيَّة من  (4)لأبري 18ويف يوم  يٍ 

فتح ثغرة يف األسوار البيزنطيَّة عند وادي ليكوس يف اجلزء الغرب من األسوار، فاندفع إليها اجلنود العثمانيُّون 
الَّيت ألقوها عليها،  قتحام األسوار األخرى ابلسَّالملاقتحام املدينة من الثَّغرة، كما حاولوا ابكل   بسالٍة حماولني 

 ولكن املدافعني عن املدينة بقيادة جستنيان استماتوا يف الد  فاع عن الثَّغرة واألسوار، واشتدَّ القتال بني
هام، والن  بال، واملقذوفات على اجلنود املسلمني، ومع ضيق املكان،  الطَّرفني، وكانت الثَّغرة ضيقًة، وكثرت الس  

اثروا الرُّعب يف أوحلول الظَّالم أصدر الفاتح أوامره للمهامجني ابالنسحاب بعد أن وشدَّة مقاومة األعداء، 
 .(5)قلوب أعدائهم متحي  نني فرصًة أخرى للهجوم

                                                           
 (.100انظر: حممَّد الفاتح للرَّشيدي، ص)(1)

 (.58ل عثمان، ص)آانظر: اتريخ سالطني (2)

 (.92حممَّد الفاتح، عبد السَّالم فهمي، ص)(3)

 (.367انظر: الفتوح اإل سالميَّة عرب العصور، ص)(4)

 (.123انظر: حممَّد الفاتح، عبد السالم فهمي، ص)(5)
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لسلة احلاجزة عنه، ولكنَّ اويف اليوم نفسه حاولت بعض السُّفن العثمانيَّة  قتحام القرن الذَّهيب بتحطيم الس  
لسلة الضَّخمة من السفن البيزنطيَّة، واألوربيَّ  ة املشَّتكة، إ ضافًة إ ىل الفرق الد  فاعية املتمركزة خلف الس  

املدافعني عن مدخل اخلليج، استطاعوا مجيعًا صدَّ السُّفن اإل سالميَّة، وتدمري بعضها، فاضطرَّت بقيَّة السُّفن 
 .(1)إ ىل العودة بعد أن فشلت يف حتقيق مهمَّتها

 العثماين، وشجاعة حممَّد الفاتح: رابعاً: عزل قائد األسطول
بعد هذه املعركة بيومني وقعت معركٌة أخرى بني البحرية العثمانيَّة وبعض السُّفن األوربيَّة الَّيت حاولت الوصول 
إ ىل اخلليج، حيث بذلت السُّفن اإلسالميَّة جهودًا كبريًة ملنعها، وأشرف الفاتح بنفسه على املعركة من على 

إ ما أن تستويل على هذه السُّفن، وإ مَّا أن تغرقها، »ن قد أرسل إ ىل قائد األسطول، وقال له: السَّاحل، وكا
 .(2)«وإ ذا مل توفَّق يف ذلك، فال ترجع إ لينا حيَّاً 

لكنَّ السُّفن األوربيَّة جنحت يف الوصول إ ىل هدفها، ومل تتمكَّن السُّفن العثمانيَّة من منعها، رغم اجلهود 
بعدما  (3)ملبذولة لذلك، وابلتَّايل غضب السُّلطان حممَّد الفاتح غضبًا شديداً، فعزل قائد األسطولالعظيمة ا

مه ابجلنب، وأتثَّر  رجع إ ىل مقر   قيادته، واستدعاه، وعنَّف حممَّد الفاتح قائد األسطول ابلطه أوغلي، واهتَّ
ولكن يؤملين أن أموت وأان متَّهم مبثل هذه إ ين أستقبل املوت جبناٍن اثبٍت، »ابلطة أوغلي هلذا، وقال: 

ما كان يف وسعنا من حيلٍة، وقوٍَّة، ورفع طرف عمامته عن عينه  التُّهمة. لقد قاتلت أان ورجايل بكل   
 .(4)«املصابة

أدرك حممَّد الفاتح عند ذلك أنَّ الرجل قد أعذر، فَّتكه ينصرف، واكتفى بعزله من منصبه، وجعل مكانه 
 .(5)محزة ابشا

قب هذه املعارك البحريَّة، وهو على جواده، وقد القد ذكرت كتب التَّاريخ: أنَّ السُّلطان حممَّد الفاتح كان ير 
اندفع حنو البحر حَّتَّ غاص حصانه إ ىل صدره وكانت السُّفن املتقاتلة على مرمى حجٍر منه، فأخذ يصيح 

بيده، وضاعف العثمانيُّون جهودهم يف اهلجوم لبالطة أوغلي أبعلى صوته: اي قبطان! اي قبطان! ويلوح له 
 .(6)دون أن يؤث  روا يف السُّفن أتثرياً بي  ناً 

                                                           
 (.368انظر: الفتوح اإل سالمية عرب العصور، ص)(1)

 (.101انظر: حممَّد الفاتح للرَّشيدي، ص)(2)
 (.180قف حامسة، حممد عبد هللا عنان، ص)اانظر: مو (3)

 (.103انظر: حممَّد الفاتح للرَّشيدي، ص)(4)

 املصدر السَّابق نفسه.(5)

 املصدر السَّابق نفسه.(6)
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كانت للهزائم البحريَّة لألسطول العثماين   دوٌر كبرٌي يف حماولة بعض مستشاري السُّلطان وعلى رأسهم الوزير 
ضا مبصاحلة أهلها دون السَّيطرة عليها، قناعه ابلعدول عن االستيالء على القسطنطينيَّة، والر   إ)خليل ابشا( 

وابلتَّايل رفع احلصار عنها، ولكنَّ السُّلطان أصرَّ على حماولة الفتح، واستمرَّ يف قصف دفاعات املدينة 
ابملدافع من كل   جانب، ويف الوقت نفسه كان يفك  ر جبد  يَّة يف إ دخال السُّفن اإل سالميَّة إ ىل القرن الذَّهيب، 

: أنَّ األسوار من انحية القرن الذَّهيب متهاويٌة، وابلتَّايل سيضطر البيزنطيُّون إ ىل سحب بعض قوَّاهتم خصوصاً 
املدافعة عن األسوار الغربيَّة من املدينة، وهبذا التَّفريق للقوَّات املدافعة ستتهيَّأ فرصٌة أكرب يف اهلجوم على تلك 

 .(1)األسوار بعد أن ينقص عدد املدافعني عنها

 خامساً: عبقريٌَّة حربيَّة فذٌَّة:
الحت للسُّلطان فكرٌة ابرعٌة، وهي نقل السُّفن من مرساها يف بشكطاش إ ىل القرن الذَّهيب، وذلك جبر  ها 

قع بني امليناءين مبتعدًا عن حي غلطة خوفًا على سفنه من اجلنوي  ني، وقد كانت اعلى الطَّريق الرب  ي الو 
 أميال، ومل تكن أرضاً مبسوطة سهلًة، ولكنَّها كانت وهاداً، وتالاًل غري ممهَّدٍة. حنو ثالثة املسافة بني امليناءين

مجع حممد الفاتح أركان حربه، وعرض عليهم فكرته، وحدَّد هلم مكان معركته القادمة فتلقَّى منهم كلَّ 
 تشجيٍع، وأعربوا عن إ عجاهبم هبا.

د الثاين فُمه  دت األرض، وسو  يت يف ساعاٍت قليلٍة وأتى أبلواٍح من بدأ تنفيذ اخلطَّة، وأمر السُّلطان حممَّ 
اخلشب دهنت ابلزَّيت، والشَّحم، مثَّ وضعت على الطَّريق املمهد بطريقٍة يسهل هبا انزالج السُّفن، وجرُّها، 

عامٍَّة كانت السُّفن  وكان أصعب جزء من املشروع هو نقل السُّفن على احندار الت  الل املرتفعة، إ ال أنَّه بصفةٍ 
 .(2)العثمانية صغرية احلجم، خفيفة الوزن

وُجرَّت السُّفن من البسفور إ ىل الرب حيث سحبت على تلك األخشاب املدهونة ابلزَّيت مسافة ثالثة أميال، 
حب أكثر من حَّتَّ وصلت إ ىل نقطٍة امنٍة، فأنزلت يف القرن الذَّهيب، ومتكَّن العثمانيُّون يف تلك اللَّيلة من س

سبعني سفينة، وإ نزاهلا يف القرن الذَّهيب على حني غفلٍة من العدو   بطريقٍة مل ُيسبق إ ليها السُّلطان الفاتح قبل 
 .(3)قبتهاذلك، وقد كان يشرف بنفسه على العمليَّة الَّيت جرت يف اللَّيل بعيداً عن أنظار العدو  ، ومر 

لَّذي حدث فيه، بل معجزًة من املعجزات، ّتلَّت فيه سرعة كان هذا العمل عظيمًا ابلنسبة للعصر ا
التَّفكري، وسرعة التَّنفيذ، ممَّا يدلُّ على عقلية العثمانيني   املمتازة، ومهارهتم الفائقة، ومهتهم العظيمة. لقد 

                                                           
 (.369انظر: الفتوح اإل سالمية عرب العصور، ص)(1)

 (.100انظر: السُّلطان حممَّد الفاتح، عبد السالم فهمي، ص)(2)

 (.370الفتوح اإل سالمية عرب العصور، ص)(3)
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هد قع املشاادهش الرُّوم دهشًة كربى عندما علموا هبا، فما كان أحد ليستطيع تصديق ما متَّ. لكن الو 
 جعلهم يذعنون هلذه اخلطَّة الباهرة.

ولقد كان منظر هذه السُّفن أبشرعتها املرفوعة تسري وسط احلقول كما لو كانت متخر عباب البحر من 
اثرًة، ودهشة، ويرجع الفضل يف ذلك إ ىل هللا سبحانه وتعاىل، مثَّ إ ىل مهَّة السُّلطان، إأعجب املناظر، وأكثرها 

بتنفيذ  يته اجلبَّارة، وإ ىل مقدرة املهندسني العثماني  ني، وتوافر األيدي العاملة الَّيت قامتوذكائه املفرط، وعقل
 ذلك املشروع الضَّخم حبماٍس، ونشاط.

أبريل على تكبريات العثمانيني  22وقد متَّ كلُّ ذلك يف ليلٍة واحدٍة، واستيقظ أهل املدينة البائسة صباح يوم 
ميانيَّة العاليةاملدو  ية، وهتافاهتم املت ، يف القرن الذَّهيب، وفوجئوا ابلسُّفن العثمانيَّة، (1)صاعدة، وأانشيدهم اإل 

وهي تسيطر على ذلك املعرب املائي، ومل يعد هناك حاجز مائي بني املدافعني عن القسطنطينيَّة وبني اجلنود 
 .(2)العثمانيني   

ما رأينا، وال مسعنا من قبل مبثل هذا »ن هذا العمل، فقال: ولقد عربَّ أحد املؤر  خني البيزنطي  ني عن عجبهم م
ق االشَّيء اخلارق، حممَّد الفاتح حيو  ل األرض إ ىل حبار، وتعرب سفنه فوق قمم اجلبال بداًل من األمواج، لقد ف

 .(3)«حممَّد الثَّاين هبذا العمل اإل سكندر األكرب
ستسقط »ات، والتنبُّؤات بينهم، وانتشرت شائعٌة تقول: ظهر اليأس يف أهل القسطنطينيَّة، وكثرت اإل شاع

 .(4)«القسطنطينيَّة عندما تُرى سفٌن متخر اليابسة
كان لوجود السُّفن اإل سالميَّة يف القرن الذَّهيب دوٌر كبرٌي يف إ ضعاف الرُّوح املعنويَّة لدى املدافعني عن و 

فعني عن األسوار األخرى لكي يتولَّوا الد  فاع عن األسوار املدينة، الَّذين اضطروا لسحب قواٍت كبريٍة من املدا
ا كانت أضعف األسوار، ولكنَّها يف السابق حتميها املياه، ممَّا أوقع اخللل يف االو  قعة على القرن الذَّهيب، إ ذ أهنَّ

 .(5)الد  فاع عن األسوار األخرى
 األسطول العثماين   يف القرن الذَّهيب، إ ال أنَّ وقد حاول اإلمرباطور البيزنطي تنظيم أكثر من عمليٍَّة لتدمري

 حماولته املستميتة كان العثمانيُّون هلا ابملرصاد، حيث أفشلوا كلَّ اخلطط، واحملاوالت.

                                                           
 (.102انظر: السُّلطان حممَّد الفاتح، عبد السالم فهمي، ص)(1)

 (.370ة عرب العصور، ص)انظر: الفتوح اإل سالمي(2)

 (.135اتريخ الدولة العثمانيَّة، يلماز أوزنتوان، ص)(3)

 (.106انظر: حممَّد الفاتح، ص)(4)

 املصدر السابق نفسه.(5)
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واستمرَّ العثمانيُّون يف دك   نقاط دفاع املدينة، وأسوارها ابملدافع، وحاولوا تسلُّق أسوارها، ويف الوقت نفسه 
عن املدينة يف بناء وترميم ما يتهدَّم من أسوار مدينتهم، ورد   احملاوالت املكثَّفة لتسلُّق  انشغل املدافعون

قهم، وشغل ليلهم مع هنارهم، ااألسوار مع استمرار احلصار عليهم، ممَّا زاد يف مشقَّتهم، وتعبهم، وإ ره
 .(1)وأصاهبم اليأس

والقرن الذَّهيب مهمَّتها تدمري السُّفن  ورة للبسفور،كما وضع العثمانيُّون مدافع خاصًَّة على اهلضاب اجملا
الذَّهيب، والبسفور، واملياه اجملاورة، ممَّا عرقل حركة سفن األعداء، وأصاهبا  البيزنطيَّة، واملتعاونة معها يف القرن

 .(2)ابلشَّلل متاماً 

 سادساً: اجتماع بني امللك قسطنطني ومعاونيه:
مستشاروه ورجال النَّصرانية يف املدينة اجتماعاً، فأشاروا عليه ابخلروج بنفسه عقد امللك قسطنطني ومعاونوه و 

من املدينة، والتوجُّه لطلب النَّجدات من األمم املسيحيَّة، والدُّول األوربيَّة، ولعلَّه أتيت اجليوش النَّصرانيَّة، 
خر آوأصرَّ على أن يقاوم إ ىل لرأي، فيضطر حممَّد الفاتح لرفع احلصار عن مدينتهم، ولكنَّه رفض هذا ا

حلظٍة، وال يَّتك شعبه يف املدينة حَّتَّ يكون مصريه، ومصريهم واحداً، وأنَّه يعترب هذا واجبه املقدَّس، وأمرهم 
ورجعت (3)أالَّ ينصحوه ابخلروج أب داً، واكتفى إب رسال وفوٍد متث  له إ ىل خمتلف أحناء أوربة، لطلب املساعدة

خلفها أذايل اخليبة، وكانت األجهزة االستخباراتية للدَّولة العثمانيَّة قد اخَّتقت القسطنطينيَّة تلك الوفود ّترُّ 
 وما حوهلا، حبيث أصبحت القيادة العثمانيَّة على علٍم اتمٍ  مبا يدور حوهلا.

 سابعاً: احلرب النفسيَّة العثمانيَّة:
عله مركَّزًا عنيفًا ضمن خطة أعدَّها بنفسه أيضاً ضاعف السَّلطان حممَّد الثَّاين اهلجوم على األسوار، وج

إل ضعاف العدو  ، وكرَّرت القوَّات العثمانية عمليَّة اهلجوم على األسوار وحماولة تسلُّقها مرَّاٍت عديدٍة بصورة 
 بطوليٍَّة بلغت غايًة عظيمًة من الشَّجاعة، والتَّضحية، والتَّفاين، وكان أكثر ما يرعب جنود اإلمرباطور

قسطنطني صيحاهتم، وهي تشقُّ عنان السَّماء، وتقول: )هللا أكرب، هللا أكرب( فتنزل عليهم كالصَّواعق 
 .(4)املدم  رة

قعة خلف غلطة، وبدأت هذه املدافع اوشرع السُّلطان حممَّد الفاتح يف نصب املدافع القويَّة على اهلضاب الو 
دى القذائف سفينة ّتاريَّة فأغرقتها يف احلال، فخافت يف دفع قذائفها الكثيفة حنو امليناء، وأصابت إ ح

                                                           
 (.371انظر: الفتوح اإل سالمية عرب العصور، ص)(1)

 املصدر السَّابق نفسه.(2)

 (.116انظر: حممَّد الفاتح، ص)(3)

 (.106ه، ص)املصدر السَّابق نفس(4)
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ذت من أسوار غلطة ملجًأ هلا، وظلَّ اهلجوم العثماين الرب  ي   يف  السُّفن األخرى، واضطرت للفرار، واَّتَّ
 موجاٍت خاطفٍة وسريعٍة هجمًة تلو األخرى.

رب  ، والبحر دون انقطاٍع لياًل وهناراً، من ق القذائف يف الوكان السُّلطان حممَّد الفاتح يوايل اهلجمات، وإ طال
أجل إ هناك قوى احملاصرين، وعدم متكينهم من أن ينالوا أيَّ قسٍط من راحٍة، وهدوء ابٍل، وهكذا أصبحت 
عزائمهم ضعيفًة، ونفوسهم مرهقًة كليلًة، وأعصاهبم متوت  رًة جمهودًة تثور ألي   سبب، وأصبح كلُّ واحٍد من 

ثون علنًا عن اجلنود ينظر إ ىل ، واهلزمية، والفشل، وشرعوا يتحدَّ  صاحبه، ويالحظ على وجهه عالمات الذُّل  
 قتحموا عليهم مدينتهم.اطرق النَّجاة، واإل فالت أبرواحهم، وما يتوقَّعونه من العثماني  ني إ ذا ما 

تة العثماني  ني هبجوٍم شديٍد قَّتح فيه أحد القادة مباغاواضطرَّ اإلمرباطور قسطنطني إ ىل عقد مؤمتٍر اثٍن، 
قَّتاح، قطع عليهم أحد عنيٍف لفتح ثغرٍة توصلهم ابلعامل اخلارجي، وبينما هم يف جملسهم يتدارسون هذا اال

اجلنود اجتماعهم، وأعلمهم أبنَّ العثمانيني شنُّوا هجومًا شديدًا مكثَّفًا على وادي ليكونس، فَّتك قسطنطني 
، ودفع هبم إ ىل مكاناالجتماع، ووثب على فرسه، وا القتال، واستمرَّ القتال إ ىل  ستدعى اجلند االحتياطيَّ

 .(1)اخر اللَّيل حَّتَّ انسحب العثمانيُّون
عدوَّه من حنٍي آلخر بفنٍ  جديٍد من فنون القتال، واحلصار، وحرب  ئلطان حممَّد   رمحه هللا   يفاجوكان السُّ 

 .(2)مبتكرٍة غري معروفٍة للعدو   األعصاب، وأبساليب جديدٍة، وطرق حديثٍة 
ففي املراحل املتقد  مة من احلصار جلأ العثمانيُّون إ ىل طريقٍة عجيبٍة يف حماولة دخول املدينة؛ حيث عملوا على 

ق حتت األرض من مناطق خمتلفٍة إ ىل داخل املدينة، ومسع سكَّاهنا ضرابٍت شديدٍة حتت األرض احفر أنف
ينة ابلتَّدريج، فأسرع اإلمرباطور بنفسه، ومعه قوَّاده، ومستشاروه إ ىل انحية أخذت تقَّتب من داخل املد

ق حتت األرض للوصول إ ىل داخل املدينة، فقرَّر املدافعون االصَّوت، وأدركوا: أنَّ العثماني  ني يقومون حبفر أنف
عداد ملواجهتها حبفر أنف ن يعلموا، حَّتَّ إ ذا وصل ق املهامجني ملواجهتهم دون أاق مماثلة مقابل أنفااإل 

م وصلوا إ ىل سراديب خاصٍَّة وسر  يٍَّة تؤدي إ ىل داخل املدينة االعثمانيُّون إ ىل األنف ق الَّيت أعدَّت هلم ظنُّوا: أهنَّ
ففرحوا هبذا، ولكن الفرحة مل تطل إ ذ فاجأهم الرُّوم، فصبُّوا عليهم ألسنة الن  ريان، والنَّفط احملَّتق، واملواد 

 .(3)منهم، واحَّتق قسٌم اخر، وعاد النَّاجون منهم أدراجهم من حيث أتوا لتهبة، فاختنق كثريامل
ق أخرى، ويف مواضٍع خمتلفٍة من املنطقة الكنَّ هذا الفشل مل يفتَّ يف عضد العثماني  ني، فعاودوا حفر أنف

قيام مبثل هذا العمل، وظلُّوا على القرن الذَّهيب، وكانت مكااًن مالئمًا لل ئوشاط «أكرى فبو»املمتدَّة بني 
                                                           

 (.108انظر: السُّلطان حممَّد الفاتح، ص)(1)

 (.108املصدر السَّابق نفسه ص)(2)

 (.372انظر: الفتوح اإل سالمية عرب العصور، ص)(3)
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ذلك حَّتَّ أواخر أايم احلصار، وقد أصاب أهل القسطنطينية من جرَّاء ذلك خوٌف عظيٌم، وفزٌع ال يوصف 
ا هي أصواٌت خفيٌَّة حلفٍر يقوم به العثمانيُّون، وكثرياً  ون: أنَّ أصوات إقدامهم، وهم ميشون إ َّنَّ حَّتَّ صاروا يتومهَّ

هلم: أنَّ األرض ستنشقُّ وخيرج منها اجلند العثمانيُّون وميلؤون املدينة، فكانوا يتلفَّتون مينًة، ما كان خييَّل 
 ويسرًة، ويشريون هنا، وهناك يف فزٍع، ويقولون: )هذا تركي! هذا تركي!(

ا تطاردهم، وكثريًا ما كان حيدث أن تتن اعة، فتصبح  قل العامَّة اإل شاوجيرون هراًب من أشباٍح حيسبوهنا: َأهنَّ
ا حقيقٌة و  ها أحدهم بعيين رأسه، وهكذا داخل سكاَن القسطنطينيَّة فزٌع شديٌد أذهب وعيهم؛ آعٌة ر قاكأهنَّ

م ُسكارى، وما هم بسكارى، فريٌق جيري، وفريٌق يتأمَّل السَّماء، وجمموعٌة تتفحَّص األرض،  حَّتَّ لكأهنَّ
 ، وفشٍل ذريع.والبعض ينظر يف وجوه البعض االخر يف عصبيٍة زائدةٍ 

ق الَّيت حفروها قد أودت حبياة كثرٍي منهم، فماتوا اومل يكن عمل العثمانيني هذا سهاًل، فإ نَّ هذه األنف
منهم يف بعض هذه احملاوالت يف أسر الرُّوم فُقطعت  قًا يف ابطن األرض، كما وقع الكثرياقاً، واحَّت ااختن

 .(1)رؤوسهم، وقذف هبا إ ىل معسكر العثماني  ني
  

                                                           
 (.110انظر: السُّلطان حممَّد الفاتح، ص)(1)
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 مفاجأة عسكرية عثمانيَّة:
قتحام، وذلك أبن صنعوا قلعًة خشبيًَّة ضخمًة، شاخمًة، جلأ العثمانيُّون إ ىل أسلوٍب جديٍد يف حماولة اال

متحر  كًة، تتكوَّن من ثالثة أدوار، وابرتفاع أعلى من األسوار، وقد كسيت ابلدُّروع، واجللود املبلَّلة ابملاء 
وأعدَّت تلك القلعة ابلر  جال يف كل   دوٍر من أدوارها، وكان الَّذين يف الدَّور العلوي   من  لتمنع عنها الن  ريان،

الرُّماة يقذفون ابلن  بال كلَّ َمْن يطلُّ برأسه من فوق األسوار، وقد وقع الرُّعب يف قلوب املدافعني عن املدينة 
ه اإلمرباطور بنفسه، قَّتبوا هبا من األساحينما زحف العثمانيُّون هبذه القلعة، و  وار عند ابب رومانوس، فاّتَّ

ومعه قوَّاده ليتابع صدَّ تلك القلعة، ودفعها عن األسوار، وقد متكَّن العثمانيُّون من لصقها ابألسوار ودار بني 
َمن فيها وبني النَّصارى عند األسوار قتاٌل شديٌد، واستطاع بعض املسلمني ممَّن يف القلعة تسلُّق األسوار 

جنحوا يف ذلك، وقد ظنَّ قسطنطني: أنَّ اهلزمية حلَّت به إ ال أنَّ املدافعني كثَّفوا من قذف القلعة ابلن  ريان و 
حَّتَّ أثَّرت فيها، ومتكَّنت منها الن  ريان فاحَّتقت، ووقعت على األبراج البيزنطيَّة اجملاورة هلا، فقتلت من فيها 

اب من املدافعني، وامتأل اخلندق اجملاور هلا  .(1)ابحلجارة والَّتُّ
ومل ييأس العثمانيون من احملاولة، بل قال الفاتح، وكان يشرف بنفسه على ما وقع: غدًا نصنع أربعاً 

 .(2)أخرى
 24زاد احلصار، وقوي، واشتدَّ، حَّتَّ أُرهق من بداخل املدينة من البيزنطي  ني، فعقد زعماء املدينة اجتماعًا 

وحبضوره شخصيَّاً، وقد الح يف األفق بوادر أيس اجملتمعني من إ نقاذ املدينة، مايو داخل قصر اإلمرباطور، 
قَّتح بعضهم على اإلمرباطور اخلروج بنفسه قبل سقوط املدينة، لكي حياول مجع املساعدات، احيث 

نقاذها، أو استعادهتا بعد السُّقوط، ولكنَّ اإلمرباطور رفض ذلك مرًَّة أخرى، وأصرَّ  على البقاء والنَّجدات إل 
شاعات هتيمن  داخل املدينة، واالستمرار يف قيادة شعبه، وخرج لتفقُّد األسوار، والتَّحصينات وأخذت اإل 

مجادى  16قواها عليهم ما حدث يف يوم أعلى املدينة، وتضعف من مقاومة املدافعني عنها، وكان من 
ة مرمي العذراء )بزعمهم(، وأخذوا يتجوَّلون به يف مايو، حيث محل أهل املدينة متثااًل للسَّيد 25األوىل املوافق 

ضواحي املدينة، يدعونه، ويتضرَّعون إ ىل العذراء أن تنصرهم على أعدائهم، وفجأة سقط الت  مثال من 
أيديهم، وحتطَّم فرأوا يف ذلك شؤماً، ونذيراً ابخلطر، وأتثَّر سكَّان املدينة، وخصوصًا املدافعني عنها، وحدث 

نزلت إ حدى الصَّواعق على كنيسة مايو هطول أمطاٍر غزيرٍة مصحوبٍة ببعض الصَّواعق، و  26لتايل يف اليوم ا

                                                           
 (.144انظر: حممَّد الفاتح للرَّشيدي، ص)(1)

 .(122انظر: السُّلطان حممَّد الفاتح، ص)(2)
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اي صوفيا، فتشاءم البطريق، وذهب إ ىل اإلمرباطور، وأخربه: أنَّ هللا َّتلَّى عنهم، وأنَّ املدينة ستسقط يف يد آ
 .(1)اجملاهدين العثماني  ني، فتأثَّر اإلمرباطور حَّتَّ أغمي عليه

وكانت املدفعيَّة العثمانيَّة ال تنفكُّ عن عملها يف دك   األسوار، والتَّحصينات، وهتدَّمت أجزاٌء كثريٌة من السُّور 
قتحام املدينة واردًة اواألبراج، وامتألت اخلنادق ابألنقاض الَّيت يئس املدافعون من إ زالتها، وأصبحت إ مكانية 

 .(2)قتحام مل حيدَّد بعدقع االيف أي   حلظٍة، إ ال أنَّ اختيار مو 

 اثمناً: املفاوضات األخرية بني حممَّد الفاتح، وقسطنطني:
أيقن حممَّد الفاتح: أنَّ املدينة على وشك السُّقوط، ومع ذلك حاول أن يكون دخوهلا بسالٍم، فكتب إ ىل 

خروجه، وعائلته، وأعوانه، وكل    قة دماء، وعرض عليه أتمنيااإلمرباطور رسالًة دعاه إ ىل تسليم املدينة دون إ ر 
، وأن حتقن دماء النَّاس يف املدينة، وال يتعرَّضوا ألي   (3)من يرغب من سكَّان املدينة إ ىل حيث يشاؤون أبمانٍ 

أذًى، ويكونوا ابخليار يف البقاء يف املدينة، أو الرَّحيل عنها، وملَّا وصلت الر  سالة إ ىل اإلمرباطور مجع 
عرض عليهم األمر، فمال بعضهم إ ىل التَّسليم، وأصرَّ اخرون على استمرار الد  فاع عن املدينة املستشارين، و 

حَّتَّ املوت، فمال اإلمرباطور إ ىل رأي القائلني ابلقتال حَّتَّ اخر حلظٍة، فردَّ اإلمرباطور رسول الفاتح برسالٍة، 
ل»قال فيها:  م، وأنَّه يرضى أن يدفع له اجلزية، أما القسطنطينية فإ نَّه إ نَّه يشكر هللا إ ذ جنح السُّلطان إ ىل الس  

. فلمَّا (4)«قسم: أنه سيدافع عنها إ ىل اخر  نَ َفٍس يف حياته، فإ مَّا أن حيفظ عرشه، أو يدفن حتت أسوارهاأ
حسنًا عن قريٍب سيكون يل يف القسطنطينية عرٌش، أو يكون يل فيها »وصلت الر  سالة إ ىل الفاتح، قال: 

 .(5)«قربٌ 
وعمد السُّلطان بعد اليأس من تسليم املدينة صلحًا إ ىل تكثيف اهلجوم، وخصوصًا القصف املدفعي على 
املدينة؛ حَّتَّ أنَّ املدفع السُّلطاين الضَّخم انفجر من كثرة االستخدام، وقتل املشتغلني به، وعلى رأسهم 

املدفع، ومع ذلك فقد وجه السُّلطان إب جراء  املهندس اجملري أورابن الذي توىلَّ اإل شراف على تصميم
عمليَّات التَّربيد للمدافع بزيت الزَّيتون، وقد جنح الفن  يُّون يف ذلك، وواصلت املدافع قصفها للمدينة مرًَّة 

 .(6)أخرى، بل متكَّنت من توجيه القذائف حبيث تسقط وسط املدينة ابإل ضافة إ ىل ضرهبا لألسوار، والقالع

                                                           
 (.118انظر: حممَّد الفاتح للرَّشيدي، ص)(1)

 (.375انظر: الفتوح اإل سالمية عرب العصور، ص)(2)

 (.119انظر: حممَّد الفاتح للرَّشيدي، ص)(3)

 (.116حممَّد الفاتح، عبد السَّالم فهمي، ص)(4)

 (.376انظر: الفتوح اإل سالمية عرب العصور، ص)(5)

 (.376املصدر السَّابق، ص)(6)
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 السُّلطان حممَّد الفاتح يعقد اجتماعاً جمللس الشُّورى:اتسعاً: 
 عقد السُّلطان حممَّد الفاتح اجتماعاً ضمَّ مستشاريه، وكبار قوَّاده ابإل ضافة إ ىل الشُّيوخ، والعلماء، وقد طلب

لوزير خليل رائهم بكل   صراحٍة دون تردٍُّد، فأشار بعضهم ابالنسحاب، ومنهم االفاتح من اجملتمعني اإل دالء آب
قة الد  ماء، والتَّحذير من غضب أوربة النَّصرانية فيما لو استوىل اابشا، الَّذي دعا إ ىل االنسحاب، وعدم إ ر 

املسلمون على املدينة، إ ىل غري ذلك من املربرات الَّيت طرحها، وكان متَّهمًا مبواطأة البيزنطي  ني، وحماولة 
 .(1)التَّخذيل عنهم

ور بتشجيع السُّلطان على مواصلة اهلجوم على املدينة حَّتَّ الفتح، واستهان أبوربة، وقد قام بعض احلض
هتم اجلهاديَّة، وكان من  اجع من حتطيٍم ملعنوايَّ متام الفتح، وما يف الَّتَّ وقوَّاهتا، كما أشار إ ىل حتمُّس اجلند إل 

، كان نصرانيَّاً، فأسلم حيث وهو من أصٍل ألب« زوغنوش ابشا»هؤالء أحد القواد الشُّجعان، ويدعى:  اين ٍ
 .(2)هوَّن من شأن القوَّات األوربيَّة على السُّلطان

ما أن سأله السُّلطان الفاتح عن رأيه؛ حَّتَّ استوفز يف »وذكرت كتب التَّاريخ موقف زوغنوش ابشا، فقال: 
قبل أبداً ما قاله خليل ألسُّلطان، أان ال قعدته، وصاح يف لغٍة تركيٍَّة تشوهبا لكنٌة أرانؤوطيَّة: حاشا، وكال أيُّها ا

ابشا، فما أتينا هنا إ ال لنموت، ال لنرجع. وأحدث هذا االستهالل وقعًا عميقًا يف نفوس احلاضرين، وخيَّم 
السُّكون على اجمللس حلظًة. مثَّ واصل زوغنوش ابشا كالمه، فقال: إ نَّ خليل ابشا أراد مبا قاله أن خيمد 

ة، ويقتل الشَّجاعة، ولكنَّه لن يبوء إ ال ابخليبة، واخلسران. إنَّ جيش اإل سكندر الكبري الَّذي فيكم انر احلميَّ 
قام من اليوانن، وزحف إ ىل اهلند، وقهر نصف آسيا الكبرية الواسعة مل يكن أكرب من جيشنا، فإ ن كان ذلك 

طيع جيشنا أن يتخطَّى هذه اجليش استطاع أن يستويل على تلك األراضي العظيمة الواسعة، أفال يست
 الكومة من األحجار املَّتاكمة.

الغربيَّة هذه؟ وهل هي الدول  وقد أعلن خليل ابشا: أنَّ دول الغرب ستزحف إ لينا، وتنتقم، ولكن ما الدُّول
الالتينية اليت شغلها ما بينها من خصام وتنافس؟ هل هي دول البحر املتوسط اليت ال تقدر على شيء غري 

ولو أنَّ تلك الدُّول أرادت نصرة بيزنطة، لفعلت، وأرسلت إ ليها اجلند، والسُّفن،  ة، واللُّصوصية؟القرصن
ولنفرض: أنَّ أهل الغرب بعد فتحنا القسطنطينيَّة هبُّوا إ ىل احلرب، وقاتلوان، فهل سنقف منهم مكتويف 

 األيدي بغري حراك؟! أو ليس لنا جيٌش يدافع عن كرامتنا، وشرفنا؟!

                                                           
 (.103انظر: فتح القسطنطينيَّة، حممَّد صفوت، ص)(1)

 (.377انظر: الفتوح اإل سالمية عرب العصور، ص)(2)
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صاحب السلطنة أما وقد سألتين رأيي؛ فألعلنَ نَّها كلمًة صرحيًة: جيب أن تكون قلوبنا كالصَّخر، وجيب أن اي 
قلُّ ضعٍف، أو خوٍر، لقد بدأان أمرًا فواجٌب علينا أن نتمَّه، وجيب أن أنواصل احلرب دون أن يظهر علينا 

على العدو   بشجاعٍة، ال أعرف شيئًا غري هذا، نزيد هجماتنا قوًَّة، وشدًَّة، ونفتح ثغراٍت جديدًة، وننقضَّ 
 .(1)«قول شيئاً غري هذا...أوال أستطيع أن 

وبدت على وجه الفاتح أمارات البشر، واالنشراح لسماع هذا القول، والتفت إ ىل القائد طرخان يسأله رأيه، 
اين! مثَّ سأل الشيخ آق فأجاب على الفور: إ نَّ زوغنوش ابشا قد أصاب فيما قال، وأان على رأيه اي سلط

ما على رأي زوغنوش  مشس الد  ين، واملوىل الكوراين عن رأيهما. وكان الفاتح يثق هبما كلَّ الث  قة، فأجااب: أهنَّ
 .(2)«جيب االستمرار يف احلرب، وابلعناية الصَّمدانيَّة سيكون لنا النَّصر، والظَّفر»ابشا، وقاال: 

اضرين، وابتهج السُّلطان الفاتح، واستبشر بدعاء الشَّيخني ابلنَّصر، وسرت احلمية واحلماس يف مجيع احل
 (3)والظَّفر، ومل ميلك نفسه من القول: من كان من أجدادي يف مثل قوَّيت؟!

لقد أيَّد العلماء الرَّأي القائل مبواصلة اجلهاد، كما فرح السُّلطان؛ حيث كان يعرب   عن رأيه، ورغبته يف 
قتحام  الفتح، وانتهى االجتماع بتعليماٍت من السُّلطان: أنَّ اهلجوم العامَّ، والتعليمات ابمواصلة اهلجوم حَّتَّ 

 .(4)وسيأمر هبا فور ظهور الفرصة املناسبة، وأنَّ على اجلنود االستعداد لذلك املدينة ابتت وشيكًة،

 عاشرًا: حممَّد الفاتح يوجِ ه تعليماته، ويتابع جنوده بنفسه:
من مايو وجَّه السُّلطان حممَّد الفاتح اجلنود إ ىل اخلشوع، وتطهري  27مجادى األوىل  18يف يوم األحد 

ر هلم  النُّفوس، والتَّقرُّب إ ىل هللا تعاىل ابلصَّالة، وعموم الطَّاعات، والتَّذلُّل، والدُّعاء بني يديه، لعلَّ هللا أن ييس  
قام الفاتح بنفسه ذلك اليوم بتفقُّد أسوار املدينة، ومعرفة الفتح، وانتشر هذا األمر بني عامَّة املسلمني، كما 

قع معينة يتمُّ فيها تركيز ااخر أحواهلا، وما وصلت إ ليه أوضاع املدافعني عنها يف النُّقاط املختلفة، وحدَّد مو 
، وتفقَّد فيها أحواهلم، وحثَّهم على اجلد   والتَّضحية يف قتال األعداء، كما ب عث إ ىل ال القصف العثماين  

غلطة الَّيت وقفت على احلياد مؤك  دًا عليهم عدم التَّدخُّل فيما سيحدث ضامنًا هلم الوفاء بعهده معهم، وأنَّه 
 سيعو  ضهم عن كل   ما خيسرونه من جرَّاء ما حيدث.

لتَّهليل، ويف مساء اليوم نفسه أوقد العثمانيُّون انرًا كثيفًة حول معسكرهم، وتعالت صيحاهتم، وأصواهتم اب
، حَّتَّ خي  ل للرُّوم: أن النَّار قد اندلعت يف معسكر العثمانيني، فإ ذا هبم يكتشفون: أنَّ العثمانيَّني (1)والتَّكبري

                                                           
 (.122انظر: حممَّد الفاتح للرَّشيدي، ص)(1)

 (.122انظر: حممَّد الفاتح، ص)(2)

 املصدر السابق نفسه.(3)

 (.164انظر: اتريخ الدَّولة العليَّة، حممد فريد، ص)(4)
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مًا ممَّا أوقع الرُّعب يف قلوب الرُّوم، ويف اليوم التَّايل  مايو كانت االستعدادات 28حيتفلون ابلنَّصر مقدَّ
قع العسكريَّة املختلفة ااملدافع ترمي البيزنط بنرياهنا، والسُّلطان يدور بنفسه على املو العثمانيَّة على أشد  ها، و 

هاً، ومذك  راً ابإل خالص، والدُّعاء، والتَّضحية، واجلهاد  .(2)متفق  داً، وموج  
م  بفتح وكان الفاتح كلَّما مرَّ جبمٍع من جنده خطبهم، وآاثر فيهم احلميَّة، واحلماس، وأابن هلم: أهنَّ

سائس هذه القسطنطينية سينالون الشَّرف العظيم، واجملد اخلالد، والثَّواب اجلزيل من هللا تعاىل، وستسدُّ د
على  (3)مرين، وسيكون ألوَّل جندي ينصب راية اإل سالمآواملت ألت عليهم األعداء،ا املدينة اليتَّ طاملا م

 .سور القسطنطينيَّة اجلزاء األوىف، والقطاعات الواسعة
ايت اجلهاد والقتال، وسورة آ اجلنود ويقرؤون على اجملاهدين وكان علماء املسلمني، وشيوخهم يتجوَّلون بني

األنفال، ويذك  روهنم بفضل الشَّهادة يف سبيل هللا، وابلشُّهداء السَّابقني حول القسطنطينيَّة، وعلى رأسهم أبو 
عند هجرته إ ىل املدينة يف  صلى هللا عليه وسلمان حممد أيوٍب األنصاري، ويقولون للمجاهدين: لقد نزل سي  د

دار أب أيوٍب األنصاري، وقد قصد أبو أيوب إ ىل هذه البقعة، ونزل هنا، وكان هذا القول يلهب اجلند، 
 .(4)ويبعث يف نفوسهم أشدَّ احلماس، واحلميَّة

ليهم التَّعليمات األخرية، مثَّ ألقى وبعد أن عاد الفاتح إ ىل خيمته، ودعا إ ليه كبار رجال جيشه، أصدر إ  
إ ذا متَّ لنا فتح القسطنطينيَّة، حتقَّق فينا حديٌث من أحاديث رسول هللا، ومعجزٌة من »عليهم اخلطبة التَّالية: 

معجزاته، وسيكون من حظ  نا ما أشاد به هذا احلديث من التَّمجيد، والتَّقدير، فأبلغوا أبناءان العساكر فرداً 
أنَّ الظفر العظيم الَّذي سنحرزه سيزيد اإل سالم قدراً، وشرفاً، وجيب على كل   جندي أن جيعل تعاليم فرداً: 

شريعتنا الغرَّاء نصب عينيه، فال يصدر عن أحٍد منهم ما جيايف هذه التَّعاليم، وليتجنَّبوا الكنائس، واملعابد، 
 .(5)«الَّذين ال يقاتلون...وال ميسُّوها أبذًى، ويدعوا القسس، والضُّعفاء، والعجزة 

قامة ابتهاٍل عامٍ ، دعا فيه الر  جال، والن  ساء، ويف هذا الوقت كان اإلمرباطور البيزنطيُّ جيم  ع النَّاس يف املدينة إل
بيان للدُّعاء، والتَّضرُّع، والبكاء يف الكنائس على طريقة النَّصارى لعلَّه أن يستجاب هلم، فتنجو املدينة  والص  

هذا احلصار، وقد خطب فيهم اإلمرباطور خطبًة بليغًة كانت اخر خطبٍة خطبها؛ حيث أكَّد عليهم من 
ستماتة يف محاية النَّصرانيَّة أمام املسلمني العثماني  ني، وكانت خطبًة واال ابلد  فاع عن املدينة حَّتَّ لو مات هو،

                                                                                                                                                                      
 (.60ل عثمان، يوسف اصاف، ص)آخ سالطني انظر: اتري(1)

 (.378انظر: الفتوح اإل سالمية عرب العصور، ص)(2)

 (.125انظر: حممَّد الفاتح، ص)(3)

 (.126انظر: حممَّد الفاتح، ص)(4)

 املصدر السَّابق نفسه.(5)
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لَّى اإل مرباطور ومن معه من النَّصارى الصَّالة رائعًة كما يقول املؤر  خون أبكت اجلميع من احلاضرين، كما ص
، مثَّ قصد اإل مرباطور قصره يزوره الز  ايرة األخرية، فودَّع (1)قدس الكنائس عندهمأاي صوفيا آكنيسة   األخرية يف

مجيع من فيه، واستصفحهم، وكان مشهدًا مؤث  راً، وقد كتب مؤرخو النَّصارى عن هذا املشهد، فقال َمْن 
 .(2)«لو أنَّ شخصاً قلُبه من خشٍب، أو صخٍر؛ لفاضت عيناه ابلدُّموع هلذا املنظر»حضره: 

ا صورة املسيح( معلَّقٍة يف إ حدى الغرف، فركع حتتها، ومههم ببعض  وتوجَّه قسطنطني حنو صورٍة )يزعمون: أهنَّ
يل مع زميله، ورفيقه، الدَّعوات، مثَّ هنض، ولبس املغفر على رأسه، وخرج من القصر عند حنو منتصف اللَّ 

وأمينه املؤر  خ فرانتزتس، مثَّ قاما برحلة تفقُّديٍَّة لقوات النَّصارى املدافعة، والحظا حركة اجليش العثماين   النَّشطة 
ا كانت ترشُّ  . وقبيل ذلك اللَّيل بقليٍل أرذَّت السَّماء رذاذًا خفيفاً، كأَّنَّ ، والبحري   املتوث  بة للهجوم الرب  ي  

لقد أوالان هللا رمحته، »السُّلطان الفاتح من خيمته، ورفع بصره إ ىل السَّماء، وقال:  ألرض رشَّاً، فخرجا
 .(3)«وعنايته، فأنزل هذا املطر املبارك يف أوانه، فإ نَّه سيذهب الغبار، ويسه  ل لنا احلركة

 «:فتح من هللا، ونصٌر قريب»احلادي عشر: 
م بدأ 1435مايو  29ه  املوافق 857مجادى األوىل سنة  20من يوم الثَّالاثء عند السَّاعة الواحدة صباحاً 

اهلجوم العامُّ على املدينة بعد أن ُأصدرت األوامر للمجاهدين الَّذين علت أصواهتم ابلتَّكبري، وانطلقوا حنو 
يها كثرٌي من النَّصارى، قيس الكنائس، والتجأ إ لااألسوار، وخاف البيزنطيُّون خوفًا عظيماً، وشرعوا يف دق   نو 

ً يف وقٍت واحٍد حسب خطٍَّة دقيقٍة أُعدَّت إب حكاٍم، وكان اجملاهدون  ً، وحبرايَّ وكان اهلجوم الن  هائي متزامناً بر  ايَّ
يرغبون يف الشَّهادة، ولذلك تقدَّموا بكل   شجاعٍة، وتضحيٍة، وإقدام حنو األعداء، وانل الكثري من اجملاهدين 

وادي ليكوس  وكان اهلجوم موزَّعًا على كثري من املناطق، ولكنَّه مركَّز ابلدَّرجة األوىل يف منطقةالشَّهادة، 
بقيادة السُّلطان حممَّد الفاتح نفسه، وكانت الكتائب األوىل من العثماني  ني متطر األسوار والنَّصارى بوابٍل من 

هام حماولني شلَّ حركة املدافعني، ومع است بسال البيزنطي  ني، وشجاعة العثماني  ني كان الضحااي القذائف والس  
، وبعد أن أهن كت الفرقة األوىل اهلجوميَّة، كان السُّلطان قد أعدَّ فرقًة (4)من الطَّرفني يسقطون أبعداٍد كبريةٍ 

عياء، ومتكَّنت الفرقة  اجلديدة من أخرى، فسحب األوىل، ووجَّه الفرقة الثَّانية، وكان املدافعون قد أصاهبم اإل 
قتحام، ولكنَّ النَّصارى استطاعوا قلب قاموا عليها مئات السَّالمل يف حماولة جادٍَّة لالأالوصول إ ىل األسوار، و 

                                                           
 (.129انظر: حممَّد الفاتح، ص)(1)

 املصدر السابق نفسه.(2)

 (.130املصدر السَّابق نفسه، ص)(3)

 (.380الفتوح اإل سالمية عرب العصور، ص)(4)
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السَّالمل واستمرَّت تلك احملاوالت املستميتة من املهامجني، والبيزنطيُّون يبذلون قصارى جهودهم للتَّصد  ي 
 حملاوالت التَّسلُّق.
ن تلك احملاوالت أصدر الفاتح أوامره للجنود ألخذ قسط من الرَّاحة، بعد أن أرهقوا وبعد ساعتني م

املدافعني يف تلك املنطقة، ويف الوقت نفسه أصدر أمرًا إ ىل قسٍم اثلٍث من املهامجني ابهلجوم على األسوار 
قد هدأ، وكانوا قد أُرهقوا،  املدافعون بتلك املوجة اجلديدة بعد أن ظنُّوا: أنَّ األمر ئوفوج من نفس املنطقة،

يف الوقت الَّذي كان املهامجون دماًء جديدًة معدًَّة، ومسَّتحيًة، ويف رغبٍة شديدٍة ألخذ نصيبهم من 
ق يف املنطقة البحريَّة، ممَّا شتَّت قوَّات املدافعني، وأشغلهم يف ا، كما كان القتال جيري على قدٍم وس(1)القتال

 .أكثر من جبهٍة فيوقٍت واحدٍ 
قع العدو   بدقٍَّة أكثر، وشرعوا يف مضاعفة اومع بزوغ نور الصَّباح أصبح املهامجون يستطيعون أن حيد  دوا مو 

جهودهم يف اهلجوم، وكان املسلمون يف محاسٍة شديدٍة، وحريصني على إ جناح اهلجوم، ومع ذلك أصدر 
فرصة للَمدافع، لتقوم بعملها مرًَّة أخرى، السُّلطان حممَّد األوامر إ ىل جنوده ابالنسحاب، لكي يتيحوا ال

حيث أمطرت األسوار، واملدافعني عنها بوابٍل من القذائف، وأتعبتهم بعد سهرهم طوال اللَّيل، وبعد أن 
نكشاريَّة يقودهم السُّلطان نفسه تغط  يهم نباُل وسهاُم  هدأت املدفعيَّة، جاء قسٌم جديٌد من شجعان اإل 

نكشاريَّة شجاعًة فائقًة، وبسالًة اندرًة  نفكُّ عن حماولة منعاملهامجني الَّيت ال ت املدافعني عنها، وأظهر جنود اإل 
يف اهلجوم، واستطاع ثالثون منهم تسلُّق السُّور أمام دهشة األعداء، ورغم استشهاد جمموعٍة منهم مبن فيهم 

، ممَّا زاد يف (2)ورفعوا األعالم العثمانيَّةقائدهم، فقد متكنوا من متهيد الطَّريق لدخول املدينة عند طوب قاب، 
 قتحام، كما فتُّوا يف عضد األعداء.محاس بقيَّة اجليش لال

ممَّا  (3)ويف نفس الوقت أصيب قائد املدافعني جستنيان جبراٍح بليغٍة دفعته إ ىل االنسحاب من ساحة املعركة
 قيادة املدافعني بنفسه حملَّ جستنيان الَّذي ركب إحدى اإلمرباطور قسطنطني أثَّر يف بقيَّة املدافعني، وقد توىلَّ 

السُّفن فارًَّا من أرض املعركة، وقد بذل اإلمرباطور جهودًا كبريًة يف تثبيت املدافعني الَّذين دبَّ اليأس يف 
 قلوهبم من جدوى املقاومة، يف الوقت الَّذي كان فيه اهلجوم بقيادة السُّلطان شخصيًا على أشد  ه حماوالً 

 استغالل ضعف الرُّوح املعنويَّة لدى املدافعني.
قتحام األسوار واالستيالء على اوقد واصل العثمانيُّون هجومهم يف انحيٍة أخرى من املدينة حَّتَّ متكَّنوا من 

بعض األبراج، والقضاء على املدافعني يف ابب أدرنة، ورفعت األعالم العثمانيَّة عليها، وتدفَّق اجلنود 
                                                           

 (.381املصدر السَّابق نفسه، ص)(1)

 (.382انظر املصدر السابق نفسه، ص)(2)

 (.137حممَّد الفاتح، ص)(3)
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رأى قسطنطني األعالم العثمانيَّة ترفرف على األبراج الشَّماليَّة ا ومل ون حنو املدينة من تلك املنطقة،العثمانيُّ 
للمدينة، أيقن بعدم جدوى الد  فاع، وخلع مالبسه حَّتَّ ال يعرف، ونزل عن حصانه، وقاتل حَّتَّ قتل يف 

 .(1)ساحة املعركة
اس اجملاهدين العثماني  ني، وسقوط عزائم النَّصارى املدافعني، وكان النتشار خرب موته دوٌر كبرٌي يف زايدة مح

ومتكَّنت اجليوش العثمانيَّة من دخول املدينة من مناطق خمتلفٍة، وفرَّ املدافعون بعد انتهاء قيادهتم، وهكذا 
يشاركهم  تمتكَّن املسلمون من االستيالء على املدينة، وكان الفاتح   رمحه هللا   مع جنده يف تلك اللَّحظا

ة الفوز ابلغلبة على األعداء من فوق صهوة جواده، وكان قوَّاده يهنئونه، وهو يقول:  فرحة النَّصر، ولذَّ
 .(2))احلمد هلل، لريحم هللا الشهداء، ومينح اجملاهدين الشَّرف، واجملد، ولشعيب الفخر، والشكر!(

بت يف استشهاد عدٍد من اجملاهدين، وقد هرب كان هناك بعض اجليوب الد  فاعية داخل املدينة الَّيت تسبَّ 
 29ه  املوافق 857مجادى األوىل  20أغلب أهل املدينة إ ىل الكنائس، ومل أيت ظهرية ذلك اليوم الثالاثء 

م، إ ال والسُّلطان الفاتح يف وسط املدينة حيفُّ به جنده، وقوَّاده، وهو يرد  دون: ما شاء هللا! 1453من مايو 
، صلى هللا عليه وسلم، وقال: لقد أصبحتم فاحتي القسطنطينيَّة الَّذين أخرب عنهم رسول هللا فالتفت إ ليهم

وهنَّأهم ابلنَّصر، وهناهم عن القتل، وأمرهم ابلر  فق ابلنَّاس، واإل حسان إ ليهم، مثَّ ترجَّل عن فرسه، وسجد هلل 
 .(3)على األرض شكراً، ومحداً، وتواضعاً هلل تعاىل

 ر: معاملة حممَّد الفاتح للنَّصارى املغلوبني:الثَّاين عش
اي صوفيا، وقد اجتمع فيها خلٌق كبرٌي من النَّاس، ومعهم القسس، والرُّهبان آوجَّه حممَّد الفاتح إ ىل كنيسة ت

قَّتب من أبواهبا خاف النَّصارى داخلها خوفاً عظيماً، االَّذين كانوا يتلون عليهم صلواهتم، وأدعيتهم، وعندما 
ام أحد الرُّهبان بفتح األبواب له، فطلب من الرَّاهب هتدئة النَّاس، وطمأنتهم، والعودة إ ىل بيوهتم أبماٍن، وق

فاطمأنَّ الناس، وكان بعض الرُّهبان خمتبئني يف سراديب الكنيسة، فلمَّا رأوا تسامح الفاتح، وعفوه، خرجوا، 
 كنيسة إ ىل مسجٍد، وأن يعدَّ هلذا األمر حَّتَّ تقام هباوأعلنوا إ سالمهم، وقد أمر الفاتح بعد ذلك بتحويل ال

أوَُّل مجعٍة قادمة، وقد أخذ العمَّال يعدُّون هلذا األمر، فأزالوا الصُّلبان، والتَّماثيل، وطمسوا الصُّور بطبقٍة من 
والعنوة هلا  اجلري، وعملوا منربًا للخطيب، وقد جيوز حتويل الكنيسة إ ىل املسجد، ألنَّ البلد فتحت عنوًة،

 حكمها يف الشَّريعة اإل سالميَّة.

                                                           
 (.139املصدر السابق نفسه ص)(1)

 (.131املصدر السابق نفسه، ص)(2)

 (.383الفتوح اإل سالمية عرب العصور، ص)(3)
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قامة الشَّعائر الد  ينيَّة، واختيار رؤسائهم الد  يني  ني، الَّذين هلم حقُّ احلكم إوقد أعطى السُّلطان للنَّصارى حر  يَّة 
قت نفسه فرض األقاليم األخرى، ولكنَّه يف الو طى هذا احلقَّ لرجال الكنيسة يف يف القضااي املدنيَّة، كما أع

 .(1)اجلزية على اجلميع
أن يشو  ه صورة الفتح « اتريخ العثماني  ني األتراك»كريسي يف كتابه:   لقد حاول املؤر  خ اإل جنليزيُّ إ دوارد شيربد

 (2)العثماين   للقسطنطينيَّة، ووصف السُّلطان حممَّد بصفاٍت قبيحٍة حقدًا منه، وبغضًا للفتح اإل سالمي   اجمليد
م يف محأة احلقد الصَّلييب   ضدَّ اإلسالم، فزعمت: أنَّ 1980رت املوسوعة األمريكيَّة املطبوعة يف عام وسا

قهم إ ىل أسوق الرَّقيق يف مدينة أدرنة، حيث اق غالبية نصارى القسطنطينيَّة، وساالسلطان حممَّد قام ابسَّتق
 .(3)متَّ بيعهم هناك

ة تقول: إ نَّ السلطان حممَّدًا الفاتح عامل أهل القسطنطينيَّة معاملًة رحيمًة، وأمر إ نَّ احلقيقة التَّارخييَّة النَّاصع
، وخاصًَّة أمراء  جنوده حبسن معاملة األسرى، والر  فق هبم، وافتدى عددًا كبريًا من األسرى من ماله اخلاص  

 احملافظة على عقائدهم، قفة، وهدَّأ من روعهم، وطمأهنم إ ىلااليوانن، ورجال الد  ين، واجتمع مع األس
وشرائعهم، وبيوت عبادهتم، وأمرهم بتنصيب بطريرك جديٍد، فانتخبوا أجناديوس بطريركاً، وتوجَّه هذا بعد 

قفة إ ىل مقر   السُّلطان، فاستقبله السُّلطان حممَّد الفاتح حبفاوٍة ابلغٍة، اانتخابه يف موكٍب حافٍل من األس
ا تكرمٍي، وتناول  ، دينيٍَّة، وسياسيٍَّة، واجتماعيٍَّة، وخرج وأكرمه أميَّ معه الطَّعام، وحتدَّث معه يف موضوعاٍت شَّتَّ

ت فكرته متامًا عن السَّالطني العثماني  ني وعن األتراك، بل واملسلمني  البطريرك من لقاء السُّلطان، وقد تغريَّ
نيٍَّة راسخٍة، وإ نسانيَّة رفيعٍة، ورجولٍة عامًَّة، وشعر: أنَّه أمام سلطاٍن مثقٍَّف صاحب رسالٍة، وعقيدٍة دي

قلَّ أتثراً، ودهشًة من بطريركهم، فقد كانوا يتصوَّرون: أنَّ القتل العامَّ ال بدَّ أمكتملٍة، ومل يكن الرُّوم أنفسهم 
 .(4)مٍ يستأنفون حياهتم املدنيَّة العاديَّة يف اطمئناٍن، وسال الحقهم، فلم متض أايٌم قليلٌة حَّتَّ كان النَّاس

كان العثمانيُّون حريصني على االلتزام بقواعد اإل سالم، ولذلك كان العدل بني النَّاس من أهم   األمور الَّيت 
حرصوا عليها، وكانت معاملتهم للنَّصارى خاليًة من أي   شكٍل من أشكال التَّعصُّب، والظُّلم، ومل خيطر ببال 

 .(5)ينهمالعثماني  ني أن يضطهدوا النَّصارى بسبب د

                                                           
 .(384وح اإل سالمية عرب العصور، ص)انظر: الفت(1)

 (.265انظر: جوانب مضيئة، ص)(2)

 (.267املصدر السَّابق نفسه، ص)(3)

 (.135، 134انظر: السُّلطان حممَّد الفاتح، ص)(4)

 (.274انظر: جوانب مضيئة، ص)(5)
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َلَل النَّصارى حتت احلكم العثماين   حتصَّلت على مجيع حقوقها الد  ينيَّة، وأصبح لكل   ملٍَّة رئيٌس ديين  ال  إ نَّ م 
خياطب غري حكومة السُّلطان ذاهتا مباشرًة، ولكل   ملٍَّة من هذه امللل مدارسها اخلاصَّة، وأماكن للعبادة، 

 .(1)دخَّل أحٌد يف ماليتها، وكانت تطلق هلم احلر  يَّة يف تكلُّم اللُّغة الَّيت يريدوهناواألديرة، كما أنَّه كان ال يت
إ نَّ السُّلطان حممَّداً الفاتح مل ُيظهر ما أظهره من التَّسامح مع نصارى القسطنطينيَّة إ ال بدافع التزامه الصَّادق 

مثَّ خبلفائه الرَّاشدين من بعده، الَّذين امتألت  ه وسلم،صلى هللا عليسيا ابلنَّيب   الكرمي ابإل سالم العظيم، وأت
 .(2)قف التَّسامح الكرمي مع أعدائهماصحائف اترخيهم مبو 

 
* * * 

 
 
 

  

                                                           
 (.283املصدر السَّابق نفسه، ص)(1)

 (.287املصدر السَّابق نفسه، ص)(2)
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 املبحث الثَّاين
ين آقالشَّيخ  الفاتح املعنوي للقسطنطينيَّة  مشس الدِ 

، وأصبح وطلب فنون العلوم، وتبحَّر فيهامَّد بن محزة الد  مشقي الرُّومي، ارحتل مع والده إ ىل الرُّوم، و حمه
 .إل سالميَّة يف عهدها العثماين   علماً من أعالم احلضارة ا
د  يق   رضي هللا عنه   كان مولده يف وهو معل  ُم الفاتح، ومرب  يه ، يتَّصل نسبه ابخلليفة الرَّاشد أب بكٍر الص  

سيا، مثَّ يف اابعة من عمره، ودرس يف أمالكرمي وهو يف السَّ  القرآنم( حفظ 1389ه /792) دمشق عام
 .م1459، وتويف عام حلب، مثَّ يف أنقرة

الكرمي،  القرآن، وهي: يَّة يف ذلك الزَّمندرَّس الشَّيخ آق مشس الد  ين األمري حممَّد الفاتح العلوم األساس
وكذلك يف جمال العلوم  (والفارسيَّة، والَّتُّكيَّة العربيَّة،لعلوم اإل سالميَّة، واللُّغات )والسُّنَّة النَّبويَّة، والفقه، وا

العلميَّة من الر  ايضيَّات، والفلك، والتَّاريخ، واحلرب. وكان الشيخ آق ضمن العلماء الَّذين أشرفوا على 
 السُّلطان حممَّد عندما توىلَّ إ مارة مغنيسيا ليتدرَّب على إ دارة الوالية، وأصول احلكم.

لتفتحن » :س الد  ين أن يقنع األمري الصَّغري أبنَّه املقصود ابحلديث النَّبوي   واستطاع الشيخ آق مش
 .(1)«ولنعم اجليش ذلك اجليش! ،فلنعم األمري أمريها ،القسطنطينية

ن   وجَّهه شيخه فورًا إ ىل  وعندما أصبح األمري حممَّد سلطااًن على الدَّولة العثمانية، وكان شااًب صغري الس  
، فحاصر العثمانيُّون القسطنطينيَّة برَّاً، وحبراً. ودارت احلرب العنيفة التَّحرُّك  جبيوشه لتحقيق احلديث النَّبوي  

 ( يوماً.54)
سفن أرسلها البااب إ ليهم،  وعندما حقق البيزنطيُّون انتصارًا مؤقَّتاً، وابتهج الشَّعب البيزنطيُّ بدخول أربع

إ نَّك »راء، والوزراء العثمانيُّون، وقابلوا السُّلطان حممد الفاتح، وقالوا له: وارتفعت روحهم املعنويَّة؛ اجتمع األم
دفعت هبذا القدر الكبري من العساكر إ ىل هذا احلصار جراًي وراء كالم أحد املشايخ   يقصدون آق مشس 

رنج فإلاالد الد  ين   فهلكت اجلنود، وفسد كثرٌي من العتاد، مث زاد األمر على هذا أبن أتى عوٌن من ب
. فأرسل السُّلطان حممَّد وزيره ويل الد  ين أمحد (2)«للكافرين داخل القلعة، ومل يعد هناك أمٌل يف هذا الفتح

 .(3)ابشا إ ىل الشَّيخ آق مشس الد  ين يف خيمته يسأله احللَّ، فأجاب الشَّيخ: )ال بدَّ من أن مينَّ هللا ابلفتح(

                                                           
 ديث.سبق َّتريج احل (1)
 (.146انظر: البطولة والفداء عند الصوفي ة، أسعد اخلطيب، ص ) (2)
 (.373انظر: العثمانيون يف الت اريخ واحلضارة، ص ) (3)
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ح له أكثر، فكتب هذه  أخرىفأرسل وزيره مرًَّة ومل يقتنع السلطان هبذا اجلواب،  ليطلب من الشَّيخ أن يوض  
.. إ نَّ حادث تلك السُّفن قد أحدث يف .هو املعزُّ النَّاصر)الر  سالة إ ىل تلميذه حممَّد الفاتح، يقول فيها: 

ابتة هي: إ نَّ العبد يدب  ر، وهللا القلوب التَّكسري، واملالمة، وأحدث يف الكفار الفرح والشَّماتة، إ نَّ القضيَّة الثَّ 
َنٌة من النَّوم بعد إ ال وقد حدثت .يقد  ر، واحلكم هلل . ولقد جلأان إ ىل هللا، وتلوان القرآن الكرمي، وما هي إ ال س 

 .(1)ألطاف هللا تعاىل، فظهرت من البشارات ما مل حيدث مثلها من قبُل(
ء، واجلنود، وعلى الفور قرَّر جملس احلرب العثماينُّ االستمرار أحدث هذا اخلطاب راحًة وطمأنينًة يف األمرا

يف احلرب لفتح القسطنطينيَّة، مثَّ توجَّه السُّلطان حممَّد إ ىل خيمة الشَّيخ مشس الد  ين، فقبَّل يده، وقال: 
يمة شيخه ليأمر عل  مين اي سيدي دعاًء أدعو هللا به؛ ليوف  قين! فعل مه الشَّيخ دعاًء، وخرج السُّلطان من خ

 .(2)ابهلجوم العَّام
أراد السلطان أن يكون شيخه جبانبه أثناء اهلجوم، فأرسل إ ليه يستدعيه، لكنَّ الشيخ كان قد طلب 
يدخل عليه أحٌد اخليمة، ومنع حرَّاُس اخليمة رسوَل السُّلطان من الدُّخول، وغضب حممَّد الفاتح،  أال َّ

تدعيه، فمنع احلراس السُّلطان من دخول اخليمة بناًء على أمر الشَّيخ، وذهب بنفسه إ ىل خيمة الشَّيخ ليس
الفاتح خنجره، وشقَّ جدار اخليمة يف جانٍب من جوانبها، ونظر إ ىل الدَّاخل، فإ ذا شيخه ساجد هلل  فأخذ

يف سجدة طويلٍة، وعمامته متدحرجٌة من على رأسه، وشعر رأسه األبيض يتدىلَّ على األرض، وحليته 
بيضاء تنعكس مع شعره كالنُّور، مثَّ رأى السُّلطان شيخه يقوم من سجدته، والدُّموع تنحدر على خدَّيه، ال

 .(3)فقد كان يناجي ربَّه، ويدعوه إب نزال النَّصر، ويسأله الفتح القريب
ابجلنود العثمانيني وعاد السُّلطان حممَّد الفاتح عقب ذلك إ ىل مقر   قيادته، ونظر إ ىل األسوار احملاصرة، فإ ذا 

 .(4)وقد أحدثوا ثغراٍت ابلسُّور تدفَّق منها اجلنود إ ىل القسطنطينيَّة
ا فرحي بوجود مثل هذا الرَّجل يف زمين  .(5)ففرح السُّلطان بذلك، وقال: ليس فرحي لفتح املدينة؛ إ َّنَّ

د أنَّ الشَّيخ مشس الد  ين ظهرت ب«: البدر الطَّالع»وقد ذكر الشَّوكاين يف  ركته، وظهر فضله، وأنَّه حدَّ
 .(6)للسُّلطان الفاتح اليوم الذي تفتح فيه القسطنطينيَّة على يديه

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 (.374العثماني ون يف الت اريخ واحلضارة، ص ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 (.167/ 2لطالع )انظر: البدر ا (5)
 (.166/ 2املصدر السابق نفسه ) (6)
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وعندما تدفَّقت اجليوش العثمانيَّة إ ىل املدينة بقوٍَّة، ومحاٍس؛ تقدَّم الشَّيخ إ ىل السُّلطان الفاتح ليذك  ره بشريعة 
 .(1)ي يف الشَّريعة اإل سالميَّةهللا يف احلرب، وحبقوق األمَّة املفتوحة، كما ه

وبعد أن أكرم السلطان حممد الفاتح جنود الفتح ابهلدااي، والعطااي، وعمل هلم مأدبًة حافلًة استمرت ثالثة 
ٍم،  : قيمت خالهلا الز  ينات، واملهرجاانت، وكان السُّلطان يقوم خبدمة جنوده بنفسه متمث  اًل ابلقول السَّائدأأايَّ

(. مثَّ هنض ذلك الشَّيخ العامل الورع آق مشس الد  ين، وخطبهم، فقال: اي جنود مخادمهسي  د القوم )
لتفتحنَّ القسطنطينية فلنعم األمري »قال يف شأنكم:  صلى هللا عليه وسلماإل سالم! اعلموا، واذكروا: أنَّ النَّيب 
 .(2)«أمريها، ولنعم اجليش ذلك اجليش!
تبذ  روا،  فيما أصبتم من أموال الغنيمة، وال اال تسرفو قنا ويغفر لنا! أال ونسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يوف   

وأنفقوها يف الرب  ، واخلري ألهل هذه املدينة، وامسعوا لسلطانكم، وأطيعوه، وأحبُّوه. مثَّ التفت إ ىل الفاتح، 
بيل هللا، مثَّ صاح مكرباً ل عثمان، فكن على الدَّوام جماهدًا يف سآوقال: اي سلطاين! لقد أصبحت قرَّة عني 

 .(3)ابهلل يف صوٍت جهوريٍ  جليدٍ 
وقد اهتدى الشَّيخ آق مشس الدين بعد فتح القسطنطينية إ ىل قرب الصَّحاب   اجلليل أب أيوب األنصاري   

 .(4)مبوضع قريب من سور القسطنطينيَّة
 .(5)صوفيا ايآوكان الشيخ آق مشس الد  ين أوَّل من ألقى خطبة اجلمعة يف مسجد 

 ين خيشى على السُّلطان الغرور  :الشَّيخ مشس الدِ 
كان السُّلطان حممَّد الفاتح حيبُّ شيخه مشس الد  ين حبًَّا عظيماً، وكانت له مكانٌة كبريٌة يف نفسه، وقد بنيَّ 

فرحي يتمثَّل  إ نَّكم ترونين فرحاً، فرحي ليس فقط لفتح هذه القلعة، إ نَّ » :السُّلطان ملن حوله   بعد الفتح  
 .«يف وجود شيٍخ عزيز اجلانب يف عهدي، هو مؤد  ب الشَّيخ آق مشس الد  ين

إ نَّ احَّتامي »وعربَّ السُّلطان عن هتيُّبه لشيخه يف حديٍث له مع وزيره حممود ابشا. قال السُّلطان الفاتح: 
، إ نَّين أشعر؛ وأان جبا  .(6)«نبه ابالنفعال والرَّهبةللشيخ آق مشس الد  ين احَّتاٌم غري اختياريٍ 

مجة   أي .»ذكر صاحب البدر الطَّالع: أنَّه  آق مشس ».. مثَّ بعد يوٍم جاء السُّلطان إ ىل خيمة صاحب الَّتَّ
  وهو مضطجٌع، فلم يقم له، فقبَّل السُّلطان يده، وقال له: جئتك حلاجٍة. قال: وما هي؟ قال: أن  «الد  ين

                                                           
 (374انظر: العثماني ون يف الت اريخ واحلضارة، ص ) (1)
 سبق َّتريج احلديث. (2)

 (.149انظر: حمم د الفاتح، ص ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 (.374انظر: العثماني ون يف التاريخ واحلضارة، ص ) (5)
 (375ص )املصدر السابق نفسه،  (6)
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وقال: إ نَّه أييت إ ليك  السُّلطان، أبرم عليه السُّلطان مراراً، وهو يقول: ال! فغضبأدخل اخللوة عندك، فأىب، ف
. فقال الشيخ: إ نَّك إ ذا دخلت اخللوة؛ ّتد  واحد من األتراك فتدخله اخللوة بكلمٍة واحدة، وأان أتىب عليَّ

لك، والغرض من اخللوة حتصيل لذًَّة تسقط عندها السَّلطنة من عينيك، فتختلُّ أمورها، فيمقت هللا علينا ذ
 االعدالة، فعليك أن تفعل كذا، وكذا، وذكر له شيئًا من النَّصائح، مثَّ أرسل إ ليه ألف ديناٍر، فلم يقبل، ومل  

خرج السُّلطان حممَّد خان، قال لبعض َمْن معه: ما قام الشَّيخ يل. فقال له: لعلَّه شاهد فيك من الزُّهو   
 .(1)«...مل يتيسَّر مثله للسَّالطني العظام، فأراد بذلك أن يدفع عنك بعض الزُّهو    بسبب هذا الفتح الَّذي

ميان، واإلسالم، واإل حسان،  هكذا كان هذا العامل اجلليل الَّذي حرص على تربية حممَّد الفاتح على معاين اإل 
راً يف علوم الد  ين، والتَّزكية فقط، بل كان عا ، والصَّيدلة، وكان ومل يكن هذا الشَّيخ متبح   ملاً يف النَّبات، والط  ب  

نيويَّة، وحبوثه يف علم النَّبات، ومدى مناسبتها للعالج من األمراض. وبلغت  مشهورًا يف عصره ابلعلوم الدُّ
 .(2)(إ نَّ النَّبات ليحد  ث آق مشس الد  ين)شهرته يف ذلك أن أصبح مثاًل بني النَّاس يقول: 

.. وصار مع كونه طبيبًا للقلوب طبيبًا لألبدان، فإ نَّه اشتهر: أن الشَّجرة كانت .» وقال الشَّوكاين عنه:
 .(3)«..تناديه، وتقول: أان شفاء من املرض الفالين، مثَّ اشتهرت بركته، وظهر فضله

 وكان الشيخ يهتمُّ ابألمراض البدنيَّة قدر عنايته ابألمراض النَّفسيَّة.
ْعد يَة، فقد كانت هذه األمراض يف عصره تسب  ب واهتمَّ الشيخ آق مشس الد  ي

ُ
ن اهتمامًا خاصًَّا ابألمراض امل

من اخلطأ تصوُّر: أنَّ »قال فيه:  «مادَّة احلياة»، وألَّف يف ذلك كتااًب ابلَّتُّكيَّة بعنوان الفيف موت اآل
لعدوى، هذه العدوى بطريق ا آخراألمراض تظهر على األشخاص تلقائيَّاً، فاألمراض تنتقل من شخٍص إىل 
 .(4)«حيدث بواسطة بذوٍر حيَّة صغريٌة، ودقيقٌة إ ىل درجة عدم القدرة على رؤيتها ابلعني اجملرَّدة، لكن هذا

وبذلك وضع الشَّيخ آق مشس الدين تعريف امليكروب يف القرن اخلامس عشر امليالدي، وهو أوَّل َمْن فعل 
عد أربعة قرون من حياة الشَّيخ آق مشس الد  ين جاء ذلك، ومل يكن امليكروسكوب قد خرج بعُد. وب

، والبيولوجيُّ الفرنسيُّ لويس ابستري ليقوم أبحباثه، وليصل إ ىل نفس النَّتيجة.  الكيميائيُّ
مادَّة »واهتمَّ الشيخ آق مشس الد  ين أيضًا ابلسَّرطان، وكتب عنه. ويف الط  ب   ألَّف الشَّيخ كتابني مها: 

ومها ابللُّغة الَّتُّكيَّة، والعثمانيَّة. وللشَّيخ ابللُّغة العربيَّة سبع كتب، هي: حلُّ  «ب الط  ب   كتا»، و«احلياة

                                                           
 (.167/ 2البدر الط الع ) (1)
 (.375العثماني ون يف التاريخ واحلضارة، ص ) (2)

 (166/ 2البدر الط الع ) (3)
 (.376العثماني ون يف التاريخ واحلضارة، ص ) (4)
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املشكالت، الر  سالة النُّوريَّة، مقاالت األولياء، رسالٌة يف ذكر هللا، تلخيص املتائن، دفع املتائن، رسالٌة يف 
 .(1)شرح حاجي ابيرام ويل

 وفاته: 
نه كونيوك بعد أن أحسَّ ابحلاجة إ ىل ذلك، رغم إ صرار السُّلطان على بقائه يف عاد الشيخ إ ىل موط
 .(2)م فعليه من هللا الرَّمحة، واملغفرة والر  ضوان1459ه /863إستانبول، ومات عام 

ين ، وفاتح مغواٌر إ ال كان حوله جمموعٌة من العلماء الرَّاب وهكذا سنَّة هللا يف خلقه ال ني  ني، خيرج قائٌد رابَّ
يسامهون يف تعليمه، وتربيته، وترشيده، واألمثلة يف ذلك كثرية، وقد ذكران دور عبد هللا بن ايسني مع حيىي 
بن إ براهيم يف دولة املرابطني، والقاضي الفاضل مع صالح الد  ين يف الدَّولة األيوبيَّة، وهذا آق مشس الد  ين 

فرمحة هللا على اجلميع، وتقبل هللا جهودهم، وأعماهلم، وأعلى ذكرهم يف  مع حممَّد الفاتح يف الدَّولة العثمانيَّة.
 املصلحني!

* * * 
 املبحث الثَّالث

 أثر فتح القسطنطينيَّة على العامل األوريبِ  واإلسالمي ِ 
فتح انت القسطنطينيَّة قبل فتحها عقبًة كبريًة يف وجه انتشار اإل سالم يف أوربة، ولذلك فإ نَّ سقوطها يعين: ك

اإل سالم لدخول أوربة بقوٍَّة وسالٍم ملعتنقيه أكثر من ذي قبل. ويعترب فتح القسطنطينيَّة من أهم   أحداث 
، وخصوصًا اتريخ أوربة، وعال ه املؤر  خون األوربيُّون، ومن اتبعهم هناية التَّاريخ العاملي   قتها ابإل سالم؛ حَّتَّ عدَّ

 .(3)، وبداية العصور احلديثةالعصور الوسطى
ذها عاصمًة للدَّولة  وقد قام السُّلطان بعد ذلك على ترتيب خمتلف األمور يف املدينة، وإ عادة حتصينها، واَّتَّ

 .(4)العثمانيَّة، وأطلق عليها لقب إ سالم بول؛ أي: مدينة اإل سالم
، واخلزي، وّتسَّم هلم خطر ولقد أتثَّر الغرب النَّصراينُّ بنبأ هذا الفتح، وانتاب النَّصارى شعوٌر ابلفزع، واألمل

جيوش اإل سالم القادمة من إستانبول، وبذل الشُّعراء، واألدابء ما يف وسعهم لتأجيج انر احلقد، وبراكني 
الغضب يف نفوس النَّصارى ضدَّ املسلمني، وعقد األمراء، وامللوك اجتماعاٍت طويلًة، ومستمرًَّة، وتنادى 

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 (.384) انظر: اتريخ الد ولة العثماني ة، يلماز أوزنتوان، ص (3)
 (.164انظر: اتريخ الد ولة العلي ة، حمم د فريد بك، ص ) (4)
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زازات، وكان البااب نيقوال اخلامس أشدَّ النَّاس أتثُّراً بنبأ سقوط القسطنطينيَّة، النَّصارى إ ىل نبذ اخلالفات، واحل
وعمل جهده، وصرف وقته يف توحيد الدُّول اإليطاليَّة، وتشجيعها على قتال املسلمني، وترأس مؤمتراً عقد يف 

مجيع جهودها، وقوَّهتا ضدَّ روما، أعلنت فيه الدُّول املشَّتكة عن عزمها على التَّعاون فيما بينها، وتوجيه 
العدو املشَّتك. وأوشك هذا احللف أن يتمَّ إ ال أنَّ املوت عاجل البااب بسبب الصَّدمة العنيفة النَّاشئة عن 

مارس سنة  25العثمانيني، والَّيت تسبَّبت يف مه  ه، وحزنه، فمات كمدًا يف  سقوط القسطنطينيَّة يف يد
 .(1)م1455

الطيب دوق بورجونداي، والتهب محاساً، ومحيًَّة واستنفر ملوك النَّصارى إ ىل قتال  وحتمَّس األمري فيليب
بون للنَّصرانيَّة، وحتوَّلت فكرة قتال  املسلمني، وحذا حذوه الباروانت، والفرسان، واملتحم  سون، واملتعص  

ا حروَب النَّصارى ضدَّ املسلمني، املسلمني إ ىل عقيدٍة مقدَّسٍة تدفعهم لغزو بالدهم، وتزعَّمت البابويُة يف روم
ه مناسبًا لتقوية دولته، آوكان السُّلطان حممَّد الفاتح ابملرصاد لكل   حترُّكات النَّصارى، وخطَّط، ونفَّذ ما ر 

، وبالد سيااماوتدمري أعدائه، واضطَّر النَّصارى الَّذين كانوا جياورون السُّلطان حممَّداً، أو يتامخون حدوده يف 
، فتظاهروا ابلفرح، وبعثوا وفودهم إ ىل السُّلطان يف أدرنة املورة ، وطرابزون، وغريهم أن يكتموا شعورهم احلقيقيَّ

 .(2)لتهنئته على انتصاره العظيم
وحاول البااب بيوس الثَّاين بكل   ما أويت من مقدرٍة خطابيٍَّة، وحنكٍة سياسيٍَّة أتجيج احلقد الصَّلييبَّ يف نفوس 

وابً، وملوكاً، قادًة، وجنوداً، واستعدَّت بعض الدُّول لتحقيق فكرة البااب اهلادفة للقضاء على النَّصارى شع
العثماني  ني، وملَّا حان وقت النَّفري اعتذرت دول أوربة بسبب متاعبها الدَّاخلية، فلقد أهنكت حرب املئة عام 

الدُّستوريَّة، وحروهبا األهليَّة، وأمَّا أسبانيا فهي إ نكلَّتا، وفرنسا، كما أنَّ بريطانيا كانت منهمكًة يف مشاغلها 
يطاليَّة فكانت هتتمُّ بتوطيد  ا ابلدَّولة عالقاهتمشغولٌة ابلقضاء على مسلمي األندلس، وأمَّا اجلمهورايت اإل 

 قتها مع الدَّولة العثمانيَّة.العثمانيَّة مكرهًة، وحبَّاً يف املال، فكانت هتتمُّ بعال
احلملة الصَّليبية مبوت زعيمها البااب، وأصبحت اجملر، والبندقيَّة تواجه الدَّولة العثمانيَّة وانتهى مشروع 

قًة، وحسن جواٍر مع العثماني  ني رعايًة ملصاحلها، وأمَّا اجملر فقد الوحدمها؛ أمَّا البندقيَّة، فعقدت معاهدًة صد
رب، واليوانن، و  اهنزمت أمام اجليوش العثمانيَّة، واستطاع العثمانيُّون أن ق، الفألايضمُّوا إ ىل دولتهم بالد الص  

                                                           
 (.137، 136انظر: الس لطان حمم د الفاتح، ص ) (1)
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والقرم، واجلزر الرَّئيسيَّة يف األرخبيل. وقد متَّ ذلك يف فَّتٍة قصرية، حيث دامههم السُّلطان الفاتح، وشتَّت 
 .(1)مشلهم، وأخذهم أخذاً عظيماً 

جهوده يف انحيتني اثنتني: حاول  ٍة تركيزبكل   ما أويت من مهارٍة، وقدرٍة سياسيَّ  (بيوس الثاين)وحاول البااب 
ا اأوَّاًل أن يقنع األتراك ابعتن ، ومل يقم إب رسال بعثات تبشرييَّة لذلك الغرض، وإ َّنَّ قتصر على اق الد  ين النَّصراين  

إ رسال خطاٍب إ ىل السُّلطان حممَّد الفاتح يطلب منه أن يعضد النَّصرانية، كما عضدها قبله قسطنطني، 
لوفيس، ووعده أبنَّه سيكفر عنه خطاايه إ ن هو اعتنق النَّصرانية خملصاً، ووعده مبنحه بركته، واحتضانه، وك

ومنحه صكًَّا بدخول اجلنَّة. وملا فشل البااب يف خطَّته هذه جلأ إ ىل اخلطَّة الثَّانية خطَّة التَّهديد، والوعيد، 
انية قد بدأ فشلها مسبقاً هبزمية اجليوش الصَّليبيَّة، والقضاء على واستعمال القوَّة، وكانت نتائج هذه اخلطَّة الثَّ 

 .(2)ياحلملة الَّيت قادها هونياد اجملر 
؛ فنقول: لقد عمَّ الفرح، واالبتهاج املسلمني يف ربوع  آاثروأمَّا  ، آسياهذا الفتح املبني يف املشرق اإل سالمي  

ل األجيال، ولقد تطلَّعت له طوياًل، وها قد حتقَّق، وأرسل وأفريقية، فقد كان هذا الفتح حلم األجداد، وأم
السُّلطان حممَّد الفاتح رسائل إ ىل حكَّام الد  اير اإل سالميَّة يف مصر، واحلجاز، وبالد فارس، واهلند، وغريها، 

الشُّكر،  قيمت صلواتأخيربهم هبذا النَّصر اإل سالمي   العظيم   وأذيعت أنباء االنتصار من فوق املنابر، و 
 .(3)قمشة املزركشة أبلواهنا املختلفةوزُي  نت املنازل، واحلوانيت، وعل  قت على اجلدران، واحلوائط األعالم، واأل

فلمَّا بلغ ذلك، ووصل وفد الفاتح؛ ُدقَّت »: الواقعةيف هذه  «بدائع الزُّهور»يقول ابن إ ايس صاحب كتاب 
عثمان  خور اثين رسواًل إ ىل ابنآينة، مثَّ إ نَّ السُّلطان عنيَّ برسباي أمري البشائر ابلقلعة، ونودي يف القاهرة ابلز   

 .(4)«الفتح يهن  ئه هبذا
وندع املؤر  خ أاب احملاسن بن تغري بردي يصف شعور النَّاس، وحاهلم يف القاهرة عندما وصل إ ليها وفد 

وهلل احلمد واملنَّة على هذا الفتح العظيم،  قلت:»الفاتح، ومعهم اهلدااي، وأسريان من عظماء الرُّوم، قال: 
وجاء القاصد املذكور، ومعه أسريان من عظماء إستانبول، وطلع هبما إ ىل السُّلطان )سلطان مصر إ ينال( 

والنَّاس قاطبًة هبذا الفتح  ومها من أهل القسطنطينيَّة، وهي الكنيسة العظيمة إبستانبول، فسرَّ السُّلطان،
ماً ، وزُ البشائر لذلك م، وُدقَّتالعظي ، مثَّ طلع القاصد املذكور وبني يديه األسريان ي  نت القاهرة بسبب ذلك أايَّ

وقد  ،املذكور، ورفقته شوارع القاهرة خامس وعشرين شوَّال بعد أن اجتاز القاصد االثننيإ ىل القلعة يف يوم 
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لغاية، وعمل السُّلطان اخلدمة ابحلوش احتفل النَّاس بزينة احلوانيت، واألماكن، وأمعنوا يف ذلك إ ىل ا
 .(1)..«.السُّلطاين من قلعة اجلبل

وهذا الَّذي ذكره ابن تغري بردي من وصف احتفال النَّاس، وأفراحهم يف القاهرة بفتح القسطنطينيَّة ما هو 
ح برسائل الفتح إ ىل . وقد بعث السُّلطان حممَّد الفاتخرىإ ال صورًة لنظائر هلا قامت يف البالد اإل سالميَّة األ

سلطان مصر، وشاه إ يران، وشريف مكَّة، وأمري القرمان، كما بعث مبثل هذه الرَّسائل إ ىل األمراء املسيحي  ني 
 .(2)ق، واجملر، والبوسنة، وصربيا، وألبانيا، وإ ىل مجيع أطراف مملكتهالفألااجملاورين له يف املورة، و 

  من رسالة الفاتح إىل سلطان مصر: 
نشاء الشَّيخ أمحد ليك مقتطفاٍت من رسالة الفاتح إ ىل أخيه سلطان مصر األشرف إ ينال، وهي من إ  وإ  

م جماهدون يف سبيل هللا، وال خيافون لومة »..الكوراين:  إ نَّ من أحسن سنن أسالفنا   رمحهم هللا تعاىل  : أهنَّ
َقات ُلوا الَّذ يَن اَل ﴿ون، ممتثلني قوله تعاىل: الئم، وحنن على تلك السُّنَّة قائمون، وعلى تيك األمنية دائم

ُنونَ  ّللَّ   يُ ْؤم  من اغربَّت قدماه يف سبيل هللا حرَّمه هللا على »ومستمسكني بقوله عليه السَّالم:  [29]التوبة: ﴾اب 
نعام، معتصمني حببل هللا ذي اجلالل، « النَّار َمُمنا يف هذا العام عمَّمها هللا ابلربكة واإل  واإل كرام، َفه 

كني بفضل امللك العالم إ ىل أداء فرض الغزاء يف اإل سالم مؤمترين أبمره تعاىل:  قَات ُلوا الَّذ يَن يَ ُلوَنُكْم ﴿ومتمس  
 وجهَّزان عساكر الغزاة، واجملاهدين من الرب  ، والبحر لفتح مدينٍة ملئت فجوراً، [123]التوبة: ﴾م َن اْلُكفَّار  

 سط املمالك اإل سالميَّة، تباهي بكفرها فخراً.وكفراً؛ الَّيت بقيت و 
َا َحَصفٌ   َعَلى اخَلد   اأَلَغر    (3)َفَكاهنَّ

 

َا َكَلٌف َعَلى َوْجه  الَقَمر   وََكَأهنَّ
 

ددان هلا كما أمران هللا بقوله: قع جانٌب منها يف البحر، وجانب منها يف الرب  ، فأعا.... هذه املدينة الو 
ْ لَُهم﴿ وا ِعدُّ

َ
ا  َوأ ةٖ  ٱۡسَتَطۡعُتممذ ِن قُوذ كلَّ أهبة يعتدُّ هبا، ومجيع أسلحٍة يعتمد عليها من   [ 60]سورة األنفال: ﴾م 

ت يف آالربق، والرَّعد، واملنجنيق، والنَّقب، واحلجور، وغريها من جانب الرب  ، والُفلك املشحون، واجلوار املنش
لسَّادس والعشرين من ربيع األوَّل من شهور سنة سبع البحر كاألعالم من جانب البحر، ونزلنا عليها يف ا

 ومخسني ومثاَّنئة.
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د  ي اآل  َن فاْجَته د يفَ ُقْلُت ل لن َّْفس  ج 
 

 َوَساع د ْيين فَ َهَذا َما مَتَنْيتُ  
 

؛ أصرُّوا، واستكربوا، وكانوا من الكافرين، فأحطنا هبا حماصرًة، وحاربناهم، وحاربو  ان، فكلَّما ُدعوا إ ىل احلق  
 وقاتلناهم، وقاتلوان، وجرى بيننا وبينهم القتال أربعًة ومخسني يوماً وليلًة.

 ٌ  إ َذا َجاَء َنْصُر هللا  َواْلَفْتُح َهني  
 

 َعَلى اْلَمْرء  َمْعُسوُر األُُمور  وَصْعبُ َها 
 

لنُّجوم رجوماً جلنود فمَّت طلع الصُّبح الصَّادق من يوم الثالاثء يوم العشرين من مجادى األوىل؛ هجمنا مثل ا
د  يقيُّ بربكة العدل الفاروقي   ابلضَّرب احليدري آل ل عثمان قد منَّ هللا ابلفتح الشَّياطني، سخَّرها احلكم الص  

بُ رَ ﴿قبل أن تظهر الشَّمس من مشرقها  ى َبل  السَّاَعُة َمْوع ُدُهْم َوالسَّاَعُة أَْدهَ   َسيُ ْهَزُم اجلَْْمُع َويُ َولُّوَن الدُّ
وأوَّل من قُتل، وُقطع رأسه ثكفورهم اللَّعني الكنود، فأهلكوا كقوم عاد، ومثود،  [46ـ  45: قمر]ال﴾ َوأََمرُّ 

روا على غاأب، فُقتل من قُتل، وُأسر َمْن به بقي، و آفحفظهم مالئكة العذاب، فأوردهم النَّار، وبئس امل
فَ ُقط َع َداب ُر ﴿يهم حنٌي من الدَّهر مل يكن شيئاً مذكوراً جوا كنوزهم، ودفافينهم، موفوراً، فأتى علخر أخزاينهم، و 

فيومئٍذ يفرح املؤمنون بنصر هللا، فلمَّا ظهران على  [45: نعا ]األ﴾ ُد ّلل َّ  َرب   اْلَعاَلم نيَ اْلَقْوم  الَّذ يَن ظََلُموا َواحلَْمْ 
ان امنه الصَّليب، والنَّ جنا خر أهؤالء األرجاس األجناس احللوس؛ طهَّران القوس من القسوس، و  قوس، وصريَّ

كَّة واخلطبة، فوقع أمر هللا،  معابد عبدة األصنام مساجد أهل اإل سالم، وتشرَّفت تلك اخلطَّة بشرف الس  
 .(1)«..يعملون وبطل ما كانوا

وأرسل السُّلطان الفاتح رسالة إ ىل شريف مكَّة عن طريق سلطان مصر، وقد ردَّ سلطان مصر على خطاب 
ة، مثل ال عريَّة املعرب   سُّلطان حممَّد، وهداايه مبقطوعٍة من النَّثر األدب   الرَّفيع، وجاءت فيها بعض األبيات الش  

 :قول الشَّاعر
تُ َه                       ا ب ْك                       َراً َوَم                       ا أَْمَهْرهُتَ                       ا  َخطَب ْ

 

 إ ال قَ نَ                              اً َوقَ َواض                               َباً َوفَ َوار َس                              ا 
 

 ت  السُّ              ْمُر الَع              وايل َمْه              َرهُ َم              ْن َكانَ              
 

 ل بَ           ْت لَ           ُه ب            ْيُض احُلُص           ون  َعَراي َس           اجُ  
 

َاَرَه                       ا  هللا َأْك                      رَبُ َم                      ا َجنَ ْي                      َت مث 
 

لَ               َك غارس               ا   (2)إ ال وََك               اَن أَب ُ               ْوَك قَ ب ْ
 

 وقد جاء يف رسالة سلطان مصر أيضاً هذا البيت: قال الشاعر:
 هللا َأْك                    رَبُ َه                    َذا النَّْص                    ُر والظََّف                    رُ 

 

 (3)ُم الَبَش       رُ َه       َذا ُه       َو الَف       ْتُح اَل َم       ا يَ        ْزعُ  
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 :ن مصر مبناسبة فتح القسطنطينيَّةوقال شاعر سلطا
  ُج                 لُّ الَع                 َزامي  َك                 َذا فَ ْل                 َيُكْن يف  هللا  

 

 َوإ ال فَ                اَل َّتُْف                و اجلُُف                ْوُن الصَّ                وار مُ  
 

َياُده                 ا  َكَتائ بُ                 َك الَبْح                 ُر اخل َض                 مُّ ج 
 

                   َتالط مُ  
ُ
 إ َذا َم                  ا هَتَ                   دَّْت َمْوُج                  ه امل

 

 ْنُص                      ور  الل                        َواء  ُمَظفَّ                      رٌ حتُ                       ْيُط مب َ 
 

 لَ              ُه النَّْص              ُر َوالتَّْأي ْي              ُد َعْب              ٌد َوَخ              اد مُ  
 

ْس             اَلم  اَي َم             ْن ب غَ             ْزو ه    فَ يَ             ا اَنص              َر اإل 
 

ُم الزََّم                ان  َمواس                 مُ    َعلَ                ى الُكْف                ر  َأايَّ
 

 هت                نَّ ب َف                ْتٍح َس                اَر يف  األْرض  ذ ْك                رُهُ 
 

 (1)ع        امي ُ َس       َرى الَغْي        ُث حَيْ       ُدوُه الصَّ        با والنَّ  
 

  رسالة السُّلطان حممَّد الفاتح ِإىل شريف مكَّة: 
وجَّه السُّلطان حممَّد الفاتح رسالًة إ ىل شريف مكَّة املكرَّمة مبناسبة فتح القسطنطينيَّة بشَّره فيها ابلفتح، 

 وطلب الدُّعاء، وأرسل له اهلدااي من الغنائم، وهذه بعض فقراهتا:
راً مبا رزق هللا »يقول:  «مكَّة املكرَّمة»والثَّناء على شريف بعد مقد  مٍة يف املدح،  فقد أرسلنا هذا الكتاب مبش  

رأت، وال أذٌن مسعت، وهي تسخري البلدة املشهورة ابلقسطنطينيَّة،  لنا يف هذه السَّنة من الفتوح الَّيت ال َعنيٌ 
ر بقدوم هذه املسرَّ  ة العظمى، واملوهبة الكربى، مع سكان احلرمني فاملأمول من مقر   عز  كم الشَّريفة أن يُبش  

الشَّريفني، والعلماء، والسَّادات املهتدين، والزُّهاد، والعبَّاد الصاحلني، واملشايخ، واألجماد الواصلني، واألئمَّة 
كني أبذايل سرادقات بيت هللا احلرام، الَّيت ك غار، والكبار أمجعني، واملتمس   العروة الوثقى اخليار املتَّقني، والص  

ال انفصام هلا، واملشرفني بزمزم، واملقام، واملعتكفني يف قرب جوار رسول هللا عليه التَّحيَّة والسَّالم، داعني 
لدوام دولتنا يف العرفات متضر  عني من هللا نصرتنا، أفاض علينا بركاهتم، ورفع درجاهتم، وبعثنا مع املشار إ ليه 

من الذَّهب اخلالص التَّام   الوزن، والعيار املأخوذ من تلك الغنيمة، وسبعة  هديًة لكم خاصًَّة ألفي فلوري
قي اللفقراء، منها ألفان للسَّادات، والنُّقباء، وألف للخدَّام املخصوصني للحرمني، والب أخرىفلوري  آالف

لتَّقسيم بينهم مبقتضى للمساكني احملتاجني يف مكَّة، واملدينة املنورَّة، زادمها هللا شرفاً، فاملرجو منكم ا
احتياجهم، وفقرهم، وإ شعار كيفيَّة السَّري إ لينا، وحتصيل الدُّعاء منهم لنا دائمًا ابللُّطف، واإل حسان إ ن شاء 

يادة السَّرمديَّة إ ىل يوم الد  ين  .(2)«هللا تعاىل، وهللا حيفظكم، ويبقيكم ابلسَّعادة األبديَّة، والس  
 ى رسالة السُّلطان حممَّد الفاتح:وقد ردَّ شريف مكَّة عل

وفتحناها بكمال األدب، وقرأانها مقابل الكعبة املعظَّمة بني أهل احلجاز، وأبناء العرب، فرأينا فيها من »
ال القرآن ما هو شفاٌء ورمحٌة للمؤمنني، وشاهدان من فحاويها ظهور معجزة رسول هللا خامت النَّبي  ني، وما هي إ  

                                                           
 (.177ص ) املصدر السابق نفسه، (1)

 (.47الد ولة العثماني ة، الد كتور مجال عبد اهلادي، ص ) (2)
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العظمى، وتوابعها الَّيت متانة حصنها مشهورٌة بني األانم، وحصانة سورها معروفٌة عند « ةالقسطنطينيَّ »فتح 
، ومحدان هللا بتيسري ذلك األمر العسري، وحتصيل ذلك املهم   اخلطري، وبششنا ذلك غاية  اخلواص   والعوام  

الكرام، روَّح هللا أرواحهم،  ابئكم العظام، والسُّلوك مسالك أجدادكمآالبشاشة، وابتهجنا من إ حياء مراسم 
 .(1)«وجعل أعلى غرف اجلنان مكاهنم يف إ ظهار احملبَّة لسكَّان األراضي املقدَّسة

 

* * * 
  

                                                           
 (.48املصدر السابق نفسه. ص ) (1)
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 املبحث الرَّابع
 أسباب فتح القسطنطينيَّة

ا هو نتيجٌة جلهوٍد تراكميَّة قام هبا املسلمو إ   ن منذ العصور نَّ فتح املسلمني للقسطنطينيَّة مل أيت من فراٍغ، وإ َّنَّ
. وزاد االهتمام بفتح صلى هللا عليه وسلمال يف حتقيق بشارة رسول هللا األوىل لإل سالم، رغبًة من تلك األجي

القسطنطينيَّة مع ظهور دولة بين عثمان، ونالحظ: أنَّ سالطني الدَّولة العثمانيَّة كانوا أصحاب فقٍه عميٍق 
، وحرصه اتح ذلك الفقه، ويظهر ذلك من خالل سريته اجلهاديَّةلسنَّة األخذ ابألسباب، ومارس حممَّد الف

ا ﴿:على العمل بقوله تعاىل واْ لَُهم مذ ِعدُّ
َ
َِباِط  ٱۡسَتَطۡعُتمَوأ ةٖ َومِن ر  ِن قُوذ  . [60]سورة األنفال:﴾  ٱۡۡلَۡيلِ م 

مجيع أنواع القوى على اختالفها، لقد فهم حممَّد الفاتح من هذه اآلية: أنَّ أمر التَّمكني هلذا الد  ين حيتاج إ ىل 
ية شرحًا عمليًَّا يف جهاده امليمون، فقام حبشد جيٍش عظيٍم حلصار وتنوُّعها، ولقد قام بشرح هذه اآل

 .. إ خل..القسطنطينية، ومل يتوان يف جلب كل   سالٍح معروٍف يف زمانه من مدافع، وفرسان، ورماة
نياً، فَّتىبَّ على معاين  ولقد كان اجليش الَّذي حاصر القسطنطينيَّة بقيادة حممَّد الفاتح قد أُعدَّ إ عدادًا رابَّ

ميان، والتَّقوى، وحتمَّل األمانة، وأدَّى الر  سالة املنوطة به، ولقد ترىبَّ على معاين العقيدة الصَّحيحة، وأشرف  اإل 
بية، ولقد جعلوا من كتاب هللا تعاىل نيُّون على تلك الَّتَّ راد، فألا، وسنَّة نبي  ه منهجًا هلم يف تربية العلماء الرَّابَّ

 فكانوا يربُّوهنم على:
  أنَّ هللا تعاىل واحٌد ال شريك له، ومل يتَّخذ صاحبًة، وال ولداً، وأنَّه منزٌَّه عن النَّقائص؛ وموصوٌف  1

 ابلكماالت الَّيت ال تتناهى.
  ﴿كل   شيء، ومالكه، ومدب  ر أمره  وأنَّه سبحانه خالق   2

َ
ۗۡ وَ  ٱۡۡلَۡلقُ ََل َلُ أ ۡمُر

َ
 .[54]سورة األعراف:﴾  ٱۡۡل

َوَما بُِكم ﴿ظهرت أو خفيت:   وأنَّه سبحانه وتعاىل مصدر كل   نعمٍة يف هذا الوجود، دقَّت أو عظمت، 3
ِۡعَمةٖ فَِمَن  ِن ن  ِه م   .[53]سورة النحل:﴾  ٱّللذ

نس ان، وم ا  األرض، وال يف السَّم اء، و   وأنَّ علمه حميٌط بكل   شيٍء، فال َّتفى عليه خافيٌة يف 4 م ا خيفي اإل 
نذ ﴿يعلن: 

َ
َ َوأ ٍء ِعۡلَمَۢا  ٱّللذ ِ ََشۡ

َحاَط بُِكل 
َ
 .[12]سورة الطالق:﴾ قَۡد أ

نسان أعماله بواسطة مالئكته يف كتاٍب ال يَّتك صغريًة، وال كبرية إ ال  5   وأنَّه سبحانه يقي  د على اإل 
ا يَۡلفُِظ مِن قَۡوٍل ﴿لحظة املناسبة، والوقت املناسب: لأحصاها، وسينشر ذلك يف ا يۡهِ َرقِيٌب مذ إَِلذ َلَ

 .[18]سورة ق:﴾ ١٨َعتِيدٞ 
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  وأنَّه سبحانه يبتلي عباده أبموٍر َّتالف ما حيبُّون، وما يهوون؛ ليعرف النَّاس معادهنم، َمْن منهم يرضى  6
يادة. َوَمْن منهم يغضب، بقضاء هللا وقدره، ويسل  م له ظاهراً، وابطناً،  مامة والس   فيكون جديرًا ابخلالفة واإل 

ِي﴿اوي شيئاً، وال يسند إ ليه شيء: ويسخط، فال يس ۡحَسُن  ٱۡۡلََيوَٰةَ وَ  ٱلَۡمۡوَت َخلََق  ٱَّلذ
َ
يُُّكۡم أ

َ
ِّلَۡبلَُوُكۡم أ

 .[2]سورة الملك:﴾ َعَمٗلا  
حكمه يف كل   ما أييت، وما  إ ليه، والذ حبماه، ونزل على   وأنَّه سبحانه يوف  ق، ويؤي  د، وينصر َمْن جلأ 7

ُ إِنذ َوَيِّۧـِل ﴿يذر: ِي ٱّللذ َل  ٱَّلذ لِِحيَ وَُهَو َيَتَوَّلذ  ٱۡلِكَتََٰبه نَزذ َٰ  . [196]سورة األعراف:﴾  ٱلصذ
دوه، فال يشركوا به شيئاً:  8 َن بَ ﴿  وأنَّه سبحانه وتعاىل حقُّه على العباد أن يعبدوه، ويوح   ل  اّللََّ َفاْعُبْد وَُكْن م 

 .[66: زمر]ال ﴾الشَّاك ر ينَ 
   وأنَّه سبحانه حدَّد مضمون هذه العبودية، وهذا التَّوحيد يف القرآن العظيم. 9

راد، واجلنود على حقيقة فاأليف تربية  صلى هللا عليه وسلمج الرَّسول ولقد هنج علماء الدَّولة العثمانيَّة منه
 النَّجاة، وركَّزوا يف البيان على اجلوانب التَّالية: املصري، وسبيل

َما َمَثُل ﴿  إ نَّ هذه احلياة مهما طالت؛ فهي إ ىل زواٍل، وإ نَّ متاعها مهما عظم فإ نَّه قليٌل:  1 ةِ إِنذ ۡنَيا ٱۡۡلََيوَٰ  ٱلُّ
نَزۡلَنَُٰه ِمَن 

َ
َمآءِ َكَمآٍء أ ۡرِض َنَباُت  ۦبِهِ  ٱۡخَتلََط فَ  ٱلسذ

َ
ُكُل مِ  ٱۡۡل

ۡ
ا يَأ نَۡعَٰمُ وَ  ٱُلذاُس مذ

َ
َخَذِت  ٱۡۡل

َ
ٓ أ َٰٓ إَِذا َحَّتذ

ۡرُض 
َ
يذنَۡت زُۡخُرَفَها وَ  ٱۡۡل َِٰدُروَن  ٱزذ ُهۡم َق نذ

َ
ٓ أ ۡهلَُها

َ
ٓ َوَظنذ أ ا  َعلَۡيَها ا فََجَعلَۡنََٰها َحِصيدا ۡو َنَهارا

َ
ۡمُرنَا َّلًۡٗل أ

َ
ٓ أ ََٰها تَى

َ
أ

 ِ ۡم َتۡغَن ب
ذ ن ل
َ
ۡمِس  َكأ

َ
ِ  ٱۡۡل ُل َكَذَٰل ِ ُرون ٱٓأۡلَيَِٰت َك ُنَفص   .[24]سورة يونس: ﴾لَِقۡوٖم َيتََفكذ

ۡنَياقُۡل َمَتَُٰع ﴿  .[77]سورة النساء:﴾ قَلِيلٞ  ٱلُّ
نَّة، أو يف النَّار مستقرُّون:   وأنَّ كلَّ اخللق إ ىل هللا راجعون، وعن أعماهلم مسؤولون، وحماسبون، ويف اجل 2
ََيَۡسُب ﴿
َ
نَسَٰنُ أ ن يُۡۡتَ  ٱۡۡلِ

َ
 .[36]سورة القيامة:﴾ ٣٦َك ُسًدى أ

نيا، وكذلك عذاب النَّار ينسي كل  ر  3 احٍة، وحالوٍة يف هذه   وأنَّ نعيم اجلنَّة يُنسي كلَّ تعٍب، ومرارٍة يف الدُّ
نيا:  تذۡعَنَُٰهۡم ِسنَِي ﴿الدُّ فََرَءيَۡت إِن مذ

َ
ا ََكنُواْ يُوَعُدوَن ٢٠٥أ ۡغَنَٰ ٢٠٦ُثمذ َجآَءُهم مذ

َ
ا ََكنُواْ ُيَمتذُعونَ َعنۡ  َمآ أ ﴾ ٢٠٧ُهم مذ

 .[207ـ  205 شعراء:]ال
نيا، واستقرارهم يف اجلنَّة، أو يف النَّار سيمرُّون بسلسلٍة طويلٍة من األهوال،  4   وأنَّ النَّاس مع زوال الدُّ

َها ﴿:دوالشَّدائ يُّ
َ
َٰٓأ ْ  ٱُلذاُس يَ اَعةِ َربذُكۡم  إِنذ َزلَۡزلََة  ٱتذُقوا آ ١ٌء َعِظيٞم ََشۡ  ٱلسذ يَۡوَم تََرۡوَنَها تَۡذَهُل ُُكُّ ُمۡرِضَعٍة َعمذ

ۡرَضَعۡت َوتََضُع ُُكُّ ذَاِت ََحٍۡل ََحۡلََها َوتََرى 
َ
ََٰرىَٰ َوَلَِٰكنذ َعَذاَب  ٱُلذاَس أ ََٰرىَٰ َوَما ُهم بُِسَك ِ ُسَك  ٱّللذ

 .[2ـ  1]الحج: ﴾ ٢َشِديٞد 
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ا ََيَۡعُل فََكۡيَف َتتذُقوَن إِن كَ ﴿:وقال تعاىل َمآءُ ١٧ِشيًبا  ٱلۡوِۡلَدَٰنَ َفۡرُتۡم يَۡوما َۢ بِهِ  ٱلسذ  ۥََكَن وَۡعُدهُ  ۦ  ُمنَفِطُر
 .[18ـ  17: مزمل]ال﴾ ١٨َمۡفُعوًَل 

ميان ابهلل  (1)  وسبيل النَّجاة من شر   هذه األهوال، ومن تلك الشَّدائد، والظَّفر ابجلنَّة، والبعد عن النار 5 ابإل 
ِينَ إِنذ ﴿صَّاحلات ابتغاء مرضاته: وعمل التعاىل،  لَِحَِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱَّلذ َٰ َٰٞت ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها  ٱلصذ لَُهۡم َجنذ
نَۡهَُٰر  

َ
َٰلَِك  ٱۡۡل  .[11]سورة البروج: ﴾١١ ٱلَۡكبِيُ  ٱلَۡفۡوزُ َذ

نيُّون يف الدَّولة العثمانيَّة على منهج الرَّسول  راد، فاأليف تبصري  هللا عليه وسلمصلى ومضى العلماء الرَّابَّ
واجلنود، والقادة، والشَّعب بدورهم، ورسالتهم يف األرض، ومنزلتهم، ومكانتهم عند هللا، وظلُّوا على هذه 
احلال من التَّبصري، والتَّذكري؛ حَّتَّ انقدح يف ذهنهم ما هلم عند هللا، وما دورهم ورسالتهم يف األرض. وأتثُّراً 

بية  راد، واجلنود، والقادة، فهذا حممَّد الفاتح نفسه فألااحلميدة تولَّدت احلماسة، والعزمية يف نفوس هبذه الَّتَّ
 الذي ترىبَّ على هذا املنهج يفتخر هبذه املعاين والقيم يف أشعاره، فنجده يقول:

 ومحاسي: بذل اجلهد خلدمة ديين، دين هللا.
 .قهر أهل الكفر مجيعاً جبنودي: جند هللاأعزمي: أن 

 وتفكريي: منصب  على الفتح، على النَّصر، على الفوز، بلطف هللا.
نيا بعد االمتثال ألمر هللا؟!  جهادي: ابلنَّفس، وابملال، فماذا يف الدُّ

 من املرَّات لوجه هللا. الفقي: الغزو مئات اآلاوأشو 
 .(2)رجائي: يف نصر هللا، ومسو   الدَّولة على أعداء هللا

طان حممَّد فَ ْتَح مدينة طرابزون، وكان حاكمها نصرانيَّاً، وكان يريد أن يباغتها على غرٍَّة، وعندما أراد السُّل
فأعدَّ العدَّة، واستصحب معه عددًا كبريًا من العمَّال املتخص  صني يف قطع األشجار، وتعبيد الطُّرق. وقد 

تسلَّقها على يديه، ورجليه كسائر صادف الفاتح يف طريقه بعض اجلبال العالية الوعرة فَّتجَّل عن فرسه، و 
اجلند )وكانت معه والدة حسن أوزون زعيم الَّتُّكمان جاءت لإل صالح بني السُّلطان حممَّد وابنها( فقالت 

. فأجاب .«فيم تشقى كلَّ هذا الشَّقاء اي بينَّ، وتتكبَّد كلَّ هذا العناء، هل تستحقُّ طرابزون كلَّ هذا؟!»له: 
نَّ هللا قد وضع هذا السَّيف يف يدي ألجاهد به يف سبيله، فإ ذا أان مل أحتمَّل هذه املتاعب، الفاتح: اي أماه! إ  

                                                           
 (.34 -19انظر: منهج الر سول يف غرس الروح اجلهادي ة، ص ) (1)
 (.258انظر: العثماني ون يف الت اريخ واحلضارة، ص ) (2)
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َوأَُؤد   هبذا السيف حقَّه؛ فلن أكون جديرًا بلقب الغازي الَّذي أمحله، وكيف ألقى هللا بعد ذلك يوم 
ميانيَّة  (1)القيامة؟!  العميقة.وهكذا كان معظم اجلنود، والقادة بسبب تربيتهم اإل 

لقد كان جيش حممَّد الفاتح يف حصار القسطنطينيَّة على جانٍب عظيٍم من التمسُّك ابلعقيدة الصَّحيحية، 
 .(2)ة شعائر الد  ين، واخلضوع هلل رب   العاملنيإقاموالعبادات، و 

راعات العقديَّة بداخلها، لقد ذكر املؤر  خون أسباابً كثريًة يف فتح القسطنطينيَّة، كضعف الدَّولة البيزنطيَّة، والص   
كل الدَّاخلي للدُّول األوربيَّة بسبب القتال؛ الذي نشأ بني الدُّول األوربيَّة لعقود طويلٍة، وغري ذلك من آوالت

 األسباب.

  أثر حتكيم شرع هللا تعاىل على الدَّولة العثمانيَّة يف زمن السُّلطان حممَّد الفاتح: 
العبد معرفًة  ويف حياة األمم والشُّعوب تكسب صلى هللا عليه وسلموسنَّة رسوله إ نَّ التأمُّل يف كتاب هللا، 

ق، وكتاب هللا تعاىل مليٌء بسننه، وقوانينه املبثوثة يف افاآلأصيلًة أبثر سنن هللا يف األنفس، والكون، و 
ُ يُرِيُد ﴿ب، قال تعاىل:اجملتمعات، والدُّول، والشُّعو  َ لَُكۡم َويَ  ٱّللذ ِ ِينَ ۡهِديَُكۡم ُسََنَ ِّلَُبي  ِمن َقۡبلُِكۡم  ٱَّلذ

ُ َوَيُتوَب َعلَۡيُكۡمۗۡ وَ   .[26]سورة النساء: ﴾َعلِيٌم َحِكيٞم  ٱّللذ
صلى هللا ، فقد كان صلى هللا عليه وسلموسنن هللا تتَّضح ابلتَّدبُّر يف كتاب هللا، وفيما صحَّ عن رسول هللا 

ث لريشد أصحابه إ ىل شيٍء من السُّنن، ومن ذلك: أنَّ يقتنص الفرص، ويستفيد من األحدا عليه وسلم
كانت ال ُتسبق، فحدث مرًَّة أن سبقها أعراب  على قعوٍد له، فشقَّ « العضباء»قته   عليه الصَّالة والسَّالم   ان

من سنن  ، فقال هلم   عليه الصَّالة والسَّالم   كاشفًا عن سنَّةٍ صلى هللا عليه وسلمذلك على أصحاب النَّيب   
نيا إ ال وضعه»هللا:   .(3)«حق  على هللا أن ال يرفع شيئاً من الدُّ

ري،  آاثروقد أرشدان كتاب هللا إ ىل تتبُّع  السُّنن يف األمكنة ابلسَّعي، والسَّرْي، ويف األزمنة من التَّاريخ، والس  
ۡرقَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكۡم ُسََنٞ فَِسُيواْ ِِف ﴿قال تعاىل: 

َ
ْ فَ  ِض ٱۡۡل َٰقَِبُة  ٱنُظُروا بِيَ َكۡيَف ََكَن َع ِ َهََٰذا ١٣٧ ٱلُۡمَكذ 

ى َوَموِۡعَظةٞ ل ِۡلُمتذقَِي   .[138ـ  137عمران: آل ]﴾ ١٣٨َبَياٞن ل ِلنذاِس َوُهدا
ْ قُِل ﴿اىل: وأرشدان القرآن الكرمي إ ىل معرفة السُّنن ابلنَّظر، والتَّفكُّر، قال تع َمَٰ َماَذا ِِف  ٱنُظُروا َٰتِ ٱلسذ  َو

ۡرِض  وَ 
َ
يذاِم ١٠١َعن قَۡوٖم َلذ يُۡؤِمُنوَن  ٱُلُُّذرُ وَ  ٱٓأۡلَيَُٰت َوَما ُتۡغِن  ٱۡۡل

َ
ِينَ َفَهۡل يَنَتِظُروَن إَِلذ ِمۡثَل أ ْ ِمن  ٱَّلذ َخلَۡوا

ْ َقۡبلِِهۡم  قُۡل فَ  َِن  ٱنَتِظُرٓوا  .[102ـ  101]يونس: ﴾ ١٠٢ ٱلُۡمنَتِظرِينَ إِّن ِ َمَعُكم م 

                                                           
 (.263انظر: حمم د الفاتح، ص ) (1)
 (.206حلسبة يف العصر اململوكي، د. حيدر الص افح، ص )انظر: ا (2)
ري، ابب: انقة رسول هللا ) (3)  (.6/86أخرجه البخاري : كتاب اجلهاد والس  
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 ايت القرآن يظهر لنا: أنَّ السُّنن اإِلهليَّة ختتصُّ خبصائص:آ ومن خالل 
ا قدٌر سابٌق:  أوَّاًل: ِإهنَّ

ا ََكَن لََعَ ﴿قال تعاىل:  ُ ِمۡن َحَرٖج فِيَما فََرَض  ٱُلذِب ِ مذ ِ ُسنذَة  ۥه َلُ  ٱّللذ ِينَ ِِف  ٱّللذ ۡمُر  ٱَّلذ
َ
َخلَۡواْ مِن َقۡبُل  َوََكَن أ

 ِ ا مذ  ٱّللذ  .[38]سورة األحزاب:﴾ ٣٨ۡقُدوًرا قََدرا
قٌع ال حياد عنه، وال معدل، فما شاء كان، اأي: أنَّ حكم هللا تعاىل، وأمره الَّذي يقد  ره كائٌن ال حمالة، وو 

 وما مل يشأ مل يكن.

ا ال تتحوَّل، وال تتبدَّل:  اثنًيا: ِإهنَّ
ذۡم يَنَتهِ ﴿قال تعاىل:  ِيوَ  ٱلُۡمَنَٰفُِقونَ لذئِن ل َرٞض وَ  نَ ٱَّلذ َُلُۡغرِيَنذَك بِِهۡم ُثمذ ََل  ٱلَۡمِديَنةِ ِِف  ٱلُۡمرِۡجُفونَ ِِف قُلُوبِِهم مذ

ِخُذواْ َوُقت ِلُواْ َتۡقتِيٗلا ٦٠َُيَاوُِرونََك فِيَهآ إَِلذ قَلِيٗلا 
ُ
ۡيَنَما ثُقُِفٓواْ أ

َ
ۡلُعونَِيه أ  .[61ـ  60: حزاب]األ﴾ ٦١مذ

ََٰتلَكُ ﴿وقال تعاىل:  ِينَ ُم َولَۡو َق ذُواْ  ٱَّلذ ۡدَبَٰرَ َكَفُرواْ لََول
َ
ا  ٱۡۡل ِ ُسنذَة ٢٢ُثمذ ََل ََيُِدوَن َوِّل اا َوََل نَِصيا قَۡد  ٱلذَِّت  ٱّللذ

ه َولَن ََتَِد لُِسنذةِ  ِ َخلَۡت ِمن َقۡبُل  .[23ـ  22: فتح]ال﴾ ٢٣َتۡبِديٗلا  ٱّللذ

ا ماضية ال تتوقَّف:  اثلثًا: ِإهنَّ
ْ َفَقۡد َمَضۡت ُسنذُت  قُل﴿قال تعاىل:  ا قَۡد َسلََف ِإَون َيُعوُدوا ْ ُيۡغَفۡر لَُهم مذ ْ إِن يَنَتُهوا ِيَن َكَفُرٓوا ل َِّلذ

لِيَ  وذ
َ
 . [38]سورة األنفال: ﴾٣٨ٱۡۡل

ا ال خُتاَلف، وال تنفع خمالفُتها:  رابعاً: إهنَّ
رِْض َفَينُْظُروا َكيَْف ﴿قال تعاىل: 

َ
فَلَْم يَِسُيوا ِِف اۡل

َ
َشدذ ََكَن َع  أ

َ
ْكََثَ ِمنُْهْم َوأ

َ
ِيَن ِمْن َقبْلِِهْم ََكنُوا أ قبَُة اَّلذ

ْغَن َعنُْهْم َما ََكنُوا يَْكِسُبوَن 
َ
رِْض َفَما أ

َ
ا َجاَءتُْهْم رُُسلُُهْم بِاْْلَي َِناِت فَرُِحوا بَِما  قُوذةً َوآثارا ِِف اۡل فَلَمذ

ِ وَْحَدهُ َوَكَفْرنَا  ْم َما ََكنُوا بِهِ يَْسَتْهزِئُوَن ق بِهِ اِعنَْدُهْم ِمَن الْعِلِْم وَحَ  َسَنا قَالُوا آَمنذا بِاّللذ
ْ
ْوا بَأ

َ
ا َرأ فَلَمذ

ِ الذَِّت قَْد َخلَْت ِِف ِعَبادِهِ  بَِما ُكنذا بِهِ ُمْۡشِكَِي  َسَنا ُسنذَة اّللذ
ْ
ْوا بَأ

َ
ا َرأ  فَلَْم يَُك َينَْفُعُهْم إِيَماُنُهْم لَمذ

 .[85ـ  82: غافر]﴾ وََخِۡسَ ُهَنالَِك الََْكفُِرونَ 

 خامساً: ال ينتفع هبا املعاندون، ولكن يتَّعظ هبا املتَّقون:
ۡرِض قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكۡم ُسََنٞ فَِسُيواْ ِِف ﴿قال تعاىل: 

َ
ْ فَ  ٱۡۡل َٰقَِبُة  ٱنُظُروا بِيَ َكۡيَف ََكَن َع ِ َهََٰذا ١٣٧ ٱلُۡمَكذ 

ى َوَموِۡعَظةٞ ل ِۡلُمتذقَِي َبَياٞن ل ِل  .[138ـ  137عمران: آل ]﴾ ١٣٨نذاِس َوُهدا
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ا تسري على الرَبِ  والفاجر:  سادساً: إهنَّ
املَّتت  بة على من امتثل  اثرفاملؤمنون، واألنبياء أعالهم قدراً تسري عليهم سنن هللا، وهلل سنٌن جاريٌة تتعلَّق ابآل

العثماني  ني التزموا بشرع هللا يف كل   شؤوهنم، ومرُّوا مبراحل طبيعيٍَّة يف حياة  أمر هللا، أو أعرض عنه، ومبا أنَّ 
.  الدُّول، فإ نَّ أثر حكم هللا فيهم واضٌح بني  

نيويَّة الَّيت ظهرت يل من خالل دراسيت للدَّولة  اثرويٌَّة. أمَّا اآلخر أ أخرىدنيويَّة، و  آاثروللحكم مبا أنزل هللا  الدُّ
اةالعثمانيَّ   :؛ فإ هنَّ

 أوَّاًل: االستخالف، والتَّمكني:
ة شعائر هللا إقامحيث جند العثماني  ني منذ زعيمهم األوَّل عثمان حَّتَّ حممَّد الفاتح، ومن بعده حرصوا على 

على أنفسهم، وأهليهم، وأخلصوا هلل يف حتاكمهم إ ىل شرعه، فاهلل سبحانه وتعاىل قوَّاهم، وشدَّ أزرهم، 
العثمانيُّون شريعة هللا يف األرض الَّيت حكموها، فمكَّن هلم املوىل   عزَّ وجل    أقاميف األرض، و  واستخلفهم

 امللك، ووطَّأ هلم السُّلطان.
نيٌَّة انفذٌة ال تتبدَّل يف الشُّعوب واألمم؛ الَّيت تسعى جاهدًة إل  ة شرع هللا.قاموهذه سنٌَّة رابَّ

هم مبا وعد به املؤمنني قبلهموقد خاطب تعاىل املؤمنني من هذه األ ، فقال سبحانه يف سورة مَّة واعدًا إ ايَّ
ُ وََعَد ﴿النُّور:  ِينَ  ٱّللذ لَِحَٰتِ َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وََعِملُواْ  ٱَّلذ َٰ ۡرِض لَيَۡسَتۡخلَِفنذُهۡم ِِف  ٱلصذ

َ
ِينَ  ٱۡسَتۡخلََف َكَما  ٱۡۡل  ٱَّلذ

 سرائيل.من بين إ    [55]سورة النور: ﴾ِمن َقۡبلِِهۡم 
ميان، وحتاكموا إ ىل شريعة الرَّمحن، فأتتهم مثرة ذلك، وأثره الب ََِنذ لَُهۡم ﴿قي: اولقد حقَّق العثمانيُّون اإل  َوَّلَُمك 

ِيدِيَنُهُم   فحقَّقوا التَّحاكم إ ىل الد  ين، فتحقَّق هلم التَّمكني. [55]سورة النور:﴾ لَُهۡم  ٱۡرتََضَٰ  ٱَّلذ

 تقرار:اثنياً: األمن واالس
مارات املتنازع ة، وبعد أن أكرم هللا تع اىل العثماني  ني  آسياك انت ب الد  الصُّغرى مضطرب ًة، وكثرت فيها اإل 

مارات، وتوجيهها حنو اجلهاد يف سبيل هللا تع اىل؛ ي سَّر هللا للدَّول ة العثمانيَّ ة األمن،  بتوحيد تلك اإل 
م فيه ا شرع هللا؛ حيث جند: أنَّ الدَّول ة العثمانيَّ ة بعد أن اسُتخلفت مكَّن واالستقرار يف تلك الرُّب وع الَّيت حك

 هللا هلا، وأعطاها دواعي األمن، وأسباب االستقرار؛ حَّتَّ حتافظ على مكانتها.
ميان والعمل بشرعه، وحكمه أن ر هلم األمن؛ الَّذي ينشدون وهذه سنٌَّة جاريٌة ماضيٌة َضم ن هللا ألهل اإل   ييس  

قدار، وهو مقل  ب القلوب، وهللا يهب قعهم، فبيده سبحانه مقاليد األمور، وتصريف األايف أنفسهم، وو 
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رك أبنواعه، قال تعاىل: األمن املطلق ملن استقام على التَّوحيد، وتطهَّر  ِينَ ﴿من الش   ْ َولَۡم يَۡلبُِسوٓاْ  ٱَّلذ َءاَمُنوا
َٰٓئَِك لَُهُم  ْولَ

ُ
ۡمنُ ٱإِيَمََٰنُهم بُِظۡلٍم أ

َ
ۡهَتُدوَن  ۡۡل  . [82]سورة األنعا :﴾ ٨٢َوُهم مُّ

رك: صغريه، وكبريه. إ نَّ  فنفوسهم يف أمٍن من املخاوف، ومن العذاب، والشَّقاء؛ إ ذا خلصت هلل من الش  
 حتكيم شرع هللا فيه راحٌة للنُّفوس؛ لكوهنا متسُّ عدل هللا، ورمحته، وحكمته.

منني ابالستخالف، مثَّ التَّمكني مل حيرمهم بعد ذلك من التأمني، والتَّطمني، إ نَّ هللا تعاىل بعد أن وعد املؤ 
 .والبعد عن اخلوف، والفزع

رك أبنواعه؛ حقَّق هللا هلم األمن يف النُّفوس على مستوى  إ نَّ العثماني  ني عندما حقَّقوا العبوديَّة هلل، ونبذوا الش  
 الشَّعب والدَّولة.

 ح:اثلثاً: النَّصر، والفت
إ نَّ العثماني  ني حرصوا على نصرة دين هللا بكل   ما ميلكون، وحتقَّقت فيهم سنَّة هللا يف نصرته ملن ينصره؛ ألنَّ 

نذ ﴿ه بعزَّته، وقوَّته، قال تعاىل: هللا ضمن ملن استقام على شرعه أن ينصره على أعدائ َ َُ ُ  َوَّلَن َمن  ٱّللذ
هُ  ُ َُ َ إِنذ  ۥٓ  يَن ِينَ  ٤٠َعزِيٌز  لََقوِي   ٱّللذ َُٰهۡم ِِف  ٱَّلذ نذ كذ ۡرِض إِن مذ

َ
ْ  ٱۡۡل قَاُموا

َ
ةَ أ لَوَٰ ْ  ٱلصذ ةَ وََءاتَُوا َكوَٰ َمُرواْ  ٱلزذ

َ
َوأ

 ِ َٰقَِبُة  ٱلُۡمنَكرِ  َوَنَهۡواْ َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف ب ِ َع ُمورِ َوّلِلذ
ُ
 .[41ـ  40: حج]ال ﴾٤١ ٱۡۡل

يادة يف وما حدث قطُّ يف اتريخ البشريَّة أن استقامت مجا» عٌة على هدي هللا إ ال منحها القوَّة، واملنعة، والس  
هناية املطاف.. إ نَّ الكثريين ليشفقون من ات  باع شريعة هللا، والسَّري على هداه، يشفقون من عداوة أعداء هللا، 

ية، وإ ن قتصاديَّة، وغري االقتصادومكرهم، ويشفقون من أتلُّب اخلصوم عليهم، ويشفقون من املضايقات اال
ۡف ِمۡن  ٱلُۡهَدىَٰ إِن نذتذبِِع ﴿: صلى هللا عليه وسلمهي إ ال كأوهام قريش يوم قالت لرسول هللا  َمَعَك ُنَتَخطذ

  ٓ ۡرِضَنا
َ
فلمَّا اتَّبعت هدى هللا؛ سيطرت على مشارق األرض ومغارهبا يف ربع قرٍن، أو  [57]سورة القصص:﴾ أ
 .(1)«قلَّ من الزَّمانأ

عاىل أيَّد العثماني  ني على األعداء، ومنَّ عليهم ابلفتح، فَ ْتح األراضي، وإ خضاعها حلكم هللا تعاىل، إ نَّ هللا ت
 وفَ ْتح القلوب، وهدايتها لدين اإل سالم.

 إ نَّ العثماني  ني عندما استجابوا، وانقادوا لشريعة هللا؛ جلبت هلم الفتح، واستنزلت عليهم نصر هللا.
نيا، واإ نَّ الشعوب اإل سال  ة.خر آلميَّة الَّيت تبتعد عن شريعة هللا تذلُّ نفسها يف الدُّ

                                                           
 (.4/2704يف ظالل القرآن: ) (1)
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إ نَّ مسؤوليَّة احلكَّام، والقضاة، والعلماء، والدُّعاة يف الدَّعوة إ ىل حتكيم شرع هللا مسؤوليٌَّة عظيمٌة ُيسألون 
..( وهذا أعظم أسباب .م بينهمعنها يوم القيامة أمام هللا: )إ ذا حكم والة األمر بغري ما أنزل هللا، وقع أبسه

تغريُّ الدُّول كما جرى هذا مرًَّة بعد مرٍَّة يف زماننا، وغري زماننا، ومن أراد هللا سعادته جعله يعترب مبا أصاب 
نه؛ فإ نَّ هللا يقول يف كتابه: غريه، فيسلك مسلك َمْن أيَّده هللا، وَنَصره، وجيتنب مسلك َمْن خذله هللا، وأها

﴿  َ َُ ُ  نذ َوَّلَن هُ  ٱّللذ ُ َُ َ إِنذ  ۥٓ  َمن يَن ِينَ ٤٠لََقوِي  َعزِيٌز  ٱّللذ َُٰهۡم ِِف  ٱَّلذ نذ كذ ۡرِض إِن مذ
َ
ْ  ٱۡۡل قَاُموا

َ
ةَ أ لَوَٰ َوَءاتَُواْ  ٱلصذ

ةَ  َكوَٰ ِ  ٱلزذ ْ ب َمُروا
َ
َٰقَِبُة  ٱلُۡمنَكرِ  َوَنَهۡواْ َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف َوأ ِ َع ُمورِ َوّلِلذ

ُ
فقد وعد بنصره َمْن  [41 ـ 40: لحج]ا﴾ ٤١ ٱۡۡل

 .(1)«يعلمينصره، ونصره هو نصر كتابه، ودينه، ورسوله، ال نصر َمْن حيكم بغري ما أنزل هللا، ويتكلَّم مبا ال 

 رابعاً: العزُّ والشَّرف:
نَّة رسوله إ نَّ عزَّ العثماني  ني، وشرفهم العظيم الَّذي ُسط  ر يف كتب التَّاريخ يرجع إ ىل متسُّكهم بكتاب هللا، وس

  الَّذي به تشرف صلى هللا عليه وسلم  . إ نَّ من يعتزُّ ابالنتساب لكتاب هللا وسنَّة رسولهصلى هللا عليه وسلم
األمَّة، وبه يعلو ذكرها  وضع رجله على الطَّريق الصَّحيح، وأصاب سنَّة هللا اجلارية يف إ عزاز، وتشريف َمْن 

ٓ إَِّلُۡكۡم كَِتَٰباا فِيهِ ذِۡكرُُكۡم  ﴿. قال تعاىل:  عليه وسلمصلى هللايتمسَّك بكتابه، وسنَّة رسوله  نَزُۡلَا
َ
لََقۡد أ

فََٗل َتۡعقِلُوَن 
َ
 .[10]سورة األنبياء:﴾ ١٠أ

. إ نَّ العثماني  ني استمدُّوا شرفهم، (2)«فيه شرفكم»ية: قال ابن عبَّاس   رضي هللا عنهما   يف تفسري هذه اآل
إ انَّ كنَّا أذلَّ قوٍم، » :حكام اإل سالم، كما قال عمر بن اخلطَّاب   رضي هللا عنه  وعزَّهم من استمساكهم أب
 .(3)«نطلب العز بغري ما أعزَّان هللا؛ أذلَّنا هللا فأعزَّان هللا ابإل سالم، فمهما

قفها من فعمر   رضي هللا عنه   كشف لنا بكلماته عن حقيقة االرتباط بني حال األمَّة عزًَّا وُذاًل مع مو 
َمن ﴿ف عنه. قال تعاىل: قبااًل، وإ دابراً، فما عزَّت يف يوٍم بغري دين هللا، وال ذلَّت يف يوٍم إ ال ابالحنراإالشَّريعة 

 .(4)يعين: من طلب العزَّة؛ فليعتزَّ بطاعة هللا، عزَّ وجل [10]سورة فاطر:﴾ ََجِيًعا   ٱۡلعِزذةُ فَلِلذهِ  ٱۡلعِزذةَ ََكَن يُرِيُد 
ِ  ﴿ال تعاىل: وق  .[8]سورة المنافقون:﴾ ََل َيۡعلَُموَن  ٱلُۡمَنَٰفِقِيَ َولِۡلُمۡؤِمنَِي َوَلَِٰكنذ  ۦَولِرَُسوِلِ  ٱۡلعِزذةُ َوّلِلذ

إ نَّ سرية سالطني العثماني  ني من أمثال عثمان األوَّل، ومراد، وحممَّد الفاتح تبني   لنا اعتزازهم ابإل سالم، 
استعدادهم للموت يف سبيل هللا، ولقد عاشوا يف بركٍة من العيش، ورغد من احلياة الطَّيبة، ن، و آوحبَّهم للقر 

                                                           
 (.35/388جمموع الفتاوى البن تيمي ة: ) (1)

 (.3/170انظر: تفسري ابن كثري ) (2)
 (.1/62كتاب اإلميان )أخرجه احلاكم يف املستدرك:   (3)
 (.2/526ابن كثري ) (4)
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ۡهَل ﴿. قال تعاىل: ة دين هللاقاموما انلوا ذلك إ ال إب
َ
نذ أ
َ
ْ َءاَمُنواْ وَ  ٱۡلُقَرىَٰٓ َولَۡو أ َقۡوا لََفتَۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََكَٰٖت  ٱتذ

َِن  َمآءِ م  ۡرِض وَ  ٱلسذ
َ
َخۡذَنَُٰهم بَِما ََكنُواْ يَۡكِسُبوَن َوَلَٰكِ  ٱۡۡل

َ
بُواْ فَأ  .[96]سورة األعراف:﴾ ٩٦ن َكذذ

 خامساً: انتشار الفضائل، وانزواء الرَّذائل:
لقد انتشرت الفضائل يف زمن حممَّد الفاتح، واحنسرت الرَّذائل؛ فخرج جيٌل فيه نبٌل، وكرٌم، وشجاعٌة، 

يعة، متطلعًا إ ىل ما عند هللا من الثَّواب، وخيشى ما عنده من وعطاٌء، وتضحيٌة من أجل العقيدة والشَّر 
 العقاب. لقد استجاب ذلك اجملتمع بشعبه، ودولته، وحكَّامه إ ىل ما حيبُّه الرمحن، وإ ىل تعاليم اإل سالم.

لدارس التَّاريخ، وإ نَّ  حتكيم شرع هللا يف الشُّعوب، والدُّول الَّيت نفَّذت أوامر هللا، ونواهيه ظاهرٌة بي  نةٌ  آاثرإ نَّ 
، فأيُّ  اثرتلك اآل الطَّيبة الَّيت أصابت الدَّولة العثمانيَّة هلي من سنن هللا اجلارية، والَّيت ال تتبدَّل، وال تتغريَّ

ذلك التَّحكيم على  آاثرشعٍب يسعى هلذا املطلب اجلليل، والعمل العظيم؛ يصل إ ليه ولو بعد حنٍي، ويرى 
 ه، ودولته.أفراده، وحكَّام

ميان يف جهادهم،  إ نَّ الغرض من األحباث التَّارخييَّة اإل سالميَّة االستفادة اجلادَّة من أولئك الَّذين سبقوان ابإل 
وعلمهم، وتربيتهم، وسعيهم الدَّؤوب لتحكيم شرع هللا، وأخذهم بسنن التَّمكني، وفقه ومراعاة التَّدرُّج 

 لشَّعب، واالرتقاء هبم حنو الكماالت اإل سالميَّة املنشودة.واملرحليَّة، واالنتقاء من أفراد ا
شرعه،  أقامإ نَّ االنتصارات العظيمة يف اتريخ أمَّتنا جيريها هللا تعاىل على يدي َمْن أخلص لرب  ه، ودينه، و 
الَّيت ذكرت وزكَّى نفسه، وهلذا لن أييَت فتٌح عظيٌم، وفتٌح مبنٌي إ ال ملن توافرت فيهم صفات جيل التَّمكني؛ 

 يف القرآن الكرمي.

 
* * * 
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 املبحث اخلامس
 أهمُّ صفات حممَّد الفاتح

فات القياديَّة يف شخصيَّة حممَّد الفاتح عند البحث والد  راسة، ومن أهم   هذه ل قد ظهرت بعض الص  
فات:  الص  

   احلزم:1
ابلطة »جانب قائد األسطول العثماين   وظهر ذلك عندما غلب على ظن  ه: أنَّ هناك تقصرياً، أو تكاساًل من 

إ مَّا أن تستويل على هذه السُّفن، وإ مَّا أن تغرقها، »عند حصاره للقسطنطينيَّة، فأرسل إ ليه، وقال: « أوغلي
 .(1)«وإ ذا مل توفق يف ذلك؛ فال ترجع إ لينا حيَّاً 

 مهمَّته؛ عزله، وجعل مكانه محزة ابشا.« ابلطة أوغلي»وملا مل حيق  ق 

   الشَّجاعة:2
وكان رمحه هللا خيوض املعارك بنفسه، ويقاتل األعداء بسيفه، ويف إ حدى املعارك يف بالد البلقان تعرَّض 

حيث َّتفَّى مع جيشه خلف األشجار الكثيفة « أستفان»اجليش العثماينُّ لكمنٍي من قبل زعيم البوغدان: 
مرت عليهم نريان املدافع الشَّديدة من بني األشجار، املتالصقة، وبينما املسلمون جبانب تلك األشجار؛ اهن

وانبطح اجلنود على وجوههم، وكاد االضطراب يسود صفوف اجليش؛ لوال أن سارع السُّلطان الفاتح، 
نكشاريَّة  على َّتاذل جنده، مثَّ صاح فيهم: « حممَّد الطرابزوين»وتباعد عن مرمى املدافع، وعنَّف رئيس اإل 

 .(2)«اهدون! كونوا جند هللا، ولتكن فيكم احلميَّة اإل سالميَّة!أيُّها الغزاة اجمل»
س، واستلَّ سيفه، وركض حبصانه، واندفع به إ ىل األمام ال يلوي على شيٍء، وأهلب بذلك انر  وأمسك ابلَّتُّ

قتحموا الغابة على َمْن فيها، ونشب بني األشجار قتاٌل عنيٌف او  احلماس يف جنده، فانطلقوا وراءه،
 لسُّيوف استمرَّ من الضُّحى إ ىل األصيل.اب

من فوق ظهر جواده، ومل ينج إ ال بصعوبٍة، « أستفان»ومزَّق العثمانيُّون اجلنود البوغدانيَّة شرَّ ممزٍَّق، ووقع 
 .(3)ووىلَّ هارابً، وانتصر العثمانيُّون، وغنموا غنائم وفريةً 

   الذَّكاء:3

                                                           
 (.101انظر: حمم د الفاتح، ص ) (1)
 (.246املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
 (.247املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
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السُّفن من مرساها يف بشكطاش إ ىل القرن الذَّهيب، وذلك جبر  ها  ويظهر ذلك يف فكرته البارعة، وهي نقل
قع بني امليناءين مبتعدًا عن حي   غلطة خوفًا على سفنه من اجلنوي  ني، وقد كانت اعلى الطَّريق الرب  ي الو 

تالاًل غري ممهَّدًة، املسافة بني امليناءين حنو ثالثة أميال، ومل تكن أرضاً مبسوطًة سهلًة، ولكنَّها كانت وهاداً، و 
وشرع يف تنفيذ اخلطَّة؛ وُمه  دت األرض، وسو  يت يف ساعاٍت قليلٍة، وُأيت أبلواح من اخلشب، ُدهنت 
َمهَّد بطريقة يسهل هبا انزالج السُّفن، وجرها. لقد كان هذا 

ُ
ابلزيت، والشحم، مث ُوضعت على الطريق امل

، بل ّتلَّت فيه سرعة التَّفكري، وسرعة التَّنفيذ ممَّا يدلُّ على العمل عظيمًا ابلن  سبة للعصر الَّذي حدث فيه
 .(1)ذكاء حممَّد الفاتح الوقَّاد

   العزمية واإِلصرار:4
يطلب منه تسليم القسطنطينيَّة حَّتَّ حيقن « قسطنطني»فعندما أرسل السُّلطان حممَّد الفاتح إ ىل اإلمرباطور 

وا ألي   أذًى، ويكونوا ابخليار يف البقاء يف املدينة، أو الرَّحيل عنها، فعندما دماء النَّاس يف املدينة، وال يتعرَّض
حسناً! عن قريٍب سيكون يل يف القسطنطينية عرٌش، »رفض قسطنطني تسليم املدينة؛ قال السُّلطان حممَّد: 

 .(2)«أو يكون يل فيها قرب!
غدًا نصنع أربعاً »ضَّخمة املتحر  كة كان ردُّه: وعندما استطاع البيزنطيُّون أن حيرقوا القلعة اخلشبيَّة ال

 .(3)!«أخرى
 قف تدلُّ على عزميته، وإ صراره يف الوصول إ ىل هدفه.اوهذه املو 

   عدله:5
حيث عامل أهل الكتاب وفق الشَّريعة اإل سالميَّة، وأعطاهم حقوقهم الد  ينية، ومل يتعرَّض أحٌد من النَّصارى 

 .(4)أكرم زعماءهم، وأحسن إ ىل رؤسائهم، وكان شعاره: العدُل أساُس امللكُ  للظُّلم، أو التَّعدي، بل

   عدم االغرتار بقوَّة النَّفس، وكثرة اجلند، وسعة السُّلطان:6
لريحم هللا الشهداء، ومينح اجملاهدين الشَّرف،  ،محداً هلل»جند السُّلطان حممَّد عند دخول القسطنطينيَّة يقول: 

 .(5)«فخر والشُّكر!واجملد، ولشعيب ال

                                                           
 (.102انظر الس لطان حمم د الفاتح، ص ) (1)
 (.376انظر: الفتوح اإلسالمي ة عرب العصور، ص ) (2)
 (.122، ص )السلطان حمم د الفاتح (3)
 (.152املصدر السابق نفسه، ص ) (4)
 (.131املصدر السابق نفسه، ص ) (5)
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فهو أسند الفضل إ ىل هللا؛ ولذلك هلج لسانه ابحلمد، والثناء، والشكر ملواله الذي نصره، وأيَّده. وهذا يدل 
 على عمق إ ميان حممد الفاتح ابهلل، سبحانه وتعاىل.

 :اإِلخالص  7
لت يف اتريخ الفاتح تدلُّنا على عمق إ خاإ نَّ كثريًا من املو  الصه لدينه، وعقيدته يف أشعاره، قف الَّيت سج  

 ومناجاته لرب  ه سبحانه وتعاىل، حيث يقول:
 . [35]سورة المائدة:﴾ ۦَوَجَِٰهُدواْ ِِف َسبِيلِهِ ﴿: امتثايل ألمر هللا نيَّيت

 : بذل اجلهد خلدمة ديين، دين هللا.ومحاسي
 قهر أهل الكفر مجيعاً جبنودي، جند هللا.أ: أن عزمي

 الفتح، على النَّصر، على الفوز، بلطف هللا. : منصب  علىوتفكريي
نيا بعد االمتثال ألمر هللاجهادي  !؟: ابلنَّفس، واملال، فماذا يف الدُّ
 .(1): يف نصر هللا، ومسو   الدَّولة على أعداء هللارجائي

   علمه:8
شرف عليه جمموعٌة من علماء اهتمَّ والده به منذ الطُّفولة، ولذلك خضع السُّلطان حممَّد الفاتح لنظاٍم تربوي   أ

  من رايضيَّات، وفلك،  آنذاكواحلديث، والفقه، والعلوم العصريَّة    عصره املعروفني، فتعلَّم القرآن الكرمي،
 واتريخ، ودراساٍت عسكريَّة نظريٍَّة، وتطبيقيٍَّة.

العلماء يف عصره، ويف  وكان من كرم هللا للسُّلطان حممَّد الفاتح أن أشرف على تعليمه جمموعٌة من أساطني
مقد  متهم الشَّيخ آق مشس الد  ين، واملال الكوراين )عامل الد  ين عند العثمانيني األوائل يكون موسوعيًَّا يف شَّتَّ 
بية يف اّتاهاته الثَّقافية،  العلوم املعروفة يف عصره( ولقد أتثَّر حممَّد الفاتح بَّتبية شيوخه، وظهرت تلك الَّتَّ

ياسية،   .(2)والعسكريَّةوالس  
ولقد تبحَّر السُّلطان حممَّد يف اللُّغات اإل سالميَّة الثَّالثة؛ الَّيت مل يكن يستغين عنها مثقٌف يف ذلك العصر، 

 .(3)وهي: العربيَّة، والفارسيَّة، والَّتُّكيَّة، ولقد كان السُّلطان حممَّد الفاتح شاعراً، وترك ديواانً ابللُّغة الَّتُّكيَّة

 
* * * 

                                                           
 (.258انظر: العثماني ون يف الت اريخ واحلضارة، ص ) (1)
 (.131الس لطان حمم د الفاتح، ص ) (2)
 (.259 – 254انظر: العثماني ون يف الت اريخ واحلضارة، ص ) (3)
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 املبحث السَّادس
 شيٌء من أعماله احلضاريَّة

  :اهتمامه ابملدارس واملعاهد 
كان السُّلطان حممَّد الفاتح حمبًَّا للعلم، والعلماء، ولذلك اهتمَّ ببناء املدارس، واملعاهد يف مجيع أرجاء دولته. 

لة العثمانيَّة، وسار بعده سالطني الدَّولة أوَّل من أنشأ مدرسًة َّنوذجيًَّة يف الدَّو « أورخان»وقد كان السُّلطان 
 على هنجه، وانتشرت املدارس، واملعاهد يف بروسة، وأدرنة، وغريمها من املدن.

ق حممَّد الفاتح أجداده يف هذا املضمار، وبذل جهودًا كبريًة يف نشر العلم، وإ نشاء املدارس، اولقد ف
أشرف على هتذيب املناهج، وتطويرها، وحرص على نشر واملعاهد، وأدخل بعض اإل صالحات يف التَّعليم، و 

 املدارس، واملعاهد يف مجيع املدن الكبرية، والصَّغرية، وكذلك القرى، وأوقف عليها األوقاف العظيمة.
ونظَّم هذه املدارس، ورتَّبها على درجاٍت، ومراحل، ووضع هلا املناهج، وحدَّد العلوم، واملوادَّ الَّيت تدرَّس يف  

إ ال بعد إ تقانه لعلوم املرحلة  أخرىمرحلٍة، ووضع هلا نظام االمتحاانت، فال ينتقل طالٌب من مرحلٍة إ ىل كل   
السَّابقة وخيضع المتحاٍن دقيٍق، وكان السُّلطان الفاتح يتابع هذه األمور، ويشرف عليها، وأحيااًن حيضر 

نف من استماع الدُّروس الَّيت يلقيها األساتذة، امتحاانت الطَّلبة، ويزور املدارس بني احلني واحلني، وال أي
وكان يوصي الطَّلبة ابجلد  ، واالجتهاد، وال يبخل ابلعطاء للنَّابغني من األساتذة، والطَّلبة، وجعل التَّعليم يف  

، وكانت املوادُّ الَّيت تدرَّس يف تلك املدارس: التَّفسري، واحلديث، وال فقه، واألدب، كل   مدارس الدَّولة ابجملَّان 
 .. إ خل..والبالغة، وعلوم اللُّغة من املعاين، والبيان، والبديع، واهلندسة

وأنشأ جبانب مسجده الَّذي بناه ابلقسطنطينيَّة مثاين مدارس، على كل   جانٍب من جوانب املسجد أربع 
أحلقت هبذه املدارس مدارس، يتوسَّطها صحٌن فسيٌح، وفيها يقضي الطَّالب املرحلة األخرية من دراسته، و 

فيها، وأيكلون فيها طعامهم، ووضعت هلم منحة ماليَّة شهريَّة، وكان املوسم الد  راسي  مساكن للطَّلبة، ينامون
على طول السَّنة يف هذه املدارس، وأنشأ جبانبها مكتبًة خاصًَّة، وكان يشَّتط يف الرَّجل الَّذي يتوىلَّ أمانة 

راً يف أمساء الكتب، واملؤل  فني.هذه املكتبة أن يكون من أهل ا  لعلم، والتَّقوى، متبح  
وكان املشرف على املكتبة يعري الطَّلبة، واملدر  سني ما يطلبونه من الكتب بطريقٍة منظَّمٍة دقيقٍة، ويسجل 
، وهذا األمني مسؤوٌل عن الكتب اليت يف عهدته، ومسؤوٌل عن  أمساء الكتب املستعارة يف دفٍَّت خاصٍ 

، وكانت مناهج هذه املدارس ، وَّتضع هذه املكتبة للتَّفتيش كلَّ ثالثة أشهر على األ(1)قهااأور سالمة  قل  
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، وللعلوم التَّطبيقيَّة قسٌم خاص  أيضاً،  تتضمَّن نظام التَّخصُّص، فكان للعلوم النَّقليَّة، والنَّظرية قسٌم خاص 
يف إ نشاء املعاهد، واملدارس، واملساجد، واألوقاف  وكان الوزراء، والعلماء من أصحاب الثَّروات يتنافسون

 .(1)اخلرييَّة

  :اهتمام السُّلطان حممَّد الفاتح ابلعلماء 
لقد كان للعلماء، واألدابء مكانٌة خاصٌَّة لدى حممَّد الفاتح، فقرَّب إ ليه العلماء، ورفع قدرهم، وشجَّعهم 

نتاج، وبذل هلم األموال، م يف العطااي، واملنح، واهلدااي؛ ليتفرَّغوا للعلم، والتَّعليم، ووسَّع هل على العمل، واإل 
ويكرمهم غاية اإل كرام، ولو كانوا من خصومه؛ فبعد أن ضمَّ إ مارة القرمان إ ىل الدَّولة أمر بنقل العمَّال، 

العلماء، وأهل الفضل، والصُّنَّاع إ ىل القسطنطينيَّة، غري أنَّ وزيره روم حممَّد ابشا ظلم النَّاس ومن بينهم بعض 
ومن بينهم العامل أمحد جليب ابن السُّلطان أمري علي، فلمَّا علم السُّلطان حممَّد الفاتح أبمره؛ اعتذر إ ليه، 

 وأعاده إ ىل وطنه مع رفقائه معزَّزاً مكرَّماً.
أعداء العثماني  ني من زعيم الَّتُّكمان، وكان هذا الزَّعيم ال يلتزم بعهٍد، ويناصر « أوزون حسن»وبعد أن ُهزم 

أي   ملٍَّة كانت، فبعد أن هزمه حممَّد الفاتح وقع يف يده عدٌد كبري من األسرى، فأمر السُّلطان الفاتح بقتلهم 
وأصحاب املعارف مثل القاضي حممد الشُّرحيي، وكان من فضالء الزَّمان، فأكرمه  )إ ال َمْن كان من العلماء،

 السُّلطان غاية اإل كرام(.
ان السُّلطان الفاتح حيَّتم العلماء، وأهل الورع، والتُّقى، وقد تستبدُّ به يف بعض األحيان نزوٌة جاحمٌة، أو وك

 غضبٌة طارئٌة، ولكنه ما يلبث أن يعود إ ىل وقاره، واحَّتامه هلم.
الكوراين   وكان حني وحتد  ثنا كتب التَّاريخ: أنَّ السُّلطان حممَّد بعث مع أحد خدامه مبرسوٍم إ ىل الشَّيخ أمحد 

ذاك يتوىلَّ قضاء العسكر  فوجد فيه أمرًا خيالف الشَّرع، فمزَّقه، وضرب اخلادم. وشقَّ ذلك على السُّلطان 
حممَّد، وغضب من فعل الشَّيخ، وعزله من منصبه، ووقع بينهما نفوٌر، وجفوٌة، ورحل الكوراين إ ىل مصر 

عنده برهًة من الزَّمن، وما لبث الفاتح أن ندم  أقاماإل كرام، و  وأكرمه غاية« قيتباي»حيث استقبله سلطاهنا 
على ما كان منه، فكتب إ ىل السُّلطان قيتباي يطلب منه أن يرسل إ ليه الشَّيخ الكوراين )فحكى السُّلطان 

ما يكرمك  قيتباي كتاب السُّلطان حممَّد خان للشَّيخ الكوراين، مثَّ قال له: ال تذهب إ ليه فإ ين   أكرمك فوق
هو. قال: نعم هو كذلك إ ال أنَّ بيين وبينه حمبٌَّة عظيمٌة كما بني الوالد والولد، وهذا الَّذي جرى بيننا شيٌء 

، ويعرف أين   أميل إ ليه ابلطَّبع، فإ ذا مل أذهب إ ليه يفهم: أنَّ املنع من جانبك، آخر ، وهو يعرف ذلك مين  
طان قيتباي هذا الكالم، وأعطاه مااًل جزياًل، وهيَّأ له ما حيتاج إ ليه من فتقع بينكما عداوٌة. فاستحسن السُّل
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تاء، فإلاحوائج السَّفر، وبعث معه هدااي عظيمًة إ ىل السُّلطان حممَّد خان. وأسند إ ليه الفاتح القضاء، مثَّ 
 .(1)وأجزل له من العطاء، وأكرمه إ كراماً ال مزيد عليه

نتقل من قضاء العسكر إ ىل منصب الفتوى، وتردَّد إ ليه األكابر، وشرح )مجع وا».. قال عنه الشَّوكاين: 
ر( وعمل تفسرياً، وشرحًا للبخاري، وقصيدًة يف علم  اجلوامع( وكثر تعقُّبه للَمَحل  ي )جالل الد  ين احملل  ي املفس  

نيا، وعمر العروض حنو ست  مئة بيت. وأنشأ إبستانبول جامعاً، ومدرسًة مسَّاها دار احلديث ، وانثالت عليه الدُّ
 ه 761الدُّور، وانتشر علمه، فأخذ عليه األكابر، وحجَّ يف سنة 

ه  ثالث وتسعني وسبعمئة، 793سنة  أواخرإ حدى وستني وسبعمئة، ومل يزل على جاللته حَّتَّ مات يف 
 وصلَّى عليه السُّلطان َفَمْن دونه. ومن مطالع قصائده يف مدح سلطانه:

الً ُهَو الشَّ   ْمُس إ ال أنَّه اللَّْيُث اَبس 
 

 ُهو الَبْحُر إ ال أنَّه َمال ُك الرَب    
 

ترمجًة حافلًة.. وإ نَّه كان خياطب السلطان ابمسه، وال ينحين له، وال « الشَّقائق النعمانية»وقد ترمجه صاحب  
ذا أرسل إ ليه، وكان يقول له: مطعمك يقب  ل يده، بل يصافحه مصافحة، وإنَّه كان ال أييت إ ىل السُّلطان إ ال إ  

 .(2)..«.قب مجًَّة تدلُّ على أنَّه من العلماء العاملنياحراٌم، وملبسك حرام، فعليك ابالحتياط. وذكر له من
ق إ ال ابدر إ ىل مساعدته، وبذل وكان السُّلطان حممَّد الفاتح ال يسمع عن عامل يف مكانه أصابه عوٌز، وإ مال

 على أمور دنياه.له ما يستعني به 
رين يف  وكان من عادة الفاتح يف شهر رمضان أن أييت إ ىل قصره بعد صالة الظُّهر جبماعٍة من العلماء املتبح  

قشه يف ذلك اايٍت من القرآن الكرمي، وتقريرها، وينآتفسري القرآن، فيقوم يف كل   مرٍَّة واحٌد منهم بتفسري 
ع هؤالء العلماء ابلعطااي، واهلدااي،  سائر العلماء، وجيادلونه، وكان الفاتح يشارك يف هذه املناقشات، ويشج  

 ت املاليَّة اجلزيلة.آواملكاف

  :اهتمامه ابلشُّعراء واألدابء 
: أنَّ السُّلطان حممَّد الفاتح )راٍع لنهضٍة أدبيٍَّة وشاعٌر جميٌد، حكم ثالثني عاماً   ذكر مؤر  خ األدب العثماين  

خاء، وبركٍة، وَّناٍء، وُعرف أبب الفتح؛ ألنه غلب على إمرباطوريتني، وفتح سبع كانت أعوام خصٍب، ور 
 .(3)ممالك، واستوىل على مئيت مدينٍة، وشاد دور العلم، ودور العبادة. فُعرف كذلك أبب اخلريات(
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عر خاصًَّة، وكان يصاحب الشُّعراء، ويصطفيهم، واس توزر الكثري وكان الفاتح مهتمًَّا ابألدب عامًَّة، والش  
. وكان يف بالط الفاتح (1)وقاسم اجلزري ابشا، وهؤالء شعراء منهم مثل: أمحد ابشا حممود، وحممود ابشا،

ثالثون شاعرًا يتناول كل  منهم راتبًا شهراًي قدره ألف درهم، وكان طبيعيًَّا بعد هذا االهتمام أن يتفنَّن 
 ا قدَّمه إ ىل العلم، واألدب من كرمي الر  عاية، ومجيل التَّشجيع.الشُّعراء، واألدابء يف مدح السُّلطان حممَّد مل

جن، قب الَّذي خيرج عن اآلاوكان حممَّد الفاتح ينكر على الشُّعراء التبذُّل، واجملون، والدَّعارة، ويع داب ابلس  
 .(2)أو يُطرد من بالطه

  :مجة  اهتمامه ابلرتَّ
غة الرُّوميَّة، ومن أجل أن يبعث هنضًة فكريًَّة يف شعبه أمر بنقل كثرٍي من كان السُّلطان حممَّد الفاتح متقنًا ل لُّ 

« مشاهري الر  جال»املكتوبة ابليواننيَّة، والالتينية، والعربيَّة، والفارسيَّة إ ىل اللُّغة الَّتُّكيَّة، من ذلك كتاب:  اثراآل
ألب القاسم الزَّهراوي الطبيب األندلسي   مع « التَّصريف يف الطب   »لبلواترك، ونقل إ ىل الَّتُّكيَّة كتاب: 

 زايداٍت يف صور االت اجلراحة، وأوضاع املرضى أثناء إ جراء العمليَّات اجلراحيَّة.
وعندما وجد كتاب بطليموس يف اجلغرافيا، وخريطًة له قام مبطالعته، ودراسته مع العامل الرُّومي جورج 

 ابنه )ابن العامل الرُّومي( الَّذي كان جييد اللُّغتني: الرُّوميَّة، والعربيَّة أمريوتزوس، مثَّ طلب إ ليه الفاتح، وإ ىل
بَّتمجة الكتاب إ ىل العربيَّة، وإ عادة رسم اخلريطة مع التَّحقيق يف أمساء البلدان، وكتابتها ابللُّغتني العربيَّة، 

العالَّمة علي القوشجي   وهو من أكرب علماء والرُّوميَّة، وكافأمها على هذا العمل بعطااي واسعٍة مجٍَّة. وكان 
 عصره يف الر  ايضيَّات، والفلك   كلَّما ألَّف كتاابً ابلفارسيَّة؛ نقله إ ىل العربيَّة، وأهداه إ ىل الفاتح.

ا من اللغات العلميَّة املنتشرة  ا لغة القرآن الكرمي، كما أهنَّ يف ذلك وكان الفاتح مهتمًَّا ابللُّغة العربيَّة؛ ألهنَّ
املدرسني ابملدارس الثَّمانية أن جيمعوا »العهد. وليس أدلَّ على اهتمام الفاتح ابللُّغة العربيَّة من أنَّه طلب إ ىل 

تَّة مجة، «. يف علم اللُّغة كالص  حاح، والتَّكملة، والقاموس، وأمثاهلا بني الكتب الس   ودعم الفاتح حركة الَّتَّ
عاايه ابإل كثار من نشر املكتبات العامَّة، وأنشأ له يف قصره خزانًة خاصًَّة، والتَّأليف لنشر املعارف بني ر 

احتوت على غرائب الكتب، والعلوم، وعنيَّ الشَّيخ لطفي أمينًا عليها، وكان هبا اثنا عشر ألف جملٍد عندما 
ا مبثابة نقطة حتوُّل« ديزمان»م؛ وقد وصف األستاذ 1465احَّتقت عام  يف العلم بني  هذه املكتبة أبهنَّ

 .(3)الشَّرق، والغرب
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  :اهتمامه ابلعمران، والبناء، واملستشفيات 
كان السُّلطان حممَّد الفاتح مغرماً ببناء املساجد، واملعاهد، والقصور، واملستشفيات، واخلاانت، واحلمَّامات، 

خاصٍَّة، وشجَّع الوزراء، وكبار  الكبرية، واحلدائق العامَّة، وأدخل املياه إ ىل املدينة بواسطة قناطرٍ  سواقواأل
رجال الدَّولة، واألغنياء، واألعيان على تشييد املباين، وإ نشاء الدَّكاكني، واحلمَّامات، وغريها من املباين الَّيت 
تعطي املدن هباًء ورونقاً. واهتمَّ ابلعاصمة )إستانبول( اهتمامًا خاصَّاً، وكان حريصًا على أن جيعلها أمجل 

فاء، ووضع عواصم الع امل، وحاضرة العلوم، والفنون. وكثر العمران يف عهد الفاتح، وانتشر، واهتمَّ ب ُدور الش  
هلا نظاماً مثالياً يف غاية الرَّوعة، والد  قَّة، واجلمال، فقد كان يعهد بكل   داٍر من هذه الدُّور إ ىل طبيٍب   مثَّ زيد 

كان، يعاوهنما كحَّاٌل، وجرَّاٌح، وصيديل ، ومجاعٌة من اخلدم،   ق األطباء من أي   جنسٍ اإ ىل اثنني   من حذَّ 
 والبوَّابني.

نسانيَّة، وجيب على  ويشَّتط يف مجيع املشتغلني ابملستشفى أن يكونوا من ذوي القناعة، والشَّفقة، واإل 
ق من إ عدادها، وكان األطباء أن يعودوا املرضى مرَّتني يف اليوم وأال تصرف األدوية للمرضى إ ال بعد التَّدقي

يشَّتط يف طبَّاخ املستشفى أن يكون عارفًا بطهي األطعمة، واألصناف الَّيت توافق املرضى منها، وكان 
 .(1)العالج واألدوية يف هذه املستشفيات ابجملَّان، ويغشاها مجيع النَّاس بدون متييٍز بني أجناسهم، وأدايهنم

  :االهتمام ابلتِ جارة والصِ ناعة 
ناعة، وعمل على إ نعاشهما جبميع الوسائل، والعوامل،  اهتمَّ  السُّلطان حممَّد الفاتح ابلت  جارة، والص  

نعاش آابئهواألسباب، وكان بذلك مقتفيًا خطَّ  ، وأجداده السَّالطني؛ الَّذين )كانوا دائمًا على استعداٍد إل 
ناعة، والت  جارة بني رعاايهم، وأنَّ كثريًا من املدن ال كربى قد ازدهرت ازدهارًا كبريًا عندما خلَّصها الفتح الص  

العثماينُّ ممَّا أصاهبا يف عهد الدَّولة البيزنطيَّة من طغيان الثَّروة احلكوميَّة الَّيت عرقلت هنضتها، وشلَّت حركتها، 
البحريَّة، والرب  يَّة،  العامليَّة، وابلطُّرق سواقومن هذه املدن: نيقية، وكان العثمانيُّون على درايٍة واسعٍة ابأل

وطوَّروا الطُّرق القدمية، وأنشؤوا الكباري اجلديدة؛ ممَّا سهل حركة الت  جارة يف مجيع أجزاء الدَّولة، واضطرت 
 الدُّول األجنبيَّة من فتح موانيها لرعااي الدَّولة العثمانيَّة؛ ليمارسوا حرفة الت  جارة يف ظل   الرَّاية العثمانيَّة.

ناعة أن عمَّ الرَّخاء، وساد اليسر، والرَّفاهية يف  وكان من ياسة العامَّة للدَّولة يف جمال الت  جارة، والص   أثر الس  
ناعة، (2)مجيع أرجاء الدَّولة، وأصبحت للدَّولة عملتها الذَّهبيَّة املتميزة ، ومل هتمل الدَّولة إ نشاء دور الص  

 .(1)ذات األمه  يَّة العسكريَّة يف البالد( املواقعع، واحلصون يف ت القالأقامومصانع الذَّخرية، واألسلحة، و 
                                                           

 (.413السابق نفسه، ص ) املصدر (1)

 (.414املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
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  :االهتمام ابلتَّنظيمات اإِلداريَّة 
دارة  عمل السُّلطان حممَّد الفاتح على تطوير دولته، ولذلك قنَّن القوانني حَّتَّ يستطيع أن ينظم شؤون اإل 

الشَّرع احلكيم، وشكَّل السُّلطان حممَّد جلنًة من خيار احملل  يَّة يف دولته، وكانت تلك القوانني مستمدًَّة من 
العلماء لتشرف على وضع )قانون انمه( املستمد   من الشَّريعة الغرَّاء، وجعله أساسًا حلكم دولته، وكان هذا 
القانون مكوَّاًن من ثالثة أبواب، يتعلَّق مبناصب املوظفني، وببعض التَّقاليد، وما جيب أن يُ تَّخذ من 

تَّشريفات، واالحتفاالت السُّلطانية، وهو يقر  ر كذلك العقوابت، والغرامات، ونصَّ صراحًة على جعل ال
ً كان أصله، وجنسه الدَّولة حكومًة إ سالميًَّة قائمةً   .(2)على تفوق العنصر اإل سالمي أايَّ

سلمني ابلدَّولة ومع جرياهنم من واهتمَّ حممَّد الفاتح بوضع القوانني الَّيت تنظ  م عالقة السُّكان من غري امل
املسلمني، ومع الدَّولة الَّيت حتكمهم، وترعاهم، وأشاع العدل بني رعيَّته، وجدَّ يف مالحقة اللُّصوص، وقطَّاع 

 الطُّرق، وأجرى عليهم أحكام اإل سالم، فاستتبَّ األمن، وسادت الطُّمأنينة يف ربوع الدَّولة العثمانيَّة.
مَّد الن  ظام الَّذي كان سائدًا حلكم الوالايت أايم أسالفه، وأدخل عليه بعض التَّعديالت وأبقى السُّلطان حم

 الطَّفيفة الَّيت تناسب عصره، ودولته.
وإ ىل والايٍت « بكلر بك»وكانت الدَّولة تنقسم إ ىل والايٍت كربى، حيكمها أمري األمراء، وكان يسمَّى 

وكال احلاكمني كان يقوم أبعماٍل مدنيٍَّة، « سنجق بك»سمَّى صغرى، وحيكمها أمري الل  واء، وكان ي
قلبية يف أوَّل األمر بعض مظاهر االستقالل الدَّاخلي، آوعسكريٍَّة يف  مارات الص   ٍن واحٍد، وترك لبعض اإل 

هلم، فكان حيكمها بعض أمراء منها، ولكنَّهم اتبعون للدَّولة ينفذون أوامر السُّلطان بكل   دقٍَّة، وهو يعز 
 قبهم إ ذا خالفوا أوامره، أو فكَّروا يف الثَّورة على احلكومة العثمانيَّة.اويع

وعندما تعلن الدَّولة اجلهاد، وتدعو أمراء الوالايت، وأمراء األلوية، كان عليهم أن يلبُّوا الدَّعوة، ويشَّتكوا يف 
الح قادراً احلرب بفرساٍن جيه  زوهنم ّتهيزًا اتمَّاً، وذلك حسب نسٍب مبيَّنةٍ  ، فكانوا جيه  زون فارسًا كامل الس  

قطاعه مخسمئة ألف آقجة مثاًل  إقطاعه، فإ ذا كان إ يراد إآقجة من إ يراد  آالفعلى القتال عن كل   مخسة 
كان عليه أن يشَّتك مبئة فارٍس. وكان جنود اإل ايالت مؤلفًة من مشاٍة، وفرسان، وكان املشاة حتت قيادة 

 .(3)اإل ايالت، وبكوات األلويةوإ دارة ابشوات 

                                                                                                                                                                      
 (.410املصدر السابق نفسه، ص ) (1)
 (.154الس لطان حمم د الفاتح، ص ) (2)
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وقام حممَّد الفاتح حبركة تطهرٍي واسعٍة لكل   املوظَّفني القدماء غري األكفاء، وجعل مكاهنم األكفاء، واَّتذ 
الكفاية وحدها أساسًا يف اختيار رجاله، ومعاونيه، ووالته. واهتمَّ ابلن  ظام املايل، ووضع القواعد احملكمة 

أموال الدَّولة، وقضى على إ مهال اجلباة، وتالعبهم؛ ممَّا كان يضي  ع على الدَّولة ثرواٍت الصَّارمة يف جباية 
 هائلًة.

داريَّة كفايًة، ومقدرًة ال تقالن عن كفايته، ومقدرته يف النَّاحيتني  لقد أظهر السُّلطان حممَّد يف النَّاحية اإل 
ياسيَّة، واحلربيَّة  .(1)الس  

  يَّة:اهتمامه ابجليش، والبحر 
واهتمَّ َمْن جاء بعده من السَّالطني بتطوير اجليش، « أورخان»اجليش الن  ظامي من زمن السُّلطان  ئلقد أنش

وخصوصًا السُّلطان حممَّد الَّذي أوىل اجليش رعايًة خاصًَّة، فاجليش يف نظره من أسس الدَّولة، وأركاهنا 
نكشاريَّة حقَّ التقدُّم على آغا) املهمَّة، فأعاد تنظيمه، وتربيته، وجعل لكل   فرقةٍ  ( يقودها، وجعل لقيادة اإل 

 بقية القوَّاد، فهو يتلقى أوامره من الصَّدر األعظم الَّذي جعل له السُّلطان القيادة العليا للجيش.
، إب نشاءات عسكر  يٍَّة وقد متيَّز عصر السُّلطان حممَّد الفاتح جبانب قوَّة اجليش البشريَّة، وتفوُّقه العددي  

ناعة العسكريَّة لسد   احتياجات اجليش من املالبس، والسُّروج، والدُّروع،  أقامعديدٍة، ومتنو  عٍة، ف دور الص  
ذات األمه  يَّة العسكريَّة، وكانت هناك  واقعومصانع الذَّخرية، واألسلحة، وأقام القالع، واحلصون يف امل

ة، وحسن التَّنظيم من فرسان، ومشاٍة، ومدفعيٍَّة، وفرٍق مساعدٍة متدُّ تشكيالٌت عسكريٌَّة متنو  عٌة يف متام الد  قَّ 
 القوَّات احملاربة مبا حتتاجه من وقوٍد، وغذاٍء، وعلٍف للحيوان، وإ عداد صناديق الذَّخرية، وحَّتَّ ميدان القتال.

ت األرض أثناء وظيفته احلفر لأللغام، وحفر األنفاق حت« لغمجية»وكان هناك صنٌف من اجلنود يسمَّى 
حماصرة القلعة املراد فتحها، وكذلك السَّقاؤون كان عليهم تزويد اجلنود ابملاء، ولقد تطوَّرت اجلامعة العسكريَّة 
يف زمن الفاتح، وأصبحت َّتر  ج الدَّفعات املتتالية من املهندسني، واألطبَّاء، والبيطري  ني، وعلماء الطَّبيعيات، 

يش ابلفن  ي  ني املتخص  صني، وقد أكسب هؤالء العثماني  ني شهرًة عريضًة يف الد  قَّة، واملساحات، وكانت متدُّ اجل
 .(2)والن  ظام

، والقوَّة البحريَّة، وظهرت أمهيَّتها منذ فتح القسطنطينيَّة،  لقد حرص السُّلطان حممَّد على تطوير اجليش الرب  ي  
يف إ حكام حصارها، وتطويقها من البحر، والرب   مجيعاً.  واضحٌ  حيث كان لألسطول البحري   العثماين   دورٌ 

، فلم متض إ ال مدٌَّة من الزَّمن حَّتَّ سيطر  الح البحري   وبعد فتح القسطنطينيَّة ضوعفت العناية ابلس  

                                                           
 (.407، 406انظر: حمم د الفاتح، ص ) (1)
 (.162املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
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« حقائق األخبار عن دول البحار»األسطول العثماينُّ على البحرين األسود واألبيض، وعندما نطالع كتاب: 
ه إ مساعيل سرهنك، نالحظ اهتمام السُّلطان حممَّد الفاتح ابلبحريَّة العثمانيَّة، وأنَّه كان اهتمامًا ابلغاً ملؤل  ف

، ولقد استفاد من الدُّول الَّيت وصلت إ ىل  استحقَّ معه أن يعدَّه املؤرخون مؤسس األسطول البحري   العثماين  
يطاليَّة، وخباصٍَّة البندقيَّة، وجنوا أكرب الدُّول البحريَّة مستوًى رفيٍع يف صناعة األساطيل، مثل اجلمهوراي ت اإل 

، وعندما وجد يف سيئوب سفينًة ضخمًة اندرة املثال؛ أمر السلطان حممَّد أبخذها، وبناء (1)يف ذلك الوقت
 .(2)سفٍن على َّنطها مع إ دخال التَّحسينات عليها

سانة على إ   دارته، وكانت أحد الفروع اخلاصَّة، وتسمَّى بطافة العزب، وكان األسطول العثماينُّ تشرف الَّتَّ
 .(3)جنديٍ  حبريٍ  تتألف من: القبطان، وقوَّاد السُّفن، والضُّباط، والبحَّارة آالفويبلغ عددهم حنو ثالثة 

  اهتمامه ابلعدل: 
طان حممَّد  شأنه يف ذلك شأن قامة العدل بني النَّاس كان من واجبات السَّالطني العثماني  ني، وكان السُّلإإ نَّ 

َمْن سلف من آابئه  شديد احلرص على إ جراء العدالة يف أجزاء دولته، ولكي يتأكَّد من هذا األمر كان 
يرسل بني احلني واحلني إ ىل بعض رجال الد  ين من النَّصارى ابلتَّجوال والتَّطواف يف أحناء الدَّولة، ومينحهم 

تهم، وسلطتهم املطلقة يف التَّنقيب، والتَّحر  ي، واالستقصاء؛ لكي يطَّلعوا كيف مرسومًا مكتواًب يبني   مهمَّ 
تساس أمور الدَّولة، وكيف جيري ميزان العدل بني النَّاس يف احملاكم، وقد أعطى هؤالء املبعوثني احلر  يَّة 

 الكاملة يف النَّقد، وتسجيل ما يرون، مثَّ يرفعون ذلك كلَّه إ ىل السُّلطان.
، والد  قَّة بني النَّاس وق د كانت تقارير هؤالء املبعوثني النَّصارى تشيد حبسن سري احملاكم، وإ جراء العدل ابحلق  

، وينصب قاليمبدون حماابٍة، أو متييٍز، وكان السُّلطان الفاتح عند خروجه إ ىل الغزوات يتوقَّف يف بعض األ
 ء م ن النَّاس شكواه، ومظلمته.خيامه ليجلس بنفسه للمظامل، ويرفع إ ليه َمْن شا

ها، وأشدُّ النَّاس واقعوكان على إ دراٍك اتمٍ  أبنَّ رجال الفقه، والشَّريعة هم أعرف النَّاس ابلعدالة، وأبصرهم مب
حرصًا على إ نقاذها. وكان يرى: أنَّ العلماء يف الدَّولة مبنزلة القلب يف البدن، إ ذا صلحوا؛ صلحت الدَّولة، 

 الفاتح ابلعلم، وأهله، ويسَّر سبل العلم على طالبيه، وكفاهم مؤونة التَّعيُّش، والتَّكسُّب ليتفرَّغوا ولذلك اعتىن
للدَّرس، والتَّحصيل، وأكرم العلماء، ورفع منزلتهم. وقد اعتىن الفاتح بوجٍه خاصٍ  برجال القضاء الَّذين 

ء أن يكونوا من املتضل  عني يف الفقه، والشَّريعة، يتولَّون احلكم، والفصل يف أمور النَّاس، فال يكفي يف هؤال

                                                           
 (.411انظر: حمم د الفاتح، ص ) (1)
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واالت  صاف ابلنَّزاهة، واالستقامة وحسب، بل البدَّ إ ىل جانب ذلك أن يكونوا موضع حمبٍَّة، وتقديٍر بني 
 عيشهم  الناس، وأن تتكفَّل الدَّولة حبوائجهم املاد  يَّة؛ حَّتَّ تسدَّ طرق اإل غراء، والرَّشوة، فوسَّع هلم الفاتح يف

 .(1)كلَّ التَّوسعة، وأحاط منصبهم هبالة، وهيبٍة من احلرمة، واجلاللة، والقداسة، واحلماية
وحُتد  ثنا كتب التَّاريخ: أنَّ أحد غلمان حممَّد الفاتح ظهر منه بعض الفساد أبدرنة، فأرسل إ ليه القاضي بعض 

عليه الغالم، وضربه ضراًب شديداً، فما أن مسع اخلدم ملنعه، فلم ميتنع، فركب إ ليه القاضي بنفسه، فاعتدى 
السُّلطان الفاتح بذلك؛ حَّتَّ أخذه الغضب، واستطار به، وأمر بقتل ذلك الغالم لتحقريه انئب الشَّريعة. 
وتشفَّع الوزراء للغالم لدى السُّلطان الفاتح، فلم يقبل شفاعتهم، فالتمسوا من املوىل حميي الد  ين حممَّد أن 

األمر لدى السُّلطان، ولكنَّ الفاتح أعرض عنه، وردَّ كالمه، فقال له املوىل حميي الد  ين: إنَّ يصلح هذا 
القاضي( بقيامه عن جملس القضاء بسبب الغضب سقط عن رتبة القضاء، فلم يكن هو عند  :النَّائب )أي

 السُّلطان حممَّد خان. فسكت« قتل الغالم»الضَّرب قاضياً، فلم يلزم حتقري الشَّرع؛ حَّتَّ حيلَّ قتله 
مثَّ جاء الغالم إ ىل قسطنطينيَّة فأتى به الوزراء إ ىل السُّلطان حممَّد خان لتقبيل يده شكراً للعفو عنه. فأحضر 

، ئلغالم أربعة أشهر، فعاجلوه، فرب السُّلطان حممَّد خان عصًا كبريًة، فضربه بنفسه ضراًب شديدًا حَّتَّ مرض ا
للسُّلطان ابيزيد خان، وامسه داود ابشا. وكان يدعو للسُّلطان حممَّد خان، ويقول: إ نَّ  مثَّ صار الغالم وزيراً 

 . أمَّا القاضي املرتشي، فلم يكن له عند الفاتح من جزاٍء غري القتل.(2)رشدي هذا ما حصل إ ال م ْن ضربه
بَّع كلَّ ما جيري يف أرجاء دولته بيقظٍة، وكان السُّلطان الفاتح   برغم اشتغاله ابجلهاد، والفتوحات  إ ال أنَّه يتت

، وكان   ، وبصريٍة نفَّاذٍة، وذاكرٍة حافظٍة، وجسٍم قويٍ  واهتماٍم، وأعانه على ذلك ما حباه هللا من ذكاٍء قويٍ 
كثريًا ما ينزل ابللَّيل إ ىل الطُّرقات، والدُّروب؛ ليتعرَّف على أحوال النَّاس بنفسه، ويستمع إ ىل شكاواهم 

. كما ساعده على معرفة أحوال النَّاس جهاز أمن الدَّولة الَّذي كان جيمع املعلومات، واألخبار الَّيت (3)هبنفس
هلا عالقة ابلسَّلطنة، وترفع إ ىل السُّلطان الَّذي كان حيرص على دوام املباشرة ألحوال الرَّعيَّة، وتفقُّد أمورها، 

مجاعتها. وقد استنبط السُّلطان الفاتح هذه املعاين من حال والتماس اإل حاطة جبوانب اخللل يف أفرادها، و 
وذلك حبسب ما تقتضيه أمور امللك، [ 20: نمل]ال﴾ َوتَ َفقََّد الطَّرْيَ ﴿سليمان عليه السَّالم يف قوله تعاىل: 

 .(4)واالهتمام بكل   جزٍء فيه، والر  عاية بكل   واحدٍة فيه، وخاصًَّة الضُّعفاء

* * * 
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 ابعاملبحث السَّ 
 وصيَّة السُّلطان حممَّد الفاتح البنه

ذه وصيَّة حممَّد الفاتح البنه؛ وهو على فراش املوت، والَّيت تعرب   أصدق التَّعبري عن منهجه يف احلياة، وقيمه، ه
؛ سفٍ آها أنذا أموت، ولكين   غري »من هبا، والَّيت يتمىنَّ من خلفائه من بعده أن يسريوا عليها: آومبادئه الَّيت 

ألين   اترٌك خلفًا مثلك. كن عاداًل، صاحلاً، رحيماً، وابسط على الرَّعية محايتك بدون متييز، واعمل على 
، فإ نَّ هذا هو واجب امللوك على األرض، قد  م االهتمام أبمر الد  ين على كل   شيٍء،  نشر الد  ين اإل سالمي  

ذين ال يهتمُّون أبمر الد  ين، وال جيتنبون الكبائر، وال تفَّت يف املواظبة عليه، وال تستخدم األشخاص الَّ 
ع رقعة البالد ابجلهاد،  وينغمسون يف الفحش، وجان ب  البدَع املفسدة، وابع د  الَّذين حير  ضونك عليها، وس  

ك أن متدَّ يدك إ ىل مال أحٍد من رعيتك إ ال حبق   اإل سالم ، واضمن واحرس أموال بيت املال من أن تتبدَّد، إ ايَّ
 للمعوزين قُ ْوهتم، وابذل إ كرامك للمستحق  ني.

عهم، وإ ذا مسعت أبحٍد منهم يف  ومبا أنَّ العلماء هم مبثابة القوَّة املبثوثة يف جسم الدَّولة، فعظ  م جانبهم، وشج  
ك آخربلٍد  أن تبعد أهل ، فاستقدمه إ ليك، وأكرمه ابملال. حذار  حذار  ال يغرنَّك املال، وال اجلند! وإ ايَّ

ك أن متيل إ ىل أي   عمٍل خيالف أحكام الشَّريعة! فإ نَّ الد  ين غايتنا، واهلداية منهجنا،  الشَّريعة عن اببك! وإ ايَّ
 وبذلك انتصران.

خذ مين   هذه العربة: حضرت هذه البالد كنملٍة صغريٍة، فأعطاين هللا تعاىل هذه الن  عم اجلليلة، فالزم مسلكي، 
ي، واعمل على تعزيز هذا الد  ين، وتوقري أهله، وال تصرف أموال الدَّولة يف ترٍف، أو هلو، أو واْحُذ حذو 

 .(1)«أكثَر من قدر اللُّزوم، فإنَّ ذلك من أعظم أسباب اهلالك!

   )كن عاداًل، صاحلاً، رحيماً(:1
ته، وعندما دخل القسطنطينيَّة مع النَّصارى الَّذين أصبحوا من رعااي دول املبادئلقد قام حممَّد الفاتح هبذه 

فاحتاً كان حيارب حرب اإل سالم )الَّيت ال هُتتك فيها حرمٌة، وال يُقتل فيه صيب ، وال شيٌخ، وال امرأٌة، وال حيرق 
الح يف  فيها زرٌع، وال يتلف فيها ضرٌع، وال مُيَثَّل فيها إب نساٍن، وال تصيب إ ال املقاتلني الَّذين حيملون الس  

 .(2)سلمني(وجه امل

                                                           
 (.172، 171الس لطان حمم د الفاتح، ص ) (1)
 (.104ة الش رقية: حممود اثبت الش اذيل، ص )املسأل (2)
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د  يق أب بكر    كان حممد الفاتح وهو ميثل إ سالمه، وعقيدته، ومنهجه اإل سالميَّ يف احلرب على تعاليم الص  
ال َّتونوا، وال تغلُّوا، وال تغدروا، وال متث  لوا، وال تقتلوا طفاًل صغرياً، وال »رضي هللا عنه   يف معاملته للرُّوم: 

وال تعقروا خناًل، وال حترقوه، وال تقطعوا شجرًة مثمرة، وال تذحبوا شاًة، وال بعريًا إ ال شيخًا كبرياً، وال امرأًة، 
قواٍم قد فرَّغوا أنفسهم يف الصَّوامع، فدعوهم وما فرَّغوا أنفسهم له.. اندفعوا ابسم ملأكلٍة، وسوف مترُّون أب

 .(1)«هللا
طى عامل الغرب النَّصراينَّ دروسًا يف العدالة، والرَّمحة، لقد دخل حممد الفاتح إ ىل قلب العاصمة البيزنطيَّة، وأع

.  وأصبحت َمْعَلماً من معامل التَّاريخ العثماين  
إ نَّ الدولة العثمانيَّة سارت على منهج اإل سالم، فأخذت منه العدالة، والرَّمحة ابلرَّعااي الَّذين حكموهم، ولقد 

وقد يظنُّ بعض »ني، وعدالتهم ابلشُّعوب الَّيت حكموها، فقال: حتدَّث عبد الرمحن عزَّام عن رمحة العثماني   
ا كانت دولًة عظيمًة، االنَّاس مبا يتن قلون من أحاديث، أو فكاهات عن بعض العهود للدَّولة العثمانيَّة: أهنَّ

 ولكن مل تكن صفة الرَّمحة من ممي  زاهتا. وهو خطأٌ شائٌع ال يقف أمام البحث والتَّدقيق.
وقيل يل: إ نَّ أمثلة « الدنيستز»من رومانيا على هنر « بسرابيا»عت بنفسي حديث هذه الرَّمحة يف ولقد مس

الفالحني يف هذه األطراف النَّائية للملك العثماين   ال تزال تعرب   عن رمحة الَّتُّكي، وعدله. ومنها ما يشري إ ىل 
ولونيا، ورومانيا، ويف بالد البلقان يف رحاليت األتراك من األرض، وقد لفت نظري يف ب أنَّ العدل ينزع مع

املتعد  دة أمثلٌة، وأساطري ال تزال تشري إ ىل ما استقرَّ يف نفوس هذه األمم املسيحيَّة من احَّتام الَّتُّكي   املسلم  
 كرحيٍم عادٍل.

يَّة إ ىل جاليسيا م كنت يف فيينا فروي يل: أنَّ البولوني  ني مستبشرون بوصول العساكر العثمان1917ويف سنة 
 .(2)«مدداً للن  مساويني

.. أبنَّ العدل والرَّمحة اإل سالميَّة مها اللَّذان مكَّنا للعثماني  ني يف أوربة، وابلعدل والرَّمحة خرجت هذه األمم .»
  ق الطَّوائف أبشنع صورةٍ امن مهجيَّتها، وقسوهتا، وعرفت املساواة، واإل نصاف، ويكفي أن تعلم: أنَّ اسَّتق

كان نظامًا دوليًَّا متعاهدًا عليه يف أوربة الوسطى، واجلنوبيَّة، إ ىل أن قضى عليه العثمانيُّون، وكانت هناك 
إ ىل أحد « البواير»عهوٌد دوليٌَّة بني امللداف، والبولونيني، واجملر لتسليم كل   فالٍح يرحل من مزرعة سي  ده من 

 ها من احليواانت والفالحني.هذه األوطان، وكانت املزارع تباع مبا علي

                                                           
 (.106املصدر السابق نفسه، ص ) (1)

 (.24، 22الر سالة اخلالدة، ص ) (2)
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صلى هللا عليه جاء العثمانيُّون إ ىل أوربة حيملون بني صدورهم عاطفة الرَّمحة كما أرادها صاحب الدَّعوة 
ومل يكن األتراك أكثر ُعدًَّة، وال عددًا من أيَّة أمٍَّة من األمم الَّيت سادوها، فوصلوا على رؤوسهم مجيعاً وسلم 

 .(1)«آسيام الرَّمحة صعاب اجلبال، والبحار، والوهاد، كما مهَّدت للعرب قبلهم إ فريقية، و إ ىل فيينا، متهد هل
إ نَّ حممدًا الفاتح سار على منهج الرَّمحة، والعدالة، وأوصى أحفاده من بعده أن يلتزموا نفس املنهج؛ الَّذي 

 ميث  ل حقيقة اإل سالم.

 
 
   )وابسط على رعيتك محايتك دون متييز(:2
ذا ما قام به السُّلطان حممَّد بنفسه؛ حيث حرص على محاية كل   رعااي الدَّولة سواٌء مسلمني، أو نصارى، وه

ومن القصص اللَّطيفة يف هذا املعىن: أنَّه كان على أهل جزيرة خيوس َدْيٌن قدره أربعون ألف دوقة لتاجر من 
 ائن عن اسَّتداد دينه من أهل اجلزيرة؛ رأىوملا عجز هذا الدَّ « فرانسسكوا درا برييو»يدعى:  «غلطة»ّتار 

السُّلطان الفاتح أن يقوم هو هبذا األمر بوصف هذا التَّاجر من رعاايه؛ الَّذين جيب على الدَّولة العثمانية 
محايتهم، واستيفاء حقوقهم، وأرسل إ ىل اجلزيرة عدَّة سفن بقيادة محزة ابشا إ ال أنَّ أهايل جزيرة خيوس قتلوا 

أان الَّذي سيتحمل َديْنك »نود، ورفضوا االنقياد، ودفع احلقوق، فقال حممَّد الفاتح للتَّاجر درابرييو: بعض اجل
 .(2)«من أهل اجلزيرة، وسأطلب به مضاعفاً مثناً لدم اجلنود الَّذين هلكوا

ة منها، وفتح وسريَّ السلطان إ ىل هذه اجلزيرة أسطواًل، وقام هو بقيادة اجليوش بنفسه إ ىل اجلزر القريب
إ ىل االستسالم، وفتحت ا « س اموتراس»و« إميربوس»بغري حرب، وال قتال، وابدرت جزيرات: « خيوس»

إ ىل دفع ما عليها من دين للتَّاجر اجلنوي، « خيوس»أبواهبم ا على مصاريعها للعثماني  ني، فاضطرت جزيرة 
عت له فوق ذلك تعويضًا للسُّفن العثمانيَّة الَّيت دوقة، ودف آالفودفعت للسُّلطان جزيًة سنويًَّة قدرها ستة 

 .(3)غرقت
 .إ نَّ محاية الرَّعية، واحلفاظ على حقوقهم من واجبات الدَّولة اإل سالميَّة

، فِإنَّ هذا هو واجب امللوك على األرض(:3    )واعمل على نشر الدِ ين اإِلسالميِ 

                                                           
 (.107انظر: املسألة الش رقية، ص ) (1)
 (.217انظر: حمم د الفاتح، ص ) (2)

 (.218املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
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ع قوَّاده، وجنوده كان السُّلطان حممَّد الفاتح يف حروبه ال ينسى: أ نَّه داعيٌة إ ىل اإل سالم، ولذلك كان يشج  
على نشر الد  ين، والعقيدة، واإل سالم، ويثين على القادة الَّذين تفتح املدن على أيديهم، فعندما أمر قائده 

ك القائد عمر عمر بن طرخان أن يزحف جبيشه إ ىل أثينا، واستوىل عليها، وضمَّها إ ىل الدَّولة العثمانيَّة، وحترَّ 
ما أعظم ما »جبيشه، واضطرت املدينة للتَّسليم؛ زار السُّلطان الفاتح املدينة بعد عامني من فتحها، وقال: 

 «.يدين به اإل سالم البن طرخان!
بة؛ لقد اهتمَّت الدَّولة العثمانيَّة ابلدَّعوة إ ىل هللا، وتركت بصماهتا قويًَّة واضحًة يف جمال نشر الدَّعوة يف أور 

قب عصوٍر، ودهوٍر ظلَّت مجاعاٌت إ سالميَّة تقاوم شَّتَّ أنواع الضُّغوط الَّيت بذلت افعلى امتداد قروٍن، وتع
قل  يَّات اإل سالميَّة تعيش إ ىل يومنا هذا يف بلغاراي، ورومانيا، وألبانيا، وال زالت هذه األ لتحويلها إ ىل املسيحيَّة،

، وهذا يرجع إ ىل فضل هللا على تلك الشُّعوب، (1)ا إ ىل املاليني من البشرواليوانن، ويوغسالفيا يصل أعداده
 مثَّ إ ىل سياسة السَّالطني العثماني  ني الَّذين حيرصون على هداية النَّاس، ودخوهلم يف اإل سالم.

 
ين على كلِ  شيٍء وال تفرُت يف املواظبة عليه(:4 م االهتمام أبمر الدِ     )قدِ 

لدَّولة العثمانيَّة قبل زمن حممَّد الفاتح، وبعده نشؤوا نشأًة إ سالميَّة خالصًة مشوبًة إب مياٍن عميٍق، إ نَّ سالطني ا
هًة إ ىل أهداٍف عقائديٍَّة صرحيٍة، خاضوا من أجلها حرواًب دينيَّة شديدًة، وكانت أمجل عبارة على ألسن  متوج  

توحات إ مَّا غازايً، وإ مَّا شهيداً، فمنذ بداية أتسيسها أطلق العثماني  ني عند التنادي للجهاد: الزَّحف إ ىل الف
على زعيمها لقب الغازي   أي: اجملاهد يف سبيل هللا   وظلَّ هذا اللَّقب الرَّفيع يتقدَّم كلَّ األلقاب، والنُّعوت 

 فع رايته على األانم(.ابلن  سبة للسَّالطني العظماء، وكانت غاية الدَّولة العثمانيَّة )الدفاع عن اإل سالم، ور 
لذلك ُصب َغت  الدَّولة شعبًا وسلطاانً، حكومًة وجيشاً، ثقافًة وتشريعاً، هنجًا وضمرياً، هدفًا ورسالًة بصبغٍة 
إ سالميٍَّة خالصٍة منذ النَّشأة، وعلى مدى سبعة قرون. لقد كان اهتمام السَّالطني أبمر الد  ين عظيماً، 

م ال ينتسبون إ ال لإل سالم، وتراثه،  أقصىظبوا عليه إ ىل وقدَّموه على كل   شيٍء، ووا احلدود، وأكَّدوا: أهنَّ
وحضارته، وكان الوطن عندهم هو كلُّ أرٍض يسكنها املسلمون، وكلمة امللَّة تعين: األمَّة، والد  ين معاً، وذلك  

بوي   يف مجيع املدارس، واجلامعات، واملعاهد، تصاغ به نفوس الناشئة منذ بداية  كان هدف املنهج الَّتَّ
تعليمهم يف الكتاتيب، ومجيع املسلمني كانوا ُيسجَّلون يف دوائر النُّفوس   سجالت املواليد   ويف التَّذاكر 

قة اهلويَّة   كمسلمني فحسب. دون أن يذكر إ ىل جانب ذلك فيما إ ذا كانوا من األتراك، أو االعثمانيَّة   بط

                                                           
 (.1/29،30د. عبد العزيز الشن اوي ) انظر: الد ولة العثماني ة دولٌة إسالمي ة، (1)
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أو األلبان، أو األكراد. إ نَّ ما يهمُّ الدَّولة كان ينحصر يف ملَّتهم، يف داينتهم؛  من العرب، أو من الشَّراكسة،
م مسلمون، وكفى. واعترب العثمانيُّون أيَّ مقاتٍل مسلٍم جاهد يف سبيل هللا مرياثهم البطويلَّ، وخلفيَّتهم  إ هنَّ

الَّذي استشهد يف  «عبد هللا البطَّال»اهد التَّارخييَّة، وإن تباينت األنساب، وتباعدت األزمان، من هؤالء: اجمل
للهجرة زمن الدَّولة األمويَّة، والَّذي يقول عنه الطَّربي وهو يعل  ق  122معركة أكرنيون يف آسيا الصُّغرى عام 

، ويعتربه (1)«وفيها قتل عبد هللا البطَّال يف مجاعٍة من املسلمني أبرض الرُّوم»ه : 122على حوادث سنة 
العرب، وقيام الدَّولة العثمانيَّة ما يقرب من سبعمئة عام،  «عبد هللا البطَّال»ون بطلهم القومي. وبني العثمانيُّ 

 .(2)لقد كان اتريخ العثماني  ني، وأبطال العثماني  ني نسب اإل سالم، واتريخ اإل سالم، وجماهدي اإل سالم
: أن هدفهم األكرب،  إ نَّ سالطني الدَّولة العثمانيَّة كانوا يلقَّبون بكثريٍ  من األلقاب، والنُّعوت الَّيت تبني  

ومقصدهم األمسى هو خدمة دين هللا تعاىل، فكانوا يلقَّبون مبثل: سلطان الغزاة، واجملاهدين، وخادم احلرمني 
 .(3)الشَّريفني، وخليفة املسلمني

  

                                                           
 (ه .122اتريخ الط ربي: اجلزء الثاين حوادث سنة ) (1)
 (.57املسألة الش رقية، ص ) (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
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ين، وال جيتنب5 ون الكبائر،   )وال تستخدم األشخاص الَّذين ال يهتمُّون أبمر الدِ 
 وينغمسون يف الفحش(:

ولذلك اهتمَّ سالطني الدَّولة العثمانيَّة إب نشاء جامعاٍت لتخريج قادٍة للجيش، وللوظائف املهمَّة يف الدَّولة، 
عداد القادة، وخصوصًا يف داخل اجليوش، وحرصوا على أن خيتاروا ملناصب الدَّولة  ووضعوا منهجًا تربوايًَّ إل 

فاء أصحاب العقول، والنُّهى، والتُّقى، وأسندوا إ ليهم الوالايت، والقيادات يف اجليوش، األمناء، واألك
ومناصب القضاة، وابعدوا عنهم كلَّ من ال يهتمُّ أبمر الد  ين، وجيتنب الكبائر، والفواحش. هكذا كان 

 السَّالطني األوائل.

   )جانِب البدع املفسدة، وابعِد الَّذين حيرِ ضونك عليها(:6
قَّتاب من إ نَّ السالطني العثماني  ني األوائل ساروا على منهج أهل السُّنَّة واجلماعة، وعرفوا خطورة البدع، واال

وإ مجاع األمَّة، واجتهادات العلماء  صلى هللا عليه وسلمأصحاهبا، واكتفوا بكتاب هللا، وسنَّة رسوله 
 الرَّاسخني.

   )وسِ ع رقعة البالد ابجلهاد(:7
لسالطني العثماني  ني األوائل قاموا بتوسيع رقعة الدَّولة ابجلهاد، وبسطوا األمن، وقمعوا األخطار الَّيت إ نَّ ا

افعة حَّتَّ ال يستطيع األعداء أن يظفروا  ة املانعة، والقوَّة الدَّ هدَّدت دولتهم، وعملوا على حتصني الثُّغور ابلُعدَّ
ماً مسلماً، أو معاهداً، وعمل السُّلطان حممَّد ومن قبله على إ عداد األمَّة ب ثُ ْغَرٍة، أو ينتهكوا حمرَّماً، ويسفكوا د

إ عدادًا جهادايً، وقام بواجبه يف جهاد الكفرة املعاندين لإل سالم حَّتَّ يسلموا، أو يدخلوا يف ذمَّة املسلمني، 
بغة اإل سالميَّة اجلهاديَّة الدَّعويَّ  ة، وكان أفراد اجليش يُ َعدُّون للحياة اجلهاديَّة ولقد ُصب َغ اجملتمُع العثماينُّ ابلص  

 العنيفة   منذ نعومة أظفارهم   إ عداداً دقيقاً، كاماًل.
، لقد )حقَّقت الدَّولة العثمانيَّة إ ىل (1)ولقد حقَّقت اجليوش العثمانيَّة انتصاراٍت رفيعًة يف السَّاحات األوربيَّة

يستهدفها املسلمون منذ تسعة قرون برفع الرَّاية احملمَّديَّة على قالع  مااًل عظيمًة كان آعهد سليمان القانوين 
مارات للحكومة اإل سالميَّة، وأخذ ظلُّ  كثرٍي من العواصم الكربى يف أوربَّة، وإ خضاع كثرٍي من املمالك، واإل 

 .(2)كبرية(اإل سالم ميتدُّ حَّتَّ أوشكت جيوش املسلمني يف شرق أوربة، وغرهبا أن تلتقي يف األرض ال

                                                           
 (.60انظر: املسألة الشرقي ة، ص ) (1)
 (.63املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
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ومن املؤمتر السَّابع لوزراء خارجيَّة الدُّول اإل سالميَّة يف إستانبول ألقى اجملاهد الربوفسور املهندس جنم الد  ين 
، الَّذي مثَّلته الدَّولة العثمانية، فقال:  إ نَّ هذا »... أربكان خطااًب اسَّتجع فيه صدى املاضي اإل سالمي  

قد فيه هذا املؤمتر اإل سالميُّ الكبري، وقد نقشت على اببه كلمة اإل سالم القصر الَّذي شاء هللا أن يع
 . هو قصر السُّلطان حممَّد الفاتح الَّذي بناه عقب فتح إستانبول.«.ال إ له إ ال هللا»اجلامعة: 

وكيف ال  كيف ال يكون هذا املكان اترخييَّاً، ومنه كانت تدبَّر شؤون العامل اإل سالمي   ردحًا من الزَّمن؟
نيا جماهدًة يف سبيل هللا، تنشر النُّور،  يكون اترخييَّاً، ومنه كانت تنطلق جيوش املسلمني إ ىل مجيع أحناء الدُّ

 واهلداية، والعدل أينما حلَّت، وحيثما ضربت.
كيف ال يكون اترخييَّاً، وفوق هذا احلجر الَّذي يرتكز عليه امليكروفون كانت تنصب راايت اجليوش 

الميَّة املنطلقة للذَّب   عن داير املسلمني مجيعاً.. وأذكر على سبيل املثال ال احلصر: أنَّ قرار إ رسال اإل س
ذ من  األسطول اإل سالمي للحيلولة دون وقوع كلٍ  من أندونيسيا، والفلبني يف براثن االستعمار اهلولندي اَّتُّ

ذت قرارات إ رسال اجليوش و   األساطيل حلماية مشال أفريقية من الغزاة الطَّامعني.هذا املكان، وفيه أيضاً اَّتُّ
وبردته  صلى هللا عليه وسلموفوق هذا كل  ه فإ نَّ هذا البناء التَّارخييَّ يضمُّ بني جدرانه لواء الرَّسول األعظم 

 .(1)«ه الشَّريفةآاثر املباركة، وسيوفه، وكثرياً من 
قصوى، ولذلك أعدَّت شعبها، وجيشها لتحقيق هذا املبدأ  لقد كانت الدَّولة تعطي ملبدأ اجلهاد أمه  يَّةً 

ٍة لإل سالم واملسلمني. ، وحقَّقت من خالله مثراٍت مهمَّ  الرَّابين  

   )واحرس أموال بيت املال من أن تتبدَّد(:8
ة عن ر  أي األمَّة، واملكلَّفة حبماية إ نَّ السَّالطني العثماني  ني كانوا يرون: أنَّ الدَّولة هي اهليئة التَّنفيذيَّة، واملعرب  

ا هي مسؤولة عن رعاية املصاحل االجتماعيَّة،  مصاحلها، فمسؤوليَّة الدَّولة ليست خاصًَّة ابألمن، والد  فاع، وإ َّنَّ
 ومحاية بيت املال من اإل سراف والتَّبذير، واحملافظة على مصادر، وموارد بيت املال.

ك أن متدَّ يدك ِإىل مال 9  أحٍد من رعيَّتك ِإال حبقِ  اإِلسالم(:  )وِإايَّ
إ نَّ وظيفة الدَّولة تنفيذ أوامر الشَّريعة، والشَّريعة جاءت حلفظ أموال النَّاس؛ الَّيت هي قوام حياهتم، وقد حرَّم 

.  اإل سالم كلَّ وسيلٍة ألخذ املال بغري حقٍ  شرعيٍ 
، ويعتدي على أموال ووظيفة احلاكم محاية أموال الرَّعيَّة من السَّرقة، والنَّ  هب، ال أن ميدَّ يده بغري وجه حقٍ 

 النَّاس.
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   )واضمن للمعوزين قُ ْوهَتم، وابذل ِإكرامك للمستحقني(:10
كان السَّالطني العثمانيُّون يتسابقون يف اإل حسان للفقراء واملساكني، وأبناء السَّبيل.. وكلُّ من هو حمتاٌج إ ىل 

دَّولة أبعماٍل جليلٍة يف هذا الباب، بل أوقف السَّالطني، والوزراء أوقافًا عظيمًة الرب   ، واإل حسان، وقامت ال
يف اقتصاد الدَّولة.  سياً اعلى طالب العلم، والفقراء، واملساكني، واألرامل، وغري ذلك. وكان الوقف ركنًا أس

وكان صقوللي حممد ابشا   .. (1)نشطت احلركة العلميَّة يف جوامع إستانبول»...يقول األستاذ حممَّد حرب: 
قرية عثمانيَّة يف  2000على سبيل املثال   ينفق على احلركة العلميَّة يف إستانبول من دخل وقف 

« يعين: البلقان»تشيكوسلوفاكيا )وكانت اتبعًة للدَّولة العثمانيَّة( وأسعد أفندي قاضي عسكر الرُّوملي 
؛ الاليت يصلن إ ىل سن   الزواج، وكان لدى العثماني  ني أوقف وقفني كبريين على ّتهيز الفتيات املعدمات

 أوقاٌف كثريٌة، ومتعد  دة.
: كانت هناك أوقاٌف بصرف مرتَّبات للعائالت املعوزة  غري األكل   ألنَّ األكل اجملاين له أوقاٍف آخرمثٌل 

تقد  م أكاًل جمانيَّاً « راتعما»أي: وقف املطاعم اخلرييَّة، وكانت ال « عمارات وقفي»، تسمَّى أخرىعامٌَّة 
 .(2)شخص يومياً جمَّاانً، وكان مثل هذا يف كل   الوالايت 20ر000لعدٍد يبلغ 

( عشرة ماليني دوالر 10م ما يعادل )1586وكان املطعم اخلريي جبامع السُّليمانيَّة تبلغ ميزانيَّته عام 
 .(3)أمريكي إ ال قليالً 

ى السَّالطني، واألمراء، والوزراء تضمن للمعوزين قوهتم، وتكرم وهكذا كانت سياسة الدَّولة على مستو 
 املستحق  ني ابإل كرام.

  )ومبا أنَّ العلماء هم مبثابة القوَّة املبثوثة يف جسم الدَّولة؛ فعظِ ْم جانبهم، وشجِ ْعهم، 11
 وِإذا مسعت أبحٍد منهم يف بلٍد آخر؛ فاستقدمه ِإليك، وأكرمه ابملال(:

ووضع هلا تقاليد سابقًة،  لسُّلطان حممَّد الفاتح بَّتتيب وظائف العلماء يف اجلوامع الكربى،لقد اهتمَّ ا
، وأهمُّ الوظائف يف املساجد الكربى: اخلطيب، واإلمام، والقي  م، واملؤذ  ن، ويقوم  ونظَّمها مبرسوٍم خاصٍ 

لَّيت كثريًا ما كان السَّالطني، والوزراء املرشَّحون هلذه الوظائف بطلب العلم يف املدارس الد  ينيَّة الكبرية ا
يتنافسون على تشييدها تنافسًا نبياًل، وخيضع املوظَّفون الد  ينيون يف العاصمة لسلطة املفيت مباشرًة، وكان 

                                                           
م اخلاص هبم، واملطعم يف النظام العثماين  معمارايً، وإدارايً وحدٌة دينيٌة وعلمي ٌة متكاملٌة، فيها اجلامع، واملدرسة، واملكتبة، ومدينة الطالب، واملطع اجلامع (1)

، واملستشفى.  اخلريي العام ، واحلم ام، ومدرسة الط ب 
 (.442العثماني ون يف الت اريخ واحلضارة، ص ) (2)
 (.422السابق نفسه، ص )املصدر  (3)
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مام يقوم جبميع املهام  ينوب عنه يف الوالايت الكربى قضاة العسكر، أمَّا يف الوالايت الصُّغرى؛ فكان اإل 
 وخاصَّة يف األرايف.الد  ينيَّة 

وكانت املدارس الَّيت تُع دُّ املوظفني الد  يني  ني يوجد هبا ثالث فئاٍت من طلبة العلم ف )الصُّوفتا( وهي أدانها، 
أو عامل. أمَّا الفئة األعلى؛ فهي « دانشمند»تليها فئة املعيدين الَّيت حيمل الطَّالب عند التخرُّج منها لقب 

ألفاً. وكانوا كثريًا ما يكون هلم أثٌر يف  90عدد الصُّوفتا يف عهد السُّلطان مراد الثاين منصب املدر  س، وبلغ 
 .(1)شؤون الدَّولة

  

                                                           
 (.405انظر: اتريخ الدولة العثماني ة، د. علي حسون، ص ) (1)
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ك أن تبعد أهل الشَّريعة عن اببك! 12   )حذاِر حذاِر ال يغرَّنك املال، وال اجلند! وِإايَّ
ك أن متيل إىل أيِ  عمٍل خيالف أحكام الشَّريعة! ِفإنَّ ال ين غايتنا، واهلداية منهجنا، وِإايَّ دِ 

 وبذلك انتصران(:
إ نَّ السُّلطان حممَّدًا الفاتح حيذ  ر خليفته من بعده أن ينغرَّ ابملال، أو اجلند، ويبني   له خطورة إ بعاد العلماء 

عاسًة، والفقهاء عن احلاكم، كما حيذ  ره من أن خيالف أحكام الشَّريعة؛ ألنَّ ذلك جيلب لألفراد، واألمَّة ت
نيا، وهالكاً، وعذااًب يف اآلخرة، وإ نَّ آاثر االبتعاد عن شرع هللا، وأحكامه تبدو على حياة  وضنكًا يف الدُّ

ياسيَّة، واالقتصاديَّة.  األمَّة يف ُوجهتها الد  ينيَّة، واالجتماعيَّة، والس  
رَّ يف قوَّة العثماني  ني، وعز  هم، وشرفهم كامنٌة يف طاعة هللا، وتنفيذ أحكامه، وااللتزام بشريعته، واجلهاد  إ نَّ الس  

فإ نَّ الد  ين غايتنا، واهلداية منهجنا، وبذلك »يف سبيله، والدَّعوة إ ليه، ولذلك قال حممَّد الفاتح البنه: 
 «.انتصران

ين، وتوقري أهله(:13    )واعمل على تعزيز هذا الدِ 
والدَّولة، ومن هذه النَّتائج هتذيب  ق  ق نتائج طي  بًة يف حياة األمَّة،قامته يف األرض حيإإ نَّ تعزيز هذا الد  ين، و 

اثم، وترويُضها على اخلري، لذا كان الوازع الد  يينُّ مثرًة من مثار تعزيز هذا الد  ين، النَّفس من الشُّرور، واآل
عني ممَّا جيعل النَّفس َّتشى ويكون مانعًا من ارتكاب اجلرمية، وحماسبة النَّفس عليها، ويكون ماثاًل أمام ال

قامة الشَّرع حيق  ق املساواة بني الرَّاعي والرَّعيَّة يف احلقوق، إهللا، وتتَّقيه دائماً، وأبداً، كما أنَّ تعزيز الد  ين، و 
والواجبات، وتنشر العدالة يف الدَّولة اإل سالميَّة جلميع ساكنيها، كما أنَّ يف تطبيق الشَّريعة نزول الربكة، 
نيا،  وتوايل الن  عم؛ إ ذ ليس هناك طريٌق مستقل  حلسن اجلزاء يف اآلخرة، وطريٌق مستقل  لصالح احلياة يف الدُّ
نيا واآلخرة، ويف تطبيقها بركاٌت يف النُّفوس، وبركاٌت يف املشاعر، وبركاٌت  ا هو طريٌق واحٌد تصلح به الدُّ إ َّنَّ

 قليل إ ذا أحسن االنتفاع به.يف طي  بات احلياة، فالربكة قد تكون مع ال
ومن نتائج تطبيقها بناء جمتمٍع إ سالميٍ  معتزٍ  بدينه، وعقيدته؛ مبا التزمه من سلوٍك، مصدرُه: كتاُب هللا، 

ففيها املوادُّ الالزمة لبناء الفرد املسلم، واجلماعة املسلمة، واألمَّة املسلمة، صلى هللا عليه وسلم وسنَّة رسوله 
سلمة، كما أنَّ من النتائج حفز اهلمم، وبعث النُّفوس إ ىل األخذ أبسباب العلم، واحلضارة، والرُّقي، والدَّولة امل

ا تتضمَّن نَ ْبَذ َعَفن  احلياة احلضاري   جملتمعات  والتقدُّم ملا تضمَّنته تلك الشَّريعة من الدَّعوة إ ىل احلياة، كما أهنَّ
ً كانت، وأينما ُوجدت  .(1)الرَّذيلة أايَّ
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ني  ني؛ ليعل  موهم دينهم، ويربُّوا نفوسهم على طاعة هللا، ولذلك البدَّ من  إ نَّ النَّاس حيتاجون إ ىل العلماء الرَّابَّ
القيادة اإل سالميَّة من احَّتامهم، وتقديرهم، وإ كرامهم، فهم الَّذين يبي  نون للناس حكم هللا، ورسوله، وتفسري 

ۡهَل َفۡس ﴿إل سالم الكل  يَّة، قال تعاىل: االنُّصوص الشَّرعيَّة وفق قواعد 
َ
ْ أ ِۡكرِ لُٓوا  ﴾ ٤٣إِن ُكنُتۡم ََل َتۡعلَُموَن  ٱَّل 

 .[43: نحل]ال

  )وال تصرف أموال الدَّولة يف ترٍف، أو هلٍو، أو َأْكثَ َر ِمْن َقْدِر اللُّزوم، فِإنَّ ذلك من 14
 أعظم أسباب اهلالك(:

يف االستهالك، وهذه الوصيَّة  هد السُّلطان حممَّد الفاتح إ ىل االعتدال والتَّوسُّطإ نَّ هذه الوصيَّة ترشد ويلَّ ع
 فهٌم ألمر هللا، ورسوله ابلقصد، والتَّوسُّط.

 إ نَّ السُّلطان حممَّداً الفاتح يرى وجوب ابتعاد احلاكم، ودولته عن اإل سراف؛ ألنَّ فيه معصية هللا ورسوله.

  اتح، وأثرها على الغرب، والشَّرق:وفاة السُّلطان حممَّد الف 
م غادر السُّلطان الفاتح القسطنطينيَّة إ ىل آسيا الصُّغرى، حيث كان 1481ه /886يف شهر ربيع من عام 

قد أُعدَّ يف إسكدار جيٌش آخر كبري، وكان السُّلطان حممَّد الفاتح قبل خروجه من إستانبول قد أصابته 
يٌَّة إ ال أنَّه مل يه ائم للغزو، وخرج بقيادة جيشه بنفسه، وعكٌة صح   تمَّ بذلك لشدَّة حب  ه للجهاد، وشوقه الدَّ

وقد كان من عادته أن جيد يف خوض غمار املعارك شفاًء ملا يلمُّ به من أمراض، إ ال أنَّ املرض تضاعف عليه 
مَّ به، فلم ينفع تطبيٌب، هذه املرَّة، وثقلت وطأته بعد وصوله إ ىل إسكدار، فطلب أطباءه، غري أنَّ القضاء حُ 

مايو  3) ه 886وال دواء، ومات السُّلطان الفاتح وسط جيشه العرمرم يوم اخلميس الرَّابع من ربيع األوَّل 
 .(1)م( وهو يف الثَّانية واخلمسني من عمره بعد أن حكم ني  فاً وثالثني عاماً 1481

هائاًل، اهتزَّت له النَّصرانيَّة، واإل سالم، أمَّا النَّصرانية  وبعد أن ذاع نبأ الوفاة يف الشَّرق، والغرب؛ أحدث دوايًَّ 
صلوات الشُّكر على جناهتم من هذا « رودس»فقد غمرها الفرح، واالبتهاج، والبشرى، وأقام النَّصارى يف 

 .(2)العدو   املخيف
وضم  ها للدولة العثمانيَّة، إ ال وكانت جيوش الدَّولة العثمانية قد وصلت إ ىل جنوب إ يطاليا لفتح كل   إ يطاليا، 

أنَّ خرب الوفاة وصلهم، فانتاب اجلنود هم  شديٌد، وحزٌن عميٌق، واضطرَّ العثمانيُّون يف الدُّخول ملفاوضاٍت 

                                                           
 (.372انظر: حمم د الفاتح، ص ) (1)
 (.373املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
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ق على ذلك؛ إ ال أنَّ النصارى امنني على حياهتم، وأمتعتهم، وعتادهم، ومتَّ االت  فآمع ملك انبويل؛ لينسحبوا 
رة، وصفَّدوهم ابحلديدمل يفوا مبا تع  .(1)هَّدوا، واعتقلوا بعض اجلنود الذين كانوا يف املؤخ  

قيمت فيها الصَّلوات، أوعندما وصل خرب وفاة السُّلطان إ ىل روما؛ ابتهج البااب، وأمر بفتح الكنائس، و 
صر، والفرح بني واالحتفاالت، وسارت املواكب العامَّة ّتوب الشَّوارع، والطُّرقات، وهي تنشد أانشيد النَّ 

طلقات املدافع، وظلَّت هذه االحتفاالت واملهرجاانت قائمًة يف روما طيلة ثالثة أايم، لقد َّتلَّصت النَّصرانيَّة 
 .(2)بوفاة حممَّد الفاتح من أعظم خطٍر يهد  دها

ظنون النَّاس يف مل يكن أحٌد يعلم شيئًا عن اجلهة الَّيت كان سيذهب إ ليها السُّلطان الفاتح جبيشه، وذهبت 
، فهل كان يقصد رودس ليفتح هذه اجلزيرة اليت امتنعت على قائده  ؟ أم  «مسيح ابشا»ذلك مذاهب شَّتَّ

ق جبيشه الظافر يف جنوب إ يطاليا، ويزحف بنفسه بعد ذلك إ ىل روما، ومشايل إ يطاليا، اكان يتأهَّب ل ل  ح
 ففرنسا، وإ سبانيا؟

 .(3)تح يف صدره، ومل يبح به ألحٍد، مثَّ طواه املوت بعد ذلكلقد ظلَّ ذلك سرَّاً طواه الفا
لقد كان من عادة الفاتح أن حيتفظ ابجلهة الَّيت يقصدها، ويتكتَّم أشدَّ التكتُّم، ويَّتك أعداءه يف غفلٍة، 

لسُّرعة وحريٍة من أمرهم ال يدري أحدهم مَّت تنزل عليه الضَّربة القادمة، مثَّ يُتبع هذا التكتُّم الشَّديد اب
. وذات مرٍَّة سأله أحد القضاة: أين تقصد (4)اخلاطفة يف التَّنفيذ، فال يدع لعدو  ه جمااًل للتأهُّب، واالستعداد

 .(5)«...لو أن شعرًة يف حلييت عرفت ذلك؛ لنتفتها، وقذفت هبا يف النَّار»جبيوشك؟ فأجابه الفاتح: 
قصاها يف الشَّمال، ويستمرُّ يف أن جنوب إ يطاليا إ ىل كان من أهداف الفاتح أن ميضي بفتوحات اإل سالم م

 فتوحاته بعد ذلك إ ىل فرنسا، وإ سبانيا، وما وراءها من الدُّول، والشُّعوب، واألمم.
لقد أتثَّر املسلمون يف العامل اإل سالمي لوفاة حممَّد الفاتح، وحزنوا عليه حزانً عميقاً، وبكاه املسلمون يف مجيع 

 .(6)رة، هبرهتم انتصاراتُه، وأعاد إ ليهم سرية اجملاهدين األوائل من السَّلف الصَّاحلقطار املعمو أ
كان من أعظم ».. قال عن وفاته عبد احلي بن العماد احلنبليُّ يف وفيات سنة ستٍَّة ومثانني، ومثاَّنئٍة: 
قداماً، إقواهم أهاداً، و سالطني بين عثمان، وهو امللك الفاضل، النَّبيل، العظيم، اجلليل، أعظم امللوك ج

واجتهاداً، وأثبتهم جأشاً، وقياداً، وأكثرهم توكُّاًل على هللا، واعتماداً، وهو الَّذي أسَّس ملك بين عثمان، 
                                                           

 املصدر السابق نفسه. (1)
 (.374املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
 (.377املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
 (.259املصدر السابق نفسه، ص ) (4)
 (.260املصدر السابق نفسه، ص ) (5)
 (.168املصدر السابق نفسه، ص ) (6)
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قيٌة يف قب مجيلٌة، ومزااي فاضلٌة جليلٌة، وآاثر اباق يف أجياد الزَّمان. وله مناوقنَّن هلم قوانني صارت كاألطو 
م، ومصفحات اللَّيايل، واأل نني واألعوام، وغزواٌت كسر هبا أصالب الصُّلبان، اثر ال ميحوها تعآايَّ قب الس  

ق إ ليها السُّفن ّتري رخاًء برَّاً، وحبراً، هجم عليها اواألصنام، من أعظمها: أنَّه فتح القسطنطينيَّة الكربى، وس
أشدَّ احلصار، وضيَّق على َمْن فيها من  قدم عليها خبيوله، ورجاله، وحاصرها مخسني يوماً أجبنوده، وأبطاله، و 

الكفَّار الفجَّار، وسلَّ على أهلها سيف هللا املسلول، وتدرَّع بدرع هللا احلصني املسبول، ودقَّ ابب النَّصر، 
 والتَّأييد، وجلَّ، ومن قرع اباًب وجلَّ؛ َوجَلَ، وثبت على منت الصَّرب إ ىل أن أاته هللا تعاىل ابلفرج، ونزلت عليه

مالئكة هللا القريب الرَّقيب ابلنَّصر العزيز من هللا تعاىل، والفتح القريب، ففتح إستانبول يف اليوم احلادي 
م حماصرته، وهو يوم األربعاء العشرين من مجادى اآلخرة سنة سبع ومخسني ومثاَّنئة، وصلَّى  واخلمسني من أايَّ

، وهي قبٌَّة تسامي قبَّة السَّماء، وحتاكي يف اي صوفياآيف أكرب كنائس النَّصارى صالة اجلمعة، وهي 
 االستحكام قبب األهرام، والَوَهْت كرباً، وال هرماً!

ول، وبىن مدارس كاجلفان هلا مثانية فاألوقد أسَّس يف إ ستانبول للعلم أساسًا راسخًا ال خُيشى على مشسه 
ول، فجزاه هللا خريًا عن الطُّالب، ومنحه هبا أبواٍب سهلة الدُّخول، وقنَّن هبا قوانني تطابق املعقول، واملنق

 أجراً، وأكرب ثواب!
م الطلب ما يسدُّ ف قتهم، وجعل بعد ذلك مراتب يَّتقَّون اقتهم، ويكون به من مخار الفقر إ فافإ نه جعل هلم أايَّ

نيا، ويتوسَّ  لون هبا أيضًا إ ىل سعادة إ ليها، ويصعدون ابلتَّمكُّن، واالعتبار عليها؛ إ ىل أن يصلوا إ ىل سعادة الدُّ
الد  اير، وأنعم إ ليهم، وعطف إب حسانه  أقصىالعقىب، وأنَّه   رمحه هللا تعاىل   استجلب العلماء الكبار من 

إ ليهم، كموالان علي القوشجي، والفاضل الطُّوسي، والعامل الكوراين، وغريهم من علماء اإل سالم، وفضالء 
،  األانم، فصارت إستانبول هبم أمَّ  نيا، ومعدن الفخار، والعلياء، واجتمع فيها أهل الكمال من كل   فنٍ  الدُّ

َرفها أدقُّ الفطناء يف األانم، وأرابب دولتها هم أهل فعلماؤها إ ىل اآل ن أعظم علماء اإل سالم، وأهل ح 
َنٍن ال حتصى يف أعن  .(1)«العلماء األكرمني ق املسلمني ال سيَّمااالسَّعادة العظام، فللمرحوم املقدَّس قالدة م 

 فرمحة هللا، ومغفرته، ورضوانه على السُّلطان حممَّد الفاتح، وأعلى ذكره يف املصلحني!!

 
 
 

                                                           
 (.7/345شذرات الذ هب ) (1)
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 املبحث األوَّل

 السُّلطان ابيزيد الثَّاين
ه ( السُّلطة يف البالد، وكان سلطاانً 918 /ه  886لفاتح توىلَّ ابنه ابيزيد الثاين )عد وفاة السُّلطان حممَّد اب

وديعاً، نشأ حمبًَّا لألدب، متفق  هًا يف علم الشَّريعة اإل سالميَّة، شغوفًا بعلم الفلك. واستعان ابخلرباء الفن  ي  ني 
 .(1)الدَّولة ببعضها أقاليملربط  اليوانني  ني، والبلغاري  ني يف حتسني شبكة الطُّرق، واجلسور؛

 أواًل: الصراع على السُّلطة مع أخيه:
عندما بلغه وفاة أبيه يقيم يف بروسة، وقد استطاع أن يتحصَّل على اعَّتاف السُّكان به « جم»كان األمري 

وما حوهلا؛ أرسل سلطااًن على الدَّولة العثمانيَّة يف املناطق اخلاضعة له، وبعد أن استتبَّ له األمر يف بروسة 
إ ىل أخيه ابيزيد يطلب منه عقد الصُّلح، ويقَّتح عليه التَّنازل، ورفض السُّلطان ابيزيد ذلك؛ ألنَّ والده أوصى 

قَّتح على أخيه ابيزيد تقسيم الدَّولة امل يقتنع بذلك، فعاد، و « جم»له ابحلكم من بعده، ولكنَّ األمري 
سيوي   له، لكن ابيزيد رفض أيضًا مبدأ التَّقسيم من لبايزيد، والقسم اآل العثمانيَّة إ ىل قسمني: القسم األورب   

أساسه؛ ألنَّ ذلك سوف يعمل على تفتيت الدَّولة الَّيت سهر أسالفه على بنائها، وتوحيدها، وأصرَّ على أن 
إ ىل « جم»منها  حتت سلطته، وأعدَّ جيشًا ضخمًا سار به إ ىل بروسة، وهامجها، وفرَّ  تبقى الدَّولة موحَّدةً 

فرحَّب به، وأكرمه، وأمدَّه جبميع ما احتاجه من أمواٍل للسَّفر مع  (2)سلطان املماليك قايتباي يف مصر
.  أسرته إ ىل احلجاز؛ ألداء فريضة احلج  

تك مبا أنَّك اليوم قمت بواجبا)وملا عاد من األراضي املقدَّسة إ ىل مصر أرسل إ ليه السُّلطان ابيزيد يقول له: 
لك كان نصييب أبمر هللا، فلماذا تقاوم 

ُ
نيويَّة، من حيث إنَّ امل ، فلماذا تسعى إ ىل األمور الدُّ الد  ينية يف احلج  

إ رادة هللا؟ فأجابه بقوله: هل من العدل أن تضطجع على مهد الرَّاحة، والنَّعيم، وتقضي أايمك ابلرَّغد 
ابالت  صال بكبار أتباعه « جم»؟! وقام (3)وأضع رأسي على الشَّوكواللَّذات، وأان أحرم من اللَّذة والرَّاحة، 

اثرهم ضدَّ ابيزيد، وتقدَّم أبتباعه ليغتصب العرش، ولكنَّه هزم، واستأنف احملاولة، فهزم أيف األانضول، و 
 أيضاً.

                                                           
 (.50انظر: الدولة العثماني ة يف الت اريخ اإلسالمي احلديث، ص ) (1)
 (.57)قيام الدولة العثماني ة، ص  (2)
 (.65إىل  63انظر: اتريخ سالطني آل عثمان، يوسف آصاف، ص ) (3)



151 
 

ال أنَّه قًا إ  اإ ىل رودس حيث يوجد هبا فرسان القد  يس يوحنا، وعقد مع رئيس الفرسان اتف« جم»والتجأ 
سجينًا يف جزيرة رودس، وكسب فرسان القد  يس يوحنا هبذه « جم»نقضه حتت ضغط ابيزيد، وأصبح 

ابلقاهرة، فلمَّا حتصَّل رئيس « جم»من أنصار  أخرىالرَّهينة اخلطرية امتيازاٍت، َطْورًا من ابيزيد الثَّاين، ومرًَّة 
خللفه « جم»الثَّامن، فلمَّا مات هذا البااب ترك  الفرسان على أمواٍل ضخمٍة؛ ابع رهينته للبااب أنوست

م يف ذلك ابيزيد الثَّاين؛ الَّذي « جم»إ سكندر السَّادس، ولكنَّ األخري مل يبق على  كثرياً؛ حيث قُتل، واهتُّ
 .(1)َّتلَّص من خطر أخيه

 اثنياً: موقف السُّلطان ابيزيد من املماليك:
ا مل حتتدم إ ىل حد   التهديد حبدوث حدثت معارك بني العثماني  ني، واملمالي ك على احلدود الشَّاميَّة، إ ال أهنَّ

حرٍب شاملٍة بينهما، وإ ن كانت قد أسهمت يف أن خيي  م شعوٌر بعدم الث  قة بينهما، األمر الَّذي أدَّى إ ىل تعثُّر 
 اوف من احتمال قيامقد ساورته خم« قايتباي»م ومع أنَّ السُّلطان اململوكي 1491مفاوضات الصُّلح سنة 

دراكه ما كان عليه العثمانيُّون من قوٍَّة، أو النشغال جزٍء هامٍ  من  حرٍب واسعٍة بينه وبني العثماني  ني سواٌء إل 
قد بدَّد له هذه املخاوف، حيث قام « ابيزيد الثاين»قوَّاته يف مواجهة الربتغالي  ني، إ ال أنَّ السلطان العثماينَّ 

م ومعه مفاتيح القالع الَّيت استوىل عليها 1491من قبله إ ىل السُّلطان اململوكي سنة إب رسال رسوٍل 
ق سراح األسرى العثمانيُّون على احلدود: وقد لقي هذا األمر ترحيبًا لدى السُّلطان اململوكي، فقام إب طال

لميَّة يف عقد صلٍح بني العثماني  ني  واملماليك يف السَّنة نفسها العثماني  ني، وأسهمت سياسة ابيزيد الس  
م، وأكَّد هذا احلدث 1512م( وظلَّ هذا الصُّلح سارايً حَّتَّ هناية عهد السُّلطان ابيزيد الثَّاين عام 1491)

 .(2)حرص السُّلطان ابيزيد على سياسة السَّالم مع املسلمني

 اثلثاً: السُّلطان ابيزيد الثَّاين والدبلوماسية الغربيَّة:
م ال يستطيعون مواجهة القوَّات استمرَّت راي ة اجلهاد مرفوعًة طيلة عهد السُّلطان ابيزيد، وأدرك األعداء: أهنَّ

وا به حتت مسمَّى  اجلهاديَّة يف حرٍب نظاميَّة حيق  قون فيها أطماعهم، هلذا جلؤوا إ ىل أسلوٍب خبيث تسَّتَّ
روا اجملتمع املسلم من الدَّاخل، ففي عهد السُّلطان الد  بلوماسيَّة؛ لكي ينخروا يف عظام األمَّة، ويدم    العالقات

 م(.1492ه /898ابيزيد وصل أوَّل سفرٍي روسيٍ  إ ىل )إ ستانبول( عام )

                                                           
 (.51انظر: الدولة العثماني ة يف الت اريخ اإلسالمي احلديث، ص ) (1)
 (.66انظر: قراءة جديدة يف اتريخ العثماني ني، ص ) (2)
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وما اتبع ذلك، وما أعطي له،  (إ يفان)م( على عهد دوق موسكو 1492إ نَّ وصول السَّفري الرُّوسي عام )
عداء األمَّة اإل سالميَّة لكشف ضعفها، ومعرفة عوراهتا، ولغريه من حصانٍة، وامتيازاٍت فتح الباب أمام أ

 مر عليها بعد تدمريها، وإ ضعاف سلطان العقيدة يف نفوس أبنائها.آوالعمل على إ فسادها، والت
ه ( استطاع دوق موسكو )إ يفان الثَّالث( أن ينتزع إ مارة )موسكو( من 886ويف عهد ابيزيد الثَّاين يف عام )

 .(1)العثماني  ني، وبدأ التوسُّع على حساب الوالايت اإل سالميَّةأيدي املسلمني 
ولكنَّ الدَّولة كانت مترُّ بظروٍف  ال يعين ذلك: أنَّ السُّلطان )ابيزيد( وقف موقفًا ضعيفًا أمام هذه الظُّروف،

 .(2)ها، فانشغلت هباصعبٍة يف حماربتها ألعداء اإل سالم على امتداد شبه جزيرة األانضول، وأوربة الشَّرقية كل   

 
 رابعاً: وقوفه مع مسلمي األندلس:

تطوَّرت األحداث يف شبه اجلزيرة األيبرييَّة يف مطلع العصور احلديثة، فأصبح اهتمام األسبان ينحصر يف 
توحيد أراضيهم، وانتزاع ما تبقى للمسلمني هبا خصوصًا بعدما خضعت لسلطٍة واحدٍة بعد زواج إيزابيال 

، وفرديناند ملك أراغون، فاندفعت املمالك اإلسبانيَّة املتَّحدة قبيل سقوط غرانطة يف تصفية ملكة قشتالة
الوجود اإل سالمي يف كل   إسبانيا، حَّتَّ يفر  غوا أنفسهم، ويرك  زوا اهتمامهم على اململكة اإل سالميَّة الوحيدة 

 .(3)غرانطة، الَّيت كانت رمزاً للمملكة اإل سالميَّة الذَّاهبة
ق عليهم؛ حَّتَّ اوفرضت إسبانيا أقصى اإل جراءات التَّعسُّفيَّة على املسلمني يف حماولٍة لتنصريهم، وتضييق اخلن

 يرحلوا عن شبه اجلزيرة األيبرييَّة.
نتيجًة لذلك جلأ املسلمون   املورسكيون   إ ىل القيام بثوراٍت، وانتفاضاٍت يف أغلب املدن اإلسبانية والَّيت 

قليٌَّة مسلمٌة، وخاصَّة غرانطة، وبلنسية، وأمخدت تلك الثَّورات بدون رمحٍة، وال شفقٍة من قبل أيوجد هبا 
ذت وسيلًة لتعميق الكره واحلقد للمسلمني، ومن جهٍة  كان من الطَّبيعي   أخرىالسُّلطات اإلسبانيَّة الَّيت اَّتُّ

نقاذهم، وتكرَّرت دعوات وفودهم، أن يرنو املورسكيون أبنظارهم إ ىل ملوك املسلمني يف املشرق، و  املغرب إل 
ورسائلهم إ ليهم للعمل على إ نقاذهم ممَّا يعانونه من ظلٍم، وخاصًَّة من قبل رجال الكنيسة، ودواوين التَّحقيق 

 .(4)الَّيت عاثت يف األرض فساداً، وأحلت لنفسها كلَّ أنواع العقوابت، وتسليطها عليهم

                                                           
 (.50، 49الدولة العثماني ة، د. مجال عبد اهلادي، ص ) (1)

 (.50فسه، ص )املصدر السابق ن (2)
 (.125انظر: جهود العثماني ني إلنقاذ األندلس، د. نبيل عبد احلي، ص ) (3)
 (.38( ص )3انظر: رسالة من مسلمي غرانطة للس لطان سليمان عبد اجلليل الت ميمي، اجمللة املغربي ة العدد: ) (4)
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. وبعث امللك األشرف بوفوٍد (1)إ ىل املشرق، فارتجَّ هلا العامل اإل سالميُّ  وكانت أخبار األندلس قد وصلت
أبنَّ النَّصارى الذين هم حتت محايته يتمتَّعون ابحلر  يَّة يف حني: أنَّ أبناء  إ ىل البااب، وملوك النَّصرانيَّة يذك  رهم

ابتباع سياسة التَّنكيل، والقصاص ّتاه الرَّعااي  دينه يف املدن اإلسبانيَّة يعانون أشدَّ أنواع الظُّلم، وقد هدَّد
املسيحيني؛ إ ذا مل يكف ملك قشتالة، وأراغون عن هذا االعتداء، وترحيل املسلمني عن أراضيهم، وعدم 
التَّعرض هلم، ورد   ما أخذ من أراضيهم. ومل يستجب البااب، وامللكان الكاثوليكيَّان هلذا التَّهديد من قبل امللك 

، ومارسوا خطَّتهم يف تصفية الوجود اإل سالمي يف األندلس، وُجد  دت رسائل االستنجاد لدى األشرف
احلضرة العليَّة، وصل هللا سعادهتا، وأعلى كلمتها، الر  سالة: ).. السُّلطان العثماين ابيزيد الثَّاين، فوصلته هذه

عمدة ديننا، ودنياان السُّلطان امللك النَّاصر، قطارها، وأعزَّ أنصارها، وأذلَّ عداهتا! حضرة موالان، و أومهَّد 
نيا والد  ين، سلطان اإل سالم واملسلمني، قامع أعداء هللا الكافرين، كهف اإل سالم، وانصر دين نبي  نا  انصر الدُّ

ك والدَّيلم، ظلُّ  هللا يف حممَّد عليه السَّالم، حميي العدل، ومنصف املظلوم ممَّن ظلم، ملك العرب والعجم، والَّتُّ
أرضه، القائم بسنَّته، وفرضه، ملك الربَّين، وسلطان البحرين، حامي الذ  مار، وقامع الكفَّار، موالان، 

ثر، واآلاثر، مشهور آوعمدتنا، وكهفنا، وغيثنا، ال زال ملكه موفور األنصار، مقرواًن ابالنتصار، خملَّد امل
األجر اجلزيل يف الدَّار اآلخرة، والثَّناء اجلميل، والنَّصر  املعايل والفخار، مستأثراً من احلسنات مبا يضاعف به

يف هذه الدَّار، وال برحت عزماته العليَّة خمتصًَّة بفضائل اجلهاد، وجمر  دًة على أعداء الد  ين من أبسها ما يروي 
الح ابذلًة نفائس الذَّخائر يف املواطن الَّيت أتلف فاح، وألسنة الس   فيها األخاير مفارقة  صدور السَّحر، والص  
 .(2)(األرواح لألجساد، سالكًة سبيل السَّابقني الفائزين برضا هللا، وطاعته يوم يقوم األشهاد

عو للدَّولة وكانت ضمن الر  سالة أبيات قصيدٍة ميدح صاحُبها فيها الدَّولَة العثمانيَّة والسُّلطان ابيزيد، ويد
 :بدوام البقاء قائالً 

 ائ ٌم ُمَتَجد  دٌ َسالٌم َكر مْيٌ دَ 
 

 َأُخصُّ ب ه  َمْوالَي َخرْيَ َخل يَفة   
 

 َسالٌم َعَلى َمْوالَي ذ ي اْلَمْجد  َواْلُعال
 

 َوَمْن أَْلَبَس اْلُكفَّاَر ثَ ْوَب اْلَمَذلَّة   
 

 َسالٌم َعَلى َمْن َوسََّع هللا ُمْلَكهُ 
 

لنَّْصر  يف  كل   ُوْجَهة     َوأَيََّدُه اب 
 

ْن َدار  ُمْلك ه  َسالٌم َعلَ   ى َمْوالي م 
 

ْن َمد يْ َنة    َا م   ُقْسطَْنط ْين يََّة َأْكر ْم هب 
 

 َسالٌم َعَلى َمْن َزيََّن ُمْلَكهُ 
 

ُْنٍد أَتْ َراٍك م ْن َأْهل  الر  َعايَة     جب 
 

 ْيُكْم َشرََّف هللا َقْدرَُكمْ َسالٌم َعلَ 
 

 َوزَادَُكْم ُمْلكًا َعَلى ُكل   م لَّة   
 

                                                           
 (.213انظر: خالصة اتريخ األندلس، شكيب أرسالن، ص ) (1)

 (.109، 108/ 1الر ايض يف أخبار عياض، الت لمساين ) انظر: أزهار (2)
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ث َْلهُ سَ  ي َوَمْن َكاَن م   الٌم َعَلى الَقاض 
 

لَّة     م َن الُعَلَماء  اأَلْكَرم نْيَ اأَلج 
 

 َسالٌم َعَلى َأْهل  الد  اَينَة  َوالت َُّقى
 

ُشْوَرة   
َ
ْن َأْهل  امل  َوَمْن كاَن َذا َرْأٍي م 

 

الشُّيوخ والن  ساء من هتٍك  بعد ذلك وصفت القصيدة احلالة الَّيت يعاين منها املسلمون، وما تعرَّض له 
 لألعراض، وما يتعرَّض له املسلمون يف دينهم، حيث استطرد قائاًل:

ْن َعب ْيٍد ََّتَلَُّفوا  َسالٌم َعَلْيُكْم م 
 

لَغْرب  يف  أَْرض  ُغْربَة    َْنَدُلٍس اب   أب 
 

َن الرَّْدم  زَ   خراَأَحاَط هب  ْم حَبٌْر م 
 

ْيٌق ذو ظالٍم وَ    جلَّة  َوحَبٌْر َعم 
 

 َسالٌم َعَلْيُكْم م ْن َعب يٍد َأَصاهَبُمْ 
 

َبة    ي ْ ْن ُمص   ُمَصاٌب َعظ ْيٌم اَي هَلَا م 
 

 َسالٌم َعَلْيُكْم م ْن ُشُيوٍخ مَتَزََّقتْ 
 

ْن بَ ْعد  ع زَّة    لن َّْتف  م   ُشُيوُخُهْم اب 
 

ْن ُوُجوٍه َتَكشََّفتْ   َسالٌم َعَلْيُكْم م 
 

 الج  م ْن بَ ْعد ُسَّْتَة  َعَلى مُجَْلة  اأَلعْ  
 

ْن ب َناٍت َعَوائ قٍ   َسالٌم َعَلْيُكْم م 
 

َْلَوة     َيُسْوقُ ُهُم اللَّبَّاُط قَ ْهَرًا خل 
 

ْن َعَجائ َز ُأْكر َهتْ   َسالٌم َعَلْيُكْم م 
 

َفة    ي ْ ْنز ْيٍر َوحلَْم  ج   َعَلى َأْكل  خ 
 

ح شعور املسلمني حنو الدَّولة بعد ذلك الوصف، أخذت القصيدة تعاجل شكاًل آخر؛ إ    ذ أخذت توض  
 العثمانيَّة، وتقد  م الشَّكوى للسُّلطان قائلًة:

 نُ َقب  ُل حَنُْن الُكلُّ أَْرَض ب َساط ُكمْ 
 

ْ ُكل   َساَعة    خلَْرْي  يف   َوَنْدُعو َلُكْم اب 
 

لُه ُمْلَكُكْم َوَحَياَتُكمْ   أََداَم اإل 
 

ْن ُكل   ُسوْ   َْنة  َوَعافَاُكْم م   ٍء َوحم 
 

لنَّْصر  َوالظَّفر  ابلع َدا  وأيَّدَُكْم اب 
 

 َوَأْسَكَنُكْم َداَر الر  َضا َواْلَكَراَمة   
 

 َشَكْواَن َلُكْم َمْوالَي َما َقْد َأَصابَ َنا
 

 م َن الضُّر   َواْلبَ ْلَوى َوع ظَم الرَّز يَّة   
 

 ، وما إ ىل ذلك، فاستطردت بقوهلا:مثَّ تعود القصيدة يف شرح املأساة، وتغيري الد  ين 
ْراَن َوبُد  َل د يْ نُ َنا  ُغد ْران َوُنص  

 

ْلَنا ب ُكل   قَب ْيَحة     ظُل ْمَنا وُعوم 
 

 وكنَّا َعَلى د ْين  النَّيب حُمَمَّدٍ 
 

 نُ َقات ُل ُعمَّاَل الصَّل ْيب  ب ن يَّة   
 

 ُمورًَا يف اجل َهاد  عظ ْيَمةً َونَ ْلَقى أُ 
 

 َوَأْسٍر مُثَّ ُجْوٍع َوق لَّة   ب َقْتلٍ  
 

نَ  ْن ُكل   َجان بٍ َفَجاَءْت َعَلي ْ  ا الرُّْوُم م 
 

 ب َسْيٍل َعظ ْيٍم مُجَْلًة بَ ْعَد مُجَْلة   
 

َْمع ه مْ  َنا َكاجْلََراد  جب   َوَماُلوا َعَلي ْ
 

دٍ  َوَعْزٍم م ْن ُخيُ ْوٍل َوُعدَّة     جب  
 

ْهر  نَ ْلَقىَفُكنَّا ب طُول    مُجُْوَعُهمْ  الدَّ
 

َها ف ْرَقًة بَ ْعَد ف ْرَقة     فَ نَ ْقُتُل ف ي ْ
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 ا تَ ْزَداُد يف  ُكل   َساَعةٍ َوفُ ْرَساهنَُ 
 

 َوفُ ْرَسانُ َنا يف  َحْال  نَ ْقٍص َوق لَّة   
 

 َخيَُّموا يف  ب الد انَ  فَ َلمَّا َضُعْفَنا
 

َنا بَ ْلَدًة بَ ْعَد بَ ْلَدة     َوَماُلوا َعَلي ْ
 

 نْ َفاٍظ ع ظَاٍم َكث رْيَةٍ َوَجاُؤوا أب َ 
 

َعة     هُتَد  ُم َأْسَواَر الب الد  اْلَمن ي ْ
 

 َوَشدُّوا عليها احل َصاَر ب ُقوَّةٍ 
 

دٍ  َوَعْزَمة    مًا جب    ُشُهورًَا َوَأايَّ
 

ُلَنا َور َجالَُنا  فَ َلمَّا تَ َفاَنْت َخي ْ
 

ْن إ ْخَوان َنا م ْن    ثَة  غاإَوملَْ نَ َر م 
 

 َواُت اْشَتدَّ َحالَُناقَنا األَوقَ لَّت لَ 
 

ْيَحة    ْلُكْره  َخْوَف الَفض   َأَحْطَناُهم اب 
 

 َوَخْوفًَا َعَلى أَبْ َنائ َنا َوبَ َنات َنا
 

َلة     م ْن َأْن يُ ْؤَسُروا، أَْو يُ ْقتَ ُلوا َشرَّ ق ت ْ
 

َلَناَعَلى َأْن َنُكوْ  ْثَل َمْن َكاَن قَ ب ْ  َن م 
 

 ل  اْلب الد  الَقد مْيَة  م َن الدَّْجن  م ْن َأهْ  
 

مُثَّ حتدَّثت القصيدة عن اخليار يف مثل هذه احلالة، فإ مَّا القبول ابلوضع السَّابق، أو االرحتال؛ إ ذ استطردت  
 قائلًة:

 َونَ ب َْقى َعَلى أَذان َنا َوصالت َنا
 

ْن أَْمر  الشَّر يْ َعة    َئًا م   َوال َنَّْتَُكْن َشي ْ
 

 اجلَرَّ َجاَز ُمَؤمََّناً نَّا َوَمْن َشاَء م
 

َا َشاَء م ْن َماٍل إ ىل أرٍض َعُدوَّة     مب 
 

 َذل َك م ْن ُشُروٍط َكث رْيَةٍ إ ىَل َغرْي  
 

َمَسة    نْيَ َشْرطًا خب   َتز ْيُد َعَلى اخَلْمس 
 

 فَ َقاَل لََنا ُسْلطَاهُنُْم وََكب رْيُُهمْ 
 

اًل ابلز  ايَدة     َلُكْم َما َشَرْطُتْم َكام 
 

 ى أَْمَوال ك ْم َود اَير ُكمْ َفُكونُوا َعلَ 
 

ْن قَ ْبُل ُدْوَن أَذ يَّة    ُتْم م   َكَما ُكن ْ
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 إ ال أنَّ امللكني الكاثوليكيَّني مل يفيا بتلك املواثيق؛ إ ذ بدأ غدرمها على املسلمني، فقال:
مْ   فَ َلمَّا َدَخْلَنا حَتَْت َعْقد  ذ َمام ه 

 

 َنا ب نَ ْقض  الَعز مْيَة  َبَدا َغْدُرُهْم ف ي ْ  
 

َا  َوَخاَن ُعُهوَدًا َكاَن َقْد َغرَّاَن هب 
 

 َوَنصََّراَن ُكُرَهًا ب ُعْنٍف َوَسْطَوة   
 

ف ْن َمَصاح   َوَأْحَرَق َما َكاَنْت لََنا م 
 

لنََّجاَسة    لز  ْبل  أَْو اب   َوَخلََّطَها اب 
 

 وَُكلُّ ك َتاٍب َكاَن يف  أَْمر  د يْن َنا
 

ُْزَءٍة َوُحْقَرة  فَ    ف ي النَّار  أَْلَقْوُه هب 
 

َها ك َتااًب ل ُمْسل مٍ َوملَْ َيَّْتُكُ   وا ف ي ْ
 

 َوال ُمْصَحفًا خُيَْلى ب ه  ل ْلق َراَءة   
 

 َوَمْن َصاَم أَْو َصلَّى يُ ْعَلُم َحالُهُ 
 

 َفف ي النَّار  يُ لَُّقْوُه كلَّ َحاَلة   
 

نَّا ل   ىْء م  ع  ُكْفر ه مْ َوَمْن ملَْ جيَ   َمْوض 
 

 قُبُه اللَّبَّاُط َشرَّ الُعُقْوبَة  ايُ عَ  
 

ْيه  َوأَيُْخُذ َماَلهُ   َويَ ْلط ُم َخدَّ
 

ْجن  يف  ُسْوء  َحاَلة     َوجَيَْعُلُه يف  الس  
 

َياَمَنا ُدوَن ص   َويف  َرَمَضاَن يُ ْفس 
 

ْكٍل َوُشْرٍب َمرًَّة بَ ْعَد َمرَّة     أبَ 
 

حيَّة يف هتك اإل سالم، وذل   املسلمني، َفم ن تدخٍُّل يف عبادة املسلم إ ىل شتم اإل سالم، وهكذا مضت املسي 
 فقالت القصيدة يف ذلك:

 َوَقْد أََمُرْواَن َأْن َنُسبَّ نَب ي ََّنا
 

ة    دَّ  َوال َنْذُكَرنَّه  يف  َرَخاٍء َوش 
 

ه   مسْ  ُعوا َقوَمًا يُ َغنُّوَن اب   َوَقْد مسَ 
 

ََضرَّة  فََأْدرََكهُ  
نُهْم أَل ْيُم امل  ْم م 

 

 قبَ ُهْم ُحكَّاُمُهْم َوُوالهُتُمْ اَوعَ 
 

ْجٍن َوذ لَّة     ب َضْرٍب َوتَ ْغر ميٍْ َوس 
 

ر  الَّذ يَوَمْن َجاَءُه الْ   َمْوُت َوملَْ حُيْض 
 

َلة     يُذَك  ُرُهْم ملَْ َيْدف نُ ْوُه حب  ي ْ
 

 َوُيَّْتَْك يف ز ْبٍل َطر حْيًَا جُمَدَّالً 
 

َاٍر َمْيٍت أَْو هَب ْيَمة    ْثل  مح   َكم 
 

 إ ىل َغرْي  َهَذا م ْن أُُموٍر َكث رْيَةٍ 
 

 (1)ق َباٍح َوأَفَعاٍل غ َزاٍر َرد يَّة   
 

 بعد ذلك أخذ امللوك الكاثوليك يف إ ذابة اجملتمع املسلم، وذلك بتغيري اهلويَّة اإل سالميَّة؛ إ ذ قالت القصيدة:
 َأمْسَاؤاَن َوحَتَوََّلتْ  َوَقْد بُد  َلتْ 

 

 ب َغرْي  ر َضًا منَّا َوَغرْي  إ رَاَدة   
 

 هًا َعَلى تَ ْبد ْيل  د ْين  حُمَمَّدٍ آفَ 
 

 ب د ْين  ك الب  الرُّوم شر   الرَب يَّة   
 

نْيَ بُد  َلتْ  هًا َعَلىآوَ   َأمْسَائ َنا ح 
 

ْن َأْهل  الق َياَدة    مْسَاء  َأْعالٍج م   أب 
 

 َعَلى أَبْ َنائ َنا َوبَ َنات َناهًا آوَ 
 

 يَ ُرْوُحوَن ل ْلَباط  يف  ُكل   َغْدَوة   
 

                                                           
 (.130انظر: جهود العثماني ني إلنقاذ األندلس، ص ) (1)
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 يُ َعل  ُمُهْم ُكْفَرًا َوُزْوَرًا َوف ْريَةً 
 

َلة     َوال يَ ْقد ُروا َأْن مَيْنَ ُعوُهْم حب  ي ْ
 

د  ُسو  رتْ آوَ   هًا َعَلى ت ْلَك اْلَمَساج 
 

 َمَزاب َل ل ْلُكفَّار بَ ْعَد الطََّهاَرة   
 

 هًا َعَلى ت ْلَك الصََّوام ع  ُعل  َقتْ آوَ 
 

َها َنظ رْيَ الشََّهاَدة  انَ وَ    قْيُسُهْم ف ي ْ
 

 هًا َعَلى ت ْلَك الب الد  َوُحْسن َهاآوَ 
 

ْلُكْفر  أَْعَظم ظُْلَمة     َلَقْد َأْظَلَمْت اب 
 

 قالً اَوَصاَرْت ل ُعبَّاد  الصَّلْيب  َمعَ 
 

َها   ُنوا ف ي ْ  رَة  غاُوُقوَع اإلَوَقْد أَم 
 

ْراَن َعب    ْيدًا ال َأَساَرى فَ نَ ْفَتد يَوص 
 

لشَّهاَدة    نْيَ َمْنط ُقُهْم اب   َوال ُمْسل م 
 

 مثَّ تتوجَّه القصيدة ابستجداء السُّلطان إل جنادهم، وإ نقاذهم من تلك احملنة، فتقول: 
َناَك َما َصاَر َحالَُنا فَ َلْو أَْبَصَرتْ   َعي ْ

 

لدُُّموع  الَغز يْ رَة  إ لَْيه  جلََ    اَدْت اب 
 

 اَي بُ ْؤَس َما َقْد أَصابَ َنا فَ َيا َويْ َلَنا
 

 م َن الضُّر   َواْلبَ ْلَوى َوثَ ْوَب اْلَمَذلَّة   
 

 َسأَْلَناَك اَي َمْوالَي ابهلل َرب  َنا
 

ْلُمْصَطَفى اْلُمْخَتار  َخرْي الرَب يَّة     َواب 
 

َنا َوف  َعَسى تَ ْنظُُرو   ْيَما َأَصابَ َناا ف ي ْ
 

 َلَعلَّ إ له الَعْرش  أَييت  ب َرمْحَة   
 

 فَ َقْوُلَك َمْسُموٌع َوأَْمُرَك اَنف ذٌ 
 

ْن َشْيٍء َيُكْوُن ب ُسْرَعة     َوَما قُ ْلَت م 
 

 َرى َأْصُلُه حَتَْت ُحْكم ُكمْ َود ْيُن النََّصا
 

ْم إ ىَل ُكل   ُكْورَة     َوم ْن مَثَّ أَيْت ْيه 
 

 اي موالَي ُمنُّوا ب َفْضل ُكمْ  فَب اّللَّ 
 

ُجَّة    َنا ب َرْأٍي أَْو َكالٍم حب   َعَلي ْ
 

 فَضال  َواْلَمْجد  َواْلُعالألافَأَنْ ُتْم أُوُلو 
 

 َفة  آَوَغْوُث ع َباد  هللا يف  ُكل    
 

للسُّلطان من ثقٍل  كما طلب املسلمون أن يتوسَّط السُّلطان ابيزيد الثَّاين لدى البااب يف روما، وذلك ملا  
 سياسيٍ  يف أوربة، فقال:

ق ْيَم ب ُرْوَمةَ 
ُ
 َفَسْل اَبهَبُْم َأْعين  امل

 

َاَذا َأَجاُزوا اْلَغْدَر بَ ْعَد اأَلَمانَة     مب 
 

َنا ب َغْدر ه مْ   َوَما هَلُْم َماُلوا َعَلي ْ
 

نَّا َوَغرْي  َجر مْيَة     ب َغرْي  أََذًى م 
 

ْغُلوبُ 
َ
ْنُسُهُم امل ْفظ  د يْن َنا َوج   يف ح 

 

لَّة     َوَأْحَسن  ُمُلوٍك ذ ْي َوَفاٍء َأج 
 

ْم َود اَير ه مْ  ْن د يْن ه   َوملَْ خُيَْرُجوا م 
 

 َواَل اَنهَلُْم َغْدٌر َواَل َهْتُك ُحْرَمة   
 

 َوَمْن يُ ْعط  َعْهدًا مُثَّ يَ ْغد ْر ب َعْهد ه  
 

 َفَذاَك َحَراُم الف ْعل  يف  ُكل   م لَّة   
 

ُلوك  فَإ نَّهُ 
ُ
يَما ع ْنَد امل  َوال س 

 

 قَب ْيٌح َشن ْيٌع ال جَيُوُز ب ُوْجَهة   
 

ْنُكْم إ لَْيه مُ  ْكتُ ْوُب م 
َ
 َوَقْد بَ َلَغ امل

 

َعًا ب ك ْلَمة    ي ْ ْنُه مجَ   فَ َلْم يَ ْعَلُموا م 
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 ةً َوَما زَاَدُهْم إ ال اْعت َداًء َوُجْرأَ 
 

َنا وَ    َمَساَءة   قَدامًا ب ُكل   أَعَلي ْ
 

 شيئاً، بل زادوا تعنُّتاً، فقالوا: ويشري املسلمون أن توسُّط ملوك مصر لدى املسيحي  ني مل جيد 
ْصَر إ لَْيه مُ َوَقْد بَ َلغَ   ْت أَْرَساُل م 

 

 َوَما اَنهَلُْم َغْدٌر َوال َهْتُك ُحْرَمة   
 

نَّنا  َوقَاُلوا ل ت ْلَك الرُّسل  عنَّا أب 
 

َنا ب    ي ْ ْن َغرْي  قَ ْهَرة  َرض   د ْين  الُكْفر  م 
 

 وَد الزُّور  مم َّن َأطَاَعُهمقوا ُعقُ اَوسَ 
 

 ووهللا َما نَ ْرَضى ب ت ْلَك الشََّهاَدة   
 

مْ   َلَقْد َكَذبُوا يف  قَ ْوهل  ْم وََكالم ه 
 

َذا الَقْول  َأْكرَبَ ف ْريَة    َنا هب   َعَلي ْ
 

 بناَخْوَف الَقْتل  َواحْلَرق  َولك نَّ 
 

ْن َغرْي  ن يَّة     نَ ُقوُل َكَما َقاُلوه م 
 

 َود ْيُن َرُسوٍل َما َزاَل ع ْنَدانَ 
 

ْيُداَن هلل  يف  ُكل   حلََْظة     َوتَ ْوح 
 

، ويؤك  دون   كون ابلد  ين اإل سالمي   م متمس   بعد ذلك أوضح املسلمون للسُّلطان ابيزيد: أنَّه مع كل   ذلك فإ هنَّ
 ذلك بقوهلم:

 هللا  َما نَ ْرَضى ب تَ ْبد ْيل  د يْن َناَووَ 
 

ْن أَْمر  الثَّالثَة    لَّذ ي قَاُلوا م   َوال اب 
 

مْ  َنا ب د يْن ه  ي ْ  َوإ ْن َزَعُموا َأانَّ َرض 
 

ُهْم لََنا َوَمَساَءة    ن ْ  ب َغرْي  أََذًى م 
 

 ْن َأْهل َها َكْيَف َأْصَبُحواَفَسْل َوَحرًا عَ 
 

َلى حتَْ   ْهَنة  ُأَسارى َوقَ ت ْ  َت ُذلٍ  َوم 
 

يَّة  أَْمر َها  َوَسْل بَ ْلف ْيقًا َعْن َقض 
 

ْن بَ ْعد  َحْسَرة    لسَّْيف  م   َلَقْد ُمز  ُقوا اب 
 

لسَّْيف  َمزََّق َأْهَلَها َياَفة اب   َوض 
 

ْهل  الَبْشَرة     َكَذا فَ َعُلوا أَْيضًا أبَ 
 

 ْهُلهاَوأَْنَدُرَش ابلنَّار ُأْحر َق أَ 
 

ْيعًا َكَفْحَمة  جب َ   ْم َصاُروا مجَ   ام ع ه 
 

 ويكر  ر املسلمون، وجيد  دون االستغاثة ابلدَّولة العثمانيَّة بعد تقدمي هذه الشَّكوى: 
 َنْشُكو إ لَْيُكمُ فَ َها حَنُْن اَي َمْوالاَن 

 

ْن َشر   ف ْرقَة     فَ َهَذا الَّذ ي ن ْلَناُه م 
 

 التُ َناَنا يَ ب َْقى لََنا َوصَ َعَسى د يْ ن ُ 
 

 َكَما َعاَهُدواَن قَ ْبَل نَ ْقض  الَعز مْيَة   
 

ه مْ َوإ ال فَ ُيْجلُ  ْيعًا َعْن أَْرض   واَن مجَ 
 

َْمَوال َنا ل ْلَغْرب  َدار  األحبَّة     أب 
 

َنا ْن َمَقام   فإ جالؤان َخرْيٌ لََنا م 
 

 َعَلى الُكْفر  يف  عزٍ  على َغرْي  م ل ة   
 

ْن ع ز   َجاه ُكمْ  نَ ْرُجوهُ فَ َهذا الَّذي   م 
 

 َوَمْن ع ْندَُكْم تُ ْقَضى لََنا ُكلُّ حاَجة   
 

 ْم نَ ْرُجو َزَواَل ُكُروب َناَوم ْن ع ْند كُ 
 

ْن ُسوء  َحاٍل َوذ لَّة     َوَما اَنلََنا م 
 

َْمد  هللا َخرْيُ ُملوك َنا  فَأَنْ ُتْم حب 
 

 َوع زَُّتُكْم تَ ْعُلو َعَلى ُكل   ع زَّة   
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 َأُل َمْوالاَن َدَواَم َحَيات ُكمْ فَ َنسْ 
 

ُْلٍك َوع زٍ  يف  ُسُروٍر َون ْعَمة     مب 
 

 أَْوطَاٍن َوَنْصٍر على الع دَوهَتْد ْين  
 

 وََكثْ َرة  أْجَناٍد َوَماٍل َوثَ ْرَوة   
 

 َومُثَّ َسالُم هللا قُ ْلُتُه َوَرمْحَةٌ 
 

م  يف  ُكل   ساَعة     (1)َعَلْيُكْم َمَدى اأَلايَّ
 

كانت هذه هي رسالة االستنصار ال يت بعث هبا املسلمون يف األندلس إلنقاذ املوقف هناك، وكان الس لطان 
ابيزيد يعاين من العوائق ال يت متنعه من إرسال اجملاهدين، ابإلضافة إىل مشكلة الن زاع على العرش مع األمري 

ول األوربي ة، وهجوم البولندي ني على وما أاثر ذلك من مشاكل مع البابوي ة يف روما وبعض الد   «جم»
مولدافيا، واحلروب يف ترانسلفانيا، واجملر، والبندقيَّة، وتكوين التَّحالف الصَّلييب اجلديد ضدَّ الدَّولة العثماني ة 

ة من توجيه القو   (2)من البااب جويلس الثَّاين ومجهورية البندقيَّة، واجملر، وفرنسا، وما أسفر عنه هذا التَّحالف
العثمانيَّة لتلك املناطق، ومع ذلك قام الس لطان ابيزيد بتقدمي املساعدة، وهتادن مع الس لطان اململوكي 
األشرف لتوحيد اجلهود من أجل مساعدة غرانطة، ووقَّعا اتفاقًا مبوجبه يرسل السُّلطان ابيزيد أسطواًل على 

ز الس لطان اململوكي محالٍت أخرى من انحية سواحل صقل  ية ابعتبارها اتبعًة ململكة إسبانيا، وأن جيه  
 .(3)أفريقية

وابلفعل أرسل السُّلطان ابيزيد أسطواًل عثمانيًَّا حتوَّل إىل الش واطئ اإلسبانيَّة، وقد أعطى قيادته إىل كمال 
 ، كما(4)رايس الذي أدخل الفزع، واخلوف، والر عب يف األساطيل النَّصرانية يف أواخر القرن اخلامس عشر

شجَّع السُّلطان ابيزيد اجملاهدين يف البحر إببداء اهتمامه، وعطفه عليهم، وكان اجملاهدون العثمانيُّون قد 
بدؤوا يف التَّحرك لنجدة إخواهنم املسلمني، ويف نفس الوقت كانوا يغنمون الكثري من الغنائم السَّهلة احلصول 

سلمني أثناء تشييد األسطول العثماين ، ودخلوا يف من النَّصارى، كذلك وصل عدٌد كبرٌي من اجملاهدين امل
خدمته. بعد ذلك أخذ العثمانيُّون يستخدمون قوَّهتم البحريَّة اجلديدة يف غرب البحر املتوسط بتشجيع من 

املشينة   «جم»الشكَّ أنَّ تصرفات  ، وهذا الذي كان يف وسع السُّلطان ابيزيد الثَّاين فعله(5)هؤالء اجملاهدين
بًا أعاق حركة التوسُّع اإلقليمي، وعرقلت السُّلطان ابيزيد عن العمل اخلالق، وأصبح اهتمام كانت سب

 .(6)السُّلطان منصب اً على تعقُّب أخبار أخيه، والعمل على التخلص منه بكل   الوسائل

                                                           
إىل  1/109(. وانظر: أخبار عياض )1620رسالة أهل اجلزيرة بعد استيالء أهل الكفر على مجيعها إىل الس لطان ابيزيد. املكتبة الوطني ة ابجلزائر برقم ) (1)

 عن جهود العثماني ني السَّتداد األندلس. (. نقالً 115
 (.2/903انظر: الد ولة العثماني ة دولٌة إسالمي ٌة مفَّتى عليها ) (2)
 (.256انظر: عالقات بني الش رق والغرب، عبد القادر أمحد، ص ) (3)
 (.213انظر: خالصة اتريخ األندلس لشكيب أرسالن، ص ) (4)
 (.74، ص )انظر: يف أصول الت اريخ العثماين (5)
 (.52انظر: الد ولة العثماني ة يف الت اريخ اإلسالمي، ص ) (6)
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يوانن عام وعلى العموم، فقد استطاع ابيزيد أن حيرز نصرًا حبراًي على البنادقة يف خليج لبانتو ببالد ال
ه  ويف العام التَّايل استوىل على مدينة لبانتو، وابستيالء العثمانيني على مواقع البنادقة يف 905م/1499

اليوانن، أقام البااب )إ سكندر السَّادس(  بناًء على طلب البنادقة  حلفًا ضدَّ العثماني  ني مكوَّاًن من فرنسا، 
ساطيل الثالثة: الفرنسي، واإل سباين، والبابوي، واستطاعت الدَّولة وإسبانيا. وتعرَّض العثمانيُّون هلجوم األ

 .(1)العثمانيَّة أن تعقد صلحاً مع البنادقة
الد  بلوماسيَّة بني الدَّولة العثمانيَّة وأوربة، وكانت من قبل  عالقاتوكان ابيزيد ميَّااًل للسَّالم، ونشطت ال

قيمت بينها وبني البابوية، وفلورنسا، وانبلي، وفرنسا، أكنَّها على حدودها، ول الواقعةمقصورًة على البالد 
 وعقد صلحاً مع البنادقة، واجملر.

يافة،  اهتمَّ ابيزيد إب نشاء املباين العامَّة، وفعل اخلريات، فبىن اجلوامع، واملدارس، والعمارات، ودور الض  
سور، ورتَّب للمفيت ومن يف رتبته من العلماء يف والتَّكااي، والزَّوااي، واملستشفيات للمرضى، واحلمامات، واجل

، وألفي آالفعثماين، ولكل   واحٍد من مدرسي املدارس السُّلطانيَّة ما بني سبعة  آالفزمنه كلَّ عاٍم عشرة 
عثماين، وكذلك رتَّب ملشايخ الطُّرق الصُّوفيَّة، ومريديهم، وألهل الزَّوااي كلُّ واحٍد على قدر رتبته، وصار 

 .(2)أمراً جارايً ومستمرَّاً، وكان حيبُّ أهل احلرمني الشَّريفني: مكة، واملدينةذلك 
خربت ألفًا وسبعني بيتاً، ومئًة، وتسعَة جوامع، وجانبًا أوحدثت يف زمانه زالزل عظيمٌة يف القسطنطينيَّة، ف

، فكانت أمواجه تتدفَّق فوق عظيماً من القصور، وأسوار املدينة، وعطَّلت جماري املياه، وصعد البحر إ ىل الرب
ألفًا  15يوماً، وما أن سكنت األمور؛ كلَّف السُّلطان  45األسوار، ولبثت تلك الزَّلزلة حتدث يوميًا مدَّة 

 .(3)من العمَّال إب صالح ما هتدَّم
لوم، مواظباً عاش سبعًا وست  ني عاماً، وكان قوي البنية، أحدب األنف، أسود الشَّعر، رقيق الطَّبع، حمبًَّا للع

للدَّرس، وشاعرًا أديباً، ورعًا تقيَّاً، يقضي العشرة األخرية من شهر رمضان يف العبادة، والذ  كر، والطَّاعة، 
هام، ويباشر احلروب بنفسه وكان ابرعًا يف وكان جيمع يف كل   منزٍل حلَّ من غزواته ما على ثيابه  (4)رمي الس  

موته، أمر بذلك الغبار فضرب منه لبنٌة صغريٌة، وأمر أن توضع معه يف  من الغبار، وحيفظه، وملَّا دان أجل

                                                           
 (.52انظر: الدولة العثماني ة يف الت اريخ اإلسالمي، ص ) (1)
 (.53املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
 (.66انظر: اتريخ سالطني آل عثمان، يوسف آصاف، ص ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
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من اغربَّت قدماه : »صلى هللا عليه وسلمالقرب حتت خد  ه األمين، فَ ُفع َل ذلك، فكأنَّه أراد بذلك فحوى قوله 
م«. يف سبيل هللا؛ حرَّم هللا عليه النَّار  .(1)اً وكانت مدَّة ملكه إ حدى وثالثني سنة إ ال أايَّ

كان السُّلطان ابيزيد الثَّاين عاملًا يف العلوم العربيَّة واإل سالميَّة، كما كان عاملًا يف الفلك، مهتمًَّا ابألدب، 
مكرمًا للشُّعراء، والعلماء، وقد خصَّص مرتباٍت ألكثر من ثالثني شاعرًا وعاملاً، كما كان هو نفسه شاعراً، 

، وقدرته، وكانت له أشعاٌر يف احلكمة، توصي ابالستيقاظ من نوم ميتاز شعره بعمق اإل حساس بعظمة هللا
 .الغفلة، والنَّظر يف مجال الطَّبيعة الَّيت أبدعها هللا

 ويف ذلك يقول:
 .استيقظ من نوم الغفلة وانظر إ ىل الز  ينة يف األشجار

 .. انظر إ ىل رونق األزهار.انظر إ ىل قدرة هللا احلق   
 .(2)حياة األرض بعد املماتوافتح عينيك لتشاهد 

 - 918م ترك حكم الدَّولة البنه سليم األوَّل )1512أبريل  25ه  املوافق 918صفر  18ويف 
م( وذلك بدعٍم من اجليش، الَّذي كان ينظر إ ليه على أنَّه األمل املرّتى يف بعث 1519 - 1512ه /926

دفع حركة الفتوحات إ ىل األمام، ولذلك ابدر اجليش إ ىل النَّشاط احلرب   للدَّولة العثمانيَّة بصورٍة أوسع، و 
 .(3)معارضة والده، وتولية ابنه سليم مكانه

فنقل نعشه إ ىل إستانبول، حيث دفن جبوار « (4)دميتوقة»وتويف السُّلطان ابيزيد الثَّاين، وهو ذاهٌب إ ىل 
  (5)جامعه الشَّريف

                                                           
 (.36 آل عثمان، للقرماين، ص )انظر: اتريخ سالطني (1)

 (.249انظر: العثماني ون يف الت اريخ واحلضارة، ص ) (2)
 (.58انظر: قيام الد ولة العثماني ة، ص ) (3)
 دميوتيقا. =دميتوقة  (4)
 (.66انظر: اتريخ سالطني آل عثمان، يوسف آصاف، ص ) (5)
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 املبحث الثَّاين
 السُّلطان سليم األوَّل

 م(1520 - 1512ه /926 - 918)
ه ، وقد أظهر سليم منذ بداية حكمه مياًل إ ىل 918تربَّع السُّلطان سليم األول على العرش العثماين   يف عام 

عر الفارسي، والتَّاريخ، ورغم قسوته  تصفية خصومه، ولو كانوا إ خوته، وأبناءهم، وكان حيبُّ األدب، والش  
ل العلم، وكان يصطحب املؤر  خني، والشُّعراء إ ىل ميدان القتال؛ ليسجلوا فإ نَّه كان مييل إ ىل صحبة رجا

 .(1)تطوُّرات املعارك، وينشدوا القصائد الَّيت حتكي أجماد املاضي
عندما ارتقى السُّلطان سليم األوَّل العرش العثماين كانت الدَّولة العثمانيَّة قد وصلت إ ىل مفَّتق الطُّرق، هل 

ي   يف قليموضع، وهذا القدر من االتساع دولًة بلقانيَّة أانضوليًَّة؟ أم تستمرُّ يف التوسُّع اإلتظلُّ على هذا ال
 أورواب؟ أو تتَّجه حنو املشرق اإل سالمي؟

قع: أنَّ السُّلطان سليم األول قد أحدث تغيريًا جذراًي يف سياسة الدَّولة العثمانيَّة اجلهاديَّة، فقد توقَّف اوالو 
هت الدَّولة العثمانيَّة اّتاهًا شرقيًَّا حنو يف عهده الزَّ  ، أو كاد أن يتوقَّف، واّتَّ حف العثماينُّ حنو الغرب األورب  

ياسة العثمانيَّة، منها:  املشرق اإل سالمي، وقد ذكر بعض املؤر  خني األسباب الَّيت أدَّت إ ىل تغريُّ الس  
رى أصحاب هذا الرأي: أنَّ الدولة العثمانيَّة كانت قد بلغت   التَّشبُّع العسكري العثماين يف أوربة؛ إ ذ ي 1

مرحلة التَّشبُّع يف فتوحاهتا الغربيَّة بنهاية القرن اخلامس عشر، وأنَّه كان عليها يف أوائل القرن السَّادس عشر 
عثمانيَّة مل أن تبحث عن ميادين جديدة للنَّشاط، والتوسُّع، وهذا الرأي خيالفه الصَّواب؛ ألنَّ الفتوحات ال

العثماين قد انتقل هنائيًا من  تنقطع متامًا من اجلبهة الغربية، ولكن ال ريب يف أنَّ مركز الث  قل يف التوسُّع
 قع.اليس بسبب التَّشبُّع، كما تقول بعض املصادر غري املدركة للو  (2)الغرب إ ىل الشَّرق

إ نقاذ العامل اإل سالمي بصورٍة عامٍَّة واملقدَّسات اإل سالميَّة    كان حترُّك الدَّولة العثمانيَّة حنو املشرق من أجل 2
ط، والربتغالي  ني يف احمليط  بصورٍة خاصٍَّة من التَّحرُّك الصَّلييب اجلديد من جانب اإلسبان يف البحر املتوس  

حصاراً اقتصادايً حَّتَّ اهلندي، وحبر العرب، والبحر األمحر؛ الَّذين أخذوا يطو  قون العامل اإل سالمي، ويفرضون 
 .(3)يسهل عليهم ابتالعه

                                                           
 (.76انظر: يف أصول الت اريخ العثماين، ص ) (1)
 (.26الد ولة العثماني ة يف الت اريخ اإلسالمي احلديث، ص ) انظر: (2)
 (.26املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
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يعي يف العراق، وآسيا الصُّغرى هي  3   سياسة الدَّولة الصَّفويَّة يف إ يران، واملتعل  قة مبحاولة بسط املذهب الش  
، والعامل السُّين   الَّيت دفعت الدَّولة العثمانيَّة إ ىل اخلروج إ ىل املشرق العرب؛ حلماية آسيا الصُّغرى بصفٍة خاصَّةٍ 

 .(1)بصفٍة عامَّةٍ 
إ نَّ سياسة الدَّولة العثمانيَّة يف زمن السُّلطان سليم سارت على هذه األسس، أال وهي القضاء على الدَّولة 

يعيَّة، وضمُّ الدَّولة اململوكيَّة، ومحاية األراضي املقدَّسة ومالحقة األساطيل الربتغاليَّة، ودعم ح ركة الصَّفويَّة الش  
 للقضاء على اإلسبان، ومواصلة الدَّولة جهادها يف شرق أوربة. األفريقياجلهاد البحري يف الشَّمال 

 أواًل: حماربة الدَّولة الصَّفويَّة الشِ يعيَّة:
م اجلدُّ األكرب 1334 - 1252ه / 735 - 650يعدُّ نسب الصَّفوي  ني إ ىل الشيخ صفي الد  ين األردبيلي 

س الدَّولة الصَّفوية. لشَّاه إ مساعيل  الصَّفوي مؤس  
وقد التفَّ حول الشَّيخ صفي الد  ين األردبيلي عدٌد كبري من األتباع املريدين نتيجًة للدَّعوة القويَّة، أو الد  عاية 

وحدها، املؤث  رة الَّيت قام هبا هو وأتباعه من املتصو  فة، والدَّراويش؛ الَّذين استطاعوا نشر دعوهتم ال يف إ يران 
ا يف بعض أقاليم الدَّولة العثمانيَّة، ويف العراق، وبالد الشام  .(2)وإ َّنَّ

يراين، كما  استطاع الشَّيخ صفي الد  ين عن طريق إ حدى الفرق الَّيت تزعَّمها أن يشقَّ طريقه يف اجملتمع اإل 
وُّل هذه الفرقة إ ىل الدَّعوة للمذهب استطاع أن يكسب أتييد ومساندة الكثريين من اإليراني  ني ممَّا أدَّى إ ىل حت

، حيث ُأشيع أنَّ الشَّيخ صفي الد  ين وأوالده ينتمون إ ىل علي   بن أب طالبٍ  يعي   رضي هللا عنه، ومن مثَّ  الش  
 هلم احلقُّ يف املطالبة ابحلكم.

ُّ ا اه، بل إ نَّه من أتباع املذهب وكان صفيُّ الد  ين قد جلأ إ ىل التَّقيَّة؛ إ ذ كان مظهره يوحي أبنَّه سين   الّت  
يعيَّة، بل  يعيَّة أعلن أحد أحفاده الشَّاه إ مساعيل الدَّعوة الش   ، وملا متهَّدت السُّبل أمام هذه الدَّعوة الش   الشَّافعي  

مام موسى الكاظم، ومن مَثَّ أصبحت الدَّولة الصَّفويَّة يف إ   يران تعدُّ إ نَّ السلطان حيدر أكَّد صلة نسبه ابإل 
 .(3)صلى هللا عليه وسلمل بيت رسول هللا آنفسها من 

يعي   على شعبه، وأعلنه مذهبًا رمسيًَّا للدَّولة يف إ يران، وقضى  صمَّم إ مساعيل الصَّفوي على فرض املذهب الش  
ألتباع، واملريدين، ابلقوَّة املسلَّحة على معارضيه، واستطاع الصَّفويُّون أن جيمعوا حوهلم أعدادًا غفريًة من ا

يعيَّة القويَّة سواٌء يف بقااي )العبيديني( الفاطمي  ني يف مصر، أو اإل مساعيليَّة، أو األسرة  وتكاتفت الد  عاية الش  

                                                           
 (.240انظر: اإلسالم يف آسيا منذ الغزو املغويل، د. حممد نصر، ص ) (1)

 (.240انظر: اإلسالم يف آسيا منذ الغزو املغويل، ص ) (2)
 (.240املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
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يعي   يف إ يران لتتحوَّل كلُّها من بعد ذلك من املذهب السُّين   إ ىل  الصَّفويَّة نفسها يف إ عالن املذهب الش  
يعيُّ.مذهب الدَّولة   اجلديدة، وهو املذهب الش  

وكانت ردود الفعل عنيفًة خاصًَّة أنَّ كثريين من سكان املدن الرَّئيسيَّة يف إ يران مثل تربيز كانوا من السُّنَّة، بل 
يعة أنفسهم كانوا خيشون على املذهب من رفض السُّنَّة له، وإعالن عصياهنم على احلاكم  إ نَّ علماء الش  

 ي   املذهب.الصَّفوي شيع
يعي   يف إ يران، فعلى الرَّغم من التَّهيئة  بذل الشَّاه إ مساعيل الصَّفويُّ جهودًا ضخمًة يف فرض املذهب الش  
يعيَّة بني سكَّان إ يران الَّذين كانوا يف غالبيتهم من السُّنَّة؛ فقد رأى إ مساعيل الصَّفوي أن  الرُّوحيَّة للدَّعوة الش  

يعيَّة للغرض هذا، ووجد منها أتييداً، ومناصرًة، واستغلَّ محيَّتهم يواجه هذا املوقف  بتجنيد العناصر الش  
 ملناصرهتم، فدفعهم لضرب معارضيه، والتَّأكيد ملذهبه يف إيران.

ياسيَّة، واملذهبيَّة، فاعتمد على قبائل  جلأ الشَّاه إ مساعيل الصَّفويُّ إ ىل سياسٍة ماهرٍة يف أتكيد دعوته الس  
يراين يف ذلك الوقت كان يتكوَّن من ا لَّتلباش الَّتُّكيَّة األصل لتكون نواًة لقوَّته العسكريَّة، ذلك: أنَّ اجملتمع اإل 

قبة على البالد، ممَّا كان يصعب معه صهر كل   هذه العناصر يف اعناصر خمتلفٍة نتيجًة ملوجات الغزو املتع
ياسة أن جين  د الطَّ  بوتقٍة واحدٍة. لقد استطاع إ مساعيل الصَّفوي قة املذهبيَّة عند هذه العناصر؛ اهبذه الس  

لتكون احملور الذي تلتفُّ حوله، وتذوب فيها الفوارق العرقيَّة، وحتلُّ حملَّها وحدٌة مذهبيٌَّة، ميكن له أن يقيم 
ياسيَّ اجلديد  .(1)عليها الكيان الس  

فتك مبعارضيه، وخصوصًا إ ن كانوا من أهل السُّنَّة لقد كان إ مساعيل الصَّفوي شرسًا يف حروبه شديد ال
)..افتتح ممالك العجم مجيعاً، وكان يقتل من ظفر به، وما هنبه من األموال قسَّمه بني أصحابه، وال أيخذ 

ق العرب خراسان، وكاد أن اق العجم، وعر امنه شيئاً، ومن مجلة ما ملك: تربيز، وأذربيجان، وبغداد، وعر 
 بيَّة، وكان يسجد له عسكره، وأيمترون أبمره.يدَّعي الرُّبو 

قال قطب الد  ين احلنفيُّ يف األعالم: إ نَّه قتل زايدة على ألف ألف نفٍس، حبيث ال يُعهد يف اجلاهليَّة، وال يف 
 اإل سالم، وال يف األمم السَّابقة من قبل يف قتل النفوس ما قتله شاه إ مساعيل، وقتل عدًَّة من أعاظم العلماء،

حبيث مل يبق من أهل العلم أحٌد من بالد العجم، وأحرق مجيع كتبهم، ومصاحفهم، وكان شديد الرَّفض 
خبالف آابئه، ومن مجلة تعظيم أصحابه له: أنَّه سقط مرًّة منديٌل من يده إ ىل البحر، وكان على جبل شاهق 

وتكسَّروا، وغرقوا، وكانوا مشرف على ذلك البحر فرمى بنفسه خلف املنديل فوق ألف نفٍس حتطَّموا، 

                                                           
 (.243، 242سالم يف آسيا منذ الغزو املغويل، د. حممد نصر، ص )انظر: اإل (1)
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يعتقدون فيه األلوهيَّة. ذكر ذلك القطب املذكور، ومل تنهزم له رايٌة حَّتَّ حاربه السُّلطان سليم املتقد  م ذكره، 
 .(1)فهزمه(

يعي، وحرص على نشره، ووصلت دعوته إ ىل األقاليم التَّابعة للدَّولة  لقد تزعَّم الشَّاه إ مساعيل املذهب الش  
ُّ، حيث كان من فألاانيَّة، وكانت العثم كار والعقائد الَّيت تنشر يف تلك األقاليم يرفضها اجملتمع العثماينُّ السُّين  

كار فألاعقائدهم الفاسدة: تكفري الصَّحابة، لعن العصر األوَّل، حتريف القرآن الكرمي، وغري ذلك من 
السُّلطان سليم زعيم الدَّولة السُّن  يَّة، فأعلن يف اجتماع والعقائد. فكان من الطَّبيعي أن يتصدَّى لتلك الدَّعوة 

ياسة، وهيئة العلماء يف عام  م أنَّ إ يران حبكوماهتا 1514ه /920لكبار رجال الدَّولة، والقضاة، ورجال الس  
يعي   ميث  الن خطرًا جسيمًا ال على الدَّولة العثمانيَّة وحدها، بل على يعيَّة، ومذهبها الش   العامل اإل سالمي   الش  

كل  ه، وأنَّه هلذا يرى اجلهاد املقدَّس ضدَّ الدَّولة الصَّفويَّة، وكان رأي السُّلطان سليم هو رأي علماء أهل السُّنَّة 
ق واسٍع، ودمَّر ايف الدَّولة، لقد قام الشَّاه إ مساعيل عندما دخل العراق بذبح املسلمني السُّن  يني على نط

يعيُّ ضراوًة يف السَّنوات األخرية من عهد السُّلطان ابيزيد، وعندما مساجدهم، ومقابرهم ، وازداد اخلطر الش  
يعة التابعني للشَّاه إ مساعيل،  توىلَّ السُّلطان سليم السَّلطنة قامت أجهزة الدَّولة العثمانيَّة األمنيَّة حبصر الش  

لشَّاه إ مساعيل، فسجن، وأعدم عددًا كبريًا من أنصار الشَّاه واملناوئني للدَّولة العثمانيَّة مثَّ قام بتصفية أتباع ا
 إ مساعيل يف األانضول، مثَّ قام مبهامجة إ مساعيل نفسه، فتداولت الرَّسائل اخلشنة بينهما، حسب املعتاد.

كموا وكتب السُّلطان سليم رسالة إ ىل إ مساعيل الصَّفوي قال فيها: )... إ نَّ علماءان، ورجال القانون قد ح
اً، وأوجبوا على كل مسلٍم حقيقيٍ  أن يدافع عن دينه، وأن حيط  م  عليك ابلقصاص اي إ مساعيل! بصفتك مرتدَّ
اهلراطقة يف شخصك، أنت وأتباعك البلهاء، ولكن قبل أن تبدأ احلرب معكم، فإ نَّنا ندعوكم حلظرية الد  ين 

جيب عليك أن تتخلَّى عن األقاليم الَّيت اغتصبتها منا  الصَّحيح قبل أن نشهر سيوفنا، وزايدًة على ذلك فإ نَّه
 .(2)اغتصاابً، وحنن حينئٍذ على استعداٍد لتأمني سالمتك...(

يون قائاًل: إ نَّه اعتقد فألاوكان ردُّ إ مساعيل الصَّفوي على هذا اخلطاب أن بعث للسُّلطان العثماين هديًة من 
 .(3)أنَّ هذا اخلطاب كتب حتت أتثري املخد  ر

ل عثمان، أان سي  د فرسان هذا الزَّمان، أان آكذلك جاء يف خطاٍب آخر مشابٍه: )...أان زعيم وسلطان 
اجلامع بني شجاعة وأبس أفريدون احلائز لعز اإل سكندر، واملتَّصف بعدل كسرى، أان كاسر األصنام، ومبيد 

ين، أان الَّذي تذلُّ أمامه امللوك املتَّصفون ابلك رْب، أعداء اإل سالم، أان خوف الظَّاملني، وفزع اجلبَّارين املتكرب   
                                                           

 (.1/271البدر الط الع ) (1)
 (.435انظر: جهود العثماني ني إلنقاذ األندلس، ص ) (2)
 (.435املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
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واجلربوت، وتتحكَّم لدى قويت صواجل العزَّة، والعظموت، أان امللك اهلُمام السُّلطان سليم خان بن السُّلطان 
نُت مسلمًا من األعظم مراد خان، أتنازل بتوجيٍه إ ليك أيُّها األمري إ مساعيل، اي زعيم اجلنود الفارسيَّة.. وملَّا ك

دين.. وإ ذ قد أفَّت العلماء، والفقهاء الَّذين بني  خاصَّة املسلمني، وسلطااًن جلماعة املؤمنني السُّن  يني املوح  
 .(1)ظهرانينا بوجوب قتلك، ومقاتلة قومك ؛ فقد حقَّ علينا أن ننشط حلربك، وَّتليص النَّاس من َشر  ك

فاصلٍة مع الدَّولة الصَّفويَّة، حيث وصل إ ىل إستانبول، وبدأ يف التَّحرك مع أعدَّ السُّلطان سليم األوَّل ملعركٍة 
يرانيَّة، وبعد أن غادر إسكوتراي أرسل يهد  د الشَّاه إ مساعي ل الصَّفوي يف رسالة، إستانبول ّتاه األراضي اإل 

ِينَ إِنذ ﴿يم، قال هللا امللك العالم:)بسم هللا الرَّمحن الرَّحيقول فيها: ِ ِعنَد  ٱل   [19عمران: آل]﴾ ٱۡۡلِۡسَلَُٰمۗۡ  ٱّللذ
ا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِِف  ٱۡۡلِۡسَلَٰمِ َوَمن يَۡبَتِغ َغۡيَ ﴿   [85]آل عمران:﴾ ٨٥ ٱلَۡخَِٰۡسِينَ ِمَن  ٱٓأۡلِخَرةِ دِينا

ب ِهِ  ۥَفَمن َجآَءهُ ﴿ ِن رذ ۡمُرهُ  ۥفَلَهُ  ٱنَتَهَٰ فَ  ۦَموِۡعَظةٞ م 
َ
ِه إََِل  ۥٓ َما َسلََف َوأ ۡصَحَُٰب  ٱّللذ

َ
َٰٓئَِك أ ْولَ

ُ
 ٱُلذارِى َوَمۡن َعَد فَأ

وَن  الضَّالني، وصلَّى هللا على سي  د  اللَّهمَّ اجعلنا من اهلادين غري املضل  ني، وال [275]البقرة:﴾ ٢٧٥ُهۡم فِيَها َخَِِٰلُ
، وصحبه أمجعني  .(2)(العاملني حممٍد املصطفى النَّيب  

ل السُّلط ان سليم األوَّل إ ىل أحد أفراد أسرة آق قويونلو، وهو حممَّد بن فرج شاه بيك ويف الوقت نفس ه أرس
حيثُّه على االشَّتاك معه يف قتال إ مساعيل الصَّفوي، وبدأت حرُب االستطالع بني املعسكرين املتحاربني، إ ال 

يف صحراء ايس مجن على مقربة من أنَّ سليمًا األول قد بدأ التَّحرُّك حنو الدُّخول يف القتال، حيث عسكر 
أذربيجان، ووصلت األنباء الَّيت أتت هبا عيون ايس مجن تقول: إ نَّ الشاه إ مساعيل الصَّفوي ال ينوي القتال، 

تاء حَّتَّ  ره إ ىل أن حيلَّ فصل الش    .(3)وجوعاً  يهلك العثمانيُّون برداً، وأنَّه يؤخ  
ر  اع بينه وبني الشَّاه إ مساعيل، فأرسل إ ليه للمرَّة الثَّانية، وأرسل مع وبدأ سليم األوَّل يسرع يف حتريك الص  

رسالته خرقًة، ومسبحًة، وكشكواًل، وعصاً رمز فرق الدَّراويش، وهو هبذا يقصد إ ىل أن يذكره أبصله، وأبهل 
ل بطلب املهادنة، األسرة الصَّفويَّة الَّيت ال تستطيع الصُّمود يف احلرب، ومع ذلك فقد ردَّ الشاه إ مساعي

لم، والصَّداقة بني الدَّولتني، ومل يقبل سليم األوَّل هذا من شاه الصَّفوي  ني، وأهان رسوله،  وّتديد عالقات الس  
وأمر بقتل رسول الشَّاه الصَّفوي، وقد أدرك سليم األوَّل: أنَّ خطَّة أعدائه تتلخَّص يف املهادنة، والتَّباطؤ 

 حيني فصل الشتاء، واستمرَّ السُّلطان سليم يف حترُّكه، ووصلته األخبار: أنَّ إ مساعيل لتأجيل موعد الل  قاء حَّتَّ 
الصَّفوي قد بدأ االستعداد للقتال، واحلرب، بل إ نَّه على وشك الوصول إ ىل صحراء جالديران، فبدأ سليم 

                                                           
 (.113فتح العثماني ني عدن، حممد عبد اللطيف البحراوي، ص ) (1)
 (.246منذ الغزو املغويل، ص ) انظر: اإلسالم يف آسيا (2)
 (.246املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
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ة هبا، واعتلى األماكن اهلضبيَّة م، واحتلَّ املواقع اهلامَّ 1514األوَّل املسري حنوها، فوصلها يف أغسطس عام 
فيها، ممَّا مكَّنه من إ يقاع اهلزمية إب مساعيل الصَّفوي، وجنوده، وكانت هزميًة ساحقًة حلَّت ابجليش الصَّفوي 

يعي على أرضه  .(1)الش  
ربيز عاصمة واضطرَّ إ مساعيل إ ىل الفرار يف الوقت نفسه الَّذي كان سليم األوَّل يستعدُّ فيه للدُّخول إ ىل ت

 الصَّفويني.
ذها مركزاً لعملياته احلربيَّة  .(2)ودخل سليم األول تربيز، وحصر أموال الشَّاه الصَّفوي، ورجال القلزابس، واَّتَّ
ا ازداد يعة يف إ يران ابنتهاء معركة جالديران، وإ َّنَّ راع بني السُّنَّة يف الدَّولة العثمانيَّة، والش   العداء  مل ينته الص  

راع ضراوًة، وظلَّ الطَّرفان يَّتبَّص كل  منهما ابآلخر.حدَّ   ًة، وازداد الص  
لقد انتصر السُّلطان سليم بفضل هللا تعاىل، وعقيدته السَّليمة، ومنهجه الصَّايف، وأسلحته املتطو  رة، وجيشه 

قي إ بلسني، واباستوىل على كردستان، وداير بكر، ومرغش، و  العقدي املتدر  ب، وعاد إ ىل بالده بعد أن
أمالك دلفاود، وبذلك صارت األانضول مأمونًة من االعتداء من الشَّرق، وصارت الطُّرق إ ىل أذربيجان، 

 .(3)والقوقاز مفتوحًة للعثماني  ني
وما أن هزمت فارس يف موقعة جالديران السَّابقة أمام السُّلطان سليم حَّتَّ كان الفرس أنفسهم أكثر 

من قبُل للتَّحالف مع الربتغالي  ني، وبدأت تلك االستعدادات لالرتباط ابلربتغال عقب  استعدادًا وتقبُّالً 
قيٍَّة حمدودٍة ما ااستيالء البوكرك على هرمز، عندها وصل سفري من لدى شاه إ مساعيل، ومتَّ الدُّخول يف اتف

طوله ليساعد الفرس يف غزو البحرين، بني الربتغالي  ني، والصَّفوي  ني نصَّت على ما يلي: أن يقد  م الربتغال أس
والقطيف، كما يقد  م الربتغال املساعدة للشَّاه إ مساعيل لقمع الثَّورة يف مكران، وبلوجستان، وأن يكو  ن 

ادًا ضدَّ العثماني  ني، إ ال أنَّ وفاة البوكرك الَّيت أتت بعد ذلك قد أع قت ذلك االشَّعبان الربتغايلُّ والفارسيُّ احت  
 .(4)حالفالتَّ 

لقد أظهر الربتغاليُّون تودُّدًا للشَّاه إ مساعيل قبل معركة جالديران، وكانوا يهدفون من وراء تودُّدهم للصَّفوي  ني 
م إ ذا مل يكسبوا ود  أن تتاح هلم فرصة حتقيق أهدافهم يف إ جياد مراكز هلم يف اخلليج العرب، وكانوا يدركون: أهنَّ

                                                           
 (.248، 247انظر: اإلسالم يف آسيا منذ الغزو املغويل، ص ) (1)
 (.247املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
 (.436انظر: جهود العثماني ني إلنقاذ األندلس، ص ) (3)
 (.437املصدر السابق نفسه، ص ) (4)
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ن قوَّهتم مع القوى احملل  يَّة يف اخلليج قد يؤد  ي إ ىل فشل الربتغالي  ني يف حتقيق أهدافهم، وال الصَّفوي  ني فإ نَّ تعاو 
 .(1)سيما أنَّ مشروعاهتم يف إ جياد مراكز نفوذ يف البحر األمحر منيت ابلفشل إ ىل حدٍ  كبري

إ مساعيل »إ ىل الشَّاه « البوكرك»وتبدو سياسة الربتغال الرَّامية إ ىل التَّحالف مع الفرس يف رسالٍة أرسلها 
 جاء فيها:« الصَّفوي

قدر لك احَّتامك للمسيحي  ني يف بالدك، وأعرض عليك األسطول، واجلند، واألسلحة الستخدامها أ)إ ين   
ك يف اهلند، وإ ذا أردت أن تنقضَّ على بالد العرب، أو هتاجم مكَّة؛ فستجدين جبانبك يف  ضدَّ قالع الَّتُّ

 ر أمام جدَّة، أو يف عدن، أو يف البحرين، أو القطيف، أو البصرة، وسيجدين الشَّاه جبانبه علىالبحر األمح
 .(2)امتداد السَّاحل الفارسي، وسأنف  ذ له كلَّ ما يريد(

لقد أدَّت هزمية الشَّاه إ مساعيل أمام العثماني  ني إ ىل حرصه الشَّديد للتَّحالف مع النَّصارى، وأعداء الدَّولة 
قرَّ استيالءهم على هرمز يف مقابل مساعدته على غزو البحرين، ألعثمانيَّة، ولذلك حتالف مع الربتغالي  ني، و ا

والقطيف إ ىل جانب تعهُّدهم مبساندهتم ضدَّ القوات العثمانيَّة، وقد تضمَّن مشروع التَّحالف الربتغايل 
قَّتح أن حيتلَّ الصَّفويُّون مصر، والربتغاليُّون اث الصَّفوي تقسيم املشرق العرب إ ىل مناطق نفوذ بينهما، حي

 .(3)فلسطني
يقول الدُّكتور عبد العزيز سليمان نواز: )...إ نَّ الشَّاه مل يتوقف عن البحث عن حلفاء ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة 

ًا ألن يتحالف الَّيت أصبحت القوَّة الكربى الَّيت حتول بينه وبني الوصول إ ىل البحر املتوسط، وكان مس تعدَّ
حَّتَّ مع الربتغاليني أشد   القوى خطراً على العامل اإل سالمي حينذاك، وهكذا بينما كان الربتغاليُّون خيشون من 

 وجود جبهٍة إ سالميٍَّة قويٍَّة ضدَّهم يف املياه اإل سالميَّة، وجدوا: أنَّ هناك من يريد أن يتعاون معهم.
هتا الت  جارية مبجيء الربتغاليني املريع، إ ال  ومع أنَّ ملك هرمز   اجلزيرة الصَّغرية الَّيت أضريت بشدٍَّة يف اقتصادايَّ

أنَّ الشَّاه وضع مصاحله اخلاصَّة، وحقده الشَّديد على األتراك العثماني  ني يف مقد  مة أيَّة تسويٍة، أو حتالٍف مع 
السيطرة الربتغاليَّة يف مقابل حصوله على اإل حساء، الربتغالي  ني، فال غرو أن وافق على أن تظلَّ هرمز حتت 

ولكن حَّتَّ هذه الفرصة مل يتحها الربتغاليُّون حلليفهم الشَّاه، وكانت النتيجة أن ساعدت سياسة الشَّاه هذه 
 .(4)على تقوية التسلُّط الربتغايل على اخلليج..(

                                                           
 (.63ديدة يف اتريخ العثماني ني، ص )انظر: قراءة ج (1)

 (.63املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
 (.64املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
 (.226الش عوب اإلسالمي ة، ص ) (4)
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 الرُّجوع إ ىل بالده، وترك مطاردة الشَّاه إ مساعيل اكتفى السُّلطان العثماين ابنتصاره يف جالديران، واضطر إ ىل
 لعدَّة أسباٍب:

  حدوث نوع من التمرُّد بني صفوف ضباط اجليش العثماين على متابعة احلرب يف فارس بعد أن حقَّق  1
 السُّلطان هدفه، وأضعف شوكة إ مساعيل الصَّفوي.

 فوي  ني إ ذا توغَّل يف بالدهم.  خوف السُّلطان سليم من أن يقع جيشه يف كمائن للصَّ  2
  رأى أن يهتمَّ ابلقضاء على املماليك؛ ألنَّ جهاز أمن الدَّولة العثمانيَّة ضبط رسائل بني املماليك  3

 .(1)والصَّفوي  ني تدلُّ على وجود تعاوٍن ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة

  :وكانت نتيجة الصِ راع بني العثمانيني والصَّفويِ ني 
 مشايل العراق، وداير بكر إ ىل الدَّولة العثمانيَّة.   ضمَّ  1
   أمَّن العثمانيُّون حدود دولتهم الشَّرقيَّة. 2
  سيطرة املذهب السُّين   يف آسيا الصُّغرى بعد أن قضى على أتباع، وأعوان إ مساعيل الصَّفوي، مثَّ هزمية  3

يعة يف جالديران، وهذا أشعر الدَّولة مبسؤوليَّته ا ّتاه العامل اإل سالمي، وخباصٍَّة بعد أن أعلن نفسه حامياً الش  
 .(2)للمسلمني

 .(3)  شعور الدَّولة العثمانيَّة بضرورة القضاء على القوَّة الثانية، أال وهي دولة املماليك 4
دام املسلح بني الدَّولة العثمانيَّة والصَّفوي  ني على قيمة إ يرادات مجارك الدَّ  5 ولة العثمانية من الطُّرق   أثَّر الص  

م نتيجة احلروب القائمة بني 1512ه /918القدمية يف األانضول. لقد هبطت اإليرادات بعد سنة 
قفلت معظم الطُّرق الت  جارية القدمية، كما سادها األخطار، وصار التَّبادل أالصَّفوي  ني، والعثماني  ني؛ إ ذ 

يرانية والعث  .(4)مانيَّة حمدوداً؛ إ ذ اخنفض إ يراد الدَّولة العثمانيَّة من احلرير الفارسيالت  جاري بني األقاليم اإل 
  استفاد الربتغاليُّون من صراع الصَّفويني مع الدَّولة العثمانيَّة، وحاولوا أن يفرضوا على البحار الشَّرقيَّة  6

 .(5)حصاراً عام اً على كل   الطُّرق القدمية بني الشَّرق، والغرب
ل السُّرور على األوربي  ني بسبب احلروب بني العثماني  ني، والصَّفوي  ني، وعمل األوربيُّون على الوقوف   دخ 7

يعة الصَّفويَّة ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة إل رابكها حَّتَّ ال تستطيع أن تستمرَّ يف زحفها على أوربة  .(1)مع الش  

                                                           
 (.225املصدر السابق نفسه، ص ) (1)

 (.57، 56انظر: اتريخ الد ولة العثماني ة، د. علي حسون، ص ) (2)
 (.3من العلماء، ص )انظر: اتريخ العرب، جمموعة  (3)
 (.437انظر: جهود العثماني ني السَّتداد األندلس، ص ) (4)
 (.438املصدر السابق نفسه، ص ) (5)
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 اثنياً: ضمُّ دولة املماليك:
لطان سليم األوَّل على الصَّفوي  ني يف مشال، وغرب إ يران بدأ السُّلطان العثماينُّ يستعدُّ بعد أن تغلَّب السُّ 

 للقضاء على دولة املماليك، ولقد سامهت عدَّة أسباب يف توجه العثمانيني لضم   الشَّام، ومصر منها:
 - 907قانصوه الغوري )  موقف املماليك العدائيُّ من الدَّولة العثمانيَّة؛ حيث قام السُّلطان  1

م( سلطان الدَّولة اململوكيَّة ابلوقوف مع بعض األمراء العثماني  ني الفار  ين من 1516 - 1501ه /922
وجه السُّلطان سليم، وكان يف مقد  متهم األمري أمحد أخو السُّلطان سليم، وأرادت السُّلطات اململوكيَّة أن 

اثرة مزيٍد من املتاعب يف وجه السُّلطان سليم، كما كان املوقف اًة إلتتَّخذ من وجود هؤالء األمراء لديها أد
السَّليب للدَّولة اململوكية يف وقوفها املعنوي مع الشَّاه إ مساعيل الصَّفوي، فهي مل تلتزم احلياد التَّامَّ بني 

 سليم.العثماني  ني، والصَّفوي  ني، وهي مل تتَّخذ موقفاً عدائيَّاً صرحياً من السُّلطان 
بني الطَّرف اجلنوب الشَّرقي آلسيا  الواقعة  اخلالف على احلدود بني الدَّولتني يف طرسوس يف املنطقة  2

الصُّغرى، وبني مشايل الشَّام. فقد تناثرت يف هذه املنطقة إ ماراٌت، وقبائُل أترجحت يف والئها بني الدَّولة 
مبعث اضطراٍب يف العالقات بني الدَّولتني، ومصدر نزاٍع العثمانيَّة، ودولة املماليك، وكان هذا التأرجح 

، وأراد السُّلطان سليم األوَّل ابد ذي بدء أن حيسم مسألة احلدود ابلسَّيطرة التامَّة على منطقتها،  ئمستمرٍ 
 وسكَّاهنا.

ي ظلم الدَّولة اململوكيَّة بني النَّاس، ورغبة أهل الشَّام، وعلماء مصر يف التخلُّ  3 ص من الدَّولة   تفش  
اململوكيَّة، واالنضمام إ ىل الدَّولة العثمانيَّة، فقد اجتمع العلماء، والقضاة، واألعيان، واألشراف، وأهل الرَّأي 

يف حاهلم، مثَّ قرروا أن يتوىلَّ قضاة املذاهب األربعة، واألشراف كتابة عريضٍة نيابًة عن  مع الشَّعب، وتباحثوا
« ابلظُّلم»ق اسُّلطان العثماين سليم األوَّل، ويقولون: إ نَّ الشعب السُّوري ضاجلميع، خياطبون فيها ال

، وإ نَّ السُّلطان إ ذا قرر الزَّحف على السَّلطنة «خيالفون الشَّرع الشَّريف»اململوكي، وإ نَّ حكام املماليك 
ب به، وتعبريًا عن فرحته، سيخرج جبميع فئات ه، وطوائفه إىل عينتاب   البعيدة اململوكيَّة؛ فإ نَّ الشعب سريح  

حيب به يف بالدهم فقط، ويطلبون من سليم األوَّل أن يرسل هلم رسواًل من  عن حلب   ولن يكتفوا ابلَّتَّ
 .(2)عنده، وزيراً ثقًة، يقابلهم سرَّاً، ويعطيهم عهد األمان، حَّتَّ تطمئنَّ قلوب النَّاس

ثيقة موجودٌة يف األرشيف العثماين يف متحف طوب كاب يف ولقد ذكر الدُّكتور حممَّد حرب: أنَّ هذه الو 
: أنَّ ترمجة الوثيقة من العثمانيَّة إ ىل العربيَّة كما يلي: )يقد  م مجيع أهل 26) 11634إستانبول، رقم  ( وبنيَّ

                                                                                                                                                                      
 (.111انظر: القوة العثماني ة بني الرب  والبحر، د. نبيل رضوان، ص ) (1)

 (.170انظر: العثماني ون يف الت اريخ واحلضارة، د. حممد حرب، ص ) (2)
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حلب: علماء، ووجهاء، وأعيان، وأشراف، وأهايل، بدون استثناء طاعَتهم، ووالءهم   طواعيًة   ملوالان 
لسُّلطان   عزَّ نصره   وإب ذهنم مجيعاً، كتبنا هذه الورقة ل َُّتَسل إ ىل احلضرة السُّلطانية العالية. إ نَّ مجيع أهل ا

حلب، وهم املوالون لكم، يطلبون من حضرة السُّلطان، عهد األمان، وإ ذا تفضَّلتم ابلتَّصريح فإ نَّنا نقبض 
ومجيع أهل حلب مستعدُّون ملقابلتكم، واستقبالكم، مبجرَّد أن  على الشَّراكسة، ونسل  مهم لكم، أو نطردهم،

قدامكم يف أرض عينتاب، خل  صنا أيُّها السُّلطان من يد احلكم الشَّركسي، امحنا أيضًا من يد الكفَّار، أتضع 
إ نَّ  .وهي معطَّلةٌ قبل حضور الَّتُّكمان، وليعلم موالان السُّلطان: أنَّ الشَّريعة اإل سالميَّة ال أتخذ جمراها هنا، 

املماليك إ ذا أعجبهم أيُّ شيٍء ليس هلم يستولون عليه، سواٌء كان هذا الشيء مااًل، أو نساًء، أو عيااًل، 
فالرَّمحة ال أتخذهم أبحٍد، وكل  منهم ظاملٌ، وطلبوا منَّا رجاًل من كل   ثالثة بيوت، فلم نستجب لطلبهم، 

ا، )ونريد( قبل أن يذهب الَّتُّكمان أن يقدم علينا وزيٌر من عندكم أيُّها فأظهروا لنا العداء، وحتكَّموا فين
السُّلطان صاحب الدولة، مفوٌَّض مبنح األمان لنا، وألهلينا، ولعيالنا، أرسلوا لنا رجاًل حائزاً على ثقتكم أييت 

ى هللا على سي  دان حممٍَّد، هؤالء الفقراء. وصلَّ  سرَّاً، ويلتقي بنا، ويعطينا عهد األمان، حَّتَّ تطمئنَّ قلوب
 .(1)(له أمجعنيآوعلى 

( مبكتبة 4971أمَّا علماء، وفقهاء مصر؛ فقد ذكر عبد هللا بن رضوان يف كتابه: اتريخ مصر )خمطوط رقم 
ابيزيد يف إستانبول: إ نَّ علماء مصر )وهم نفس الشَّعب املصري وممث  لوه( يلتقون سرَّاً بكل   سفرٍي عثماين ٍ أييت 

ىل مصر، ويقصُّون عليه )شكواهم الشَّريف( و)يستنهضون عدالة السُّلطان العثماين لكي أييت، وأيخذ إ  
 مصر(.

لقد كان علماء مصر يراسلون السُّلطان سليمًا األوَّل؛ لكي يقدم إ ىل مصر على رأس جيشه؛ ليستويل 
 .(2)(املماليك)عليها، ويطرد منها اجلراكسة 

العثمانيَّة: أنَّ ضمَّ مصر، والشَّام يفيد األمَّة يف حتقيق أهدافها االسَّتاتيجيَّة، فإ نَّ   رأى علماء الدَّولة  4
اخلطر الربتغايل على البحر األمحر، واملناطق املقدَّسة اإل سالميَّة، وكذلك خطر فرسان القد  يس يوحنا يف 

ن يتوجَّه حنو الشرق، فتحالف مع البحر املتوسط كان على رأس األسباب الَّيت دعت السُّلطان العثماين أل
القوَّات اململوكيَّة هلذا الغرض يف البداية، مثَّ حتمَّل العبء الكامل يف مقاومة هذه األخطار بعد سقوط احلكم 

 .(3)اململوكي

                                                           
 (.171، 170بق نفسه، ص )املصدر السا (1)
 (.169املصدر السابق نفسه، ص ) (2)

 (.70انظر: قراءة جديدة يف التاريخ العثماين، ص ) (3)
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آخر سالطني املماليك بعد أن « طومان ابي»ونستدلُّ على ذلك مبا قاله السُّلطان سليم األوَّل العثماينُّ ل : 
هًا إ ىل )مه يف معركة الرَّيدانيَّة: هز  أان ما جئت عليكم إ ال بفتوى علماء األعصار واألمصار، وأان كنت متوج  

الصفوي  ني( والفجَّار )يعين هبم: الربتغالي  ني، وفرسان القد  يس يوحنا(، فلمَّا بغى أمريكم  :جهاد الرَّافضة )يعين
ابئي، آمع الرَّافضة، واختار أن ميشي إ ىل مملكيت الَّيت هي موروث الغوري، وجاء ابلعساكر إ ىل حلب، واتَّفق 

 .(1)وأجدادي، فلمَّا حتقَّقُت؛ تركت الرَّافضة، ومشيت إ ليه(
  

                                                           
 (.71انظر: العثماني ون يف الت اريخ واحلضارة، ص ) (1)
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 وقوع الصِ دام: (أ)
قانصوه »بعد التطوُّرات الَّيت حدثت بني الدَّولة العثمانيَّة، والدَّولة الصَّفوية كان على السُّلطان اململوكي 

 قف ّتاه احلدث، إ مَّا:اأن يتَّخذ أحد املو « ريالغو 
   أن أيخذ جانب العثماني  ني ضدَّ الصَّفوي  ني. 1
   أن أيخذ جانب الصَّفوي  ني ضدَّ العثماني  ني. 2
   أن يقف على احلياد بني الطَّرفني. 3

ثرت على خطاب حتالٍف سر  ي وفضَّل الغوري أن يقف على احلياد يف ظاهره، إ ال أنَّ املخابرات العثمانيَّة ع
 يؤك  د العالقة اخلفيَّة بني املماليك، والفرس، واخلطاب حمفوٌظ يف أرشيف متحف طوب قابو يف إستانبول.

يعة الصَّفويَّة يف بالد فارس، ومع توتُّر األحداث؛ رأى السُّلطان  وكان السُّلطان سليم يريد الكرَّة على الش  
 الدولة اململوكيَّة إ ىل أمالكه. سليم أتمني ظهره، وذلك بضم   

م وانتصر العثمانيُّون، وقُت ل الغوري سلطان 1517والتقى اجلمعان على مشارف حلب يف مرج دابق عام 
املماليك، وأكرم العثمانيُّون الغوري بعد مماته، وأقاموا عليه صالة اجلنازة، ودفنوه يف مشارف حلب، ودخل 

. ومن الشَّام أرسل (1) اجلوامع، وُسكَّت النُّقود ابمسه سلطاانً، وخليفةً سليم حلب، مثَّ دمشق، وُدعي له يف
أن يلتزم ابلطَّاعة للدَّولة العثمانيَّة، وكان ردُّ « طومان ابي»السُّلطان سليم إ ىل زعيم املماليك يف مصر 

 املماليك السُّخرية برسول السُّلطان، مثَّ قتله.
ك حنو مصر، وقطع صحراء فلسطني قاصدًا مصر، ونزلت األمطار على وقرَّر السلطان سليم احلرب، وحترَّ 

أماكن سري احلملة ممَّا يسَّرت على اجليش العثماين قطع الصَّحراء النَّاعمة الر  مال بعد أن جعلتها األمطار 
 الغزيرة متماسكًة َيسهل اجتيازها.

أنَّ سليمًا األوَّل   :مصاحبًا لسليم   كانصاحب خمطوطة فتح انمه داير العرب   و « سالحثور»يروي املؤر  خ: 
 .(2)كان يبكي يف مسجد الصَّخرة ابلقدس بكاًء حارَّاً، وصلَّى صالة احلاجة داعياً هللا أن يفتح عليه مصر

 وحقَّق العثمانيُّون انتصاراً ساحقاً على املماليك يف معركة غزَّة، مث معركة الرَّيدانيَّة.
 إ ىل هزمية املماليك، وانتهاء دولتهم، وانتصار العثماني  ني، وعلو   جنمهم إ ىل: وتعود األسباب الَّيت أدَّت

  التَّفوُّق العسكري لدى العثماني  ني: فسالح املدفعيَّة اململوكي كان يعتمد على مدافع ضخمة اثبتة ال  1
 كها يف كل   االّتاهات.تتحرَّك، يف حني كان سالح املدفعيَّة العثماين يعتمد على مدافع خفيفة ميكن حتري

                                                           
 (.29املصدر السابق نفسه، ص ) (1)

 (.30انظر: العثماني ون يف الت اريخ واحلضارة، ص ) (2)
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  سالمة اخلطط العسكرية العثمانيَّة: فرغم قطع العثماني  ني ملسافاٍت طويلٍة يف سرعٍة اضطروا إ ليها،  2
وحماربتهم يف أرٍض يسيطر عليها عدوُّهم، ومباغتتهم للمماليك، كلُّ ذلك كان ممَّا يدخل يف عوامل النَّصر، 

ة القوات العثمانيَّة من خلف مدافع املماليك الثَّقيلة احلركة   إ ذا أريد ومن سالمة التَّخطيط أيضًا استدار 
حتريكها  ودخول هذه القوات العثمانيَّة القاهرة عن طريق املقطَّم ممَّا شلَّ دور املدفعيَّة اململوكيَّة، وأحدث 

 ني.ابلتَّايل االضطراب يف صفوف اجليش اململوكي، لتدافعهم بال انتظاٍم خلف العثماني   
قتناعه أبنَّ حربه عادلٌة بعكس القوات ا  معنوايت اجليش العثماين العالية، وتربيته اجلهاديَّة الرَّفيعة، و  3

فات.  اململوكيَّة؛ الَّيت فقدت تلك الص  
  حرص الدولة العثمانيَّة على االلتزام ابلشَّرع يف مجيع نواحي حياهتا، واهتمامها البالغ ابلعدل بني رعااي  4
 .(1)لدَّولة، بعكس الدَّولة اململوكيَّة الَّيت احنرفت عن الشَّريعة الغرَّاء، ومارست الظُّلم على رعاايهاا

  قناعة جمموعٍة قياديٍَّة من أمراء املماليك ابالنضمام جليش السُّلطان سليم، وكانوا مستعد  ين للتَّعاون مع  5
، ومن أمثال هؤالء:  حتت إ طارالدَّولة العثمانيَّة، وحتمُّل مسؤوليَّة احلكم  الَّذي « فاير بك»احلكم العثماين  

 .(2)الَّذي توىلَّ حكم دمشق« جان برد الغزايل»أسند إ ليه سليم األوَّل حكم مصر، و
م وهم يف شيخوخة دولتهم، ويف آخر صفحٍة من 1516/1517لقد تلقَّى املماليك اهلزمية يف سنة 

ة كربى سواٌء يف الشَّرق األوسط، أو يف العامل، قد كانوا فقدوا حيويَّتهم، صفحات اترخيهم، كقوَّة إ سالميَّ 
وقدرهتم على ّتديد شباهبم، فكان أن زالت دولتهم، وذهبت البالد الَّيت كانت حتت حكمهم للنُّفوذ 

 .(3)العثماين
يف اجمللَّد « اجم واألخباراتريخ عجائب اآلاثر يف الَّتَّ »وقد نقل الدُّكتور علي حسُّون عن اجلربيت من كتابه: 

ن عهد سالطينهم العظماء،   قتطف بعضاً منها:ااألول وصفاً لفَّتة حكم العثماني  ني يف مصر إ ابَّ
. وعادت مصر إ ىل الن  يابة، كما كانت يف صدر اإل سالم، وملَّا خلص له )أي: السُّلطان سليم( أمر مصر؛ .)

يتعرَّض ألوقاف السَّالطني املصريَّة، بل قرَّر مرتَّبات األوقاف،  عفا عمَّن بقي من اجلراكسة، وأبنائهم، ومل
واخلريات، والعلوفات، وغالل احلرمني، واألنبار، ورتَّب لأليتام، واملشايخ، واملتقاعدين، ومصارف القالع، 

ن عليه الرَّمحة، واملرابطني، وأبطل املظامل، واملكوس، واملغارم، وملَّا تويف؛ توىل ابنه الغازي السُّلطان سليما
والر  ضوان، فأسَّس القواعد، وأمتَّ املقاصد، ونظَّم املمالك، وأانر احلوالك، ورفع منار الد  ين، وأمخد نريان 
الكافرين.. مل تزل البالد منتظمًة يف سلكهم، ومنقادًة حتت حكمهم.. وكانوا يف صدر دولتهم من خري َمْن 

                                                           
 (.31سابق نفسه، ص )املصدر ال (1)
 (.93انظر: الش عوب اإلسالمي ة، د. عبد العزيز نو ار، ص ) (2)
 (.92املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
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دي  ني، وأشد   من ذبَّ عن الد  ين، وأعظم من جاهد يف املشركني، فلذلك تقلَّد أمور األمَّة بعد اخللفاء امله
اتَّسعت ممالكهم مبا فتحه هللا على أيديهم، وأيدي نوَّاهبم.. هذا مع عدم إ غفاهلم األمر، وحفظ النَّواحي، 

د  ين، وخدمة احلرمني قامة الشَّعائر اإل سالميَّة، والسنن احملمَّديَّة، وتعظيم العلماء، وأهل الإوالثُّغور، و 
 .(1)(الشَّريفني

  

                                                           
 (.63انظر: اتريخ الدولة العثماني ة، ص ) (1)
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 مسألة انتقال اخلالفة: (ب)
ل عثمان ترتبط ابلفتح العثماين ملصر، وقد قيل: إ نَّ آخر اخللفاء العباسي  ني آإ ن مسألة انتقال اخلالفة إ ىل 

ملصر مل يتطرَّق إ ليها، كما يف القاهرة قد تنازل لسليم عن اخلالفة، فاملؤر  خ ابن إ ايس املعاصر لضم   العثماني  ني 
أنَّ الرسائل الَّيت أرسلها السُّلطان سليم إ ىل ابنه سليمان مل ترد فيها أيَُّة إ شارٍة لتنازل اخلليفة عن لقبه 

ل عثمان الَّذين ال ينتسبون إ ىل آللسُّلطان، كما أنَّ املصادر املعاصرة ال تشري إ ىل مسألة نقل اخلالفة إ ىل 
 .هللا عليه وسلمصلى الرَّسول 

خليفة هللا يف طول األرض »قع التَّارخيي يقول أبنَّ السُّلطان سليمًا األوَّل أطلق على نفسه لقب اإ نَّ الو 
ل ه ( أي: قبل فتحه للشَّام، ومصر، وإ عالن احلجاز خضوعه آل920م )1514منذ عام « وعرضها
 عثمان.

ظيمًة تالئم استعمال لقب اخلالفة؛ يف الوقت الَّذي كان فالسُّلطان سليم وأجداده كانوا قد كسبوا مكانًة ع
ً، وخصوصاً بعد  فيه مركز اخلليفة يف القاهرة ال يعتدُّ به. كما أنَّ فتوح سليم أكسبته قوًَّة، ونفوذاً معنوايً وماد  اي 

ني؛ الَّذين دخول احلرمني الشَّريفني حتت سلطانه، وأصبح السُّلطان العثماينُّ مقصدًا للمستضعفني املسلم
 اإلسالميَّة يف آسيا، وإفريقية. ئيتطلَّعون إ ىل مساعدته بعد أن هاجم الربتغاليُّون املوان

ل عثمان من بعده، آإنَّ السُّلطان سليمًا مل يكن مهتمًَّا بلقب اخلالفة، وكذلك سالطني  ملخص املبحث:
 .(1)ةوأنَّ االهتمام هبذا اللَّقب قد عاد بعد ضعف الدَّولة العثمانيَّ 

 أسباب اهنيار الدَّولة اململوكيَّة: (ج )
 هناك جمموعٌة من العوامل ّتمَّعت، وساعدت يف وضع هنايٍة لدولة املماليك، أمهُّها:

  عدم تطوير املماليك أسلحتهم، وفنوهنم القتاليَّة، فبينما كان املماليك يعتمدون على نظام الفروسيَّة؛  1
الوسطى؛ كان العثمانيُّون يعتمدون على استخدام األسلحة النَّارية، وخباصٍَّة الَّذي كان سائدًا يف العصور 

 املدفعيَّة.
قل، واالضطراابت بني املماليك حول والية احلكم؛ ممَّا أدَّى إ ىل عدم استقرار احلكم يف   كثرة الفنت، والقال 2

 أحرج األوقات.
 كانوا يشك  لون طبقًة أرستقراطيًَّة مَّتف  عًة منعزلًة عن الشُّعوب.  ُكْرُه الرَّعااي للسَّالطني املماليك؛ الَّذين   3

                                                           
 (.62، 61انظر: الدولة العثماني ة يف الت اريخ اإلسالمي احلديث، ص ) (1)
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مما « وجانربد الغزايل ،خاير بك»قات بني صفوف املماليك، كما فعل وايل حلب ا  وقوع بعض االنشق 4
 أدَّى إ ىل سرعة اهنيار الدَّولة اململوكيَّة.

ت  5 طرق التُّجارة املارَّة مبصر، واكتشاف طريق رأس الرَّجاء   سوء األحوال االقتصاديَّة، وخباصٍَّة عندما تغريَّ
 الصَّاحل.

  العامل اجلامع لألسباب السَّابقة: ضعف التزام املماليك مبنهج هللا، ويقابله قوَّة متسُّك العثماني  ني بشرع  6
 .(1)هللا

 خضوع احلجاز للعثمانيِ ني: (د)
مكَّة مبقتل السُّلطان الغوري، وانئبه طومان ابي، ابدر  كانت احلجاز اتبعًة للمماليك، وعندما علم شريف

إ ىل تقدمي السَّمع، والطَّاعة إ ىل السُّلطان سليم األوَّل، وسلمه مفاتيح « بركات بن حممَّد»شريف مكَّة 
ه قرَّ السُّلطان سليم شريف احلجاز بركات ابعتباره أمرياً على مكَّة، واحلجاز، ومنحأالكعبة، وبعض اآلاثر، ف

 .(2)صالحياٍت واسعةً 
قوى أمام الشُّعوب اإل سالميَّة، أوبذلك أصبح السُّلطان سليم خادمًا للحرمني الشَّريفني، وأصبحت مكانته 

وخباصٍَّة: أن الدَّولة أوقفت أوقافًا كثريًة على األماكن املقدَّسة، وكانت إ يراداهتا تصبُّ يف خزانٍة مستقلٍَّة 
يادة العثمانيَّة يف البحر األمحر ممَّا أدى ابلقصر السُّلطاين، وقد أ دَّى ضمُّ احلجاز إ ىل العثماني  ني إ ىل بسط الس  

 .(3)إ ىل دفع اخلطر الربتغايل   عن احلجاز، والبحر األمحر، واستمرَّ هذا حَّتَّ هناية القرن الثامن عشر

 اليمن: (ه)
سيُّ )إسكندر( على رأس وفٍد إىل السُّلطان سليم، ليقد  م بعد اهنزام املماليك َقد َم حاكم اليمن اململوكيُّ اجلرك

فروض الوالء والطَّاعة له، فوافق السُّلطان العثماينُّ على إبقائه يف منصبه، وكانت اليمن تشك  ل بُعداً 
رة اسَّتاتيجياً، وتعترب مفتاح البحر األمحر، ويف سالمتها سالمٌة لألماكن املقدَّسة يف احلجاز، وكانت السَّيط

راعات الدَّاخلية بني القادة واملماليك إىل جانب اإلمامة الزَّيدي ة  العثمانيَّة يف بداية األمر ضعيفًة، بسبب الص  
، ال ذي كان يهدد السواحل اليمنيَّة، وهذا دفع السُّلطان إىل  بني قبائل اجلبال، هذا فضاًل عن اخلطر الربتغايل  

                                                           
 (.40عٌة من العلماء، ص )انظر: اتريخ العرب احلديث، جممو  (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 (.41املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
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ا فشل متصر  ف جدَّة، و  «حسني الرومي»ت بسبب الن زاع ال ذي دبَّ بني قائدها: إرسال قوٍَّة حبريَّة إال أهنَّ
 .(1)أحد قادة البحر العثماني ني «الريس سلمان»

 74م وقد ضمَّت احلملة 1538ه/945سنة  «سليمان ابشا أرانؤوطي»مث أرسل السُّلطان سليمان محلة 
ص ة عدن، مث إغالق مضيق ابب املندب شخٍص، وكان هدف احلملة احتالل اليمن وخبا 20000سفينًة و 

م، 1545ه/952م، وتعز عام 1539ه/946أمام السُّفن الربتغاليَّة، ودخل العثماني ون عدن عام 
أبسطوله ليستويل على بعض  «سلمان ابشا»م وحترَّك 1547ه/954وسقطت صنعاء يف قبضتهم عام 

ساحل احلبشة، وسواكن، ومصوع على  واجتاح «الشَّحر، واملكالَّ »املوانئ العربيَّة يف حضرموت، ومنها 
م.1557ه/964اجلانب الغرب  من البحر األمحر 

                                                           
 (.42، 41انظر: اتريخ العرب احلديث، ص ) (1)
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م( تتنازعها قوى العثماني ني، 1635 – 1538وقد ظلت اليمن يف فَّتة خضوعها للحكم العثماين )
ركة املقاومة اليت واألئمة الزَّيدية، فالعثماني ون مل يستطيعوا أن يضمنوا سيطرًة حقيقيًة على البالد نتيجًة حل

 .(1)تواجههم
واستفاد العثمانيُّون من وجودهم يف اليمن، فقاموا حبمالٍت حبريٍَّة إ ىل اخلليج بقصد َّتليصه من الضَّغط 

 .(2)الربتغايل

 اثلثاً: الصراع العثماين الربتغايل:
« هنري املالح»ري م بتحريك محلٍة على املغرب األقصى يتزعَّمها األم1514قامت دولة الربتغال يف عام 

واستطاعت تلك احلملة أن حتتلَّ ميناء سبتة املغرب، وكان ذلك ب داي ة لسلسلٍة من األعمال العدوانيَّ ة 
حَّت متكنت من االستيالء على أصيل،  األفريقي، مثَّ واصلت الربتغال محالهتا على الشمَّال (3)املتتالية

اً مثل ميناء  .(4)للميالد 1471والعرائش، مثَّ طنجة يف عام  وواصلت بعد ذلك أطماعها يف مراكز هامٍَّة جدَّ
 .(5)«دير، وأزمورة، وماسةغاأأسفى، و »

وأما عن توجه الربتغال إ ىل احمليط األطلسي، وحماولتهم االلتفاف حول العامل اإل سالمي، فقد كان العمل 
ا نصرية املسيحيَّة،  مدفوعًا ابلدَّرجة األوىل بدوافع صليبيَّة شرسة ضدَّ املسلمني؛ حيث اعتربت الرُبتغال: أهنَّ

وراعيتها ضدَّ املسلمني، حيث اعتربت قتال املسلمني ضرورًة ماسًَّة، وصارمة، ورأت اإل سالم هو العدوُّ 
 .(6)اللَّدود الَّذي ال بدَّ من قتاله يف كل   مكانٍ 

على املسلمني، وقد حتصَّل هذا األمري من  وكان األمري هنري املالح شديد التعصُّب للنَّصرانيَّة، عظيم احلقد
البااب نيقوال اخلامس حقًَّا يف مجيع كشوفه حَّتَّ بالد اهلند، حيث قال: )إ نَّ سروران العظيم؛ إ ذ نعلم: أنَّ 

األنفس   ولدان هنري أمري الربتغال، إ ذ يَّتسَّم خطى والده العظيم امللك يوحنَّا، وإ ذ تلهمه الغرية الَّيت متلك
قاصي البالد، وأبعادها عن جمال علمنا، كما أدخل أدي ابسل من جنود املسيح، قد دفع ابسم هللا إ ىل كجن

 .(7).(.بني أحضان الكاثوليكيَّة الغادرين من أعداء هللا، وأعداء املسيح مثل العرب، والكفرة

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 (.48الت اريخ األورب  احلديث يف عصر الن هضة إىل مؤمتر فين ا، د. عبد العزيز نو ار، ص ) (3)
 (.100، 99انظر: الكشوف اجلغرافيَّة، شوقي عبد هللا، ص ) (4)
 (.100، 99املصدر السابق نفسه، ص ) (5)
 (.25، 24انظر: آسيا الوسطى املغربي ة، ابنيكار، ص ) (6)
 (.58دراسات متمي زة يف العالقات بني الش رق والغرب، يوسف الثقفي، ص ) (7)
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ه: )إ نَّ إ بعاد العرب عن ما نصُّ « ملقا»يف خطابه الَّذي ألقاه على جنده بعد وصوله إ ىل « البوكرك»وقال 
 اوية هي الوسيلة الَّيت يرجو هبا الربتغاليُّون إ ضعاف قوَّة اإل سالم(.الفاّتارة 

ويف نفس اخلطبة قال: )اخلدمة اجلليلة الَّيت سنقد  مها هلل  بطردان العرب من هذه البالد، وإب طفائنا شعلة شيعة 
هذه من « ملقا»، وذلك ألين   على يقنٍي أنَّنا لو انتزعنا ّتارة حممٍَّد؛ حبيث ال يندلع هلا هنا بعد ذلك هليبٌ 

أيديهم )يقصد املسلمني( ألصبحت كل  من القاهرة، ومكَّة أثرًا بعد عنٍي، والمتنعت عن البندقيَّة كلُّ ّتارة 
 .(1)(التَّوابل مامل يذهب ّتَّارها إ ىل الربتغال لشرائها من هناك

، وأخذ ادفنا الوصول إ ىل األماكن املقدَّسة للمسلمني، و وقال يف يوميَّاته: )كان ه قتحام املسجد النَّبوي  
 .(2)رهينًة، لنساوم عليها العرب من أجل اسَّتداد القدس( صلى هللا عليه وسلمرفات النَّيب   حممَّد 

اكتشاف الطَّريق  معلنًا أهداف احلمالت الربتغاليَّة: إ نَّ الغرض من« عمانويل األوَّل»وقال ملك الربتغال 
 .(3)البحري إ ىل اهلند هو نشر النَّصرانية، واحلصول على ثروات الشَّرق

افع الد  يينَّ للكشوف الربتغاليَّة كان من أهم العوامل الَّيت دفعت  وهكذا يظهر للباحث املنصف: أنَّ الدَّ
م الصَّليب الربتغال الرتياد البحار، وااللتفاف حول العامل اإل سالمي، فصدرت املراس يم، واألوامر، وُرس 

ق املسيحيَّة، وإ ال عليهم مواجهة اواملدافع كشعار للحمالت، وكان القصد من ذلك: أنَّ على املسلمني اعتن
 املدافع.

افع االقتصاديُّ يف الدَّرجة الثَّانية كعامٍل مؤث  ٍر يف سري الكشوف اجلغرافيَّة الربتغاليَّة، فقد سهل  وكان الدَّ
مهمَّة وصول « فاسكو دي جاما»م بواسطة 1497ه /904طريق رأس الرَّجاء الصَّاحل يف عام اكتشاف 

األوربيَّة دون احلاجة إ ىل مرورها عن طريق مصر، وهلذا ساعد حتويل اخلط  سواقمنتجات الشَّرق األقصى لأل
وذلك ملا للمجال االقتصادي   من  الت  جاري عن مناطق العبور العربيَّة، واإل سالميَّة على حتقيق اهلدف الد  يين،

أثٍر فعَّاٍل يف إ ضعاف القوَّة اإل سالميَّة الَّيت كان هلا أبلغ األثر يف زعزعة أوربة خالل عدَّة قرون، فضاًل عن 
؛ الذي ُمنيت به الدَّولة اململوكيَّة بسبب هذا التحوُّل املفاج  .(4)ئالرُّكود االقتصادي  

تغالي  ني استعانوا يف محالهتم ابليهود الَّذين اسُتخدموا كجواسيس، وقد ساعدهم يف وممَّا جيدر ذكره: أنَّ الرب 
، ومعه  ذلك معرفتهم ابللغة العربيَّة، وعلى سبيل املثال فقد أرسل ملك الربتغال يوحنَّا الثَّاين خادمه اخلاصَّ

                                                           
 .(59انظر: دراسات متمي زة، ص ) (1)
 (.2/698انظر: الد ولة العثماني ة دولة إسالمي ة مفَّتى عليها ) (2)
 (.37انظر: موقف أوربة من الد ولة العثماني ة، د. يوسف الثقفي، ص ) (3)
 (.61، 60دراسات متمي زة، ص ) (4)
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ميهما تقريراً يتضمَّن بعض اخلرائط رفيٌق آخر يهودي  إ ىل مصر، واهلند، واحلبشة، وكان من نتائج رحلتهما تقد
 .(1)العربيَّة عن احمليط اهلندي   

وذكر ابن إ ايس: أنَّه يف زمن الشَّريف بركات أمري مكَّة تسلَّل ثالثة أشخاص إ ىل مكَّة، وكانوا حيومون حول 
عليهم، وابلكشف عن املسجد احلرام، وعليهم لباٌس عثماين  ويتحدَّثون العربيَّة، والَّتُّكيَّة، فأمر ابلقبض 

م جواسيس،  م مسيحيُّون؛ ألهنم كانوا بغري ختان، وبعد التَّحقيق معهم ظهر: أهنَّ أجسامهم فاتَّضح: أهنَّ
أرسلوا للعمل كأدالء للجيش الربتغايل الصَّلييب عند دخوله ملكَّة، ومتَّ بعد ذلك إ رساهلم إ ىل السُّلطان 

 .(2)«قانصوه الغوري»
ابب »و« هرمز»ربتغاليَّة رأى روَّاد الكشوف، وساستهم ضرورة التحكُّم يف مضيقي: ولتحقيق األهداف ال

لكي حُيكم أعداء اإل سالم غزوهم للعامل اإل سالمي   من اخللف، ودق   عصب االقتصاد يف املناطق « املندب
 .(3)ابلتايل نشر املسيحيَّة يف كل   موقٍع يصلون إ ليه العربيَّة، واإلسالميَّة، مثَّ 

، واخلليج العرب، األفريقيوجنح الربتغاليُّون يف خططهم، ومتكَّنوا من السيطرة على معابر الت  جارة يف السَّاحل 
وحبر العرب، وقاموا مبنع وصول املنتجات الشَّرقيَّة إ ىل أوربة عن طريقها، وقد ساعدهم يف حتقيق ذلك عدم 

رة على املراكز اهلامَّة بيسٍر، وسهولٍة، مثَّ مل يتورع الربتغاليُّون بعد وجود منافٍس حبريٍ  هلم، ممَّا سهَّل هلم السَّيط
ذلك عن استخدام العنف، فشهدت املناطق الَّيت وصلوا إ ليها، واحتلُّوها الكثري من اجملازر، وإ شعال الن  ريان، 

 .(4)، وهدم املساجد عليهموالتَّدمري، واالعتداء على حرمات النَّاس، ومنع املسلمني من الذَّهاب إ ىل احلج   
يف موقٍف ال حيسدون عليه، حيث  آنذاكأمَّا عن موقف املسلمني من هذا الغزو الغاشم؛ فقد كان املماليك 

ياسي، وانشغل السَّالطني مبشاكلهم الدَّاخلية، وجماهبة الدَّولة العثمانيَّة،  أصاهبم الوهن االقتصادي، والس  
، وهلذا واجه السُّكان يف السَّاحل (5)ة يف شرق البحر األبيض املتوسطوقمع نشاط الفرسان اإل سبارتيَّ 

، واخلليج، واليمن مصريهم أبنفسهم، فهامجوا احلاميات الربتغاليَّة يف كل   مكاٍن: يف شرق أفريقية، األفريقي
 .(6)ويف مسقط، والبحرين، وقرايت، وعدن، ولكن دون جدوى الختالف ميزان القوى

اليك شعروا ابملسؤوليَّة على الرَّغم من املشاكل الَّيت كانت تعيشها دولتهم، وبذلوا ما يف استطاعتهم مثَّ إ نَّ املم
إب رسال محلٍة حبريٍَّة « قانصوه الغوري»للحد   من وصول الربتغالي  ني إ ىل األماكن املقدَّسة، فقام السُّلطان 

                                                           
 (.1/123انظر: أوربة يف مطلع العصور احلديثة، للشن اوي، ) (1)
 (.4/191ع الد هور )انظر: بدائع الز هور يف وقائ (2)

 (.38انظر: موقف أوربة من الد ولة العثماني ة، ص ) (3)
 (.19انظر: عالقة ساحل عمان بربيطانيا، عبد العزيز عبد احلي ، ص ) (4)
 (.114انظر: دراسات يف الت اريخ املصري، أمحد سي د در اج، ص ) (5)
 (.38انظر: موقف أوربة من الد ولة العثماني ة، ص ) (6)
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بقيادة حسني الكردي؛ الذي وصل إىل جزيرة  مكوَّنٍة من ثالث عشرة سفينًة عليها ألٌف ومخسمئة رجلٍ 
م 1508ه /914وذلك يف عام « الونز دي امليدا»والتقى مع األسطول الربتغايل بقيادة « شول»مث « ديو»

، ممَّا أدى إ ىل هزمية األسطول أخرىقوَّاهتم، وأعادوا الكرة مرًَّة  ، مثَّ إ نَّ الربتغال عزَّزوا(1)فكان النَّصر حليفه
 .(2)املشهورة يف التَّاريخ« ديو»م يف معركة 1509ه /915مي   سنة اإل سال

أما عن الدَّولة العثمانيَّة فكانت يف البداية بعيدًة عن ساحة املعركة، ويفصل بينها وبني الربتغال دولة 
اعدته ضدَّ املماليك، والدَّولة الصَّفويَّة، ومع ذلك لىبَّ السُّلطان ابيزيد الثاين طلب السُّلطان الغوري مس

م عدَّة سفٍن حممَّلٍة ابملكاحل، واألسهم، وأربعني قنطاراً 1511ه /916الربتغال، فأرسل يف شهر شوَّال سنة 
. ولكن هذه املساعدة مل يكتب هلا (3)من البارود، وغري ذلك من املستلزمات العسكريَّة، واألموال الالزمة

 .(4)يس يوحنَّاالوصول ساملًة بسبب تعرُّضها لقرصنة فرسان القد   
ق احلكم العثماين واجهت اوبعد أن ضمَّ العثمانيُّون بالد مصر، والشَّام، ودخلت البالد العربيَّة حتت نط

اإل سالميَّة يف البحر األمحر  ئالدَّولة العثمانيَّة الربتغالي  ني بشجاعٍة اندرٍة، فتمكنت من اسَّتداد بعض املوان
، فتمَّ األفريقيإ ىل السَّاحل « مري علي بك»ن إ رسال قوٍَّة حبريٍَّة بقيادة مثل: مصوع، وزيلع، كما متكَّنت م

 .(5)حترير مقديشو، وممبسة، وُمنيت اجليوش الربتغاليَّة خبسائر عظيمةٍ 
م متكَّنت الدَّولة العثمانيَّة من 1566 - 1520ه /974 - 927ويف عهد السُّلطان سليمان القانوين 

. إ بعاد الربتغالي  ني عن  البحر األمحر، ومهامجتهم يف املراكز الَّيت استقرُّوا هبا يف اخلليج العرب  
لقد أدرك السلطان سليمان: أنَّ مسؤوليَّة الد  فاع عن األماكن املقدَّسة هي مسؤوليَّة الدَّولة العثمانيَّة، فبادر 

ذان أتثَّرا من الغزو الربتغايل، ومها احلاكمان اهلنداين اللَّ « كامباي»و« قاليقوط»ق مع حاكمي ابعقد اتف
ق إ صداره مرسومًا إ ىل اق ينصُّ على العمل املشَّتك ضدَّ الربتغال، مثَّ أعقب ذلك االت  فاوكان ذلك االتف

سليمان ابشا اخلادم وايل مصر هذا نصُّه: )عليك اي بيك البكوات مبصر سليمان ابشا أن تقوم فور تسلمك 
ابلسُّويس للجهاد يف سبيل هللا، حَّتَّ إ ذا هتيَّأ لك  وحاجتك، وإ عداد العدَّةأوامران هذه، بتجهيز حقيبتك، 

إ عداد أسطول، وتزويده ابلعتاد، واملرية، والذَّخرية، ومجع جيش كاٍف، فعليك أن َّترج إ ىل اهلند، وتستويل، 

                                                           
 (.4/142انظر: بدائع الزهور يف وقائع الدهور ) (1)
 (.106انظر: النفوذ الربتغايل يف اخلليج العرب ، نوال صرييف، ص ) (2)

 (.115انظر: املماليك الفرنج، أمحد سي د در اج، ص ) (3)
 (.172انظر: اتريخ كشف أفريقية، واستعمارها، شوقي اجلمل، ص ) (4)

 (.39لة العثماني ة، ص )انظر: موقف أوربة من الد و  (5)
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ىل مكَّة املكرَّمة ّتنبت سوء وحتافظ على تلك األجزاء، فإ نَّك إ ذا قطعت الطَّريق، وحاصرت السُّبل املؤد  ية إ  
 .(1)(ما فعل الربتغاليُّون، وأزلت رايتهم من البحر

، ووصل بعد سبعة أايم إ ىل جدَّة مثَّ اّته إ ىل كمران، وبعد  وقام سليمان اخلادم بتنفيذ أوامر السُّلطان العثماين  
، مثَّ واصل  ذلك سيطر على عدن، وعنيَّ عليها أحد ضباطه، وزوَّدها حباميٍة بلغ عدد جنودها ستمئة جنديٍ 

سريه إ ىل اهلند، وعند وصوله إ ىل ديو؛ مل يتمكَّن من االستيالء عليها، وانسحب عائدًا بعد أن فقد حوايل 
االستيالء على القالع األماميَّة؛ حَّتَّ استسلمت إ حداها، ومتَّ أسر  أخرىأربعمئة من رجاله، وحاول مرًَّة 

مدادات اجلديدة للجيش الربتغايل؛ الستسلمت مجيع القالع، ومتَّ طرد الربتغالي  ني من مثانني برتغالياً، ولوال  اإل 
 .(2)اهلند، وخلضعت قلعة ديو للعثماني  ني خضوعاً اتماً 

وهكذا متكَّن العثمانيُّون من صد   الربتغال، وإيقافهم بعيدًا عن املمالك اإل سالميَّة، واحلد   من نشاطهم، 
لدَّولة العثمانيَّة يف أتمني البحر األمحر، ومحاية األماكن املقدَّسة من التوسُّع الربتغايل املبين وهكذا جنحت ا

 على أهداٍف استعماريٍَّة، وغاايٍت دنيئٍة، وحماوالٍت للتَّأثري على اإل سالم، واملسلمني بطرٍق خمتلفٍة.
الربتغايل على العامل اإل سالمي   يستحقُّ كلَّ تقديٍر،  إ نَّ النجاح الذي حقَّقته الدَّولة العثمانيَّة يف درء اخلطر

وثناٍء، فدولة املماليك املتهالكة كانت على وشك االهنيار، ومل تكن على مستوى من القوَّة يكفل هلا 
، فتحمَّلت الدولة العثمانيَّة أعباء الد  فاع عن حقوق املسلمني، وممتلكاهتم،  الوقوف أمام الغزو الربتغايل  

ا جناٍح يف احلد   من مطامع الغزاة، ووصوهلم إ ىل األماكن املقدَّسة، كما كانوا يرغبونوجن  .(3)حت أميَّ
أمَّا عن الدولة الصَّفويَّة؛ فقد َّتلَّت عن مساعدة سكان املناطق الَّيت وصل إ ليها الغزو الربتغايل، فَّتكت مدن 

ن سارت الدَّولة الصَّفويَّة يف فلك األعداء، ولبَّت اخلليج العرب   تواجه مصريها بنفسها، وزادت على ذلك أ
ا على عداٍء، وخالٍف مذهيبٍ  مع املماليك، والدَّولة العثمانيَّة، ولذلك جند البوكريك القائد  رغباهتم خاصًَّة: أهنَّ

ومعه رسالة ذكر « روي جومري»م مبعوثه 1509ه /915الربتغايلَّ يستغلُّ هذا املوقف، ويرسل يف عام 
قد  ر لك احَّتامك للمسيحي  ني يف بالدك، وأعرض عليك األسطول، واجلند، واألسلحة أها: )إ ين   في

ك يف اهلند، وإ ذا أردت أن تنقضَّ على بالد العرب، أو أن هتاجم مكَّة؛  الستخدامها ضدَّ قالع الَّتُّ
يف القطيف، أو يف البصرة، فستجدين جبانبك يف البحر األمحر أمام جدَّة، أو يف عدن، أو يف البحرين، أو 

 .(4)(وسيجدين الشَّاه جبانبه على امتداد السَّاحل الفارسي، وسأنف  ذ له كلَّ ما يريد

                                                           
 (.40املصدر السابق نفسه، ص ) (1)
 (.226انظر: صراع املسلمني مع الربتغاليني يف البحر األمحر، غسان الر مال، ص ) (2)
 (.40انظر: موقف أوربة من الد ولة العثماني ة، ص ) (3)

 (.17الت يارات السياسي ة يف اخلليج العرب، صالح العقاد، ص ) (4)
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وقد صادف هذا العرض، أو هذا املوقف الفَّتة الَّيت كانت القوَّات العثمانيَّة تتوجَّه فيها جملاهبة الصَّفوي  ني على 
م الَّيت اهنزم فيها الفرس هزميًة ساحقًة 1514ه /920ان سنة احلدود، حيث كانت بعد ذلك معركة جالدير 

، ممَّا جعلهم   أي: الفرس   أكثر استعدادًا للتحالف مع الربتغالي  ني ضدَّ العثماني  ني،  أمام اجليش العثماين  
م يدركون مدى اخلطر الَّذي يُهد  دهم، ويق لق أمنهم من فكانت فرصة الربتغال الَّيت ال تعوَّض ال سيما وأهنَّ

م وارتبطوا بعد ذلك مباشرة مع الصَّفوي  ني 1515ه /921قبل الدَّولة العثمانيَّة، فاستغلُّوا احتالهلم هلرمز عام 
مبعاهدٍة كان من أهم   بنودها: تقدمي الربتغال أسطوهلا ملساعدة الشَّاه يف محلته على البحرين، والقطيف 

ليَّة على هرمز، وتوحيد القوَّتني يف حالة املواجهة مع الدَّولة العثمانيَّة مقابل اعَّتاف الشَّاه ابحلماية الربتغا
 .(1)عدو  مها املشَّتك

بني الدُّول اإل سالميَّة الَّيت فيما لو  الوفاقويظهر: أنَّ الربتغال رأوا يف حتالفهم مع الصَّفوي  ني وسيلًة حتق  ق عدم 
دت ضدَّها؛ ملا متكَّنت من السَّيطرة عل ى مقدَّرات الشُّعوب يف مناطق اخلليج، والبحر األمحر، وعدن، احتَّ

األماكن الَّيت خضعت للسَّيطرة الربتغاليَّة؛ ومن جهٍة أخرى فإ نَّ التَّحالف الصَّفويَّ الربتغايلَّ،  وغري ذلك من
، واالقتصاديَّ املتدهور لدى دولة املماليك، كلُّ ذلك جعل الدَّولة العثما نيَّة تتحمَّل والوضع السياسيَّ

املسؤوليَّة كاملًة يف الد  فاع عن األماكن اإل سالميَّة يف كل   موقٍع حاول الربتغاليُّون الوصول إ ليه، والسَّيطرة 
 .(2)عليه

 لقد كان من نتائج الصراع العثماين الربتغايل:
1 .    احتفظ العثمانيُّون ابألماكن املقدَّسة وطريق احلج  
 يَّة من هجمات الربتغالي  ني طيلة القرن السَّادس عشر.  محاية احلدود الرب    2
، والبحر األمحر. 3    استمرار الطُّرق الت  جارية الَّيت تربط اهلند، وأندونيسيا ابلشَّرق األدىن عرب اخلليج العرب  
ستانبول، ففي سنة   استمرار عمليَّات تبادل البضائع اهلنديَّة مع ّتَّار أوربة يف أسواق حلب، والقاهرة، وإ 4

م اشَّتى البندقيُّون وحدهم ستة آالف قنطار من التَّوابل، يف الوقت نفسه كانت تصل إ ىل ميناء 1554
 .(3)أنسجة( ،أصباغ ،جدَّة عشرون سفينًة حممَّلًة ابلبضائع اهلنديَّة )توابل

  :وفاة السُّلطان سليم 

                                                           
 (.98صدر السابق نفسه، ص )امل (1)
 (.41انظر: موقف أوربة من الد ولة العثماني ة، ص ) (2)

 (.46، 45انظر: اتريخ العرب احلديث، جمموعة من العلماء، ص ) (3)
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السَّبت تويف   السُّلطان سليم   رمحه هللا   فأخفى موته  يف التَّاسع من شوَّال سنة ستٍ  وعشرين وتسعمئٍة ليلة
الوزراء، وأرسلوا يعلمون ولده السُّلطان سليمان، فلمَّا وصل إ ىل القسطنطينيَّة؛ أعلنوا موت السُّلطان سليم، 

ن ببناء وصلُّوا عليه يف جامع السُّلطان حممَّد، مث محلوه، ودفنوه يف حمل   قربه، وأمر السُّلطان سليمان خا
 جامٍع عظيٍم، وعمارٍة لطعام الفقراء صدقًة على والده.

وكان رمحه هللا عاملًا فاضاًل ذكيَّاً، حسن الطَّبع، بعيد الغور، صاحب رأٍي، وتدبرٍي، وحزٍم، وكان يعرف 
لفكر يف أحوال الرَّعية، األلسنة الثَّالثة: العربيَّة، والَّتُّكيَّة، والفارسيَّة، ونظَّم نظامًا ابرعًا حسناً، وكان دائم ا

امللوك، وأابدهم، وملَّا كان مبصر كتب على رخام يف حائط القصر الَّذي سكن فيه خبط  ه،  واململكة، وقَ َهر
 فقال:

ْلُك هلل  َمْن َيْظَفْر ب نَ ْيل ُمىن
ُ
 امل

 

 يَ ُردُّه قَ ْهرًا َوَيْضَمْن بَ ْعَدُه الدَّرََكا 
 

ْ أَ   ْدَر أَُّْنَُلةٍ ْو ل َغرْي ي قَ َلْو َكاَن يل 
 

اب  َلَكاَن اأَلْمُر ُمْشََّتََكا   فَ ْوَق الَّتُّ
 

 .(1)تويف     رمحه هللا تعاىل   وله من العمر أربٌع ومخسون سنًة، وكانت مدَّة ملكه تسعة أعواٍم ومثانية أشهر 

 
* * * 

 
  

                                                           
 (.40تنظر: اتريخ سالطني آل عثمان، للقرماين، ص ) (1)
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 املبحث الثَّالث
 السُّلطان سليمان القانوين

كان والده آنذاك واليًا عليها، اهتمَّ به والده اهتمامًا عظيماً، فنشأ   (ابزونطر )لد سليمان القانوين يف مدينة و 
حمبَّاً للعلم، واألدب، والعلماء، واألدابء، والفقهاء، واشتهر منذ شبابه ابجلد  ية، والوقار، ارتقى عرش السَّلطنة 

يف األعمال الَّيت يريد تنفيذها، بل  يف السادسة والعشرين من عمره، وكان متأن  يًا يف مجيع شؤونه، وال يتعجَّل 
ذ قراراً؛ ال يرجع عنه  .(1)كان يفك  ر بعمٍق، مثَّ يقر  ر، وإ ذا اَّتَّ

 أواًل: الفنت اليت واجهته يف بداية حكمه:
ابتلي سليمان يف السَّنوات األوىل يف عهده أبربعة مترُّداٍت شغلته عن حركة اجلهاد؛ حيث ظنَّ الوالة 

وايل الشَّام بتمرٍُّد على « جان برد الغزايل»فرصة االستقالل أبقاليمهم حان وقتها، فقام الطَّموحون: أنَّ 
الدَّولة، وأعلن العصيان عليها، وحاول أن يستويل على حلب إ ال أنَّه فشل يف ذلك، وأمر السلطان سليمان 

 على انتهاء التَّمرُّد. وأرسل إ ىل إستانبول داللةً « جان برد»بقمع الفتنة، فقمعت، وقطع رأس املتمرد 
م وكان هذا 1524ه /930اخلائن يف مصر، وكان هذا عام « أمحد شاه»وأمَّا التَّمرُّد الثاين؛ فقد قام به 

الباشا طامعًا يف منصب الصَّدر األعظم، ومل يفلح يف حتقيق هدفه، وطلب من السُّلطان أن يعي  نه واليًا على 
؛ حَّتَّ حاول استمالة النَّاس، وأعلن نفسه سلطااًن مستقاًل إ ال أنَّ أهل وما أن وصل إ ىل مصر .مصر، فعيَّنه

نكشاريَّة قاموا ضدَّ الوايل املتمر  د، وقتلوه، وظلَّ امسه يف كتب التاريخ  الشَّرع، وجنود الدَّولة العثمانيَّة من اإل 
 مقروانً ابسم اخلائن.

م يف منطقة 1526شيعي  رافضي  قام به اباب ذو النُّون عام والتمرُّد الثَّالث ضد خليفة املسلمني هو مترٌُّد 
اثئر، وفرض اخلراج على املنطقة، وقويت  يوزغاد، حيث مجع هذا البااب ما بني ثالثة آالف وأربعة آالف

يعة  هذه حركته حَّتَّ أنَّه استطاع هزمية بعض القواد العثماني  ني الَّذين توجَّهوا لقمع حركته، وانتهت فتنة الش  
 هبزمية اباب ذو النُّون، وأرسل رأسه إ ىل إستانبول.

والتمرُّد الرَّابع ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة يف عهد سليمان القانوين كان مترُّدًا شيعيًَّا رافضيًَّا أيضاً، وكان على رأسه 
سلمني شيعي قاموا بقتل امل 30,  000يف منطقيت قونية، ومرعش، وكان عدد أتباعه « قلندر جليب»

جعل شعاره: أنَّ من قتل مسلمًا « قلندر جليب»السُّن  ي  ني يف هاتني املنطقتني، ويقول بعض املؤر  خني: أنَّ 
 سن  يَّاً، ويعتدي على امرأٍة سن  يٍَّة يكون هبذا قد حاز أكرب الثَّواب.

                                                           
 (.51انظر: السالطني العثماني ون، الكتاب املصو ر، ص ) (1)
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أنَّ الصَّدر األعظم إبراهيم توجه هبرام ابشا لقمع هذا العصيان، فقتله العصاة، مثَّ جنحت احليلة معهم؛ إ ذ 
 ، فقلَّت قوَّاته، وهزم، وقتل.«قلندر جليب»ابشا قد استمال بعض رجال 

 .(1)بعد هذا هدأت األمور يف الدَّولة العثمانيَّة، وبدأ السُّلطان يف التَّخطيط لسياسة اجلهاد يف أوربة

 اثنياً: فتح رودس:
نًا لفرسان القد  يس يوحنَّا؛ الَّذين كانوا يقطعون طريق كانت رودس جزيرًة مشاكسًة؛ إ ذ كانت حصنًا حصي

احلجَّاج املسلمني األتراك إ ىل احلجاز، فضاًل عن أعماهلم العدوانيَّة املوجَّهة خلطوط املواصالت البحريَّة 
 العثمانيَّة، فاهتمَّ السلطان سليمان بفتحها، وأعدَّ محلًة عظيمًة ساعده على حتقيقها عدَّة أمور:

انشغال أوربة ابحلرب الكربى بني شارل اخلامس )كنت( إمرباطور الدَّولة الرُّومانيَّة املقدَّسة، وفرانسوا    1
 ملك فرنسا.

   عقد الصُّلح بني الدَّولة العثمانيَّة، والبندقيَّة. 2
   َّنو البحريَّة العثمانيَّة على عهد سليم األوَّل. 3

وفتحها، وأعطى  م،1522ابتداًء من منتصف عام « رودس»د وشنَّ سليمان القانوين حراًب كبريًة ض
 .(2)الفرسان حقَّ االنتقال منها، فذهبوا إ ىل )مالطة( وهناك أعطاهم )شارل كنت( حقَّ حكم هذه اجلزيرة

 اثلثاً: قتال اجملر وحصار فينا:
ت قد أعطيت من قبل كان ملك اجملر )فيالديسالف الثَّاين جاجليو( قد عزم على فك   أي   تعهُّداٍت كان

أسالفه لسالطني الدَّولة العثمانيَّة، وذهب إ ىل حد   قتل مبعوث السُّلطان سليمان إ ليه، وكان املبعوث يطالب 
م بغزوٍة كبريٍة ضدَّ اجملر، ولكن استمرَّت 1521ابجلزية السَّنويَّة املفروضة على اجملر، وهلذا ردَّ سليمان يف عام 

م، ودخل سليمان القانوين 1526عام « موهاكس»تراك انتصارهم الكبري، يف موقعة املعارك حَّتَّ أحرز األ
م، واستمرَّت املقاومة اهلنغارية رغم هذا، واتبع السُّلطان ضغطه 1526عم  (أيلول)سبتمرب  11)بودا( يف 

 أنَّ طول خطوط م، إ ال1529حَّتَّ بلغت جيوشه أسوار فينَّا عاصمة اإلمرباطورية الرُّومانيَّة املقدَّسة عام 
املواصالت، وحتوُّل )شارل كنت( من قتال فرانسوا إ ىل التَّصاحل معه للتفرُّغ حلرب العثماني  ني، وإل نقاذ عاصمة 
راع  اهلايسبورج جعل من املستحيل على سليمان القانوين فتح هذه العاصمة، وتراجع عنها، بينما استمرَّ الص  

 ؤي  دة مللك اجملر من أجل السَّيطرة على هذه اململكة حَّتَّ وفاة سليمان.بني سليمان، والقوى األوربيَّة امل

                                                           
 (.91لعثماني ون يف الت اريخ واحلضارة، د. حممد حرب، ص )انظر: ا (1)

 (.147انظر: الشعوب اإلسالمي ة، د. عبد العزيز نو ار، ص ) (2)
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ياسة اخلارجيَّة العثمانيَّة على عهد سليمان القانوين هو عال قته مع على أنَّ أبرز حدٍث اترخييٍ  يف الس  
 .(1)فرانسوا، تلك العالقة الَّيت حتوَّلت إ ىل حمالفة

 الفرنسي: رابعاً: سياسة التَّقارب العثماين
كان عهد السُّلطان سليمان القانوين ميث  ل رأس اهلرم ابلن  سبة لقوَّة الدَّولة العثمانيَّة ومكانتها بني دول العامل 
آنذاك. ويعترب عصر السُّلطان سليمان هو العصر الذَّهيب للدَّولة العثمانيَّة، حيث شهدت سنوات حكمه 

وسُّعًا عظيماً مل يسبق له مثيٌل، وأصبحت أقاليم الدَّولة م ت1566 - 1520املوافق  ،ه 972 - 926من 
 منتشرًة يف ثالث قاراٍت عامليٍَّة. العثمانيَّة

وكان هلذا الربوز أثره على دول العامل املعاصرة، وابألخص   على دول أوربَّة، الَّيت كانت تعيش انقساماٍت 
ول األوربيَّة من الدَّولة العثمانيَّة حسب ظروف كل   دولة. قف الدُّ اسياسيًَّة، ودينيًَّة خطريًة، وهلذا تنوَّعت مو 

وكان تشارلز اخلامس ملك اإلمرباطورية الرُّومانيَّة املقدَّسة ينافس فرانسوا األوَّل ملك فرنسا على كرسي 
زعيم املقاومة احلكم لإلمرباطوريَّة الرُّومانيَّة، وكان البااب ليو العاشر منافسًا للرَّاهب األملاين مارتن لوثر 

 .(2)الربوتستانتيَّة
وكانت بلغراد تعاين من اضطراابٍت داخليٍَّة بسبب صغر سن   ملكها لويس الثَّاين ممَّا أدَّى إ ىل نشوب الن  زاع 

 .(3)بني األمراء
ه موقف وهلذا رأى فرانسوا األوَّل أن يستغلَّ مكانة، وقوَّة الدَّولة العثمانيَّة، ويكسبها صديقًا له، فوقف من

التودُّد، والرَّغبة يف الوفاق معتقداً: أنَّ الدَّولة العثمانيَّة هي الَّيت ستحدُّ من طموحات تشارلز اخلامس، 
وتُوقفه عند حد  ه، وممَّا يثبت هذا التَّوجُّه الفرنسي ما ذكره للسَّفري الفينسي عندما قال: )سعادة السَّفري ال 

يف أن أرى األتراك أقوايء جداً، ومستعدُّون للحرب، ليس فقط ملصلحة  ميكنين أن أنكر أنَّين أرغب بشدَّةٍ 
اتيَّة، بل إل ضعاف قوَّة اإلمرباطور تشارلز اخلامس، وتكليفه غالياً، وإ عطاء مجيع  السُّلطان العثماين   الذَّ

 .(4)«اإلمرباطور تشارلز»احلكومات األمن واألمان ضدَّ عدوٍ  عظيٍم كهذا 

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)

 (.92انظر: دراساٌت متمي زة، يوسف الثقفي، ص ) (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)
 (.47انظر: موقف أوربة من الد ولة العثماني ة، ص ) (4)
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« فرانسوا األوَّل»الَّيت ُأسر فيها ملك فرنسا « ابفيا»نسا مع الدَّولة العثمانيَّة بعد معركة بدأت مفاوضات فر 
ومعه خطاٌب منها، وخطاب « جون فراجنيباين»م، فأرسلت والدته والوصية على العرش مبعوثها 1525عام 

 .(1)ألسريق سراح امن امللك األسري، يطلبان فيهما مهامجة قوَّات عائلة اهلايسربج، وإطال
وعلى الرَّغم من أنَّ األسري أطلق مبوجب معاهدة متَّ عقدها يف مدريد بني فرنسا وأسرة اهلايسربج سنة 

« جان دي الفوريه»م سكرتريه 1535ه /941ق سراحه أرسل يف عام م إ ال أنَّ فرانسوا بعد إ طال1526
معاهدة االمتيازات »يت فيما بعد ب  ، مُس   (2)إ ىل السُّلطان سليمان هبدف عقد حتالف يف شكل معاهدةٍ 

 ، ونظراً ملا ستكون عليه هذه املعاهدة من أمه  يٍَّة كربى بعد ذلك نورد هنا أهمَّ نصوصها:«العثمانيَّة الفرنسيَّة
ُر  ية اتمٍَّة. 1    حر  يُة التَّنقُّل واملالحة يف سفٍن مسلَّحٍة وغري مسلَّحٍة حب 
 يف كل   أجزاء الدَّولة العثمانيَّة ابلن  سبة لرعااي ملك فرنسا.  حقُّ الت  جارة واملتاجرة  2
   تدفع الرُّسوم اجلمركيَّة وغريها من الضَّرائب مرًَّة واحدًة يف الدَّولة العثمانيَّة. 3
   الضَّرائب الَّيت يدفعها الفرنسيُّون يف الدَّولة العثمانيَّة هي نفسها اليت يدفعها الرَّعااي األتراك. 4
 قاربه، وللعاملني معه.  حقُّ التَّمثيل القنصلي، مع حصانٍة قنصليٍَّة له، وأل 5
  من حق   القنصل الفرنسي النَّظر يف القضااي املدنيَّة، واجلنائيَّة الَّيت يكون أطرافها من رعااي ملك فرنسا،  6

ا للقنصل احلقُّ يف االستعانة ابلسُّلطات  احملل  ية لتنفيذ أحكامه. وأن حيكم يف هذه القضااي، وإ َّنَّ
  يف القضااي املختلفة الَّيت يكون أحد أطرافها رعيًَّة من رعااي السُّلطان العثماين، ال يستدعي، وال  7

 يستجوب رعيَّة امللك الفرنسي، وال حياكم إ ال حبضور مَّتجم القنصليَّة الفرنسيَّة.
 هبا عند إ صدار احلكم.  إ فادات رعيَّة امللك يف القضااي مقبولٌة، ويؤخذ  8
   حر  ية العبادة حمفوظة لرعااي امللك. 9

   منع استعباد رعيَّة امللك. 10
وكان من نتائج هذه املعاهدة زايدة التَّعاون بني األسطولني الفرنسي، والعثماين، وشنَّ األسطول العثماينُّ 

م، ّتمَّعت 1543ويف عام « شارل كنت»مملكة انبويل؛ الَّيت كانت اتبعًة ل  ئهجماٍت قويًَّة على شواط
 .(3)التَّابعة لدوق سافوي حليف شارل كنت« نسري»وحدات األسطولني العثماين، والفرنسي، وهامجت 

ً، وسي ً، واقتصادايَّ ذت من املعاهدة اواستفادت فرنسا من تقارهبا مع الدَّولة العثمانيَّة عسكرايَّ سيا، واَّتَّ
لت  جارة مع املشرق دون اخلضوع لالحتكار الت  جاري الَّذي فرضته الربتغال بعد السَّابقة وسيلًة لفتح أبواب ا

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)

 (.47انظر: موقف أوربة من الد ولة العثماني ة، ص ) (3)
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اكتشافها طريق رأس الرَّجاء الصَّاحل، كما حصلت مبوجبها على احلق   الكامل يف احلماية حتت علمها رعااي 
.  الدُّول الغربيَّة األخرى، ممَّا جعل هلا مكانًة مرموقًة بني دول الغرب األورب  

ا عقدت فقط لتلبية املطالب الغربيَّة، هذ ه املعاهدة بكل   أسٍف مل يستفد منها رعااي الدَّولة العثمانيَّة، وكأهنَّ
وحتقيق مصاحل األعداء دون مقابٍل يذكر، وقد كانت هذه املعاهدة األساس الَّذي ُبين عليه، وسار على 

 .(1)ولة العثمانيَّة، والدُّول األوربيَّة بصفٍة عامَّةهنجه الكثرُي من املعاهدات الَّيت عقدت فيما بعد بني الدَّ 
، فيضطر إ ىل الَّتاجع،  مل يستطع ملك فرنسا أن يلتزم ابلعهود مع الدَّولة العثمانيَّة بسبب الرَّأي العام   النَّصراين  

ه الرأي العامُّ. ونقض العهود، مثَّ يعود من جديد فيستجدي َعْطَف، وأتييد العثماني  ني من جديد، فيثور علي
واحلقيقة التَّارخييَّة تقول: إ نَّه ال ميكن للصَّليبي  ني أعداء اإل سالم أن يتخلَّى بعضهم عن بعٍض أمام حتد  يه 

ً تبعاً للمصاحل، واألهواء.  القوي   هلم، وإ ن كانوا خمتلفني ظاهرايَّ
مواثيق هلم يف تعاملهم مع املسلمني، كما يبني    ال أحالف، وال احلاقدينوإ نَّ أعداء اإل سالم من الصَّليبي  ني 
م سرعان ما يقوى  . وحينما(2)لنا هللا   عزَّ وجلَّ   يف كتابه الكرمي تتبنيَّ هلم ابدرة ضعٍف عند املسلمني؛ فإ هنَّ

اهه، أو وضعه أن  ساعدهم؛ كي جُيهزوا عليهم، وهم يف الوقت نفسه ال يسمحون حلاكٍم منهم مهما كان اّت  
عاون مع املسلمني، وأنَّه مهما اختلفت املصاحل فهم مجيعاً يتَّفقون يف حماربة هذا الد  ين، وتقتيل أهله يف كل   يت

 .(3)زماٍن، ومكانٍ 
لقد كانت تلك االمتيازات الَّيت أعطيت للدَّولة الفرنسيَّة أوَّل إ سفنٍي يَُدقُّ يف نعش الدَّولة العثمانيَّة، ظهرت 

 ا بعد.آاثره البعيدة فيم
م الدَّولة العثمانيَّة صارت دول أوربة النَّصرانيَّة تتدخَّل يف شؤوهنا حتت محاية االمتيازات،  ويف أواخر أايَّ

 .(4)وللد  فاع عن نصارى الدَّولة الَّذين كانوا يُ َعدُّون رعااي للدَّولة األجنبيَّة، وخاصًَّة يف بالد الشَّام

 
* * * 

  
                                                           

 املصدر السابق نفسه. (1)

ُهْم مُثَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم يف  ُكل   َمرٍَّة َوُهْم اَل يَ ت َُّقونَ {قال هللا تعاىل  (2) ن ْ ُهم { ويقول تعاىل [56 األنفال:] }الَّذ يَن َعاَهدتَّ م  ن ْ َأوَُكلََّما َعاَهُدوْا َعْهًدا ن ََّبَذُه َفر يٌق م  
ُنونَ   .[100البقرة: ] }َبْل َأْكثَ رُُهْم الَ يُ ْؤم 

 (.75انظر: اتريخ الد ولة العثماني ة، د. علي حسون، ص ) (3)
 (.78، 77انظر: قراءة جديدة يف اتريخ العثماني ني، ص ) (4)



191 
 

 املبحث الرَّابع
 العثمانيَّة ومشال أفريقيةالدَّولة 

 األفريقيان من آاثر التَّهجري اجلماعي للمسلمني من األندلس، ونزوح أعداٍد كبريٍة منهم إ ىل الشَّمال ك
حدوث العديد من املشكالت االجتماعيَّة، واالقتصاديَّة يف والايت الشَّمال األفريقي، وملَّا كان من بني 

ناطق أعداٌد وفريٌة من البحَّارة، فكان من الضَّروري أن تبحث عن الوسائل املسلمني النَّازحني إ ىل هذه امل
املالئمة الستقرارها، إ ال أنَّ بعض العوامل قد توافرت لتدفع أبعداٍد من هؤالء البحَّارة إ ىل طريق اجلهاد ضدَّ 

افع الد    ط، وأييت يف مقد  مة هذه األسباب الدَّ يين   بسبب الص  راع بني اإل سالم القوى املسيحيَّة يف البحر املتوس  
 خراج املسلمني من األندلس، ومتابعة اإل سبان، والربتغال للمسلمني يف الشَّمال األفريقي.إوالنَّصرانيَّة، و 

وقد ظلَّت حركات اجلهاد اإل سالمي   ضدَّ اإلسبان، والربتغالي  ني غري منظمة حَّتَّ ظهور األَخوان: خري الد  ين، 
وسا، واستطاعا ّتميع القوَّات اإل سالميَّة يف اجلزائر، وتوجُّهها حنو اهلدف املشَّتك لصد   أعداء وعروج بربر 

 ومدن الشَّمال األفريقي. ئاإل سالم عن التوسُّع يف موان
وقد اعتمدت هذه القوَّة اإل سالميَّة اجلديدة يف جهادها أسلوب الكر  ، والفر   يف البحر بسبب عدم قدرهتا يف 

خول يف حرب نظاميَّة ضدَّ القوى املسيحيَّة من األسبان، والربتغالي  ني، وفرسان القد  يس يوحنَّا، وقد حقَّق الدُّ 
قب أن يدخلوا حتت سيادة الدَّولة ااثر قلق القوى املعادية، مثَّ رأوا بنظرهم الثَّ أهؤالء اجملاهدون جناحًا 

 حلاقدين.العثمانيَّة لتوحيد جهود املسلمني ضدَّ النصارى ا
وقد حاول املؤر  خون األوربيُّون التَّشكيك يف طبيعة احلركة اجلهاديَّة يف البحر املتوسط، ووصفوا دورها 
ابلقرصنة، وكذلك شكَّكوا يف أصل أهم   قادهتا، ومها: خري الد  ين، وأخوه ُعروج، األمر الَّذي يفرض ضرورة 

هذه احلركة على الدَّور الصَّلييب   يف البحر املتوسط يف زمن إ لقاء الضَّوء على دور األخوين، وأصلهما، وأثر 
 السُّلطان سليم، والسُّلطان سليمان القانوين.

ين:  أواًل: أصل األخوين: عروج، وخري الدِ 
يرجع أصل األخوين اجملاهدين إ ىل األتراك املسلمني، وكان والدمها يعقوب بن يوسف من بقااي الفاحتني 

، وأمُّهما سي  دٌة مسلمٌة أندلسيٌَّة،  (1)لَّذين استقرُّوا يف جزيرة مدللي إ حدى جزر األرخبيلاملسلمني األتراك ا
كان هلا األثر على أوالدها يف حتويل نشاطهما شطر بالد األندلس الَّيت كانت تئنُّ يف ذلك الوقت من 

                                                           
 (.37يف بداية العصور احلديثة، د. صالح العقاد، ص ) انظر: املغرب (1)
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ق، وحممد إ لياس، امها: إ سح . وكان لعروج، وخري الد  ين أخوان جماهدان،(1)بطش اإلسبان، والربتغالي  ني
 :إل سالمي   إ ىل احلجج التَّاليةولقد استند املؤر  خون املسلمون إ ىل أصلهم ا

مستندًا على أثرين ما زاال موجودين يف اجلزائر، أوهلُّما: « أمحد توفيق مدين»  ما ذكره املؤر  خ اجلزائري  1
اثنيهما رخامٌة كانت على ابب مسجد الشَّواس رخامٌة منقوشٌة كانت موضوعًة على ابب حصن شرشال، و 

ابلعاصمة اجلزائريَّة، وقد نقش على الرُّخامة األوىل: )بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم وصلَّى هللا على سيدان حمم  د 
مر هللا اجملاهد يف هذا برج شرشال أنشأه اجملاهد حممود بن فارس الَّتُّكي يف خالفة األمري احلاكم أب ،واله

م(. ونقش على الرُّخامة 1518أربعة وعشرين بعد تسعمئة )إب ذنه بتاريخ « أوروج بن يعقوب»هللا:  سبيل
. وهناك اثلثٌة مسجٌَّل عليها بعض ما شيَّده خري «ابن أب يوسف يعقوب الَّتُّكي( «أوروج»الثَّانية: )اسم 

 .(2)م1520الد  ين يف اجلزائر سنة 
مأخوٌذ من حادثة اإل سراء، واملعراج الَّيت يرجَّح: أنَّه ولد ليلتها، وأنَّ الَّتك « أوروج»  « ُعُروج»  إ نَّ اسم  2

 .(3)«عروج»مُثَّ ُعرب إ ىل « أوروج»ينطقونه 
  إ نَّ ما ذكر عن الدَّور الَّذي لعبه األخوان يؤك  د حرصهما على اجلهاد يف سبيل هللا، ومقاومة أطماع  3

أفريقية. ولقد أبدع األخوان يف اجلهاد البحري ضدَّ  سالميَّة يف مشايلإسبانيا، والربتغال يف املمالك اإل  
النَّصارى، وأصبحت حلركة اجلهاد البحري يف القرن السَّادس عشر مراكز مهمٌَّة يف شرشال، ووهران، 
واجلزائر، وديل، وجباية، وغريها يف أعقاب طرد املسلمني من األندلس، وقد قويت بفعل انضمام املسلمني 

 .(4)الفار  ين من األندلس، والعارفني ابملالحة، وفنوهنا واملدرَّبني على صناعة السُّفن

 اثنياً: دور األخوين يف اجلهاد ضدَّ الغزو النَّصراين:
غر، ووجَّها نشاطهما يف البداية إ ىل حبر  ه األخوان: عروج، وخري الد  ين إ ىل اجلهاد البحري   منذ الص   اّتَّ

راع بني القوى املسيحيَّة يف بالد 1510ط مبسقط رأسهما حوايل سنة األرخبيل احملي م، لكنَّ ضراوة الص  
األندلس، ويف مشايل أفريقية، وبني املسلمني هناك، والَّذي اشتدَّ ضراوًة يف مطلع القرن السَّادس عشر، وقد 

األسبان، والربتغاليُّون من استقطب األخوين لينقال نشاطهما إ ىل هذه املناطق، وخباصٍَّة بعد أن متكَّن 
 .(5)البحريَّة يف مشايل أفريقية ئاالستيالء على العديد من املراكز، واملوان

                                                           
 (.161، 160انظر: حرب الثالمثئة سنة بني اجلزائر وإسبانيا، ص ) (1)
 (.161، 160املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
 (.95انظر: الد ولة العثماني ة العلي ة، ص ) (3)
 (.80، 79انظر: قراءٌة جديدة يف الت اريخ العثماين، ص ) (4)
 (.53انظر: الد ولة العثماني ة، د. علي حسون، ص ) (5)
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اثر إ عجاب القوى أوقد حقَّق األخوان العديد من االنتصارات على القراصنة املسيحي  ني، األمر الَّذي 
هلم حقَّ االستقرار يف « احلفصي»السُّلطان  اإل سالميَّة الضَّعيفة يف هذه املناطق، ويبدو ذلك من خالل منح

جزيرة جربة التُّونسيَّة، وهو أمر عرَّضه هلجوم إسباين ٍ متواصٍل اضطره لقبول احلماية اإلسبانيَّة ابلضَّغط، 
والقوَّة، كما يبدو من خالل استنجاد أهايل هذه البالد هبما، وأتثريمها داخل بالدهم، ممَّا أسهم يف وجود 

بيٍَّة هلما متك  نهما من حكم اجلزائر، وبعض املناطق اجملاورة. ويرى بعض املؤر  خني: أنَّ دخول قاعدٍة شع
وأخيه اجلزائر، وحكمهما هلا مل يكن بناًء على رغبة السُّكان، ويستند هؤالء إ ىل وجود بعض القوى « عروج»

، لكن البعض اآلخر يرون: أنَّ وصول الَّيت ظلَّت تَّتقَّب الفرص لطرد األخوين، واألتراك املؤي  دين هلما
من اهلجوم األسباين الشَّرس، وأنَّ القوى  وأخيه كان بناًء على استدعاٍء من سكَّاهنا لنجدهتم« عروج»

البسيطة الَّيت قاومت وجودمها كانت تتمثَّل يف بعض احلكَّام الَّذين أبعدوا عن احلكم أمام حماوالت األخوين 
 د؛ حيث كانت قبل وصوهلما أشبه بدولة ملوك الطَّوائف يف األندلس.اجلادَّة يف توحيد البال

وقد ساند أغلب أهل البالد حماوالت األخوين، واشَّتكت أعداٌد كبريٌة منهم يف هذه احلمالت، كما ساندمها 
 .(1)العديد من احلكَّام احملل  يني الَّذين شعروا خبطورة الغزو الصَّلييب اإلسباين

م، وقد نقال   هلذا 1512من احلكم اإلسباين سنة « جباية»اجملاهدين مبحاولة حترير  ويظهر دور األخوين
الغرض   قاعدة عمليَّاهتما ضدَّ القوات اإلسبانيَّة يف ميناء جيجل شرقي اجلزائر بعد أن متكَّنا من دخوهلا، 

، وحملاولة مساعدة مسلمي م لكي تكون حمطَّة تقوية لتحرير جباية من جهةٍ 1514وقتل محاهتا اجلنوي  ني سنة 
األندلس من جهٍة أخرى. ويبدو: أنَّ األخوين قد واجها حتالفًا قوايًَّ نتج عنه العديد من املعارك الن  ظامية، 

« عروج»وهو أمٌر مل يتعوَّدوه، لكن أجربوا عليه بفعل االستقرار يف حكم اجلزائر، وزاد من حرج املوقف قتل 
ممَّا اضطر خري الد  ين للبحث عن حتالف يعينه على االستقرار، واملقاومة، م 1518يف إ حدى املعارك سنة 

 ومواصلة اجلهاد.
قوى القوى املرشَّحة هلذا التَّحالف، سواٌء لدورها البارز يف ساحة البحر أوكانت الدَّولة العثمانيَّة هي 

، وتتابع انتصاراهتا على السَّاحة (2)معهااملتوسط، أم ألنَّ القوى احملل  يَّة يف الشمال األفريقي كانت متعاطفًة 
اه حملالفتها سيكسب دور خري الد  ين مزيداً من التَّأييد من قبل هذه  األوربيَّة منذ فتح القسطنطينيَّة، وأنَّ االّت  
القوى، وإ ىل جانب ذلك فإ نَّ الدَّولة العثمانيَّة قد أبدت استجابًة للمساعدة حني طلب منها األخوان 

ما أبدت رغبتها يف مزيٍد من املساعدة لدوره، وكذلك لبقااي املسلمني يف األندلس، ومن منظوٍر ذلك، ك

                                                           
 (.38، 37انظر: املغرب يف بداية العصور احلديثة، ص ) (1)
 (.2/902انظر: الد ولة العثماني ة دولة مفَّتى عليها ) (2)
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ديينٍ  أسهم يف إ كساب دورها أتييدًا مجاهرياي ً وجعل حماولة التَّقرُّب منهما، أو التحالف معهما عماًل 
 .(1)مرغوابً 

عهد السُّلطان سليم األول مهيَّأًة لقبول هذا ومن جهٍة أخرى كانت الظُّروف يف الدَّولة العثمانيَّة على 
اه  ، وكان من أبرز أهدافها يف هذا االّت   هت القوَّات العثمانيَّة إ ىل الشَّرق العرب   التَّحالف، وخباصٍَّة بعد أن اّتَّ

وكان من  ملنطقة،  كما سبق التَّوضيح   هو التَّصد  ي لدور الربتغالي  ني، واإلسبان، وفرسان القد  يس يوحنَّا يف ا
 .(2)هذه األهداف املنطقي   التَّحالف مع أيٍ  من القوى احملل  يَّة الَّيت تعينها على حتقيق

 اثلثاً: التحالف مع العثمانيِ ني:
اختلف علماء التَّاريخ حول بداية التَّحالف بني العثماني  ني، واألخوين عروج، وخري الد  ين، فتذكر بعض 

ان سليم األول كان وراء إ رساهلما إ ىل السَّاحل األفريقي تلبيًة لطلب املساعدة من سكان املراجع: أنَّ السلط
ط. وعلى الرَّغم  الشَّمال األفريقي، وعماًل على تعطيل أهداف الربتغالي  ني، واإلسبان يف منطقة البحر املتوس  

ا توضح: أنَّ ا لعثماني  ني مل يكونوا مبعزٍل عن األحداث اليت من عدم تداول هذه الر  واية بني املؤر  خني إ ال أهنَّ
ط  .(3)تدور على ساحة البحر املتوس  

فتح عروج، وخري الد  ين مليناء  م يف أعقاب1514ويُرجع بعض املؤر  خني التَّحالف بني اجلانبني إ ىل سنة 
 استوليا عليها بعد فتح حيث أرسل األخوان إ ىل السُّلطان سليم األوَّل جمموعًة من النَّفائس الَّيت« جيجل»

، وكان هذا (4)املدينة، فقبلها السُّلطان، وردَّ هلما اهلديَّة إب رسال أربع عشر سفينًة حربيًَّة جمهَّزًة ابلعتاد، واجلنود
الردُّ من السُّلطان العثماين   يعكس رغبته يف استمرار نشاط دور األخوين، ودعمه، على أنَّ بعض املؤر  خني 

م وبعد عودة السُّلطان 1518سنة « عروج»الدَّعم العثماينَّ هلذه احلركة كان يف أعقاب وفاة  يذكرون: أنَّ 
 .(5)م1519العثماين من مصر إ ىل إستانبول سنة 

على أنَّ الرَّأي األكثر ترجيحاً: أنَّ االتصاالت بني العثماني  ني وهذه احلركة كان سابقاً لوفاة عروج، وقبل فتح 
شَّام، ومصر، وذلك يرجع إ ىل أنَّ األخوين كاان يف أمس   احلاجة لدعٍم، أو حتالٍف مع العثماني  ني العثماني  ني لل

ما حوصرا يف «جباية»بعد فشلهما يف فتح  بني احلفصي  ني الَّذين أصبحوا من أتباع « جيجل»، كما أهنَّ
اإلسبان له هو اآلخر، فضاًل عن حاكم اجلزائر الَّذي ارتكز حكمه على دعم « سامل التومي»اإلسبان، وبني 

                                                           
 (.2/902املصدر السابق نفسه ) (1)
 (.83انظر: قراءٌة جديدة يف اتريخ العثماني ني، ص ) (2)
 لسابق نفسه.املصدر ا (3)

 (.84املصدر السابق نفسه، ص ) (4)
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قوَّة اإلسبان، وفرسان القد  يس يوحنَّا الَّيت حتاصرهم يف البحر؛ فكان لوصول الدَّعم العثماين أثره على دعم 
دورمها، وشروعهما يف دخول اجلزائر برغم هذه العوامل، حيث اتَّفق العثمانيُّون مع األخوين على ضرورة 

اذها اإل سراع بدخوهلما قبل الق وات اإلسبانيَّة ملوقعها املمتاز من انحية، ولكي يسبقوا اإلسبان إ ليها، الَّت  
 اإل سالميَّة الواقعة حتت االحتالل اإلسباين كبجاية، وغريها من انحيٍة أخرى. ئقاعدًة لتخريب املوان

ن مساعيه لالستعانة من دخول اجلزائر بفضل هذا الدَّعم، وقتل حاكمها بعد أن أتكَّد م« عروج»وقد متكَّن 
ابلقوَّات اإل سبانيَّة، كما متكن من دخول ميناء شرشال، واجتمع له األمر يف اجلزائر، وبويع يف نفس السَّنة 

 .(1)م يف موقعة مرج دابق1516الَّيت ُهزمت فيها القوَّات اململوكيَّة أمام القوات العثمانيَّة يف الشَّام سنة 
، ودعمه إ ىل جانب  ومل يكن من املمكن لألخوين أن يقوما هبذه الفتوحات لوال تشجيع السُّلطان العثماين  

 .(2)دعم شعوب املنطقة، وقد سبق أن فشال يف دخول جباية أمام نفس القوَّات املعادية
يف اجلزائر يف أعقاب ما حقَّقه من انتصاراٍت على اإلسبان، والزُّعماء احملل  ي  ني « خري الد  ين»بعد أن بويع 

الَّيت كانت ما زالت خاضعًة سواٌء لإلسبان،  ئمال كثرٍي من الوالايت، واملوانآملتحالفني معهم، أصبح حمطَّ ا
أو لعمالئهم، وكان أوَّل الذين طلبوا نصرته أهل تلمسان. ومع أنَّ استنجاد األهايل كان من املمكن أن 

؛إ ال أنَّ موقع تلمسان االس« خري الد  ين»يكون كافيًا لتدخل  « خري الد  ين»الذي كان جيعل وجود  َّتاتيجي  
، قد جعله يفك  ر يف التَّدخُّل قبل أن يطلب األهايل جندته، وأن مطالبهم قد دعته  يف اجلزائر غري مستتبٍ 

 .(3)للتَّعجيل بذلك
أن جنح يف م، وأمَّن الطَّريق إ ليها، وبعد 1517جيشًا كبريًا زحف به إ ىل تلمسان سنة « خري الد  ين»وأعدَّ 

حتفه، « خري الد  ين»السَّيطرة عليها متكَّن اإلسبان، وعمالؤهم من بين محود، من استعادهتا ولقي أحد إ خوة 
وكثريون من رجاله أثناء حصارهم للمدينة، ذلك احلصار الَّذي امتدَّ « عروج»كما قتل   ،«قاإ سح»وهو 

 م.1518لستة أشهٍر، أو يزيد؛ امتدَّ حَّتَّ سنة 
كت هذه األحداث أثرًا ابلغًا يف نفس خري الد  ين؛ ممَّا دفعه إ ىل التَّفكري يف ترك اجلزائر لوال أنَّ أهلها وقد تر 

أحلُّوا عليه ابلبقاء. وكانت موافقته على البقاء تفرض عليه ضرورة بذل املزيد من اجلهد؛ خشية أن يهامجه 
أن  إ ىل مزيٍد من االرتباط ابلدَّولة العثمانيَّة، وخباصٍَّة بعداإلسبان، ومؤي  دوهم، كما أنَّ ذلك أدَّى إ ىل اّتاهه 

 .(4)والت هلا مصر، والشَّام، فكان ذلك يؤك  د احتياج اجلانبني إ ىل مزيٍد من االرتباط ابآلخر

                                                           
 (.175، 174انظر: حرب الثالمثئة بني اجلزائر وإسبانيا، ص ) (1)
 (.58انظر: قراءة جديدة يف اتريخ العثمانيني، ص ) (2)
 (.86املصدر السابق نفسه، ص ) (3)

 نفسه.املصدر السابق  (4)
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 رابعاً: سكان مدينة اجلزائر يرسلون رسالة استغاثٍة للسُّلطان سليم األوَّل:
يل التَّميمي بَّتمجة وثيقٍة تركيٍَّة حمفوظٍة يف دار احملفوظات التَّارخيية إبستانبول   قام األستاذ الدُّكتور عبد اجلل

، وهذه الوثيقة عبارٌة عن رسالٍة موجَّهٍة من سكَّان بلدة اجلزائر على 4656طوب قاب سرياي   حتت رقم 
من شهر أكتوبر  26 ه ، يف الفَّتة من925اختالف مستوايهتم، ومؤرَّخٍة يف أوائل شهر ذي القعدة عام 

م، وكتبت أبمر من خري الد  ين إىل 1519من شهر نوفمرب )تشرين الثَّاين( عام  3)تشرين األوَّل( إ ىل 
السُّلطان سليم بعد عودته من مصر، والشَّام إ ىل إستانبول، وكان الغرض من تلك الر  سالة ربط اجلزائر 

خري الد  ين كان شديد الرَّغبة يف أن يذهب بنفسه إ ىل إستانبول ابلدَّولة العثمانيَّة. وجاء يف الر  سالة أنَّ 
 ليعرض على السُّلطان سليم األوَّل شخصيًا أبعاد قضيَّة اجلزائر. ولكنَّ زعماء مدينة اجلزائر توسَّلوا إ ليه أن

يابة عنه، وكانت يبقى فيها؛ كي يستطيع مواجهة األعداء إ ذا حترَّكوا. وطلبوا منه أن يرسل سفارًة تقوم ابلن   
الر  سالة الَّيت محلتها البعثة موجهًة ابسم القضاة، واخلطباء، والفقهاء، واألئمَّة، والتُّجار، واألعيان، ومجيع 

الفقيه »سكان مدينة اجلزائر العامرة، وهي تفيض ابلوالء العميق للدَّولة العثمانيَّة، وكان الَّذي يتزعَّم السَّفارة 
ً، وزعيماً « العباس أمحد بن قاضيالعامل األستاذ أبو  وكان من أكرب علماء اجلزائر، كما كان قائدًا عسكرايَّ

 ، وكان مبقدوره أن يصور أوضاع بالده، واألخطار الَّيت حتيط هبا من كل   جانب.سياً اسي
كلَّموا يف مدافعة الكفار، وكيف كان انصرًا للد  ين، وحاميًا للمسلمني، وت« عروج»وقد أشاد الوفد جبهاد 

اجملاهد يف سبيل هللا »عن جهاده؛ حَّتَّ وقع شهيداً يف حصار اإلسباني  ني ملدينة تلمسان، وكيف خلفه أخوه 
نصاف، وات  باع «. أبو التُّقى خري الد  ين وكان له خري خلف، فقد دافع عنا، ومل نعرف منه إ ال العدل، واإل 

مكم العايل ابلتَّعظيم، واإل جالل، ويكر  س نفسه، وماله للجهاد الشَّرع النَّبوي   الشَّريف، وهو ينظر إ ىل مقا
ماله سلطنتكم العالية ُمظهراً إ جالهلا، وتعظيمها. على أنَّ حمبَّتنا آلرضاء رب   العباد، وإعالء كلمة هللا، ومناط 

ام أعتابكم العالية، وأهايل  ، والغرب، والشَّرق يف جباية إقليمله خالصٌة، وحنن معه اثبتون، وحنن، وأمريان خدَّ
خدمة مقامكم العايل، وإ نَّ املذكور حامل الر  سالة املكتوبة سوف يعرض على جاللتكم ما جيري يف هذه 

 .(1)البالد من احلوادث، والسَّالم(
 راء اجلزائريني ّتاه الدَّولة العثمانيَّة، وكان من تلك اآلراء:آإ نَّ الرسالة السَّابقة تُبني   للباحث 

الشريعة اإل سالميَّة،  ئنَّ خري الد  ين ميثل احلاكم املسلم األمثل يف مشال أفريقية، فهو حيَّتم، وينف  ذ مباد  أ
 ويتَّخذ من العدل شرعًة، ومنهاجاً له يف احلكم.

   أنَّ نشاطه يَّتكَّز يف قيادة عمليات اجلهاد ضدَّ النَّصارى.
                                                           

 (.2/910انظر: الدولة العثمانية دولٌة إسالمية ) (1)
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 ا كلَّ تقديٍر، واحَّتام.  أنَّه ُيك نُّ للدَّولة العثمانيَّة وسلطاهن
 .(1)  تدلُّ الرسالة على متاسك اجلبهة الدَّاخلية، ووضوح اهلدف أمام مسلمي اجلزائر

 خامساً: استجابة السُّلطان سليم األوَّل ألهل اجلزائر:
سلَّحة سارع السُّلطان سليم إ ىل منح رتبة بكلربك إ ىل خري الد  ين بربروسة، وأصبح القائد األعلى للقوَّات امل

ه ممث  اًل للسُّلطان، وبذلك أصبحت اجلزائر حتت حكم الدَّولة العثمانيَّة، وأصبح أي اعتداٍء خارجيٍ  إقليميف 
على أراضيها يعترب اعتداًء على الدَّولة العثمانيَّة، ودعم السُّلطان سليم هذا القرار بقراراٍت تنفيذيَّة؛ إ ذ أرسل 

نكشاريَّة، ومنذ ذلك الوقت )إ ىل اجلزائر قوًَّة من سالح املد م( بدأ 1519فعيَّة، وألفني من اجلنود اإل 
ياسيَّة، والعسكريَّة يف األقاليم العثمانيَّة يف مشال أفريقية، وأصبحوا عنصراً  نكشاريُّون يظهرون يف احلياة الس   اإل 

السُّلطان سليم ملن يشاء من  ابرزًا ومؤث  رًا يف سري األحداث بعد أن كثر إ رساهلم إ ىل تلك األقاليم، وأذن
رعاايه املسلمني يف السَّفر إ ىل اجلزائر، واالخنراط يف صفوف اجملاهدين، وقرَّر منح املتطو  عني الَّذين يذهبون 
نكشاريَّة تشجيعًا هلم على االنضمام إ ىل كتائب اجملاهدين، ولقد  إ ىل اجلزائر االمتيازات املقرَّرة للفيالق اإل 

انضول إ ىل اجلزائر شوقًا إ ىل عمليَّات اجلهاد ضدَّ النَّصارى، ولقد ترتَّب على القرارات الَّيت هاجر سكان األ
 أصدرها السُّلطان سليم األوَّل عدَّة نتائج هامَّة كان من بينها:

يادة العثمانيَّة اعتبارًا من عام  1 املنابر  م، ودعي للسُّلطان سليم على1519  دخول اجلزائر رمسيًَّا حتت الس  
 يف املساجد، وضربت العملة ابمسه.

  إ نَّ إ رسال القوَّات العثمانيَّة جاء نتيجة استغاثة أهل بلدة اجلزائر ابلدَّولة العثمانيَّة، واستجابًة لرغبتهم،  2
ً ضدَّ رغبة أهل البلد.  فلم يكن دخول القوَّات العثمانيَّة غزواً، أو فتحاً عسكرايَّ

يادة العثمانيَّة، وأصبحت اجلزائر اجل إقليم  إ نَّ  3 زائر كان أوَّل إقليم من أقاليم مشال أفريقية يدخل حتت الس  
ط ، وكانت حريصًة على امتداد نفوذها بعد ذلك إ ىل  (2)ركيزًة حلركة جهاد الدَّولة العثمانيَّة يف البحر املتوس  

لعمل على َّتليص مسلمي األندلس من األعمال كل   أقاليم الشَّمال األفريقي لتوحيده حتت راية اإل سالم، وا
سبان النَّصارى.  الوحشيَّة الَّيت كان يقوم هبا اإل 

لقد كان زمن السُّلطان سليم البداية املتواضعة ملد   النُّفوذ العثماين   إ ىل أقاليم مشال أفريقية من أجل محاية 
 .اإل سالم واملسلمني، وواصل ابنه سليمان ذلك املشروع اجلهادي

                                                           
 (.2/911املصدر السابق نفسه ) (1)
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لقد استجاب السُّلطان العثماينُّ سليم لنداء اجلهاد من أخوة الد  ين، وشرعت الدَّولة العثمانيَّة يف إ نشاء 
مشال أفريقية، والَّذي ارتبط منذ البداية ابسم األخوين: عروج، وخري الد  ين  ئأسطوٍل اثبٍت هلم يف شواط

 .(1)بربروسة

ين:سادساً: التَّحدِ ايت الَّيت كانت أمام خ  ري الدِ 
ياسي، والعسكري اجلديد أن حيارب على جبهتني:  كان أمام خري الد  ين بربروسة يف وضعه الس  

  اجلبهة اإلسبانيَّة لطرد اإلسباني  ني من اجليوب الَّيت أقاموها، فضمَّ إ ليه عنابة، وقالة يف شرقي اجلزائر،  1
م على حصن بينون اإلسباين على اجلزيرة، 1529عام  وحقَّق انتصارًا ابهرًا على اإلسباني  ني حيث استوىل

املواجهة لبلدة اجلزائر، وقد كان استمرَّ يقصف احلصن بقذائف مدافعه طوال عشرين يومًا حَّتَّ تداعت 
قتحم احلصن مع قوات كثيفة العدد كانت حتملها مخٌس وأربعون سفينًة جاءت من السَّاحل، اجوانبه، مثَّ 

 بار ضبَّاطه.وأسر قائد احلصن مع ك
م يعدُّ بداية أتسيس ما عرف ابسم نيابة اجلزائر، ومنذ ذلك 1529إ نَّ استيالء خري الد  ين على البينون سنة 

التَّاريخ أصبح ميناء اجلزائر عاصمًة كربى للمغرب األوسط، بل ولكل   مشال أفريقية العثمانيَّة فيما بعد. وبدأ 
 إقليم اجلزائر حَّتَّ هناية القرن الثَّامن عشر. استخدام مصطلح اجلزائر للدَّاللة على

  اجلبهة الدَّاخلية، وكانت تتمثَّل يف حماولة توحيد املغرب األوسط الَّيت مل ََّتُْل من مؤامرات بين زاين،  2
 واحلفصي  ني، ومن بعض القبائل الصَّغرية، ولكنَّه استطاع مدَّ منطقة نفوذه ابسم الدَّولة العثمانيَّة، ودخلت
يادة العثمانيَّة؛ لكي حتتمي هبذه القوَّة من األطماع الصليبيَّة اإلسبانيَّة، وم نْ  مارات الصَّغرية حتت الس    اإل 

ق النَّصرانيَّة، وما لبث أْن مدَّ خري الد  ين النُّفوذ العثماينَّ إ ىل بعض املدن الدَّاخلية اهلامَّة مثل اقهرها على اعتن
 .(2)قسنطينة

الد  ين يف وضع دعامات قوٍَّة لدولة فتيٍَّة يف اجلزائر، وكانت املساعدات العثمانيَّة تصله ابستمراٍر لقد جنح خري 
م 1529ه /936من السُّلطان سليمان القانوين، واستطاع إ نقاذ آالف املسلمني من إسبانيا، فقد قام عام 

نيَّة للدَّولة العثمانيَّة يف احلوض الغرب   بتوجيه ستٍ  وثالثني سفينًة خالل سبع رحالت إ ىل السَّواحل اإلسبا
للبحر املتوسط، وبفضل هللا، مثَّ مساعدات الدَّولة العثمانيَّة، وموارد خزينة اجلزائر املتنو  عة من ضرائب، 

                                                           
 (.97انظر: املشرق العرب ، واملغرب العرب ، د. عبد العزيز قائد، ص ) (1)
 (.2/913انظر: الد ولة العثماني ة دولٌة إسالمية ) (2)
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وسيب، ومغامن، وزكاة، والعشر، واجلزية، والفيء، واخلراج، وما يقوم به احلكَّام ورؤساء القبائل، والعشائر من 
 .(1)العوائد وغريها أصبحت دولة اجلزائر هلا قاعدٌة اقتصاديٌَّة قويَّة دفع

لقد تضرَّرت إسبانيا من جناح خري الد  ين يف الشَّمال األفريقي، وكانت إسبانيا يتزعَّمها شارل اخلامس 
ولندا، وأملانيا، والن  مسا، إمرباطور الدَّولة الرُّومانيَّة املقدَّسة، والَّيت كانت تضمُّ وقتذاك إسبانيا، وبلجيكا، وه

وإيطاليا، وكانت الدَّولة الرُّومانية املقدَّسة تدافع عن أوربة املسيحيَّة ضد اخلطر العثماين حنو شرق ووسط 
راع بني شارل اخلامس وبني ببلريبكية اجلزائر كان مبثابة فتح جبهٍة حربيٍَّة  أوربَّة، لذا ميكن القول أبنَّ الص  

على سواحل  ئولة العثمانيَّة يف الشَّمال األفريقي، لذلك مل يكتف شارل ابهلجوم املفاججديدٍة ضدَّ الدَّ 
م وهو الضَّابط )أوشوا دوسال( 1533ه /940اجلزائر، بل أرسل مبعواًث للتجسُّس يف مشال أفريقية سنة 

حذَّر من امتداد الَّذي طاف أبحناء تونس، وهناك وجد استعداد احلفصي  ني للتَّعاون مع شارل اخلامس، و 
النُّفوذ العثماين   على تونس، وذكر: أنَّ هذا االستيالء سيسه  ل على العثماني  ني السَّيطرة على أفريقية، مثَّ 

.  يتجهون بعد ذلك السَّتداد األندلس، وهذا ما خيشاه العامل املسيحيُّ
، كان  السُّلطان احلفصيُّ احلسن بن حممَّد كانت سياسة اململكة احلفصيَّة يف تونس تسري حنو احنطاٍط مستمرٍ 

رية يف البالد، وقتل عددًا من إ خوته، فاضطربت األحوال يف تونس، وخرج البعض عن طاعة  قد أساء الس  
، وكان أخو احلسن املسمَّى ابألمري الرَّشيد قد هرب من أخيه خوفًا من القتل، وجلأ عند  السُّلطان احلفصي  

، فمنحه ذلك (2)إ ىل خري الد  ين يف اجلزائر، وطلب منه احلماية، والعون ضدَّ أخيه العرب يف البادية، مثَّ ذهب
خري الد  ين الذي كان مرك  زًا اهتمامه على تونس بسبب ضعف احلفصي  ني، واخلالفات الدَّاخليَّة الَّيت مزَّقت 

قل  ي حبيث تسمح األسرة احلفصيَّة، كما كان لتونس يف نظره أمهيٌَّة اسَّتاتيجيٌَّة كبريٌة إل   شرافها على املضيق الص  
، ابإل ضافة إ ىل رغبة خري  ، والغرب   له السيطرة عليها يف حتديد وقطع املواصالت بني حوضي املتوسط الشَّرقي  

 .(3)الد  ين يف توحيد بالد املغرب حتت حكم الدَّولة العثمانيَّة ليتمكَّنوا من اسَّتداد األندلس

 ين إىل إستانبول:سابعاً: سفر خري الد ِ 
عزم السُّلطان سليمان القانوين بعد أن استوىل على بلغراد السَّفر بسائر جنوده إ ىل إسبانيا لالستيالء عليها، 
وبدا للسُّلطان سليمان: أنَّه ال بدَّ له من رجٍل يعتمد عليه يف دخول تلك البالد على أن يكون عاملاً 

قداٍم، وكثرة هجومه على تلك النَّواحي، إين؛ ملا يعرفه عنه من شجاعٍة، و أبحواهلا، فوقع اختياره على خري الد   

                                                           
 (.311د العثماني ني إلنقاذ األندلس، د. نبيل عبد احلي، ص )انظر: جهو  (1)

 (.311انظر: جهود العثماني ني إلنقاذ األندلس، د. نبيل عبد احلي، ص ) (2)
 (.315املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
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قرَّ احلكم العثماينَّ فيها، فوجَّه إ ليه خطااًب يطلبه فيه أوما فتحه من بالد العرب يف الشَّمال األفريقي، وكيف 
يبعث إليه السُّلطان  إ ىل حضرته، وأيمره ابستنابة بعض من أيمنه يف اجلزائر، وإن مل جيد من يصلح لذلك،

فوصل اجلزائر، وأوصل خطاب السُّلطان إ ىل « سنان جاوشي»انئباً، وبعث ذلك اخلطاب مع رجٍل يدعى: 
خري الد  ين، فقبَّله، ووضعه فوق رأسه، وملَّا قرأه، وعلم ما فيه نصب ديوااًن عظيماً، وأحضر كافَّة العلماء، 

ب السُّلطان، الَّذي وجَّهه إليه، وأعلمهم: أنَّه ال ميكنه التخلُّف واملشايخ، وأعيان البالد، وقرأ عليهم خطا
زعيم األسطول النَّصراين   يف البحر املتوسط مبا عزم السُّلطان عليه من « أندراي دوراي»عن أمره، وعندما مسع: 

ىل حضرة يشغل خري الد  ين عن سفره إ   فتح إسبانيا، واستقدام خري الد  ين من اجلزائر لذلك، أراد أن
، وأشاع بني األسرى املسيحي  ني يف اجلزائر، عن عزم احلكومة اإلسبانية يف اهلجوم على اجلزائر، (1)السُّلطان

وَّتليصهم من األسر، ففرح األسرى اإلسبان لذلك اخلرب، ومترَّدوا على خري الد  ين، الَّذي رأى: أنَّ من 
م، مثَّ قام بتقوية االستحكامات يف اجلزائر، وزاد من عدد املصلحة العامة إعدام أولئك األسرى ليأمن غائلته

 .(2)القالع ُمظهراً أمتَّ الطَّاعة للسُّلطان
وكان « الطُّوشي آغاحسن »م، وعنيَّ مكانه: 1533ه /940عزم خري الد  ين على السفر إ ىل إستانبول 

 .(3)قاًل، وصاحلاً، وصاحب علٍم واسعٍ ارجاًل ع
ل آيف البحر املتوسط وبرفقته أربع وأربعون سفينة، وهزم يف طريقه فرقًة من أسطول  أحبر خري الد  ين شرقاً 

، واستمرَّ خري الد  ين يف رحلته، ووصل إ ىل مدينة بريوازن، وفرح أهايل املدينة (4)هايسربج ابلقرب من املورة
ري الد  ين، مثَّ واصل خري ملقدمه، وكانوا خائفني من هجوم أندراي دوراي، الَّذي ابتعد عندما مسع مبقدم خ

، فصادف هنالك أسطواًل للسُّلطان سليمان «أان وارنيه»الد  ين سفره، ورست مراكبه يف قلعة أوارين 
القانوين، وفرحوا بذلك، مثَّ خرجوا مجيعًا حَّتَّ وصلوا إ ىل قرون، مثَّ كتب خري الد  ين إ ىل السُّلطان يعلمه 

قلع خري أ، (5)ته، فوجَّه إ ليه السُّلطان خطااًب يستحثُّه ابلقدوم عليهبوصوله، ويستأذنه ابلقدوم على حضر 
الد  ين من قرون، ومل يزل مسافرًا حَّتَّ وصل إ ىل إستانبول ورسا هبا، ورموا ابملدافع كما هي العادة يف ذلك، 

ابه اجلراايت ومثل خري الد  ين حبضرة السُّلطان، ووقف بني يديه، فأمر أبن خيلع عليه وعلى خواص   أصح

                                                           
 ب(. 48أ  48انظر: سرية خري الد ين ابشا، عبد القادر عمر، )ق  (1)
 (.1/361بحار، إمساعيل سرهنك )انظر: حقائق األخبار عن دول ال (2)
 (.270أ،  270انظر: فتوحات خري الد ين، حممد أمني )ق  (3)
 (.316انظر: جهود العثماني ني إلنقاذ األندلس، ص ) (4)
 املصدر السابق نفسه. (5)
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ناعة ، ومنحه لقب قبودان ابشا   وزير حبريَّة (1)الوافرة، وأنزهلم بقصٍر من قصوره، وفوَّض إ ليه النَّظر يف دار الص  
   حَّتَّ تظلَّ له السُّلطة الكاملة ملساندته.

نت أنباء كان الصَّدر األعظم يف ذلك الوقت مبدينة حلب، فسمع بقدوم خري الد ين على السُّلطان، وقد كا
غزواته، ونكايته ابملسيحي  ني تصل إليه، فاشتاق إىل لقاء خري الد  ين، فوجه خطااًب للسُّلطان يلتمس منه أن 
ه إليه خري الد  ين ملقابلته، فأرسل السُّلطان إىل خري الد  ين خمربًا عن رغبة الصَّدر األعظم، فأجابه خري  يوج  

متوجهًا إىل حلب، واحتفل الصَّدر األعظم مبقدم خري الد  ين يف حلب،  الد  ين ابملوافقة، وسافر خري الد  ين
وأنزله يف بعض القصور املهيبة، ويف اليوم الثَّاين من وصول خري الد  ين وصل مبعوث من قبل السُّلطان ومعه 

عظم، وألبسوه خلعٌة، وأمٌر مبقتضاه: أن خري الد  ين، من وزراء السُّلطان، ويلبس اخللعة، فنصب الد  يوان األ
خلعة الوزارة، واحتفل به احتفااًل مهيباً، وأكرم إ كرامًا عظيمًا ملا قدَّمه من خدماٍت لإلسالم واملسلمني يف 

 حوض البحر املتوسط.
مث رجع خري الد  ين إىل إستانبول وأكرمه السُّلطان سليمان غاية اإلكرام، وشرع خري الد  ين يف النظر يف أمر 

ناعة،    .(2)كما رسم له السُّلطاندار الص  
وبعد أن متَّ إعداد األسطول العثماين   اجلديد خرج خري الد  ين بربروسة أبسطوله القوي   من الدَّردنيل متَّجهاً 
ه حنو جزر  حنو سواحل إيطاليا اجلنوبيَّة، فاستطاع أن أيسر الكثري منها، وأغار على مدهنا، وسواحلها، مث اّتَّ

، وكان السُّلطان سليمان قد تشاور مع خري الد  ين بربروسة أبمهيَّة (3)رون، وليبانتوصقليَّة، فاسَّتجع كو 
تونس، وضرورة دخوهلا يف إطار اسَّتاتيجيَّة الد ولة العثمانيَّة، لتحقيق هدفها حنو اسَّتداد األندلس، وأتيت 

صف الس احل الشَّمايل ألفريقية، أمه  يَّة تونس ابلن  سبة للدَّولة من حيث موقعها اجلغرايفُّ، إذ تقع يف منت
وتوسُّطها بني اجلزائر، وطرابلس، ولقرهبا من إ يطاليا اليت تعترب أحد جناحي اإلمرباطورية الرُّومانيَّة املقدَّسة، 
بينما ميثل اجلناح اآلخر إسبانيا، عالوًة على ذلك: جماورهتا جلزيرة مالطة مقر   فرسان القد  يس يوحنا حلفاء 

شارل اخلامس، وأشد   الطوائف املسيحية عداوًة للمسلمني، مث اإلمكانيَّات اهلائلة الَّيت تتيحها  اإلمرباطور
ط، وهكذا تضافرت تلك العوامل  على موانئ تونس يف التَّحكم يف املواصالت البحريَّة يف البحر املتوس  

 .(4)يَّة العسكريَّة على تونسإ ضفاء األمه   

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 (.317انظر: جهود العثماني ني السَّتداد األندلس، ص ) (2)
 (.166 املاضي واحلاضر، حسن سليمان حممود، ص )انظر: ليبيا بني (3)
 (.916 – 2/915انظر: الد ولة العثماني ة دولٌة مفَّتًى عليها ) (4)
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يطاليا، وجزيرة صقليَّة هي كانت املرحلة الثَّانية اب لنسبة خلري الد  ين بعد هجومه على السَّواحل اجلنوبيَّة إل 
تونس، وذلك لتنفيذ خطَّة الدَّولة، والَّيت تقتضي تطهري الشَّمال األفريقي من اإلسبان كمقد  مة الستعادة 

ين يف خطابه للسُّلطان الَّذي األندلس؛ إ ذ سبق أن أشار خري الد  ين بربروسة على السُّلطان سليمان القانو 
إ نَّ هديف إ ذا قد  ر يل شرف »... م ؛ إ ذ قال فيه 1533ه /940بعثه قبيل استدعاء السُّلطان له يف 

قصر وقٍت من أفريقية، ومن املمكن أن تسمع بعد ذلك: أنَّ املغاربة قد أاالشَّتاك هو طرد اإلسبان يف 
لكة قرطاجة، وأنَّ تونس قد أصبحت حتت سلطانك، إ نَّين ال روا على اإلسبان من جديٍد ليستعيدوا ممغاأ

أبغي من وراء ذلك أن أحول بينك وبني توجيه قوَّاتك انحية املشرق، كال.. ألنَّ هذا لن حيتاج لكل   ما 
هذا  متلك من قوَّاٍت، والسيَّما: أنَّ حروبك يف آسيا، أو أفريقية تعتمد أكثر ما تعتمد على قوَّات بر  ية، أمَّا

اجلزء الثَّالث من العامل؛ فإ نَّ كلَّ ما أطلبه هو جزٌء من أسطولك، وسيكون ذلك كافياً ؛ ألنَّ هذا اجلزء جيب 
 .(1)...«أن خيضع لسلطانك أيضاً.

وصل األسطول العثماينُّ حتت قيادة خري الد  ين إ ىل السَّواحل التُّونسيَّة، فعرَّج على مدينة عنَّابة، وتزوَّد ببعض 
ه إ ىل حلق الواد؛ إ ذ متكَّن منها بدونا مدادات، مثَّ تقدَّم حنو بنزرت، مثَّ اّتَّ ، واسُتقبل خري الد  ين (2)صعوبةٍ  إل 

من قبل اخلطباء، والعلماء، وأكرموه، وتوجَّهوا إ ىل تونس يف نفس الوقت، وهرب السُّلطان احلفصيُّ احلسن 
د  ين الرَّشيد أخا احلسن بن حممَّد على تونس، وأعلن ضمَّ تونس ، مثَّ عني خري ال(3)بن حممَّد إ ىل إسبانيا

 .(4)لألمالك العثمانيَّة، يف وقٍت بدت فيه سيادة العثماني  ني يف حوض البحر املتوسط الغرب   

 اثمناً: أثر جهاد خري الدِ ين على املغرب األقصى:
لتها الدَّولة العثمانيَّة، والشعب اجلزائري بقيادة خري استفاد السُّلطان أمحد األعرج السَّعدي من اجلهود الَّيت بذ

م، وكادت املدينة تقع 1534ه /941وذلك سنة « سفي، وأزمورآ»الد  ين بربروسة، فقام مبحاصرة مدينة 
بيد السَّعدي  ني لوال النَّجدات الَّيت بعثها الربتغاليُّون للمدينة احملاصرة، وقد بدا وكأنَّ تعاواًن قد حصل بني 
العثماني  ني، والقوى اإل سالميَّة يف املغرب ضدَّ املسيحي  ني، ومراكزهم يف الشَّمال األفريقي، وعندما مسع امللك 

م بقيادة 1534سبتمرب  13ه /941ربيع األول  3بوصول األسطول العثماين   يف « جان الثالث»الربتغايل 
اجلالء عن بعض املراكز مثل سبتة، وطنجة ابعتبارها خري الد  ين بربروسة إ ىل الشَّمال األفريقي؛ فكَّر يف 

مناطق حيويَّة للد  فاع عن مصاحل املسيحي  ني يف غرب البحر املتوسط، ولصد   اهلجوم العثماين   عن شبه اجلزيرة 
                                                           

 (.127فتح العثماني ني عدن، حمم د عبد اللطيف البحراوي، ص ) (1)
 (.230انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص ) (2)
 (.319انظر: جهود العثماني ني السَّتداد األندلس، ص ) (3)
 (.128انظر: فتح العثماني ني عدن، ص ) (4)
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م يف قفة يف بالده يستشريهااأليبرييَّة بعث امللك يوحنَّا الثَّالث استفتاًء إىل مجيع الوجهاء، واألعيان، واألس
موضوع اجلالء عن بعض مراكز الوجود الربتغايل يف جنوب املغرب، وكان املطلوب اإل جابة عن األسئلة 

وإ ذا كان ينبغي  سفي، وأزمور للمغاربة؟ هل ينبغي اجلالء عنهما، أو عن بعضهما؟آتية: هل ينبغي ترك اآل
مثَّ ما هي األضرار النَّاّتة عن ذلك؟ ؛ هل حتول إ ىل حصون للتَّقليل من حجم املصروفات؟ االحتفاظ هبما

 وكيف نتفاداها؟
بقاء على املناطق اجلنوبيَّة يف حوزة الربتغالي  ني، وبني  تلقَّى امللك الربتغايلُّ أجوبًة عديدة بني مؤي  ٍد يف اإل 

ي عن املراكز معارٍض، وكانت أجوبة رجال الد  ين للملك جان الثَّالث موحدًة تقريبًا تضمَّنت النُّصح ابلتَّخل   
اجلنوبيَّة، وحيو  ل امللك كلَّ وسائل الد  فاع املوجودة هناك إ ىل املركز الشَّمايل لصد   اخلطر العثماين بقيادة خري 

قلُّ بكثرٍي من النَّفقات أسفي، وأزمور ؛ ألنَّ أمه  يتها آالد  ين بربروسة، فأسقف ينصح إب خالء سانتاكروز، و 
من ى توجيه القوى ضدَّ فاس، كما ينصح بتحسني وسائل الد  فاع عن سبتة خوفًا الَّيت تصرف عليها، وير 
 .(1)هجوم خري الد  ين عليها

إ ذ تراجع عن القيام بعمليَّاٍت  إ نَّ الوجود العثماينَّ يف اجلزائر أثَّر على موقف امللك الربتغايل   يف املغرب؛
ى تونس احلرية لدى البااب، واإل مرباطور شارل اخلامس؛ الَّذي عسكريٍَّة فيه، كما أدخل استيالء العثماني  ني عل

، فوصل التَّهديد (2)اعترب ذلك هتديدًا مباشرًا للمسيحيَّة، وخلطوط مواصالته البحريَّة مع أطراف مملكته
ي ة، قصاه، فضاًل عن أنَّ الدَّولة العثمانيَّة ضمنت السَّيطرة على املمرَّات الضَّيقة بني صقلأالعثماينُّ 

 .(3)وإفريقية

 اتسعاً: استيالء شارل اخلامس على تونس:
كان املوقف مالئمًا ابلن  سبة إلسبانيا، وذلك للقيام بردٍ  عنيٍف، فقد انشغلت الدَّولة العثمانيَّة ابحلرب مع 

راع يف أوربة، ووعد فرنسوا األوَّل ملك فرنسا شار  يعة الرَّوافض يف بالد فارس، وطغى على الص   ل اخلامس الش  
ه إ ليه ضربته يف مشال أفريقية اجلزائر، أو تونس، ولكن  ابحلياد. تردَّد شارل يف اختيار املكان الَّذي سيوج  
استنجاد السُّلطان احلفصي   احلسن بن حممَّد، والرَّغبة يف عزل إستانبول ؛ دفع شارل اخلامس على اختيار 

 .(4)تونس للهجوم

                                                           
 (.320انظر: جهود العثماني ني السَّتداد األندلس، ص ) (1)
 ( تونس.3رسالة غرانطة إىل السُّلطان سليمان، عبد اجلليل التَّميمي عدد ) (2)
 (.321انظر: جهود العثماني ني السَّتداد األندلس، ص ) (3)
 (.34ث، حممد خري فارس، ص )انظر: اتريخ اجلزائر احلدي (4)
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، وانبويلٍ ، ايَّة شقاد شارل اخلامس عمليًَّة حبر  ، وأملاين ٍ ، وهولنديٍ  قًة تكوَّنت من ثالثني ألف مقاتل إسباين ٍ
وصقليٍ  على ظهر مخسمئة سفينٍة، وركب اإل مرباطور البحر من ميناء برشلونة، وعندما رست سفنه أمام 

على تونس يف  ، األمر الذي أعاد السَّيطرة اإلسبانيَّة(1)تونس قامت املعارك العنيفة بني الطَّرفني
؛ إذ مل تكن قوَّة خري الد  ين بكافيٍة للرد   على ذلك اهلجوم، فكان اجليش اإل سالميُّ (2)م1535ه /942

تعداده سبعة آالف جندي عثماين، وصلوا مع خري الد  ين، وحنو مخسة آالف تونسي، كما َّتلَّف األعراب 
 .(3)مرسى تونس« حلق الواد»على معقل عن اجلهاد، فكانت النَّتيجة احلتميَّة أن استوىل شارل 

ونصَّب اإلسبان احلسن بن حممَّد حاكماً عليها، وعماًل مبنطوق املعاهدة كان احلسن بن حممَّد َسُيَسل  م بونة، 
واملهديَّة إ ىل شارل اخلامس، فاستوىل على بونة، ومبا أنَّ املهديَّة كانت يف حوزة العثماني  ني، فإ نَّ احلسن مل 

، (4)الوفاء بعهده، فاشَّتط اإلسبان عليه أن يكون حليفاً، ومساعداً لفرسان القد  يس يوحنَّا بطرابلسيستطع 
حلق »قل   يَّتكون كحامية يف قلعة وأن يقوم مبعاداة العثماني  ني، وأن يتحمَّل نفقات ألفي إسباين على األ

الفاحتني يف الوقت الَّذي كان فيه السُّلطان وعاد شارل اخلامس إ ىل إسبانيا، واستقبل استقبال الغزاة « الواد
يعيَّ   .(5)ة الرَّافضيَّة لبالد فارسحيارب فيه الدَّولة الصَّفويَّة الش  

ين إىل اجلزائر:  عاشرًا: عودة خري الدِ 
 عاد خري الد  ين إ ىل اجلزائر بعد هزميته يف تونس، واستقرَّ أوَّل األمر مبدينة قسنطينة، ومن هناك أخذ يستعدُّ 

الستئناف اجلهاد ضدَّ اإلسبان يف اجلبهات الَّيت حيد  دها، وكان لزامًا على خري الد  ين؛ وقد استقرَّ مؤقتاً 
مبدينة اجلزائر نظراً اللتزاماته الَّيت تفرضها عليه خطَّته اجلديدة كقبودان ابشا لألسطول اإل سالمي   العثماين   أن 

على ضربة تونس بضربٍة مثلها، فقام ابهلجوم على جزر البليار يشعر شارل اخلامس بوجوده، وأن يردَّ 
اإلسبانيَّة، وعلى سواحلها اجلنوبيَّة، فاجتاز مضيق جبل طارق، وأطلق العنان لنفسه ابالنقضاض على 

لتلك السُّفن اإلسبانيَّة والربتغاليَّة العائدة من األراضي األمريكيَّة، واحملمَّلة ابلذَّهب، والفضَّة، فاهتزَّت 
قلقت شارل اخلامس الَّذي اعتقد: أنَّ خري الد  ين لن يقوى شأنه بعد أاألحداث مجيع األوساط املسيحيَّة، و 

 .(6)م1535ه /942حادثة تونس السَّابقة يف 

                                                           
 (.1/420انظر: حقائق األخبار عن دول البحار ) (1)
 (.321انظر: جهود العثماني ني السَّتداد األندلس، ص ) (2)
 (.321انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص ) (3)
 (.38انظر: األتراك العثماني ون يف أفريقية الشمالية، عزيز سامح، ص ) (4)

 (.130ي ني عدن، ص )انظر: فتح العثمان (5)
 (.242، 241، 236، 227انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص ) (6)
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م، ويعترب ذلك هو 1536ه /943من انحيٍة أخرى دخلت الدَّولة العثمانيَّة يف حتالٍف رمسيٍ  مع فرنسا يف 
، وبدا وكأن اإل مرباطوريَّة الرُّومانيَّة املقدَّسة، (1)اهلجوم املضاد   الَّذي قام به اإلسبان على تونس ردُّ الفعل على
ق َبل خصومها الفرنسي  ني، والعثماني  ني، ممَّا أدى إ ىل استئناف احلروب بينهما من جديٍد، كما  قد طُو  قت من

حتالل مراكز يف بالد املغرب ابإل ضافة إ ىل خوفهم من صارت أهداف إسبانيا، والربتغال واحدًة، وذلك يف ا
 تقدُّم العثماني  ني داخل شبه اجلزيرة األيبرييَّة.

  :الدُّبلوماسية الربتغاليَّة وتفتيت وحدة الصفِ  يف الشمال األفريقي 
دي العبيد، قرب وا« بري عقبة»م من السَّعدي  ني يف موقعة 1536ه /943تلقَّى امللك أمحد الوطَّاس هزميًة 

، وُنشرت الفوضى يف سائر  بسبب َّتل  ي قبائل اخللوط الَّيت كادت تكون القوَّة األمامية للجيش الوطَّاسي  
اجليش، وإثر هذه اهلزمية تقرَّب أمحد الوطَّاسي من الربتغال، وذلك نتيجة شعوره ابنشغال العثماني  ني يف 

تقضي بوضع املغاربة املقيمني يف ضواحي  (2)ة أحد عشر عاماً حروهبم ضدَّ اإلسبان، ووقَّع معهم معاهدًة ملدَّ 
اسي املتاجرة أصيال، وطنجة، والقصر الصَّغري حتت السُّلطة القضائيَّة مللك فاس، كما جيوز لرعااي امللك الوطَّ 

، أو حبريَّة داخل تلك املناطق ابستثناء ّتارة األسلحة، والبضائع احملظورة، وإ ذا وصلت مراكب عثمانيَّةٌ 
فرنسيٌَّة، أو اتبعٌة ملسيحيني من غري اإلسبان، وال الربتغالي  ني إ ىل أراٍض برتغاليٍَّة حممَّلٌة بغنائم؛ أخذت من 
املغاربة فلن يشَّتى منها شيء، وكذلك احلال ابلن  سبة للمغاربة لن يشَّتوا من العثماني  ني، ويتمُّ االستيالء 

 .(3)وَّات العدو   يف مهامجتهاا مل تسمح قعلى الغنائم، وتردُّ من طرٍف آلخر م
حاول الربتغاليُّون كذلك عقد هدنة مع السَّعديني، فبعثوا وفدًا إ ىل مراكش للتَّفاوض مع املوىل أمحد األعرج 
الَّذي استجاب لذلك؛ ألنَّه كان يف حاجٍة إ ىل تنظيم أمور دولته النَّاشئة سيَّما بعد االنتصارات الَّيت حقَّقها 

م، واتَّفق الربتغاليُّون مع السَّعدي  ني لعقد 1536ه /943« بري عقبة»خصومه الوطاسي  ني يف موقعة  ضدَّ 
ّتاري قامة تبادل إم ملدَّة ثالث سنوات، مع 1537أبريل  25ه /944ذي القعدة  25هدنة بينهما يف 
 .(4)بني رعااي الطَّرفني

سي  ني، والسَّعدي  ني هو احليلولة دون قيام تعاوٍن حقيقي   بني كان هدف الربتغالي  ني من التَّقرُّب مع الوطَّا
العثماني  ني من انحيٍة، والوطَّاسي  ني، والسَّعدي  ني من انحيٍة أخرى؛ ألنَّ أيَّ تعاوٍن من هذا القبيل معناه: هتديٌد 

                                                           
 (.323انظر: جهود العثماني ني السَّتداد األندلس، ص ) (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
 املصدر السابق نفسه. (3)

 (.324املصدر السابق نفسه، ص ) (4)
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من تقدُّم الدَّولة العثمانيَّة  ملصاحل شبه اجلزيرة األيبرييَّة يف املغرب، واألهم من ذلك خوف إسبانيا، والربتغال
 .(1)هدفها يف اسَّتداد األندلس داخل شبه اجلزيرة األيبرييَّة، وحتقيق

 
 

* * * 
  

                                                           
 (.324املصدر السابق نفسه، ص ) (1)
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 املبحث اخلامس
 الطُّوشي آغااجملاهد الكبري حسن 

شتغل خري الد  ين بربروسة حبكم منصبه قبودان ابشا ابلعمل يف األسطول العثماين، وبدأ نشاطه يف احلوض ا
رقي   للبحر املتوسط، بينما استمرَّ حسن آغا الطُّوشي يف منصبه املستخلف عليه انئب البيلربك يعمل الشَّ 

على قهر القرصنة األوربيَّة، فأبلى يف سبيل ذلك البالء احلسن، وصار شخصه يف اجلزائر مثااًل ابرزًا يف 
م يف الشَّمال األفريقي، فاكتسبت اجلزائر البطولة، والتَّضحية اإل سالميَّة يف سبيل الد  فاع عن بالد اإلسال

مهابًة، وجالاًل، وجعلت األمم املسيحيَّة هترع على عاهلها األكرب اإلمرباطور شارل اخلامس مستنجدًة 
 بسلطانه، منضويًة حتت لوائه، ومن بينها البااب بول الثَّالث.

، مثل ما خاب (1)أنَّه خاب أملهم عقد هدنة مع خري الد  ين إ ال 1539ه /946وقد حاول شارل اخلامس 
يف حماولته السَّابقة عندما عرض على خري الد  ين سرًَّا االعَّتاف به حاكمًا لشمال أفريقية مقابل جزيٍة 
بسيطٍة؛ إ ذ كان شارل اخلامس أيمل يف قيام حتالف إ سباين جزائري جيابه به التَّحالف الفرنسي العثماين، 

ن إستانبول على أمل: أنَّه إ ذا حتقق ذلك ؛ فلن تستطيع مشال أفريقية إ بداء ويعمل على فصل مشال أفريقية ع
 .(2)مقاومٍة قويَّة، ويكون من السَّهل سقوطها

اهنمك حسن آغا الطُّوشي يف توطيد األمن، ووضع األسس لإل دارة املستقرَّة، وحماولة مجع أطراف البالد 
ضع مدينة مستغامن لدولته، مث تقدَّم حنو اجلنوب الشَّرقي، فاستوىل على ، فأخ(3)حول السُّلطة املركزيَّة اجلزائريَّة

 عاصمة الزاب بكرة، وملحقاهتا، وشيَّد هناك حصناً، وأقام به حاميًة.
رجل،  1300البحر، وكان قوامه  م1539ه /سبتمرب 949ركب اجليش العثماين يف شهر مجادى األوىل 

ها إ ىل اإلسبان، نزل حسن آغا وجيشه إ ىل الرب  ، فاحتلَّ البلدة، على ظهر ثالث عشرة سفينًة، واندفعوا عن
ق، وغنائم للمسلمني، وتوغل يف جهات السَّاحل اومتكَّن منها، واستحوذ على ما فيها من خرياٍت، وأرز 

اإلسباين اجلنوب، وغنم ماوقع حتت يده من أموال، ومتاع اإلسبان، وخيتار من بينهم مجاعات من األسرى 
بااي يسوقهم للبيع يف املدن املغربيَّة الشَّماليَّة خاصَّة تطوان، مثَّ يعود للميدان، وعندما أراد الرُّجوع إ ىل والسَّ 

                                                           
 (.63، 3/62اجلزائر العام، عبد الرمحن اجلياليل )انظر: اتريخ  (1)
 (.35انظر: اتريخ اجلزائر احلديث، ص ) (2)
 (.279انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص ) (3)
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اجلزائر اعَّتضت طريقه عمارة أسبانية كبرية العدد، وقامت املعركة بني القوَّتني، وكانت عنيفًة قاسيًة، أسفرت 
 .(1)خسائر اإلسبان يف هذه املعركة عظيمةً  عن غرق عدد من سفن اجلانبني، ومع ذلك كانت

عزم شارل اخلامس على القيام حبملٍة عسكريٍَّة تستهدف القضاء على حركة اجلهاد اإل سالمي يف احلوض 
الغرب للبحر املتوسط، وقبل أن يشرع يف تنفيذها كان هدوٌء نسيب  يسود القارة األوربيَّة إ ثر عقد هدنة نيس 

، رسا شارل اخلامس أمام (2)سنوات م مع فرنسا، والَّيت كانت مدَّهتا عشر1358و ه /يوني945يف حمرم 
ه  املوافق اخلامس عشر من شهر 948مدينة اجلزائر يف يوم الثَّامن والعشرين من شهر مجادى اآلخرة سنة 

ل ؛ اجتمع يف ديوانه مع أعيان اجلزائر، وكبار رجاوشيم وعندما شاهده حسن آغا الطُّ 1541أكتوبر 
لقد وصل العدوُّ عليكم ليسيب »... الدَّولة، وحثَّهم على اجلهاد، والد  فاع عن اإل سالم، والوطن قائاًل هلم 

أبناءكم، وبناتكم، فاستشهدوا يف سبيل الد  ين احلنيف.. هذه األراضي فتحت بقوَّة السَّيف، وجيب احلفاظ 
... وأيَّدوه يف جهاد العدو، مثَّ بدأ  ، فدعا له املسلمون،«عليها، وبعون هللا النَّصر حليفنا، حنن أهل احلق  

 .(3)واالستعداد للمعركة حسن آغا يف إ عداد جيوشه،
من انحيٍة أخرى بدأ اإلسبان يف حتضري متاريسهم، وتعجَّب شارل اخلامس الستعدادات حسن آغا، وأراد 

ت تعرفين أان سلطان.. كلُّ ملَّة أن»... آغا، جاء فيه  به، فأمر كاتبه إب عداد خطاب حلسن ئأن يستهز 
املسيحي  ني حتت يدي، إ ذا رغبت يف مقابليت؛ سلمين القلعة مباشرًة.. أنقذ نفسك من يدي، وإ ال؛ أمرت 

وصل  «خرب كلَّ البالد...أإب نزال أحجار القلعة يف البحار، مثَّ ال أبقي عليك، وال سي  دك، وال األتراك، و 
أان خادم السُّلطان سليمان... تعال واستلم القلعة، ولكن »... أجاب عليه ذلك اخلطاب إ ىل حسن آغا، و 

، ويف روايٍة: )غزت إسبانيا اجلزائر يف عهد (4)«هلذه البالد عادٌة: أنَّه إ ذا جاءها العدو، ال يُعطى إ ال املوت
وفنيت جنودها، وستحصل عروج مرًَّة، ويف عهد خري الد  ين مرًَّة، ومل حتصل على طائل، بل انتهبت أمواهلا، 

 .(5)املرَّة الثَّالثة كذلك إ ن شاء هللا!(
ويف اللَّيلة ذاهتا وصل إ ىل معسكر شارلكان رسوٌل من قبل وايل اجلزائر يطلب إ ذاًن للسَّماح حبريَّة املرور ملن 

ارلكان(: أنَّ )ش أراد من أهل اجلزيرة، وخاصَّة نساءها، وأطفاهلا مغادرة املدينة عرب )ابب الوادي( وعرف
حامية اجلزائر مصممٌة على الد  فاع املستميت، وأنَّه من احملال احتالل اجلزائر إ ال إ ذا متَّ تدمريها تدمريًا اتم ًا. 

                                                           
 (.280املصدر السابق نفسه، ص ) (1)
 (.36انظر: اتريخ اجلزائر احلديث، حممد خري، ص ) (2)

 (.326انظر: جهود العثماني ني، ص ) (3)
 (.326السابق نفسه، ص )املصدر  (4)
 (.108انظر: خري الد ين بربروسة، بسام العسلي، ص ) (5)
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ومل يكن اإل مرباطور قد أنزل مدفعية احلصار حَّتَّ تلك السَّاعة، فلم يتمكَّن بذلك من قصف اجلزائر 
هون ضرابهتم املوجعة إ ىل القوات اإل سبانيَّة، يف كل   مكاٍن، ابملدفعيَّة، ويف الوقت نفسه كان ا جملاهدون يوج  

لقد أذهلتنا هذه الطَّريقة يف احلرب؛ ألنَّن ا مل نكن نعرفها »حَّتَّ قال أحد فرسان مالطة يف تقريره عن املعرك ة: 
 .(1)«من قبل

من كل   مكاٍن مبجرد مساعهم إب نزال القوَّات وكانت أعداد اجملاهدين تتعاظم ابستمراٍر بفضل تدفُّق مقاتليهم 
اإل سبانيَّة، وكان اجملاهدون يستفيدون يف توجيههم لضرابهتم من معرفتهم الدَّقيقة ابألرض، واستخدامهم 
ملمي  زاهتا بشكٍل رائٍع، وسخَّر هللا جلنود اإل سالم األمطار، والر  ايح، واألمواج )وهبَّت ريٌح عاصفٌة استمرَّت 

قتلعت خيام جنود احلملة، وارتطمت السُّفن بعضها ببعٍض ممَّا أدى إ ىل غرق كثرٍي منها، اة أايٍم، و عدَّ 
وهجم عليها املدافعون املسلمون، واستولوا على  ،ئاخبة ببعض السُّفن إ ىل الشَّاطوقذفت األمواج الصَّ 

هذه الكوارث حاول اإل مرباطور  أدواهتا، وذخائرها، أمَّا األمطار؛ فقد أفسدت مفعول البارود، ويف وسط
 .(2)مهامجة مدينة اجلزائر، إ ال أنَّ كلَّ حماوالته ابءت ابلفشل(

احلاج البشري( الذي استطاع جبنوده أن حيصد رؤوس النصارى بشجاعٍة )وظهرت بطوالت رائعة من القائد 
زائريَّة أن تستفيد من الوضع احمليط فائقٍة، وبسالٍة اندرٍة، وبطولٍة رائعٍة. لقد استطاعت القيادة العسكرية اجل

ابلنَّصارى، ووجَّهت جنودها بطريقة متمي  زٍة يف الكر   والفر  ، أفنت جزءاً كبرياً من األعداء، واضطرَّ اإل مرباطور 
ه أبسطوله إ ىل إ يطاليا بداًل من إ سبانيا.  إ ىل االنسحاب مع بقيَّة جنوده على ما تبقَّى هلم من سفٍن، واّتَّ

ق هذه اهلزمية ابإل مرباطور القيادة الرَّشيدة، والتفاف الشَّعب اكان من العوامل الَّيت ساعدت على إ حلو 
اجلزائري حوهلا، وتدفُّق رجال القبائل إ ىل ساحة الوغى طلبًا للشَّهادة يف سبيل هللا، ودفاعًا عن اإل سالم، 

صحاب الفيل الَّيت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي، فقالوا يف واملسلمني، وقد شبَّه أهل اجلزائر هذه اهلزمية هبزمية أ
قب شارل اخلامس وجنوده بعقاب اإ نَّ هللا سبحانه وتعاىل ع»رسالٍة وجَّهوها إ ىل السُّلطان سليمان: 

أصحاب الفيل، وجعل كيدهم يف تضليل، وأرسل عليهم رحيًا عاصفاً، وموجًا قاصفاً، فجعلهم بسواحل 
 .(3)« وقتيل، وال جنا منهم من الغرق إ ال قليلالبحر ما بني أسريٍ 

لقد بعث سكان اجلزائر   سواٌء كانوا أهل اإلقليم األصلي  ني، أو مسلمي األندلس الَّذين فرُّوا بدينهم إ ىل 
اجلزائر   برسالٍة يف الشَّهر التَّايل هلزمية شارل اخلامس إ ىل السُّلطان سليمان، وقد أوضحت هذه الر  سالة 

حوال املؤملة، واملفجعة الَّيت حتيط ابملسلمني الَّذين احتفظوا بدينهم يف إ سبانيا بعد أن طويت صفحة األ
                                                           

 (.153املصدر السابق نفسه، ص ) (1)
 (.2/919انظر: الد ولة العثماني ة دولة إسالمية ) (2)

 (.2/920املصدر السابق نفسه ) (3)
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احلكم اإل سالمي يف األندلس، وتعرُّضهم الضطهاد السُّلطات املسيحيَّة، وحملاكمات ديوان التَّحقيق   حماكم 
اجملاهد يف »اها لإل سالم خري الد  ين ابشا الَّيت أدَّ  ابخلدمات اجلليلة قهم، وأشادت الر  سالةاالتَّفتيش   وإ حر 

 «.سبيل هللا، وانصر الد  ين، وسيف هللا على الكافرين
وكان سببًا يف خالص كثرٍي »غاثهم أومضت الر  سالة تقول: إ نَّ أهل األندلس قد سبق هلم أن استغاثوا به، ف

وأصبحوا من رعااي الدَّولة العثمانية « أرض اإل سالم من املسلمني من أيدي الكفرة املتمر  دين، ونقلهم إ ىل
 املخلصني. وحدَّدت الرسالة مطلبني أساسيني:

ا سياٌج ألهل اإل سالم، وعذاٌب وشغٌل ألهل الكفر، »  إ رسال جنداٍت عسكريٍَّة 1 لنصرة اجلزائر؛ ألهنَّ
، وقد أصبحت القلوب املنكسرة هبا والطُّغيان، وهي موسومٌة ابمسكم الشَّريف، وحتت إ ايلة مقامكم املنيف

 .(1)«هبا مؤتلفًة أليفةً  عزيزًة، والرَّعيَّة املختلفة
فهو املتمث  ل ألوامر موالان، ألنَّه أحيا هذا »  إ عادة خري الد  ين ابشا إ ىل منصبه السَّابق   بيلر بك اجلزائر   2

.. وإ نَّه هلذا الوطن نعم انصر، ومجيع أهل املردة والفجَّار،... الوطن، وأرعب قلوب الكفار، وخرَّب داير
رك منه خائٌف، وحائر  .(2)«الش  

وصل خري الدين بربروسة إ ىل مدينة اجلزائر لإل سهام يف الد  فاع عنها بتوفيق هللا للمسلمني؛ وسواعدهم قد 
مثَّ انطلق  قضت على أسطول اإلسبان، فاكتفى بتفقُّد أمور البلريبكيَّة، واطلع على سري األمور فيها،

أبسطوله حنو البالد اإل سبانيَّة يذيقها العذاب األليم، وأنعم السُّلطان سليمان على حسن آغا الطوشي برتبة 
الباشويَّة ؛ لدوره الفعَّال يف النَّصر، وخلو   البحر املتوسط تقريبًا من األساطيل اإل سبانيَّة الَّيت كانت تضم  د 

يطاليَّة، وتوالت جراحها، وحتاول اسَّتجاع قوَّهت ا، فانطلقت السُّفن العثمانيَّة حنو السواحل اإل سبانيَّة، واإل 
هنالك الغزوات، وساد الرُّعب، والفزع تلك النَّواحي، الَّيت بقيت مفتوحًة يف وجه العثماني  ني يتوغَّلون 

اابً، فاهتزَّ بذلك مركز حس ، كما صارت الدُّول األوربيَّة تعمل للعثماني  ني(3)داخلها، ويغنمون ما فيها
 .(4)اإل سبان يف وهران، وغريها من مناطق نفوذهم يف الشَّمال األفريقي

وما أن علم « سانتا كروز»وحقَّق السَّعديُّون على صعيد آخر نصرًا كبريًا على الربتغالي  ني، وفتحوا حصن 
أزمور ابجلالء فوراً عنها، وقد وجَّه امللك سفي، و آامللك الربتغايل جان الثَّالث هبذا اخلرب؛ حَّتَّ أمر حاميات 

ه /ديسمرب 948جان الثَّالث يف هذا الشأن إ ىل سفريه مبدريد رسالًة مؤرَّخًة يف الثاين والعشرين من رمضان 

                                                           
 (.2/921املصدر السابق نفسه ) (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)

 (.213حرب الثالمثئة سنة، ص )انظر:  (3)
 (.9انظر: املغرب العرب الكبري، شوقي عطا هللا اجلمل، ص ) (4)
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م يُْطلع فيها اإل مرباطور اإلسباين شارل اخلامس، حيث جاء فيها ذكٌر لألسباب الَّيت أجربت 1541سنة 
سفي، وأزمور، فباإل ضافة إ ىل موقعها احلرج هناك تزايد قوات آقرار اجلالء عن قاعديت:  الربتغال على اَّتاذ

الت السَّعدي  ني بفضل املساعدات العثمانيَّة، حيث صار احلاكم السَّعدي ميلك املدفعيَّة العثمانيَّة، واآل
مدادات عند حصار  ممَّا جعل االحتفاظ هبذين « وزسانتا كر »احلربيَّة، ومعه جنوٌد مدرَّبون، وظهرت تلك اإل 

سفي، وأزمور ليس معناه التَّخل  ي عن املغرب، فقد أعطيت آقاً، وصعباً، مثَّ إ نَّ اجلالء عن ااملركزين أمرًا ش
م السَّنة« مازكان»األوامر لتحصني   .(1)لسهولة استغالل مينائها طوال أايَّ

مي املساعدة للقوى اإل سالميَّة يف املغرب ضدَّ املسيحي  ني يظهر من ذلك مدى اهتمام الدَّولة العثمانيَّة يف تقد
املتواجدين فيها، وذلك؛ ألنَّ الدَّولة ترغب يف أتمني ظهرها حَّت يتسىنَّ هلا اهلجوم، فرغبت الدَّولة هنا يف 

لألندلس ؛ ألنَّ املغرب  مساعدة السَّعدي  ني ؛ لينهوا التَّواجد الربتغايل يف املراكز اجلنوبيَّة من املغرب، مثَّ ليعربوا
 .(2)رب نقطة للعبورقأميثل 

  

                                                           
 (.328انظر: جهود العثماني ني، ص ) (1)
 املصدر السابق نفسه. (2)
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  :مصري شارلكان 
كان فشل شارلكان )شارل اخلامس( يف محلته على اجلزائر، ذا أثٍر عميٍق ال على اإل مرباطوريَّة اإل سبانيَّة، وال 

ا على مستوى عر العرب ه على ملكها شارلكان، وإ َّنَّ ذا احلدث الَّذي قيل األحداث العامليَّة. وقد حفظ الش  
 فيه:

 َسُلوا َشار لكاَن َكْم َرأى م ْن ُجنُ ْود انَ 
 

ر   فَ َلْيَس َلُه إ الُهُم م ْن َزَواج 
 

 َفَجهََّز ُأْسطُواًل َوَجْيشًا َعَرْمَرماً 
 

ر     َولك نَّه َقْد اب أْوبََة َخاس 
 

هناك بسرعٍة، فلم يبق حليٌف لإل مرباطور ونزلت أنباء اهلزمية نزول الصَّاعقة على أوربة، وتطوَّرت األحداث  
اَّنارك، وملك  سوى هنري الثَّالث ملك إ جنلَّتا، وانضمَّ إ ىل ملك فرنسا الدُّوق )دي كليف( وملك الدَّ
إسكندينافيا. وكان فرح الفرنسيني عظيماً؛ ألنَّ سقوط اجلزائر كان يؤدي ال حمالة إ ىل سقوط فرنسا، وابدر 

، وكان هلذه الغارة أيضًا نتائج معنويٌَّة داخل  ملكها فرانسوا األوَّل برام معاهداٍت مع السُّلطان العثماين   إل 
 الشَّمال األفريقي، وأمَّا يف أوربة )بقي الرعب من املسلمني يف قلوب أهل أوربة ملدَّة طويلٍة(.

 الد  ين، وحسن آغا ومل يعد شارل اخلامس قادرًا على التَّفكري يف محلة أخرى ضد اجلزائر، وطغى شبح خري
على العامَّة واخلاصَّة حَّتَّ أصبح النَّاس إ ذا رأوا جفنًا عن بعد نسبوه إ ىل خري الد  ين، فيتصاعد الصُّراخ، 
ويكثر العويل، ويفرُّ السكان من دايرهم، ومن حقوهلم، ومتاجرهم. وإ ذا حطمت الزَّوابع مركبًا توهَّم النَّاس: 

ق سفنهم. وبلغ اخلوف من قادة ااثر البحر، وهيَّجه، وأغراه على إ غر أو الذي أنَّ خري الدين بربروسة ه
اجلزائر أقصى درجٍة حَّتَّ أصبح أهل إ سبانيا، وإ يطاليا إ ذا ما حدثت جرميٌة، أو سرقٌة، أو وقع فساٌد، أو 

. وكانوا يف حنيبهم (1)وأصحابه هم السَّبب يف ذلكَّتريٌب، أو مرٌض، أو وابٌء، أو قحٌط؛ قالوا: خري الد  ين، 
 يقولون:
 بربروسة    بربروسة

 كل   شر ٍ  أنت صاحب
 أمٍل، أو عملٍ  ما كان من

 مدم  رٍ  مؤٍذ وجهنمي ٍ 
 فيه إ ال والسَّبب

 الَّذي هذا القرصان

                                                           
 (.200انظر: خري الد ين بربروسة، ص ) (1)
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 (1)العامل ال نظري له يف
  

                                                           
 (.5934ص ) 6دد (م الع1969جمل ة اتريخ وحضارة املغرب يف كل ية اآلداب يف اجلزائر ) (1)
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  :وفاة حسن آغا الطُّوشي 
م فأمجع أهل الد  يوان يف اجلزائر على 1544ه /951استمرَّ حسن آغا يف القيام بواجبه املقدَّس حَّتَّ وفاته 

حسن بن خري »تولية احلاج بكري مكانه، وريثما يعني   الباب العايل إبستانبول احلاكم اجلديد، الَّذي عنيَّ 
 .(1)وقدم يف نفس السَّنة« ينالد   
 

* * * 
 

  

                                                           
 (.3/84انظر: اتريخ عام اجلزائر، عبد الرمحن اجلياليل ) (1)
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 املبحث السَّادس
ين بربروسة  اجملاهد حسن بن خري الدِ 

لد  ين حال وصوله يستعدُّ للجهاد ومواجهة املسيحي  ني، فعمل على حتصني مدينة رع حسن بن خري اش
اجلزائر، وذلك يف املناطق الَّيت أظهر هجوم شارل اخلامس عن ضعفها، كما أخذ يعمل على توطيد الن  ظام 

قاء األسرة الز  اينيَّة إ ذ تبنيَّ له: أنَّ ب« تلمسان»يف اجلزائر، وبني صفوف اجليش، مثَّ انصرف إ ىل حل   مشكلة 
 .(1)ووجود اإلسبان يف وهران يعيقان حلَّ املشكلة

كان حاكم تلمسان )أبو زاين( أمحد الثَّاين قد توىلَّ احلكم بدعم من العثماني  ني، غري أنَّه مالبث أن خضع 
ره األهايل له، وقرَّروا خلعه ق يف تيَّارها، وأخذ يتقرَّب من اإل سبان، ممَّا أدى إ ىل كاملؤامراٍت خارجيٍَّة، وانس

عن العرش، ومبايعة أحد أخوته )احلسن( فتوجَّه أبو زاين إ ىل وهران طالبًا للدَّعم من اإل سبان، ومقد  مًا هلم 
التَّعهُّدات أبن حيافظ على والئه هلم، فقرَّر حاكم وهران انتهاز هذه الفرصة، فجهَّز جيشاً، وانضمَّ إ ليه مجوع 

سبان من بين عامر، وفليتة، وبين راشد، وعلى رأسهم القائد املنصور بن بو غنام، وتقدَّموا إ ىل اخلاضعني لإل  
بعاد احلسن، وإ عادة تنصيب أبو زاين على عرش املدينة، وما أن علم احلسن بن خري الد  ين  تلمسان إل 

ع اإل سبان من الوصول إ ىل هدفهم، بتحرُّك القوَّة اإل سبانيَّة، حَّتَّ قاد اجليش اإل سالميَّ يف تلمسان ليمن
، الَّذي اعَّتف بسلطة (2)ومتكَّن حسن بن خري الد  ين من ذلك، ودعم حليفه امللك حسن يف تلمسان

الدَّولة العثمانيَّة، كما ترك الباشا حسن بن خري الد  ين حاميًة عثمانيَّة بقيادة القائد حممد يف قلعة املشوار يف 
ظلَّ نفوذ الدولة العثمانية مهتزًَّا خارج تلمسان، بسبب مضايقات بعض القبائل تلمسان، إال أنه مع ذلك 

 .(3)اجملاورة بقيادة املزوار بن بو غنام، الَّذي يرغب يف مساندة زوج ابنته األمري موالي أمحد حليف اإلسبان
، فالتفوا حوله، ودفعوه إ ىل قامت الدَّولة العثمانيَّة بدعم السُّلطان الشَّريف السَّعدي بنحو عشرين ألف جماهدٍ 

بناء مراكب حربيٍَّة لالستيالء على إ سبانيا، فوافق الشَّريف السَّعدي على ذلك، وصرف هلم أجورهم، 
 .(4)ٍت هلمآومكاف

                                                           
 (.39، 38انظر: اتريخ اجلزائر احلديث حملم د فارس، ص ) (1)
 (.22، 21انظر: اجلزائر واحلمالت الص ليبية، ص ) (2)
 (.329انظر: جهود العثماني ني، ص ) (3)
 (.330املصدر السابق نفسه، ص ) (4)
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واستطاع الشَّريف السَّعدي أن ينهي احلكم الوطاسي، وأصبح اإل سبان متخو  فني من هجوم عثماين سعدي 
ستحكامات مليلة، وفرضت عدَّة إجراءات أمنية على جبل طارق، وقادش، وغري مشَّتك، فقاموا إبهناء ا
 ذلك من االحتياطات.

لقد ظهر السَّعديون أوَّل األمر كمحر  رين للمغرب من الوجود املسيحي، فأكسبهم ذلك أتييد املسلمني؛ إ ذ 
ًة لتحقيق ذلك، مثَّ عرضت على اعتربوا ذلك نوعًا من اجلهاد، فقدَّمت الدَّولة العثمانيَّة مساعداٍت كبري 

السَّعديني مشروع اسَّتداد األندلس، إ ال أنَّه بعد أن دانت بالد املغرب للشَّريف السَّعدي، وانتهاء احلكم 
هناء احلكم العثماين فيها، وعندما  الوطاسي، توجَّه الشريف أبنظاره حنو تلمسان، فأرسل جيوشًا كبرية إل 

ه محالت؛ ماع، واحنراف الشَّريف السَّعدي عن اهلدف اإل سالمي؛ أرسلت لشعر العثمانيُّون بتلك األط
 .(1)ليعود إ ىل بالده

ط، فقاموا مبناوشاٍت حبريٍَّة أزعجت  استمرَّ اجملاهدون يف مشال أفريقية يهد  دون أمن غرب البحر املتوس  
دون من أهايل الشَّمال األفريقي اجلزء من البحر الت  جارة، والسُّفن احملمَّلة بني إ سبانيا، وإ يطاليا، وغطَّى اجملاه

املتوسط بني سردينيا والسَّاحل األفريقي، وبذلك اضطرت السُّفن املسيحيَّة أن تطرق الطُّرق األكثر أماانً 
ابلقرب من رأسي كورسيكا، ولكن االحتالل الفرنسي للرأس مبساعدة العثماني  ني هدَّدوا أيضًا االتصاالت 

، وإ يطاليا، ومل تكن هناك مهلٌة لشارل اخلامس يف الد  فاع عن الطُّرق البحريَّة ضدَّ القسطنطينيَّة بني إ سبانيا
 .(2)اليت كانت حلمه منذ سنوات طفولته، كما أنَّه صار غري قادٍر على تقدمي مصاحل مباشرٍة إل سبانيا

ين بربروسة:  أواًل: آخر أايم خري الدِ 
ة األسطول العثماين، وحقَّق انتصاراٍت رائعٍة هزَّت أوربة كلَّها، وبعد أن حتالفت استمرَّ خري الد  ين يف قياد

الدَّولة العثمانيَّة مع فرنسا جعل خري الد  ين من مدينة )مارسيليا( قاعدًة لقيادته، ومقرَّاً ألسطوله، وهناك   يف 
من إسبانيا، كما ابعوا فيها رقيق اإل سبان مرسيليا   ابع خري الد  ين ورجال أسطوله الغنائم الَّيت محلوها معهم 

من الر  جال، والن  ساء. فتداولتهم أيدي القوم، واشَّتاهم الفرنسيُّون بضاعًة راحبة، مثَّ أخذوا يبيعوهنم أبرابٍح 
يطاليَّة، وكان هؤالء بدورهم يعيدون بيع األسرى األرقاء إ ىل اإلمرباطور  طائلٍة إ ىل يهود )ليفورنو( اإل 

 كان( أبرابٍح خياليَّة.)شارل
وانضمَّ األسطول الفرنسي إ ىل األسطول العثماين أبمر من ملك فرنسا، ووضع قائد األسطول الفرنسي 
)األمري فرانسوا دبو بوربون( قوَّاته حتت قيادة )خري الد  ين( ابعتباره القائد العام للقوَّات املتحالفة )العثمانيَّة   

                                                           
 (.334در السابق نفسه، ص )املص (1)
 (.356املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
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قام به )خري الد  ين( هو قيادة القوَّات ملهامجة )نيس( وطرد حاكمها )دوق سافوا(  الفرنسيَّة( وكان أوَّل عملٍ 
 وانتزاعها من احلكم اإل سباين، وإ عادهتا مللك فرنسا.

مثَّ استقرَّ خري الد  ين أبسطوله يف مدينة )طولون( وجعلها قاعدًة للجيش اإل سالمي واألسطول اإل سالمي، 
ا أبمر ملك فرنسا، وتركوها يف أيدي املسلمني. اثرت اثئرة املسيحيَّة مجعاء ضدَّ بعد أن غادرها معظم سكَّاهن

هذا التصرُّف الفرنسي، وأخذت الد  عاية املضادة للمسلمني ّتتاح أرجاء أوربة، حيملها اإل سبان، وغالة 
قتلع أجراس الكنائس، فلم االصَّليبيَّة، ويستثمروهنا إ ىل أقصى احلدود. ومن ذلك قوهلم: )إ نَّ خري الد  ين قد 

تعد تسمع يف طولون إ ال أذان املؤذ  نني( وبقي خري الد  ين، واجلند اإل سالمي مبدينة طولون حَّتَّ سنة 
 م.1544

مثَّ اضطر  (1)وكان )شارلكان( أثناء ذلك قد هاجم مشال شرقي فرنسا، واهنزم حتت جدران )شاتوتيريي(
كة التمرُّد الربوتستانيت   ضدَّ الكاثوليكيَّة بصفٍة عامٍَّة، وضده بصورٍة للذَّهاب إ ىل أملانيا، حيث كانت حر 

 خاصٍَّة   قد أخذت أبعاداً خطريًة، وأرغمه ذلك بعد أن هوى جنمه، وذبل عوده   بنتيجة نكبته أمام اجلزائر  
وا(. ونتج م يف مدينة )كريسيب دي فال1544أيلول )سبتمرب(  18إ ىل عقد معاهدٍة مع ملك فرنسا يوم 

عن هذه املعاهدة جالء )خري الد  ين( وقوَّاته عن مدينة )طولون( ورجع إ ىل العاصمة )إ ستانبول(. ومبا أنَّ 
احلرب مل تتوقف بني إ سبانيا واملسلمني، فقد استمرَّ )خري الد  ين( يف ممارسة األعمال القتاليَّة أثناء طريق 

لس شيوخها، فأرسل له جمموعًة من اهلدااي الثَّمينة مقابل عدم عودته، فتوقف أمام مدينة جنوة، واراتع جم
التَّعرض للمدينة أبذًى، فتابع )خري الد  ين( طريقه حَّت وصل جزيرة )ألبا( الَّيت كانت حتت حكم إ سبانيا   

السَّاحليَّة،  والَّيت أصبحت منفى انبليون بوانبرت فيما بعد   فاحتلَّها، وغنم ما هبا، كما احتلَّ عدداً من املدن
ومن بينها مدينة )لبياري( ورجع إ ىل العاصمة بسفنه مثقلًة ابلغنائم، فاسُتقبل كأحسن ما تستقبل به األمُّ 

 أبناءها الربرة.
ومل يعم  ر خري الد  ين بعد ذلك طوياًل، ومضى إ ىل جوار رب  ه، وكان قد سبقه رفيق جهاده حسن ابشا 

 م.1544الطوشي سنة 
خري الد  ين( جنٌم طاملا أضاءت له مساء املسلمني يف الرب  ، والبحر، وانطوت بغيابه صفحٌة وغاب بوفاة )

 انصعٌة من صفحات اجلهاد يف سبيل هللا ؛ لتبدأ صفحٌة جديدٌة.
ميان، وحقَّق فوزًا عظيماً، واتَّصف ابلوفاء، واإل خالص، وإ نكار الذَّات،  لقد قاد خري الد  ين حروب اإل 

ائم للتَّضحية، والص  دق، والشَّجاعة بكل   أشكاهلا، وحيفظ لنا التَّاريخ ردَّه على واالستعداد  « شارلكان»الدَّ
                                                           

 (.166انظر: خري الدين بربروسة للعسلي، ص ) (1)
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م قتلوا أخويه إ لياس، وعروج، وإ ن  عندما قال له: )جيب أال تنسى: أنَّ اإلسبان مل خيذلوا يف معركٍة، وأهنَّ
أخويه(. فأجاب خري الد  ين: )سَّتى غداً،  قبةاقبته ستكون كعامتادى فيما هو عليه، وركب رأسه؛ فإ نَّ ع

وإ نَّ غدًا ليس ببعيد: أنَّ جنودك ستتطاير أشالؤهم، وإ ن مراكبك ستغرق، وإ نَّ قوادك سريجعون إ ليك 
اجلزائر بعد وفاة عروج بربروسة خرج له خري الد  ين وكل ه « شارلكان»مكلَّلني بعار اهلزمية(. وعندما حاصر 

ْ ﴿يع قوَّاده وجنوده قوله تعاىل: على مجحزٌم، وعزٌم، وتال  وا ُ َُ َ إِن تَن ۡقَداَمُكۡم  ٱّللذ
َ
ُۡكۡم َويُثَب ِۡت أ َُ ﴾ ٧يَن

وتقدَّم للميدان ومعه رجاله، وقال هلم: )إ نَّ املسلمني يف املشرق واملغرب يدعون لكم ابلتَّوفيق ؛  [7محمد:]
جلنود الصَّليبي  ني سريفع من شأن املسلمني، وشأن هلؤالء ا ألنَّ انتصاركم انتصارهم، وإ نَّ سحقكم

 .(1)اإل سالم(
 .(2))فصاحوا كلُّهم: )هللا أكرب!( وهامجوا اإل سبان، فأابدوهم عن آخرهم(

إ نَّ هذه الصورة ال َّتتلف أبداً، ال يف شكلها وال يف مضموهنا عن صور أولئك القادة اجملاهدين يف سبيل 
نيا رسالة اإل سالم، غري أنَّ املوقف العامَّ مل يكن يف عهد هللا، والَّذين خرجوا من جز  يرهتم، فحملوا إ ىل الدُّ

)خري الد  ين( مشاهبًا ملا كان عليه أايم الفتح، فقد أخذ الضَّعف طريقه إ ىل قلوب املسلمني، وأنظمتهم، فقد  
مارسة دورهم يف التَّأثري على التيار كانوا من قبل حتت قيادٍة واحدٍة ال تسمح ألعداء الدَّاخل ابلظُّهور، أو مب

، يف حني أصبح هلؤالء دورهم يف توجيه األحداث، وكان أخطر ما يف األمر: أنَّ هؤالء كانوا حيتلُّون  العام  
 مراكز قياديًَّة تسمح هلم مبمارسة دوٍر خطرٍي ضدَّ مواطنيهم، وإ خواهنم يف الد  ين.

ذه العمليَّات لو مل تتوافر كفاءٌة قياديٌَّة عاليٌة، تتوىلَّ إ دارة املعركة يف  لقد كان احملال حتقيق النَّجاح يف مثل ه
 كل   مرحلٍة من مراحلها الصَّعبة.

وقد توافرت العوامل الثالثة للنَّصر: شعٌب جماهٌد يف سبيل هللا، وتطبيٌق رائع للعقيدة القتاليَّة اإل سالميَّة، 
 وقيادٌة على درجٍة عاليٍة من الكفاءة.

بذلك انتصر )شعب اجلزائر( وبذلك انتصر خري الد  ين، فكتب شعب اجلزائر مع خري الد  ين حتت سيادة 
 الدَّولة العثمانيَّة قصَّته الرَّائعة يف اجلهاد، واجملاهدين.

 ومل يكن )خري الد  ين( قادراً على حتقيق ما يريده لوال ما قام به شعب اجلزائر اجملاهد، وما كان شعب اجلزائر
ليصل إ ىل هدفه لوال توافر قيادٍة حازمٍة، مارس )خري الد  ين( دوره يف تكوينها، ووضعها لتصبح على مستوى 

 األحداث.

                                                           
 (.171، 170انظر: خري الدين بربروسة، ص ) (1)
 (.171املصدر السابق نفسه،ً  ) (2)
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لقد مضى خري الد  ين إ ىل جوار رب  ه راضيًا مرضيَّاً، وبقي، وبقيت األمَّة اإل سالميَّة ترد  د على مدى الدَّهر 
 .(1)اجلهاد، وقيمه يف سبيل هللا ومبادئالعقيدة، قف البطوليَّة الَّيت صنعتها اتلك املو 

ين عن اجلزائر:  اثنياً: عزل حسن بن خري الدِ 
كان حسن بن خري الد  ين بربروسة بعد أن هزم السَّعدي  ني يف تلمسان، ووطَّد دعائم احلكم العثماين فيها 

فرنسا الَّيت كانت ترتبط ابلدَّولة م انتهج سياسًة مضادًة لكل   الدُّول األجنبيَّة، مبا فيها 1151ه /959
فادة من االمتيازات االقتصاديَّة الَّيت منحت هلا مع اإلالعثمانيَّة بروابط رمسيَّة جي  دة، ساعدت الفرنسيني على 

إستانبول، والَّيت مشلت مجيع أقاليم الدَّولة العثمانيَّة، غري أنَّ حسن بن خري الد  ين مل يلتزم بذلك، وأعلن 
فرنسا يف مناسبات عديدٍة، فما كان من فرنسا إ ال أن أرسلت سفريها املعتمد يف إستانبول إ ىل عداءه ل

اجلزائر هبدف معرفة املدى الَّذي سيصل إ ليه حسن بن خري الد  ين يف عدائه لفرنسا، وفيما إ ذا كان هذا 
 العداء سيؤثر على العالقة االقتصاديَّة ما بني فرنسا وبيلربكية اجلزائر.

اجتمع سفري فرنسا ابلبيلربك حسن بن خري الد  ين، وعرض عليه تقدمي مساعدات عسكريَّة ؛ لتنفيذ مشروع 
قف االدَّولة العثمانيَّة يف مهامجة إ سبانيا، وجندة مسلمي األندلس، لكنَّ حسن رفض هذا العرض، ملعرفته مبو 

: أنَّ قضيَّة اجلهاد هي قضيٌَّة خاصٌَّة ابملسلمني، فرنسا السَّابقة من الدَّولة العثمانيَّة نفسها، وأعلن صراحةً 
وبنيَّ أبنه ال ينتصر بكافر على كافٍر، ورجع السَّفري الفرنسي إ ىل إستانبول، حَّتَّ أوغر صدر الباب العايل 

حدة بقوله: )إ نَّ السُّلطة الواسعة املطلقة اليت ميارسها حسن بن خري الد  ين وحماولته توسيع مملكته ستحط  م و 
 خاصًَّة: أنَّ والدته من األسر اجلزائريَّة املعروفة. (2)الدَّولة العثمانيَّة، وهتد  د كياهنا ابالنقسام(

رأت الدَّولة العثمانيَّة: أنَّه لزامًا عليها تغيري سياستها يف املنطقة خاصًَّة بعد أن صار املغرب حليفًا قوايً 
ذ السُّلطان عدَّة تدابري ملواجهة احلالة لإل سبان، ممَّا أدَّى إ ىل قلب املوازين  االسَّتاتيجيَّة رأساً على عقب، فاَّتَّ

اجلديدة، ومن ذلك عزل السُّلطان سليمان القانوين بيلر بك اجلزائر حسن بن خري الد  ين بدعوى اإل ساءة 
 .(3)وإ ىل حسن اجلوار إ ىل حسن اجلوار مع املغرب، كما دعا إ ىل الوحدة اإل سالميَّة،

م بداًل من حسن 1552ه / يناير 960سندت الدَّولة العثمانيَّة بيلر بيكية اجلزائر إ ىل صاحل رايس يف صفر أ
 .(4)بن خري الد  ين

 اثلثاً: رسالة السُّلطان سليمان القانوين ِإىل حاكم فاس حممَّد السَّعدي:
                                                           

 (.176املصدر السابق نفسه، ص ) (1)
 (.32 – 30ص )انظر: اجلزائر واحلمالت الصليبية للعسلي،  (2)

 (.91، 90انظر: بداية احلكم املغرب للسودان الغرب حملم د الغرب، ص ) (3)
 (.79انظر: املغرب يف عهد الس عدي ني، عبد الكرمي كرمي، ص ) (4)
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قاين الزال انفذاً مطاعاً ابلعون الرَّابين، ااخل )... هذا مثالنا الشَّريف العايل السُّلطاين، وخطابنا املنيف السَّامي
فخمي األكملي األرشدي، األوالصَّون الصَّمداين أصدرانه إ ىل اجلناب العايل األمريي الكبري األكرمي 

بويَّة األعديل اهلامي املاجد النَّصريي الذَّخريي احلسيب النَّسيب نسل السُّاللة اهلامشيَّة، فرع الشَّجرة الزَّكيَّة النَّ 
طراز العصابة العلويَّة احملفوف بصنوف لطايف عواطف امللك الصَّمد حاكم والية فاس يومئٍذ الشَّرف حممَّد 

 دام علوُّه، وزاد مسوُّه.
أصدران هذا املثال الشَّريف العايل إ ىل جنابه العايل خنصُّه منا بسالٍم بتكميل صالة )الص  الت( احملبَّة 

، وتتأكَّد بعطره صالت املودَّة ابلتَّسليمات الزَّكيَّات وبعد.. فإ نَّ هللا جلَّت قدرته، ابلتَّحيَّات الطَّيبات
وعظمت مشيئته منذ أقامنا يف دولٍة هائلٍة نركب خيوهلا، ونعمٍة طائلٍة تسحب ذيوهلا، وسيادٍة سائدٍة  

ميان هبا منصوٌر، كالشَّمس وضحاها، وسعادٍة ساعيٍة كالقمر إ ذا تالها، وخصَّنا خالفًة جليلًة  عضُد اإل 
طف منحنا سلطًة ساعُد اإل سالم هبا مرفوٌع، ال جرم وجب علينا، وحتتَّم على ذمَّتنا أداء )شكر( هذا اللُّ 

َٰلَِك فَۡضُل ﴿،اجلسيم، واإل حسان العميم ِ َذ ُ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء  وَ  ٱّللذ ودائماً  [4: الجمعة]﴾٤ ٱۡلَعِظيمِ  ٱلَۡفۡضلِ ُذو  ٱّللذ
له أمجعني، والقيام يف إ طفاء آسنة األولني عليه الصَّالة وعلى عادتنا االهتمام إب جراء الشَّرع املبني، وإ نفاذ 

انئرة الكفر والطُّغيان، وطي   الظُّلم، والعدوان، ونشر العدل، واإل حسان، وملَّا بلغ مسعنا الشريف: أنَّ أمري 
 حيسن اجملاورة مع جريانه، ومال إ ىل جانب العنف، واالعتساف، األمراء بوالية اجلزائر سابقًا حسن ابشا مل

لناهم غريه،  اد مع اجملاهدين محاة الد  ين، لذلك بدَّ ونبذ وراء ظهره طرق الوفاق، واالئتالف، وسدَّ ابب االحت  
الكرام كبري  فأنعمنا بوالية اجلزائر على مملوك حضرتنا العليَّة، وخالصة خدام أعتابنا اجلليلة أمري األمراء

 الكرباء الفخام ذي اجلالل، واإلكرام، واالحَّتام،
قباله لفرط شهامته، إصاحب الفرد واالحتشام، املختص   مبزيد عناية امللك األعلى صاحل ابشا دام 

راع )الشَّرع( الشَّريف املتني، وشجاعته، وكمال دينه، وداينته، فوضنا إ ليه تلك الداير، وأمران إب قامة الش  
حياء توقري سي  د املرسلني، وصون الرَّعااي، وحفظ الربااي الَّذين هم ودائع هللا تعاىل، وأن يكون مع األهايل وإ  

اد، وأمجل ات  ف اً فيما يتعلَّق ابلدَّولة والد  ين وقيام انموس سلطاننا املتني، مثابراً ااإل سالم على أكمل احت   ق، جمدَّ
رة الفجرة املتمر  دين، على أنَّ أقصى مراد حضرتنا العليَّة إ حياء مراسم على دفع أعداء الد  ين، وقمع الكف

اد أمناء شرع ااإل سالم، وإ طفاء انئرة الكفرة واملتمر  دين الل  ئام، وذلك املرام يكون ابت  ف ق أمراء اإل سالم، واحت  
 األانم، ويتمُّ به الن  ظام، وال ينفي آلاثرهم يف الشُّهور واألعوام.

ق واملراحم، وينظر بينهم بكمال العدالة، وحسن ارانه أيضًا أن ينظر إ ىل أحوال املسلمني بنظر اإل شفوأم
 منني مطمئنني، ال خوٌف عليهم، وال هم حيزنون.آاملكارم؛ ليكونوا يف أايم دولتهم العادلة 
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د األنبياء، وأحفاد سي  د وال بدَّ لكم أن حتسنوا اجملاورة، وتذهبوا طريق حسن املعاشرة مع كونكم أوالد سي   
األصفياء، مسعنا عدلكم، وإ نصافكم، وبكمال التَّقوى، وصفات الكمال ات  صافكم، ولذلك الشَّأن كتبنا 
إ ليكم منشورًا يوجب مضمونه املصافاة، ويشفي مكنونه أن تكون املودَّة يف أقصى الغاايت، ولكم أن تنبئوا 

 .(1)العالية...( أبخبار صحَّتكم الغالية إ ىل أعتابنا
 م مبقام أدرنة.1552حتريراً يف أوائل شهر حمرم سنة تسع ومخسني وتسعمئة، املوافق يناير 

كما بعث السُّلطان سليمان القانوين خبطاٍب آخر إ ىل حاكم املغرب حممَّد الشَّيخ السَّعدي، مينحه خبلٍع، 
الشَّريف.. إ خل أصدران إ ىل اجلناب العايل حاكم  واخلطاب عبارة عن مرسوٍم سلطاين ٍ قال فيه: ).. هذا مثالنا

فاٍس يومئٍذ الشَّريف حممَّد... خنصُّه بسالم تتكمَّل به صالت احملبَّة ابلتَّحيَّات الطَّي  بات، وتتأكَّد بعطره 
 صالت املودَّة ابلتَّسليمات الزَّاكيات، وبعد:

ولة هائلٍة نركب خيوهلا، ونعمٍة طائلٍة نسحب ذيوهلا، فإ نَّ هللا جلَّت قدرته، وتعالت عظمته منذ أقامنا يف د
وسيادٍة سائدٍة كالشَّمس وضحاها، وإ مضاء سين سنن سي  د األولني واآلخرين، ومظاهرة محاة الد  ين، 
وجماهدي الكفرة املتمر  دين، وأنت من أوالد سي  د املرسلني، وقائد الغر   احملجَّلني صلوات هللا عليه، وسالمه، 

قدامك، وكمال دينك، وداينتك، وخلوص طويَّتك، وصفاء سريتك، وقيامك إمسع سيادتنا العليَّة حسن وقد 
يف الذَّب   عن املسلمني، وقمع أعداء الد  ين، ولذلك الشَّأن حباك إ حساننا الشَّريف العايل السُّلطاين، ورعاك 

ث خلٍع سنيَّة لتكون صلًة للمحبَّة منَّا، قاين، فأنعمنا عليك، وعلى والديك بثالاجزيل فضلها السَّامي اخل
وسببًا لنسج املودَّة بيننا؛ على أنَّ أقصى مراد حضرتنا العليَّة أن يكون أهايل اإل سالم، ومحاة دين النَّيب   عليه 

 منني مطمئن  ني، ال خوف عليهم، وال همآالسَّالم يف أايم دولتنا العادلة يف أكمل الرَّاحة، وأمجل االسَّتاحة 
 .(2)حيزنون إ ن شاء هللا تعاىل...(

 رابعاً: مرسوم السُّلطان العثماين بتقليد صاحل رايس مقاليد الوالية:
بعث السُّلطان العثماين مرسومه إ ىل العلماء، والفقهاء، وسائر رعااي اجلزائر يعلمهم فيه بتقليد صاحل رايس 

 مقاليد الوالية، وقد جاء يف ذلك املرسوم ما يلي:
هذا مرسومنا.. أرسلناه إ ىل العلماء، والفضالء، والفقهاء، واألئمَّة، واخلطباء، ومجيع العلماء، والقوَّاد، ).... 

والنُّقباء، وسائر رعاايان بوالية اجلزائر الغربيَّة، زيد توفيقهم يتضمن إعالمهم: أن صدقاتنا الشريفة العالية 
لطانية قد أنعمت على مملوك حضرتنا العالية، ومعتمد دولتنا القانية قانيَّة، وعوارضنا السَّنيَّة السَّامية السُّ ااخل

                                                           
 (.364انظر: جهود العثمانيني، ص ) (1)
 (.365املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
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قبااًل بوالية اجلزائر لفرط شهامته، وشجاعته، وكمال قوَّته، وصالبته، إأمري األمراء الكرام.. صاحل ابشا دام 
لرَّعااي الَّذين هم وحسن سريته، وصفاء سريرته، فوَّضنا إ ليه تلك األرض، وأمرانه إب حياء السُّنن، والفروض، وا

ودائع هللا تعاىل، وحفظ الثُّغور، وسد خارق األمور؛ لتكون رعااي أهل اإل سالم مثَّة يف أايم دولتنا العادلة يف 
األمراء  منني مطمئنني، ال خوف عليهم، وال هم حيزنون، فليكونوا مع أمريآ أكمل الرَّاحة، وأمجل االسَّتاحة،
راط املستقيم،  ق، مراد حضرتنا قياماوأكمل ات  فاملشار إ ليه على أحسن حاٍل،  قاموس الشَّرع القومي، والص  
 سي  د األانم، وحفظ العباد، وصون البالد، وقمع الكفرة الفجرة بكل   انٍد، وإ حيائه مراسم اإلسالم، وطريقة

 .(1)جٌَّة مبضمونه(وتقبلوا ذلك، وتعتمدونه، وهللا تعاىل هو املوفق مبن  ه، ومينه، والعالمة الشَّريف ح
 م.1552حتريراً يف أوائل حمرَّم سنة تسع ومخسني وتسعمئة املوافق يناير 

 
 

* * * 
 

  

                                                           
 (.366املصدر السابق نفسه، ص ) (1)
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 املبحث السَّابع
 سياسة صاحل رايس

 مل صاحل رايس يف سياسته الدَّاخلية على حتقيق أمرين:ع
   حتقيق الوحدة بصفٍة اتمَّة مطلقٍة بني كل   أجزاء اجلزائر.1
 ة أجزاء الصَّحراء اجلزائريَّة ضمن هذه الوحدة ؛ حَّتَّ يتفرَّغ لألندلس.  إ دخال بقيَّ 2

 أمَّا سياسته احلربيَّة اخلارجية؛ فقد كانت ترمي إ ىل ثالثة أهداف:
 إ بعاد اإلسبان هنائياً عن أراضي اجلزائر. أوهلا:

 غربيَّة السَّعدية.ت الَّيت تقوم هبا الدَّولة املآواملفاج وضع حدٍ  فاصٍل للمشاغبات، اثنيها:
 .(1)إ عالن نفري اجلهاد العام، والسَّري برَّاً، وحبراً على رأس اجليوش اإل سالميَّة إ ىل بالد األندلس واثلثها:

مارات املستقلَّة لنفوذ  ابتدأ صاحل رايس يف مستهل   واليته بتحقيق الوحدة الدَّاخليَّة، واستطاع أن خُيضع اإل 
قوى ممَّا كان عليه، مثَّ بدأ صاحل رايس يف خمطَّطه حنو أوأصبح وضع العثماني  ني يف اجلزائر الدَّولة العثمانيَّة، 

املغرب األقصى، واستفاد من الظُّروف الَّيت مترُّ هبا تلك الد  اير، ووقف مع أحد أفراد أسرة بين وطَّاس الَّذي 
 فقد أمله يف وقوف اإل سبان، والربتغالي  ني معه.

ات العثمانيَّة للوقوف مع أب حسُّون الوطَّاسي، وحصلت اصطداماٌت عسكريٌَّة بني قوَّات حممَّد وحترَّكت القوَّ 
الشَّيخ، والقوَّات العثمانيَّة قرب ابدس؛ الَّيت رسا هبا األسطول العثماينُّ إ ال أنَّ اهلزمية حلقت ابلقوَّات 

 اصلوا زحفهم حنو الدَّاخل، وقبل أن تنتهي سنةالسَّعديَّة، ممَّا أفسح اجملال أمام العثماني  ني لكي يو 
م سقطت مدينة اتزة يف يد العثماني  ني الَّذين اشتبكوا مع السَّعدي  ني يف معارك متواصلٍة أمهُّها 1553ه /963

بكدية املخايل يف ساحة فاس، عند ذلك تقدَّمت القوَّات العثمانيَّة، ومعها أبو حسون حنو فاس الَّيت دخلتها 
 .(2)م1554يناير  8ه /964ر سنة صف 3يف 

مام للسُّلطان العثماين     .(3)وأعلن الباب العايل ضمَّ املغرب إ ىل الدَّولة العثمانيَّة بعد أن خطب اإل 
املغربيَّة القريبة من  ئازداد فزع اإل سبان، والربتغال لرؤية األساطيل العثمانيَّة؛ وهي تسيطر على بعض املوان

يت سيطر عليها العثمانيُّون، ومن مثَّ خافوا منها التَّوجُّه لألندلس، وقد جاء يف الر  سالة الَّيت مراكز احتالهلم الَّ 
بعثها امللك الربتغايلُّ )جان الثالث( إ ىل اإلمرباطور شارل اخلامس، ما يدلُّ على هذا الفزع ؛ إ ذ كتب إ ليه 

                                                           
 (.366: جهود العثماني ني، ص )انظر (1)
 (.81، 80انظر: املغرب يف عهد الدولة السَّعدية، ص ) (2)
 (.91انظر: بداية احلكم املغرب يف السودان الغرب، ص ) (3)
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قدامهم يف هذه البالد؛ ألنَّ ذلك يشك  ل عثماني  ني ألحيثُّه على التَّدخُّل يف املغرب للحيلولة دون توطيد ال
 .(1)خطراً كبرياً على مصاحل األمَّتني

مكث صاحل رايس مبدينة فاس أربعة أشهر ضمن خالهلا استقرار األمور للدَّولة العثمانيَّة، ويف خالل تواجده 
سبان، فأرسل فرقًة من جيشه إ ىل الر    يف املغرب اسَّتجع من اإل سبان معقلهم يف فاس مل يَّتك اجلهاد ضدَّ اإل 

، كما حاول صاحل رايس أن يستبدل الباشا العثماين بوحسون (2)الكبري ابديس، أو صخرة فالني كما يْدعوهنا
قَّتاح املرابطني الصُّوفي  ني للقيام على حكم فاس ابسم اابلشَّريف اإل دريسي الرَّاشدي موالي بوبكر، بناًء على 

عادة بوحسون إ ىل حكم فاس، فأذعن السُّلطان العثم اين، إ ال أنَّ ثورة األهايل اضطرت صاحل رايس إل 
يادة العثمانيَّة من حيث اخلطبة ابسم السُّلطان العثماين،  بوحسون لشروط العثماني  ني بشأن احلفاظ على الس  

 .(3)قامة حاميٍة عثمانيٍَّة يف مقر   بالطهإو 

  اد األندلس:متهيده للعمل املشرتك يف اسرتد 
مل يكن صاحل رايس يهتمُّ قبل كل   شيء إ ال مبحاربة اإل سبان، وال يهدف من وراء أي   عمل إ ال مجع القوى 
اإل سالميَّة من أجل تطهري البالد من التواجد املسيحي، كان يرى قبل كل شيٍء وجوب طرد اإل سبان من 

له ذلك، وسلطان السَّعديني ابملغرب يَّتبص به الدوائر،  وهران، قبل النُّزول إ ىل األندلس، لكن كيف يتسىنَّ 
وسلطان قلعة بين عباٍس ببالد جباية يعلن انفصاله، واستقالله، ترامت لصاحل رايس يومئٍذ األنباء عن ضعف 
يق، فرأى صاحل أن يغتنم الفرصة، وأن يبدأ  القوى اإل سبانيَّة مبدينة جباية عالوًة عن معاانة احلامية ابلض  

طهري الشَّرق من اإل سبان قبل أن يطه  ر الغرب، ولعلَّ إ نقاذ جباية سيكون له أثٌر يف عودة ملك جباية إ ىل بت
م 1555ه / يناير 963حظرية الوحدة اإل سالمية، وحتت ضغط السُّكان سار صاحل رايس يف ربيع أوَّل سنة 

عزَّزهم يف الطَّريق ابجملاهدين يف إ مارة كوكو،  حنو مدينة جباية على رأس قوٍَّة كبريٍة بنحو ثالثني ألف رجٍل،
فوط  دت اجليوش العثمانيَّة، وحاصروا املدينة، بينما جاء األسطول العثماين حيمل األسلحة واملدافع جبانب 

ودارت معركٌة عنيفٌة، وجنح صاحل رايس يف انتزاع جباية من  (4)القلعة اجليش، وصوَّب املسلمون قذائفهم على
م، ومل يستطع حاكم انبويل من جندة حاكمها يف 1555ه / سبتمرب 963يف ذي القعدة سنة  اإل سبان

 .(1)، كما استسلم احلاكم اإل سباين للقوَّات العثمانيَّة(5)الوقت املناسب

                                                           
 (.81انظر: املغرب يف عهد الدولة السَّعدية، ص ) (1)
 (.342انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص ) (2)
 (.147غربي ة العثماني ة، إبراهيم شحاتة، ص )انظر: أطوار العالقات امل (3)
 (.344، 343انظر: حرب الثالمثئة سنة، ً ) (4)
 (.41انظر: اتريخ اجلزائر احلديث، حممد خري فارس، ص ) (5)
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 أواًل: مقتل بوحسون الوطَّاسي:
وز، وأتى جبنوده إ ىل أن واجه بوحسون منافسة حممَّد الشَّيخ السَّعدي؛ الَّذي مجع قواٍت من السُّوس، واحل

، وكان بوحسون بعد انسحاب العثماني  ني قد أخذ يف إ عداد اجليوش، (2)وصل رأس املاء من أحواز فاس
مثانية شهور، فأمر ابخلروج ملواجهة موالي حممَّد الشَّيخ، والوصول إ ىل  واالت احلرب إ ىل أن انقضت

عظيٌم، واستطاع بوحسون أن يُنزل ابلسَّعدي  ني هزميًة شنيعًة حَّتَّ مراكش، وملَّا تقابل اجليشان قام بينهم قتاٌل 
خرج أنت وأوالدك إ ىل أاستطاع أن يردَّهم على أعقاهبم، مثَّ أرسل بوحسون ملوالي حممَّد الشَّيخ، وقال له: 

تَّة خرج إ ليكم بنفسي، ونَّتك املسلمني بدون قتال، فتظاهر حممَّد، ورجع إ ىل والده، ألقائي، وأان  وإ خوته الس  
الَّذين اجتمعوا على بوحسون، فجعل يطاردهم حَّتَّ طمر به فرسه، فسقط، فطعنوه، فاحتزُّوا رأسه، وأتوا به 

، وهكذا مات بو حسون بعد تسعة شهور من عودته (3)جيشه، فاهنزموا بال قتاٍل، وأخذ حممَّد الشَّيخ فاس
يادة العثمانيَّة على فاس، إ ال أنَّ أحداث  حلكم فاس، وإ ن كانت ضاعت مبوته الفرصة األوىل إل عالن الس  

هذه الوقائع كانت تعين: أنَّ الفرصة ما زالت واسعًة أمام العثماني  ني لتطبيق غزوهم احملل  ي للمغرب، ال سيما 
ن مئتني من  وأنَّ حممَّد الشَّيخ السَّعدي ابسم القضاء على احلزب العثماين بني املغاربة أنزل القتل يف أكثر م

ق قاضي فاس، ووايل احلسن اكبار أعيان فاس فضاًل عن الفقيهني املرينيني: وايل حممَّد عبد الوهاب الزَّق
 .(4)علي حزُّوز خطيب فاس

 اثنياً: التعاون الربتغايل اإِلسباين السَّعدي ضدَّ العثمانيِ ني:
اني  ني، ومن املعارضني لسياستهم التوسُّعيَّة يف بعد عودة فاس للسَّعديني ظهر حممَّد الشَّيخ كخصٍم عنيد للعثم

بالد املغرب، بل واألكثر من ذلك: أنَّه أعلن إ ثر دخوله فاس أبنَّه عازم على الذَّهاب إ ىل اجلزائر ملنازلة 
 العثماني  ني هناك، فهذا التَّنافس السَّعدي العثماين على مشال أفريقية، بل وعلى اخلالفة اإل سالميَّة كان يف

 .(5)صاحل اإل سبان، والربتغال، وال عجب إ ذا رأينا بعد ذلك تقارابً بني هؤالء مجيعاً ضد العثماني  ني
بعث امللك جون الثَّالث رسالًة إ ىل حاكم مازكان الربتغايل الفارودي كالفولو رداً على الطَّلب الَّذي تقدَّم به 

لتزويده بقوَّاٍت عسكريَّة ضدَّ العثماني  ني، كما حدَّدت الر  سالة  ةاملوىل حممَّد الشَّيخ إ ىل كلٍ  من مدريد، ولشبون
بعض الشُّروط الَّيت يراها الربتغاليُّون ملساعدة السَّعدي  ني كتسليم بعض املراكز البحرية املغربيَّة مثل ابدس بنيون 

                                                                                                                                                                      
 (.3/88انظر: اتريخ اجلزائر العام ) (1)
 (.1/344انظر: اتريخ أفريقية الشمالية، شارل جوليان ) (2)
 (.21، 20ة الس عدية ملؤلف جمهول، ص )انظر: اتريخ الد ول (3)

 (.148انظر: أطوار العالقات املغربي ة، ص ) (4)
 (.83انظر: اتريخ الد ولة الس عدية، عبد الكرمي كرمي، ص ) (5)
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، وأخريًا خيتتم امللك الربتغايل يوحنَّا والعرائش، ابإل ضافة إ ىل متوين القوَّات املسيحيَّة الَّيت سريسلها ملساعدته
الثَّالث بضرورة إ خبار اإل مرباطور اإل سباين بذلك للتَّنسيق يف عمٍل مشَّتك ضدَّ العثماني  ني، ونتيجًة هلذا 
التقارب فقد عقدت هدنة بني السَّعدي  ني والربتغال بواسطة حاكم مازكان ملدَّة ستة أشهر، وذلك يف مطلع 

 وظلَّ مفعول هذه اهلدنة زمناً طوياًل. م،1555ه /962
إ ذا كان حاكم مازكان هو ال ذي قام بدور الوساطة مع السَّعديني فإ نَّ املزوار بوغامن هو الَّذي ُكل  ف من قبل 
املوىل حممَّد الشَّيخ ابلوساطة مع اإل سبان، وأوَّل رسالة للمنصور يف هذا الصَّدد، تلك الَّيت بعثها إ ىل حاكم 

م، وقد أخرب املزوار الكونت 1555ه / يناير 963ان اإل سباين   الكونت دي الكودين يف مطلع ربيع أوَّل وهر 
اإل سباين بوصول رسائله، وأنَّه أعلم هبا املوىل حممَّد الشَّيخ، وابنه عبد هللا اللَّذين أعراب عن سرورمها لقدوم وفد 

فعل إ ىل فاس وفدًا يتألَّف من ثالثة أشخاص جاؤوا إ سباين للتَّفاوض معه، وقد أرسل حاكم وهران ابل
 .(1)غربيَّة ضدَّ العثماني  نيق مع املوىل حممَّد الشَّيخ حول إ عداد محلٍة مشَّتكٍة إ سبانيَّة، مالالت  ف

وقد جاء يف التقرير الَّذي رفعه الوفد للكونت حاكم وهران اإل سباين   الَّذي أشرف على سري احملاداثت )... 
أن أسلمناه الرَّسائل.. طلب إ لينا امللك السَّعدي أن نقول له شفواًي عن سبب املهمَّة الَّيت قدموا من  بعد

أجلها إ ىل فاس.. إ نَّنا جئنا استجابًة لطلب موالي عبد هللا، والقائد منصور بن غامن، حيث طلب من حاكم 
 وهران إ رسال بعض الر  جال للتَّفاوض يف أمر اجلزائر.

ا الشَّريف أبنَّه ال يزال عند فكرته، وأنَّه يرغب يف طرد العثماني  ني من بقااي أفريقية، ومن أجل ذلك فهو أجابن
يطلب من جاللة اإل مرباطور إ مداده بعشرة آالف مقاتل مسلَّحني أبسلحٍة انريٍَّة، وأنَّه )أي: الشريف( يرى 

ا يلزم هلؤالء املقاتلني من نفقات، ذلك ألنَّ طرد أبنَّه من املناسب أن يقوم جاللة اإل مرباطور بكل   م
ا هو عمل تستفيد منه ممالك اإل مرباطور، واملسيحيَّة مجعاء... وطالت املذكرات كثرياً، وأخرياً  العثماني  ني إ َّنَّ

ه أن يُع ني علَّمين القائد برمشيده، أبنَّ الشَّريف قد ادَّخر كثريًا من املال حملاربة العثماني  ني، وأنَّه يسعد
 اإل مرباطور على ذلك، وأنَّ األمر مستعجٌل جداً...(.

)... جاء ذكر اجلزائر ماذا نصنع هبا بعد احتالهلا، فكان من رأي امللك السَّعدي حتطيم هذه املدينة وإ زالتها 
بيدًا للمسيحي  ني، ؛ فُيقتلوا، ورفض امللك السَّعدي أن يؤخذوا عوإ ذا امتنعوا متاماً، أما أهلها فتؤخذ أمواهلم،

م أعداٌء له، فيجب معاملتهم معاملة األعداء، أمَّا العرب  وذكر الوفد: أنَّ األتراك أجانب عن البالد، وأهنَّ

                                                           
 (.84، 83املصدر السابق نفسه،ً  ) (1)
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فيمكن أن تَّتك هلم حر  يَّتهم يف حالة استسالمهم دون مقاومٍة. إ ال أنَّ امللك السَّعدي أوضح: أنَّه لن يسمح 
 .(1)داً؛ ألنَّ هذا خمالفٌة للشَّريعة(أبداً أبن يصبح أيُّ عربٍ  عب

يتبنيَّ من خالل ذلك مدى حقد الشَّريف السَّعدي على العثماني  ني، الَّذي مل يتورَّع يف االستنجاد ابلقوى 
املسيحيَّة: إ سبانيا، والربتغال يف سبيل حتقيق أهداف شخصيَّة، حَّتَّ لو كان على حساب عقيدته 

 مني.اإل سالميَّة، ومصاحل املسل
نتيجًة لذلك التقرير فقد بعث الكونت الكوديت حاكم وهران ذلك إ ىل األمري فليب بن اإل مرباطور شارل 
ًا يف الوقت الَّذي يبذل فيه ملك  مشفوعًة خبطاب هذا نصُّه: )... جيب علينا أن نعترب أنفسنا سعداء جدَّ

، حَّتَّ يهاجم ممتلكات جاللة فرنسا عدوُّان األلدُّ كلَّ جهوده للحصول على أسطول السُّلطا ن العثماين  
اإل مرباطور، وكون أمرٍي عربٍ  يعرض علينا نفوذه يف مهامجة العثماني  ني يف اجلزائر، وحماربتهم، وإ بعادهم عن 
  األرض الَّيت حيتلُّوهنا يف أفريقية، وذلك فيما إ ذا قدَّمنا له اثين عشر ألفًا من املقاتلني اإل سبان على حسابه،

كذلك يتعهَّد الشَّريف السَّعدي يف حالة املوافقة أن أبعث أبحد أبنائي رهينًة لديه، وأن يضع املال الالزم 
لتجهيز هذه احلملة بكل   سرعٍة، ومبا أنَّ هذه الصَّفقة ستجرُّ خريًا عظيمًا على جاللته، وعلى املسيحيَّة 

حَّتَّ لو كنت على يقنٍي: أنَّه يريد أن  ليه ابين رهينةً مجعاء فأان ال أتردَّد يف قبول طلب الشَّريف، وأرسل إ  
يذحبه، بل إ نَّين ومجيع من حويل مستعدُّون لتقدمي أنفسنا كرهائن حَّتَّ لو كان الشَّريف يريد بيعنا 

 .(2)...(عبيداً.

 اثلثاً: املخابرات العثمانيَّة تكتشف املؤامرة:
نت حتاك ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة بني ملك املغرب واإل سبان، والَّيت اطَّلع صاحل رايس على تلك املؤامرة الَّيت كا

كان هدفها طرد العثماني  ني من اجلزائر، ألنَّه طاملا أنَّ الدَّولة يف اجلزائر معناه خطٌر على إسبانيا، فبعث صاحل 
، وحامسًا بوجوب رايس للباب العايل خيربه بشأن تلك احملاداثت، فكان جواب السُّلطان سليمان سريعاً 

مهامجة وهران قبل أن تسفر احملاداثت بني اجلانبني السَّعدي، واإل سباين عن نتيجة عمليَّة، فأرسل السُّلطان 
سليمان أربعني سفينًة ملساعدته يف االستيالء على وهران، واملرسي الكبري، ومنذ ذلك الوقت كانت اهلجرة 

ق، الَّذي كان تبعًا لذلك يتجدَّد االعثمانيَّة هي اليت تغذ  ي األوجوالتجنيد الطوعي من خمتلف أحناء الدَّولة 
 .(3)على الدَّوام

                                                           
 (.62، 61انظر: حرب الثالثمئة سنة، ص ) (1)

 (.365، 364المصدر السابق نفسه، ص ) (2)

 (.81انظر: اتريخ اجلزائر احلديث، ص ) (3)
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 رابعاً: وفاة صاحل رايس:
استعدَّ صاحل رايس لفتح وهران، وضمَّ أسطوله إ ىل جانب أسطول السُّلطان وصار لديه حنو سبعني سفينًة، 

 ، وكان ينوي من إ متام زحفه هذا ابملسري إ ىل واجتمع لديه من اجلند ما يقارب من أربعني ألف جنديٍ 
مراكش للقضاء على الفنت، واالضطراابت، وإ خضاعها لسلطانه، ولكنَّ القدر مل ميهله، فتويف صاحل رايس 

 .(1)م عن عمر بلغ سبعني سنةً 1556ه /963ابلطَّاعون يف شهر رجب 
يد البالد اإل سالميَّة، والوقوف هبا صفًا واحدًا ضدَّ ق توحاإ نَّ الدَّولة العثمانيَّة سعت إ ىل ضم   املغرب يف نط

اهلجمات املسيحيَّة، ذلك أنَّ استقراره يف قواعد حبريَّ ة تنتشر على طول سواحل املغرب األقصى املطلَّ ة على 
أو إ سبانيا  احمليط األطلسي يعين يف حقيقة األمر جناح األساطيل العثمانيَّة يف اعَّتاض الطُّرق الرب  يَّة للربتغال،

مع العامل اجلديد، والشَّرق، من هنا نرى أنَّ جناح الفكرة كان يعتمد أساسًا على وصول العثماني  ني إ ىل تلك 
السَّواحل ليشاركهم يف ذلك اجملاهدون الَّذين عملوا سنواٍت طويلًة حتت إمرة أمراء البحر العظام، أمثال خري 

 .(2)الد  ين، وعروج بربروسة، وصاحل رايس
قام القائد حيىي إب كمال خطة صاحل رايس، فأحبر حنو وهران، ويف الطَّريق وصلت األوامر السُّلطانيَّة بتعيني 
حسن قورصو ملنصب بيلرابي، ووصلت اجليوش الرب  يَّة، والبحريَّة إ ىل وهران، وحوصرت حصارًا شديداً، إ ال 

ا مل تفتح رغم استعدادات العثماني  ني الكبرية، وذلك بسبب النَّجدات املتواصلة الَّيت كانت تبعثها إ سبانيا  أهنَّ
 .(3)إ ىل املدينة احملاصرة

 خامساً: احتالل حممد الشَّيخ السَّعدي لتلمسان:
انتهز الشَّريف السَّعدي حممَّد الشيخ فرصة عودة األسطول العثماين إ ىل إستانبول، فأسرع إب رسال جيوشه 

ا قد انضموا إ ىل صفوف اجملاهدين يف حماولتهم السَّتجاع وهران، فدخلها حنو تلمسان الَّيت كان رجاهل
الشَّريف السَّعدي على غفلٍة، ووضع على رأسها القائد ابن غنَّام زعيم قبائل بين راشد، ووزير آخر ملوك 

حممود صفا بك، فقد  الزايني  ني احملتمني إب سبانيا، أمَّا احلامية العثمانيَّة املوجودة يف تلمسان بقيادة القائد
 استطاعت الصُّمود يف وجه السَّعديني، حَّتَّ احتوت ذلك اهلجوم السَّعدي.

ً يف توطيد سيطرهتم على املغرب الشَّرقي   لصد   كل   تدخٍل  إ نَّ السَّعديني كانوا يرون يف ضم   تلمسان عاماًل قواي 
ون يف التَّمركز بتلمسان تدعيمًا لوجودهم يف اجلزائر، عثماين   يف املغرب ؛ بعكس العثماني  ني الَّذين كانوا ير 

                                                           
 (.89 – 3/88اتريخ اجلزائر العام للجياليل ) (1)
 (.343انظر: صراع املسلمني مع الربتغاليني يف البحر األمحر، ص ) (2)
 (.367، 366انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص ) (3)



229 
 

املغرب الشَّمالية،  ئقرب نقطة للوصول لألندلس، كما أنَّ شواطأ، ابعتبارها (1)وقاعدًة حصينًة لغزو املغرب
 .(2)واإل سبان والغربيَّة تعترب قواعد رئيسيَّة لتهديد املواصالت البحريَّة للربتغالي  ني

عثمانيَّة بتغيري سياستها مع احلكَّام السَّعدي  ني عندما بعث السُّلطان سليمان القانوين برسالة بدأت الدَّولة ال
إ ىل سلطان الدَّولة السَّعدية يهن  ئه مبا أحرزه من انتصاراٍت، ويعلمه ملا كان عليه بنو مرين من اهلدااي، والرد  ، 

سبق وأن ظهر ذلك يف آخر ملوك دولتهم بوحسون،  واخلدمة، وامليل إ ليه، وأنَّ السلطان يف نصرهتم، وقد
اٍد إ سالميٍ  كبري يواجه به  الَّذي زوَّده أبربعة آالف جنديٍ  كان ذلك يف حماولة من السُّلطان لتكوين احت  
األخطار اخلارجيَّة، غري أنَّ ذلك قوبل ابلرَّفض من السُّلطان السَّعدي حممَّد الشَّيخ، الَّذي ردَّ على مبعوث 

لسُّلطان بقوله: )سلم على أمري القوارب سلطانك، وقل له: إ نَّ سلطان املغرب البدَّ أن ينازعك على حممل ا
 .(3)مصر، ويكون قتاله معك عليه إ ن شاء هللا، وأيتيك إ ىل مصر، والسَّالم(

أظهر طموح حممَّد يظهر من ذلك استياء حممَّد الشَّيخ الَّذي مل يكن يرى شرعيَّة اخلالفة العثمانيَّة، كما 
 .(4)األرض ومغارهبا الشَّيخ الَّذي كان حيلم إب مامة املسلمني يف مشارق

 سادساً: مقتل حممَّد الشَّيخ:
م من قبل حرسه اخلاص، وتطوَّرت األحداث ابملغرب وخاصًَّة فيما 1557ه /964قتل حممَّد الشَّيخ يف عام 

ك جماٌل للشَّك   يف أنَّ العثماني  ني إ َّنا يسعون جادين لالستيالء على يتعلَّق ابلدَّولة السَّعديَّة؛ إ ذ مل يعد هنا
قرب نقطة إ ىل بالد أاملغرب ال ابعتباره اجلزء املتمَّم للشَّمال األفريقي فحسب، بل وألمهيته االسَّتاتيجيَّة ك

 .(5)اإل سبان، والربتغال
  

                                                           
 .(345انظر: صراع املسلمني مع الربتغاليني يف البحر االمحر، ص ) (1)
 (.378انظر: جهود العثماني ني، ص ) (2)

 (.27، 26اتريخ الد ولة الس عدية ملؤلف جمهول، ص ) (3)
 (.379انظر: جهود العثماني ني، ص ) (4)
 (.85انظر: اتريخ الد ولة الس عدية، عبد الكرمي كرمي، ص ) (5)
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  :عودة حسن بن خري الدِ ين ِإىل اجلزائر 
لعثماين ضرورة إ عادة حسن بن خري الد  ين إىل اجلزائر، وذلك بعد مصرع حسن قور عام رأى السُّلطان ا

اجلهاد يف مواطن أخرى، واستبشر النَّاس  م بعد انقطاٍع استمرَّ لعدَّة أعوام قضاها يف1557ه /964
دارة، ورتَّب اجليش ترتيبًا أعانه على ض بطه، وبدأ يف رحلته برجوعه، وشرع يف ترتيب أمور اجلزائر، فنظَّم اإل 

اجلهاديَّة، ووضع أمامه هدفني عظيمني: تطهري الشَّمال األفريقي من الوجود املسيحي، واسَّتداد األندلس 
 .(1)حلوزة املسلمني

 سابعاً: الثَّورات الدَّاخلية يف املغرب األقصى:
رودانت، فقامت ثورة املوىل عثمان اندلعت الثَّورات املناهضة لإل مارة السَّعدية بعد مقتل حممَّد الشَّيخ يف ات

م، وثورة املوىل عمر يف دبدو ابملشرق 1558ه / فرباير عام 965يف السُّوس ابجلنوب يف مجادى األوىل عام 
ه / 966م وثورة املوىل عبد املؤمن يف مراكش يف ربيع األول عام 1558ه / أبريل عام 965يف رجب عام 
اجلديدة الَّيت أنزهلا عبد هللا الغالب بثالثٍة من إ خوته لرفضهم البيعة  م، مثَّ كانت املذحبة1558ديسمرب عام 

بوالية العهد البنه حممَّد املتوك  ل، ممَّا اضطر إ خوته للهروب إ ىل تلمسان، واجلزائر، فهرب املوىل عمر، واملوىل 
 .(2)وذلك خوفاً من القتل عبد املؤمن، وعبد امللك، وأمحد املنصور،

الغالب إ ىل مراكش، مثَّ اترودانت حيث انتقم من قتلة أبيه، كما قضى على ثورة السُّوس الَّيت  قصد عبد هللا
عداد قواته، لصد   احلملة العسكريَّة الَّيت يقودها حسن بن خري  تزعَّمها عثمان، مثَّ عاد سريعًا إ ىل فاس إل 

وقامت بني الطَّرفني معركة على  (3)الحتالل البالد الد  ين الَّذي حاول اغتنام فرصة األحداث الدَّاخلية املغربيَّة
وادي الل  ني ابلقرب من فاس مل تسفر عن شيٍء إ ال أنَّ حسن بن خري الد  ين الَّذي وصلته أنباء عن حترُّك 
اإل سبان من مدينة وهران مبا يوشك أن يقطع عنه خط العودة، فذهب اجليش العثماين إ ىل مرفأ قصاصة يف 

 .(4)كب سفنه، وعاد للجزائر، بينما ذهب قائد تلمسان إ ىل حاميته استعداداً للحوادث املقبلةالشَّمال فر 

 اثمناً: مقتل حاكم وهران الكوديت:
كان الكوديت حاكم وهران يدرك: أنَّ اسَّتجاع العثماني  ني لتلمسان يهد  د الوجود اإل سباين هتديدًا خطرياً، 

وكان الكوديت « وهران»يت جعلها العثمانيُّون قاعدًة هلم للهجوم على الَّ « مستغامن»فقرَّر االستيالء على 

                                                           
 (.380انظر: جهود العثماني ني، ص ) (1)
 (.17ة العثماني ة، ص )انظر: أطوار العالقات املغربي (2)

 (.86انظر: اتريخ الد ولة الس عدية، عبد الكرمي كرمي، ص ) (3)
 (.372انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص ) (4)
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، لذلك أعدَّ قوًة كبريًة تتكوَّن من اثين عشر ألف مقاتٍل، (1)أيمل أن جيعلها قاعدًة للهجوم على اجلزائر
إل سبانيَّة يف وخرج على رأسها، فهاجم مدينة مستغامن، إ ال أنَّ حماولته ابءت ابلفشل ؛ إ ذ تكبَّدت القوات ا

م خسائر فادحًة، وكان حاكم وهران الكوديت من بني 1558ه / أغسطس عام 965ذي القعدة عام 
القتلى، ورغم فشل احلملة اإل سبانيَّة ضدَّ مستغامن، فإ ن العثماني  ني مل يعد لديهم أدىن شك يف تواطؤ املوىل 

احليطة، واحلذر عند حماولة القيام مبساعدة  ن جانبسبان ممَّا جعلهم يتَّخذو عبد هللا الغالب ابهلل مع اإل  
ه / ديسمرب 966الثَّائرين ضدَّ احلكام السَّعدي  ني، فعندما اثر املوىل عبد املؤمن يف مراكش يف ربيع األوَّل عام 

وَّجه م واستنجد بوايل اجلزائر الذي مل ميدَّه أبيَّة مساعدٍة عسكريَّة، بل رحَّب به يف بالد اجلزائر، وز 1558
 .(2)إب حدى بناته، مثَّ واله مدينة تلمسان

 
 

* * * 
 

  

                                                           
 (.94انظر: لسان املغرب، ألب عبد هللا السليماين، ص ) (1)
 (.87انظر: اتريخ الد ولة الس عدية، ص ) (2)
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 املبحث الثَّامن
 يف التَّضييق على اإِلسبان سياسة حسن بن خري الدِ ين

وأخذ « وهران»لتطهري املركز اإل سباين يف « مستغامن»راد حسن بن خري الد  ين أن يغتنم فرصة انتصار أ
، فجنَّد عشرة آالف يستعدُّ يف مدينة اجلزائر جلمع قوى جد يدٍة منظَّمٍة منقادٍة إ ىل جانب اجليش العثماين  

، كما أنشأ قوَّة أخرى، ووضع على رأسها أحد أعوان والده القدامى، ويف الوقت نفسه (1)رجٍل من زواوة
ج خيدمه من حاول احلصول على أتييد القوَّة احملليَّة، فتزوَّج من ابنة سلطان كوكو بن القاضي، وكان هذا الزَّوا 

انحيٍة أخرى يف االستعانة بقوَّة ابن القاضي ملواجهة زعيم قبلي آخر )عبد العزيز بن عبَّاس( الَّذي أعلن 
، بذلك صار أسطول الدَّولة العثمانيَّة يَّتدَّد دائمًا على مدينيت: حجر ابديس، (2)استقالله يف املغرب

 .(3)وطنجة
قائدًا على ابديس، فقام بتخريب  (4)م بو حيىي الرَّايس5581ه /965عنيَّ حسن بن خري الد  ين يف عام

السَّاحل اإل سباين من قرطاجنة حَّتَّ رأس سانت فنست، وصار حتت قيادته يف ابديس عدَّة سفٍن، وتلقَّب 
ع أنَّ بو حيىي ميلك أرب«: فرانسكوا دي إ يبانري»حبقٍ  سي  د مضيق جبل طارق، وقد جاء يف تقريٍر إ سباين ٍ بقلم 

هام، واأل 90سفن حربيَّة األوىل بقيادته، وعلى ظهرها  قواس، واجملانيق، والثَّانية عثمانيًَّا مسلَّحني ابلس  
عثمانيًَّا مسلحني بنفس األسلحة، والثالثة بقيادة مراد الرايس بقوَّة  80وعلى ظهرها « قره مامي»يقودها 

، وابإل ضافة إ ىل هذه السُّفن األربعة العاملة عرب مياه جندايً، والرَّابعة حتمل نفس العدد وبنفس األسلحة 70
سفن ابديس  املضيق، كان يف حوزة بو حيىي سفينتان يف ابديس، ويقوم بصنع سفينٍة أخرى، ويتَّصل بنشاط

سفن تطوان العرائش، وسال، ففي تطوان ثالث سفن صغرية، ويف العرائش ثالث سفن أخرى على شاكلة 
فينتان من النَّوع اآلخر، إ ال أنَّ السُّفن األخرية مل تتبع قيادة بو حيىي، ودعا حسن سفن تطوان، ويف سال س

بن خري الد  ين السُّفن احلربيَّة اإل سالميَّة للنُّهوض بنشاٍط يستهدف َّتريب سواحل األندلس، واالستيالء 
شكون فيها الفظائع الَّيت على سفن اهلند، ورفع ّتَّار إ شبيلية نتيجًة لذلك شكواهم للملك اإل سباين ي

والت  جارة  ترتكبها سفن ابديس، والسُّفن اإل سالميَّة األخرى ضدَّ السُّفن اإل سبانيَّة على طريق املالحة،
 .(5)اهلنديَّة

                                                           
 (.377انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص ) (1)
 (.45انظر: اتريخ اجلزائر احلديث، ص ) (2)
 (.1/319انظر: حقائق األخبار عن دول البحار ) (3)
 (.381انظر: جهود العثماني ني، ص ) (4)
 (.219انظر: أطوار العالقات املغربية العثماني ة، ص ) (5)
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ومل تستطع السُّفن العبور دون إ ذٍن من بو حيىي، فعمَّ اخلوف سكَّان السَّاحل اإل سباين، لدرجة: أنَّ هؤالء مل 
يزرعون أراضيهم إ ال بكل   حذٍر، وغالباً ما كان العثمانيُّون حياصروهنم أثناء عملهم، وكذلك الصَّيادون يكونوا 

 .(1)ئونوا يبتعدون كثرياً عن الشَّاطمل يك

  :سياسة املوىل عبد هللا 
ذلك أبعداء اتبع املوىل عبد هللا سياسة والده الرَّامية إ ىل مقاومة اهلدف يف املغرب، واالستعانة يف سبيل 

لم معهم، وقد دفعته سياسة  العثماني  ني من إ سبان، وبرتغال عن طريق مهادنتهم، واحملافظة على أحوال الس  
املهادنة مع النَّصارى إ ىل االستجابة لكثرٍي من املطالب الَّيت تقدَّمت هبا بعض الدُّول األوربيَّة، كفرنسا الَّيت 

رسالًة يعرب   فيها عن استعداد املغرب لالستجابة « أنطونيو دي بربون»: استقبل سفريها، ومحَّله إ ىل األمري
م مع املوىل عبد هللا 1559ه / يوليو 966للمطالب الفرنسيَّة، مثَّ عقد األمري الفرنسي معاهدًة يف شوال 

عسكريَّة تكون  الَّذي تنازل عن املرسى الصَّغري لفرنسا مقابل مد  ه ابألسلحة، والعتاد احلرب، وإ رسال فرقةٍ 
مبثابة حرٍس خاصٍ  للغالب، بعد أن فقد ثقته ابحلرس الَّتُّكي الَّذي سبق أن اغتال والده حممَّد الشَّيخ. كانت 

م 1559أبريل  13ه /966مجادى األوىل يف سنة  21فرنسا بعد أن عقدت معاهدة كاتو كمربسيس يف 
تبحث عن أسلوٍب جديٍد ميكن االعتماد عليه يف حالة اإليطاليَّة، أخذت  مع إ سبانيا، والَّيت أهنت احلرب

ّتدُّد النزاع مع إ سبانيا، خصوصًا وقد صار لفليب الثاين نفوٌذ قوي  يف أوربة؛ ألنَّ املعاهدة املذكورة دعمت 
 سالمي.نفوذ إ سبانيا يف إ يطاليا، واألراضي املنخفضة ممَّا يهد  د فرنسا، فأخذ يف التقرُّب من املغرب البلد اإل  

وممَّا ال شكَّ فيه: أنَّ فرنسا كانت ترى يف املغرب حليفًا ميكن االعتماد عليه، كما كانت ترى يف ميناء 
القصر الصَّغري االسَّتاتيجي الَّذي ال يبعد إ ال بضع كيلو مَّتات عن جبل طارق منطقة هامَّة ميكن اَّتاذها 

 للهجوم على إ سبانيا.
ا كانت أتمل يف أن تقوم ولعلَّ ذلك كان سببًا يف عدم ق يام الدَّولة العثمانيَّة مبوقف إ جياب ّتاه املعاهدة؛ ألهنَّ

فرنسا بدور الوسيط مع السَّعدي  ني، فهدف الدَّولة العثمانيَّة، وفرنسا واحٌد يف مسألة اهلجوم على إ سبانيا، 
إ سبانيا من أجل حتقيق نصٍر  وإ ن اختلفت من النَّاحية العقائديَّة، ففرنسا كانت ترغب يف اهلجوم على

عسكري   لتكون سيدة املوقف يف غرب البحر املتوسط، بينما الدَّولة العثمانيَّة هتدف إ ىل إ نقاذ املسلمني من 
احلكام اإل سبان، مثَّ اسَّتداد األراضي اإل سالميَّة يف األندلس، فَحوََّل حسن بن خري الد  ين أنظاره سنة 

يوشه حنو النَّواحي التَّابعة ألمري قلعة بين عبَّاس عبد العزيز، فاستوىل على م، وحترَّك جب1559ه /966
املسيلة، وحصنها، وبىن برجاً، وذلك لتثبيت الوجود العثماين هناك، ووضع حاميًة بلغ عددها أربعمئة 

                                                           
 (.90انظر: اتريخ الد ولة الس عدية، ص ) (1)
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هاً إ ىل بالد محزة يف أحناء بربرة، عندها انقضَّ  أمري قلعة بين عبَّاس  جندي، مثَّ عاد حسن بن خري الد  ين متوج  
، ونشبت معارك بني احلامية العثمانيَّة، لقي فيها األمري عبد العزيز بن عبَّاس صاحب  على احلصن العثماين  

 .(1)َّتف به حسن بن خري الد  ينالقلعة حتفه، وخلفه أمحد مقران ؛ الَّذي امتلك نواحي بالد كوكو، فاع
غارة على السُّفن املسيحيَّة،  انحية موانئ تونس، واجلزائر، وذلك ابإل اشتدَّت محلة إ زعاج ّتارة املسيحيني من

 .(2)كما بعثت تلك املوانئ ببعض القوَّات العسكريَّة الرب  يَّة، وجزٍء من األسطول ملساندة السُّلطان يف الشَّرق

 أواًل: األسطول العثماين يهاجم جربة يف تونس:
ه / مايو 967ابهلجوم على جزيرة جربة يف رمضان سنة « شابيايل اب»قام األسطول العثماين بقيادة: 

، (4)؛ الَّذين مل جيدوا حرجاً من االستنجاد بفرنسا(3)م، وجنح األسطول يف حتقيق أهدافه ضدَّ اإل سبان1560
ببعض الغارات يف البحر املتوسط قبيل عودته للقسطنطينيَّة، « بيايل ابشا»بعد ذلك كان من املقرَّر أن يقوم 

ابلتَّوجُّه إ ىل طرابلس « بيايل ابشا»قنع أالذي سبق أن ضايقه الث ُّوَّار يف الدَّاخل، « درغوث ابشا»لكن و 
ملساعدته يف القضاء على التمرُّد قرب اتجوراء، وقد وصل بيايل ابشا إ ىل طرابلس وصول الفاحتني، ودخلت 

غنمها من األعداء، بينما كانت أعالم األعداء منكَّسًة فوق السُّفن العثمانيَّة املزيَّنة ابألعالم، والشَّارات الَّيت 
قلع أبسطوله صوب أقبة سكان اتجوراء، مثَّ اسواري السُّفن، وقام بيايل ابشا بطرابلس أايمًا قليلًة كافيًة ملع

 .(5)عاصمته

ين وِإرساله ِإىل إستانبول:  اثنياً: اعتقال حسن بن خري الدِ 
تعداداته ملهامجة املغرب، فشرع يف تكوين قوٍَّة من رجال القبائل كان ينوي أن استمر حسن خري الد  ين يف اس

نكشاريَّة، الَّذين أحسُّوا ابخلطر، فقاموا يف صيف  يوكل إ ليها حراسة اجلزائر أثناء غيابه لعدم ثقته ابإل 
ابشا عدٌد من  م ابعتقال حسن ابشا، وأعوانه، وأرسلوه مقيَّدًا إ ىل إستانبول، ورافق حسن1561ه /696

حوا للسُّلطان األسباب الَّيت دفعتهم إ ىل هذا التَّصرُّف متَّهمني حسن ابشا: أنَّه  زعماء اجلند مهمَّتهم أن يوض  
ق، واالعتماد على جيش حمل  ي بغرض االستقالل عن السُّلطان، لكن اكان ينوي القضاء على األوج

                                                           
 (.88، 87)انظر: اتريخ الد ولة الس عدية، ص  (1)
 (.3/91انظر: اتريخ اجلزائر العام ) (2)

 (.384انظر: جهود العثماني ني، ص ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 (.190انظر: ليبيا منذ الفتح العرب، أتوري روسي، ص ) (5)
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قبة املتمر  دين، والقضاء على الفوضى، وجنح أمحد ابشا يف اعتقال اعالسُّلطان أرسل أمحد ابشا مع قوٍَّة حبريَّة مل
 .(1)زعماء التمرُّد، وأرسلهم إ ىل إستانبول

ين ِإىل اجلزائر:  اثلثاً: عودة حسن بن خري الدِ 
أواخر سنة أعاد السُّلطان العثماينُّ سليمان القانوين حسن بن خري الد  ين إ ىل بيلربكية اجلزائر للمرَّة الثَّالثة يف 

قضى بعدها حسن بن خري  (2)م معزَّزًا بعشر سفٍن حربيَّة، ومزوَّدًا بقوَّة عسكريٍَّة مسلَّحةٍ 1562ه /970
العدَّة، والعتاد ملهامجة وهران، واملرسى الكبري، ومها كلُّ ما بقي إل سبانيا  ئالد  ين مخسة أشهر بعد عودته يهي   

 .(3)ببالد اجلزائر
م من مدينة اجلزائر حنو الغرب، يقود جيشًا كبريًا مؤلَّفاً 1563ه /971ين يف سنة خرج حسن بن خري الد   

من مخسة عشر ألف رجٍل من رماة البندقيَّة، وألف فارس من الصَّباحية حتت أمرة أمحد مقرن الزَّواوي، واثين 
العثماينُّ إ ىل مدينة عشر ألف رجٍل من زواوة وبين عباس، أمَّا مؤن، وذخرية اجليش؛ فقد محلها األسطول 

ذها قاعدًة للعمليات. ويف  أبريل وصل حسن بن خري الد  ين بكامل قوَّته أمام مدينة  13مستغامن الَّيت اَّتَّ
، بعد أن (4)وهران، وضرب حصارًا حوهلا، وكان اإل سبان مستعدين لتلق  ي الصَّدمة وراء حصوهنم، وقالعهم

غاليَّة على وهران استجابًة لنداء حاكمها، ومنذ أن صارت القوَّات العثمانيَّة توالت النَّجدات اإل سبانيَّة، والربت
على مسافة مرحلتني، وبينما كان البيلربك نفسه على بعد ست مراحل ممَّا اضطر حسن بن خري الد  ين إ ىل 

ذت   .(5)من مالطة مركزاً لتجمُّعهارفع احلصار قبل وصول املزيد من هذه النَّجدات الَّيت اَّتَّ
وهكذا مل يستطع حسن بن خري الد  ين من حتقيق هدفه ذلك؛ ألنَّ فيليب الثَّاين كان قد وضع برانجماً 
طموحًا لألسطول اإل سباين، والبناء البحري يف ترساانت إ يطاليا، وقطالونيا، كما وردت خلزانة إ سبانيا إ عانٌة 

 قرَّت وجوب إ مداد إ سبانيا مبعوانتٍ أغري عاديٍَّة، و  من البابوية، واجتمعت سلطة قشتالة التَّشريعية يف جلسةٍ 
ماليٍَّة، لتساندها يف حرهبا مع العثماني  ني، ممَّا كانت مثرة تلك اجملهودات إ عادة التَّنظيم هليكل إ سبانيا، وهزمية 

 م.1563ه /971العثماني  ني يف وهران سنة 
تشجَّع بذلك النَّصر الَّذي حقَّقه يف وهران، ووجَّه لذلك بدأ فيليب الثَّاين يستعدُّ الحتالل جزيرة ابديس و 

م، فقاومه اجملاهدون مقاومًة عنيفًة، اضطرت األسطول إ ىل 1563ه /971أسطواًل يف نفس السَّنة 

                                                           
 (.46انظر: اتريخ اجلزائر احلديث، ص ) (1)
 (.3/93انظر: اتريخ اجلزائر العام ) (2)
 (.379الثالمثئة سنة، ص )انظر: حرب  (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
 (.213انظر: أطوار العالقات املغربية العثماني ة، ص ) (5)
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اجع ا كانت ابلن  سبة أواجلدير ابلذ  كر: أنَّ جزيرة ابديس كانت  (1)الَّتَّ قرب نقطة مغربيٍَّة إ ىل جبل طارق، وأهنَّ
؛ إ ذ ميكنهم من خالهلا العبور لألندلس، كما ميكنهم التَّسلُّل لداخل األراضي (2)لمجاهدين ميناًء هام اً ل

اإل سبانية لتقدمي املساعدة للمسلمني هناك، والَّذين أطلقوا على أنفسهم الغرابء، وهذا ما دفع اإل سباني  ني 
رة ابديس ابإل ضافة إ ىل ذلك مثار رعٍب، وخوٍف للهجوم عليها من خالل حماولتهم السَّابقة كما كانت جزي

لدى السُّلطان السَّعدي الغالب ابهلل ؛ إذ خاف السُّلطان أن خيرج األسطول العثماين من تلك اجلزيرة إ ىل 
املغرب، فاتَّفق مع اإل سبان أن خيل  ي هلم اإلدالة من حجرة ابديس، ويبيع هلم البالد، وخيليها من املسلمني، 

، مقابل الد  فاع عن شواطئ املغرب؛ إ ذا هامجها األسطول (3)أسطول العثماني  ني يف تلك النَّاحيةوينقطع 
كما عزل بو حيىي رايس من منصبه يف   (4)العثماينُّ الَّذي علم بتلك املؤامرة، فانسحب، ورجع إ ىل اجلزائر

رب البحر املتوسط؛ إ ذ توجَّه م، وانصرف العثمانيُّون عن احلرب يف غ1563ه /971ابديس يف أواخر عام 
 .(5)نشاط األسطول احلرب   إ ىل جزيرة مالطة يف الشَّرق

 
 رابعاً: الصِ راع على مالطة:

كان السُّلطان العثماينُّ سليمان القانوين قد عزم على فتح جزيرة مالطة الَّيت كانت أكرب معقل للمسيحي  ني 
فرسان القد  يس يوحنَّا، فأرسل السُّلطان العثماينُّ أسطوله  فيها يف وسط البحر املتوسط، والَّيت سبق أن استقرَّ 

بقيادة بيايل ابشا نفسه، كما طلب من درغوث رايس حاكم طرابلس وجربة، وحسن بن خري الد  ين أن 
قل ااملع يتوجَّها على رأس أسطوليهما اإل سالمي  ني للمشاركة يف عمليَّة مالطة، وإ خضاعها استعداداً ملنازلة بقيَّة

 سفينٍة، وثالثة آالف رجٍل. 25اإل سالميَّة بعد ذلك، فسار حسن بن خري الد  ين على رأس عمارٍة تشمل 
مايو، وفرض احلصار عليها، واستمرَّ احلصار ضي  قًا شديداً  18ووصل األسطول اإل سالميُّ أمام مالطة يوم 

دد حتت قيادة انئب امللك يف صقليَّة، برفقة أسطوٍل إ ىل أن جهزَّت املسيحيَّة رجاهلا، وأساطيلها، ووصل امل
سفينًة حربيًَّة حتمل عددًا كبريًا من املقاتلني، ونشبت املعركة بني الطَّرفني، ومتكَّن األسطول  28تعداده 

 .(6)م1565ديسمرب  8ه / 973ل ربيع األوَّ  18اإل سالميُّ من االنسحاب يف 

                                                           
 (.389انظر: جهود العثماني ني، ص ) (1)
 (.36انظر: اتريخ الد ولة الس عدية، عبد الكرمي كرمي، ص ) (2)
 (.89انظر: اتريخ الد ولة الس عدية ملؤلف جمهول، ص ) (3)
 (.17انظر: اتريخ املغرب حملم د بن عب ود، ص ) (4)
 (.191، 190انظر: أطوار العالقات املغربي ة العثماني ة، ص ) (5)
 (.383انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص ) (6)
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ين بربروسة  :خامساً: حسن بن خري الدِ   القائد العام لألسطول العثماين ِ
خلف السُّلطان سليمان القانوين السُّلطان سليم الثاين، الَّذي أسند منصب القائد العام لألسطول العثماين 

هًا إ ىل إستانبول سنة  ، وتوىلَّ منصب بيلر (1)م1567ه /975إ ىل حسن بن خري الد  ين ؛ فَّتك اجلزائر متوج  
م، 1567ه / يونيو 974خري الد  ين حممَّد بن صاحل رايس، يف ذي احلجَّة  ابي اجلزائر بعد حسن بن

وصادف يف تلك السَّنة انتشار األوبئة، واجملاعة، صحبها مترُّد اجلند العثماين، وإ ضراب الشَّعب، فاضطرَّ إ ىل 
ل قسنطينة املتأث  رة صرف وقته يف مواساة املصابني، وتسكني الفنت، مثَّ فاجأت حممَّد بن صاحل رايس ثورة عام

 ق.بوالة تونس احلفصي  ني، فعزله البيلر ابي، وقضى على ثورته، ووىلَّ على قسنطينة القائد رمضان بن تشوال
م ردُّوا على أعقاهبم، مثَّ 1567ه /سبتمرب 975ويف ربيع األوَّل سنة  م، هاجم اإل سبان مدينة اجلزائر، إ ال أهنَّ

 .(2)رايس ؛ إ ذ تعنيَّ نقله إ ىل واليٍة أخرى يف أحناء الدَّولةمل تطل والية حممَّد بن صاحل 

 سادساً: قلج علي توىلَّ بيلر بك اجلزائر:
م، 1568أغسطس  8ه /املوافق 976صفر سنة  14أسند منصب بيلر بك اجلزائر إ ىل قلج علي يف 

دارة والبطولة احلربيَّة، والشَّجاعة  .(3)وعرف عنه احلزم يف تسيري اإل 
ذ قلج علي خطواٍت عمليٍَّة لتنفيذ مشروٍع خطرٍي للغاية، وهو إ عادة احلكم اإل سالمي   يف إ سبانيا وحترير اَّتَّ 

الشَّمال األفريقي من اجليوب الصَّليبيَّة، فوجَّه اهتمامه إ ىل األسطول أكثر من غريه، وصار بعده مبعث قلٍق 
قَّ احتكار املرجان مبركز القالة بسبب متاطلهم، وَّتلُّفهم عن ، كما انتزع من الفرنسي  ني ح(4)ورهبٍة لألوربي  ني

 .(5)دفع الضَّريبة لثالث سنواٍت مضت، وتصرُّفهم يف املنطقة الَّيت نزلوا فيها تصرُّف السَّادة

 سابعاً: ِإعادة تونس للحكم العثماين:
، (6)طه يف شبه اجلزيرة األيبرييَّةصمَّم قلج على ضرورة تصفية القواعد اإل سبانيَّة يف تونس قبل أن يبدأ نشا

ذوا من تونس نقطة ارتكاٍز، وقاعدة انطال ق وذلك لتعبئة الد  فاع عن طرابلس، واجلزائر، وكان اإل سبان قد اَّتَّ
 ، لذلك البدَّ من أتمينها.(7)على العثماني  ني يف طرابلس، واجلزائر

                                                           
 (.385املصدر السابق نفسه، ص ) (1)
 (.95، 3/94انظر: اتريخ اجلزائر العام ) (2)
 (.3/95املصدر السابق نفسه ) (3)
 (.3/346ظر: اتريخ أفريقية الش مالي ة، شارل جوليان )ان (4)
 (.100انظر: املغرب العرب الكبري، شوقي اجلمل، ص ) (5)
 (.84انظر: املغرب العرب الكبري، جالل حيىي، ص ) (6)
 (.84انظر: األتراك العثماني ون يف مشال أفريقية، عزيز سامح، ص ) (7)
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ار، ورأى ذلك الوزير: أنَّ فتح تونس قد حان وقته، كان قلج على ات  صال ابلوزير احلفصي أب الطَّيب اخلضَّ 
 .(1)وأرسل إ ىل قلج علي يهو  ن عليه أمرها، ويتعهَّد له بتقدمي العون

به حنو تونس، فقابل  جهَّز بيلر بك اجلزائر قلج علي جيشًا مؤلَّفًا من حنو سبعة آالف مقاتل، وزحف
، وتقدَّم قلج علي مبجموعٍة حنو سلطاهنا أاب العبَّاس أمحد بباجة، مثَّ بعد قتاٍل  عنيٍف اهنزم األمري احلفصيُّ

تونس، وأخذ بيعة أهلها للسُّلطان سليم الثَّاين، ورتَّب حاميًة حلراسة البالد حتت رعاية حيدر ابشا، وعاد إ ىل 
دَّه بقوٍَّة بيد اإل سبان، لذا فإ نَّه كتب إ ىل إستانبول يطلب م« حلق الواد»، وبقيت منطقة (2)مقره ابجلزائر

، وكان اهتمام قلج علي بشرق اجلزائر سياسًة اختصَّ هبا من دون أسالفه، فكان (3)تكفي لتحرير املوقع
يرى: أنَّه البدَّ من أتمني ظهره ليتسىنَّ له التقدُّم للغرب، مثَّ التَّوجُّه لألندلس، بعد أن يكون قد أضعف 

 .(4)التَّواجد اإل سباين يف الشَّمال األفريقي

 اثمناً: ثورة مسلمي األندلس:
قاهتم الكامنة، وجعلتهم اكانت حركة اجلهاد يف الشَّمال األفريقي قد شجَّعت مسلمي األندلس، وفجَّرت ط

نني، وسادت األقاليم اإل سبانيَّة موجٌة من  يتغلَّبون على احلواجز النَّفسيَّة الَّيت بنيت يف نفوسهم على مر   الس  
والفظائع، فهذه احلالة املربكة، وما صاحبها من مظامل، وويالٍت، جعلت بقيَّة مسلمي  الظُّلم، واإل رهاب،

رين ظاهرايًَّ   يتأهَّبون لالنقضاض  إ سبانيا يف اجلنوب   سواٌء من الَّذين ظلُّوا حمافظني على دينهم، أو املتنص  
 .(5)اينعلى احلكم اإل سب

رانطة، فشكَّل امللك اإل سباين فيليب الثاين نوعًا جديدًا من سادت إ سبانيا إ رهاصاُت ثورة املسلمني يف غ
امليلشيات تقيم يف كل   مدينٍة من مدن إ سبانيا ملواجهة الثَّورة بني الَّذين استقبلوا مبعوثني من ملك فاس جلمع 

، (6)عثمانيَّةاخلراج على تبعيَّتهم يف الوالء لسيادة األمري السَّعدي، كما تلقَّى مسلمو األندلس مساعداٍت 
وأصبح املوقف صعبًا ابلن  سبة إل سبانيا خاصًَّة غرانطة، وممَّا زاد احلالة خطورًة: أنَّ حبرية فيليب الثَّاين كانت 

 مكشوفٌة، خاصًَّة الشواطئ اجلنوبيَّة موقع اجملاهدين. متفر  قًة يف أحناء بعيدٍة، وحصونه غري معزَّزٍة، والسَّواحل
ارى كلُّ الوسائل للقضاء على الرُّوح الد  ينيَّة ملسلمي األندلس، وحتويلهم للمسيحيَّة جلؤوا وبعد أن أعيت النَّص

إ ىل العنف، فحرَّموا على املسلمني التحدُّث ابلعربيَّة، واالت  صال ابملسلمني يف الشَّمال األفريقي، ويف بعض 
                                                           

 (.49انظر: اتريخ اجلزائر احلديث، ص ) (1)
 (.3/96انظر: اتريخ اجلزائر العام ) (2)
 (.85انظر: األتراك العثماني ون يف أفريقية الش مالية، ص ) (3)
 (.395انظر: جهود العثماني ني، ص ) (4)
 (.392انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص ) (5)
 (. 204 – 179انظر: أطوار العالقات املغربية العثمانية، ص ) (6)
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باٍت، وقفل أبواب دورهم، وحتطيم أقاليم إ سبانيا، كما حرَّموا على الن  ساء اخلروج إ ىل الشَّو  ارع متحج  
قامة احلفالت حسب تقاليدهم، كلُّ ذلك فجَّر الثَّورة، وقاد مسلمي األندلس إ ىل حرب إاحلمَّامات، و 

البورشارات الَّيت هي أهمُّ حرٍب، أو ثورٍة مسلَّحٍة قام هبا املسلمون بعد سقوط غرانطة، كانت هذه احلرب يف 
 .(1)مَّد بن أميَّةم، وتزعَّمها حم1568

 اتسعاً: خيانة السُّلطان السَّعدي الغالب ابهلل ملسلمي األندلس:
بذل السُّلطان السَّعدي الغالب ابهلل الوعود املعسولة لرسل الثُّوار البورشارات، ووعدهم ابلنَّصر، وتقدمي كل   

افظًا على روابطه الود  ية مع فيليب ما حيتاجون ه من عت اٍد، وسالٍح، ورجاٍل... لكن استمر الغالب ابهلل حم
الثَّاين، وعمل على خذالن أهل األندلس: )وأمَّا أهل األندلس وغشُّه هلم، وتوريطهم للهلكة يف دينهم، 
ميان، وأدىن ملكٍة من  وأمواهلم، وأوالدهم، ويف ن فوسهم فأمٌر مستعظٌم عند مجيع من يف قلب ه ذرٌة من اإل 

ا احتوى عليهم النَّصراينُّ، وأخذ مجيع أراضيهم، ومشلها سلطانه؛ بقي املسلمون بضع اإل سالم، وذلك أنَّه ملَّ 
سنني حتت الذ  مَّة والذ  لَّة، فقهروهم بكثرة املكس، فصاروا يكتبون إ ىل ملوك املسلمني شرقًا وغرابً، وهم 

ب إ ىل أراضيهم، وكان قد قوي يناشدوهم هللا يف اإلغاثة، وأكثر كتبهم إ ىل موالي عبد هللا؛ ألنَّه هو القري
سلطانه، وصحَّت أركانه، وُجن  دت أجناده، وكثرت أعداده، أبن يقوموا على النَّصارى ؛ ليثق هبم يف قوهلم، 
ويظهروا فعلهم، فلمَّا قاموا على النَّصارى؛ تراخى عمَّا وعدهم به من اإلغاثة، وكذب عليهم، وغشَّاً منه هلم، 

ومصلحًة مللكه الزَّائل، وكانت بينه وبني النَّصارى مكاتباٌت يف ذلك، ومراسالٌت، وأنَّه ولدين هللا عزَّ وجلَّ، 
تعمري سواحله،  وأشار عليهم أن خيرجوا أهل األندلس إ ىل انحية املغرب، وقصده بذلك استشار معهم،

 .(2)ويكون هلم مبدينيت: فاس، ومراكش جيٌش عظيم ينتفع به يف صاحل ملكه(
م أكثر من مئة ومخسني 1569ه /976اث يف إ سبانيا، وبلغ عدد اجملاهدين يف أوائل سنة تسارعت األحد

ألفاً، وصادف تلك الثَّورة صعوابٌت كبريٌة ابلن  سبة للحكومة اإل سبانيَّة؛ إ ذ كانت غالبية اجليش متقد  مًة مع 
ا غ ري قادرٍة على حرمان الثُّوار املسلمني من دوق البااب يف األراضي املنخفضة، وأثبتت الدَّورايت البحريَّة: أهنَّ

 .(3)ابلعثماني  ني يف اجلزائر االتصال

 عاشرًا: قلج علي يقف موقف األبطال مع مسلمي األندلس:

                                                           
 (.35 – 34 – 33ورسيكوس يف إسبانيا حملم د قشتيليو، ص )انظر: حمنة امل (1)

 (.38، 37مؤلف جمهول: اتريخ الد ولة السعدي ة، ص ) (2)
 (.398انظر: جهود العثماني ني، ص ) (3)
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كان قلج علي على ات  صال مباشرًة بقيادة مسلمي األندلس عرب قنواٍت خاصٍَّة، أشرف عليها جهاز 
لقائد أن ميدَّ الثُّوار يف إ سبانيا ابلر  جال، واألسلحة، والعتاد، ومتَّ االستخبارات العثمانيَّة، واستطاع هذا ا

ق مع مسلمي األندلس على القيام بثورٍة عارمٍة يف الوقت الَّذي تصل فيه القوَّات اإل سالميَّة من اجلزائر ااالتف
 .(1)إ ىل مناطق معينة على السَّاحل اإل سباين
بعة عشر ألف رجٍل من رماة البنادق، وستون ألفًا من اجملاهدين مجع قلج علي جيشًا عظيمًا قوامه أر 

العثماني  ني من خمتلف أرجاء البالد، وأرسلهم إ ىل مدينيت: مستغامن، ومازغران استعدادًا للهجوم على وهران، 
حممَّلٌة  مثَّ النُّزول يف بالد األندلس، وكان يرافق ذلك اجليش عدٌد كبرٌي من املدافع، وألف وأربعمئة بعريٍ 

 ابلبارود اخلاص   ابملدافع، والبنادق.
ويف اليوم املتَّفق عليه وصلت أربعون سفينًة من األسطول العثماين أمام مرسى املرية اإل سباين، لشد   أزر الثَّورة 
ساعة نشوهبا، لكن أخفق ذلك املخطَّط، وذلك بسبب سوء تصرُّف أحد رجال الثورة األندلسي  ني ؛ إ ذ 

، بعد أن جنح قلج علي يف إ نزال (2)اإل سبان، وضبطوا ما كان خيفيه من سالح مره، فدامههانكشف أ
، مل تقع الثَّورة يف املوعد احملدَّد هلا، وضاعت بذلك (3)على السَّاحل اإل سبايناألسلحة، والعتاد، واملتطو  عني 

 .(4)فرصة مفاجأة اإل سبان
م ببعث أسطول اجلزائر لتأييد الثائرين يف 1569ير سنة ه / ينا976لقد قام قلج علي يف شعبان سنة 

حماولتهم األوىل، وحاول إ نزال اجلند العثماين   يف األماكن املتَّفق عليها، لكنَّ اإل سبان كانوا قد عرفوا ذلك 
تاء قويَّ  ٌة يف بعد اكتشاف املخطَّط، فصدُّوا قلج علي عن النُّزول، وكانت الثَّورة يف عنفواهنا، وزوابع الش  

البحر، فاألسطول اجلزائري صار يقاوم األعاصري من أجل الوصول إ ىل أماكن أخرى من السَّاحل ينزل هبا 
الح، ومتكَّنت ستُّ سفٍن  32املدد املطلوب، إ ال أنَّ قوَّة الزَّوابع أغرقت  سفينة جزائريَّة حتمل الر  جال والس  

 .(5)ا املدافع، والبارود، واجملاهدونمن إنزال شحنتها فوق سواحل األندلس، وكان فيه
استمرَّ قلج علي يف إ مداد مسلمي األندلس رغم الكارثة الَّيت حلَّت بقوَّاته، ومتكن ذلك اجملاهد الفذُّ من 
يٍَّة كبريٍة من الذَّخائر، وبعٍض من قادة اجملاهدين العثماني  ني  إ نزال أربعة آالف جماهٍد من رماة البنادق مع كم  

 .(6)يف مراكز قيادة جهاد مسلمي األندلس للعمل
                                                           

 (.2/926انظر: الدولة العثمانية دولة مفَّتى عليها ) (1)
 (.393، 392انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص ) (2)
 (.2/926العثمانية دولة إسالمية مفَّتى عليها )انظر: الدولة  (3)
 (.399انظر: جهود العثماني ني، ص ) (4)
 (.393انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص ) (5)
 (.394املصدر السابق نفسه، ص ) (6)



241 
 

الح، وإ عانًة للثَّورة األندلسيَّة، فصدرت األوامر إ ىل  وعاد العثمانيُّون، فأرسلوا دعمًا جديداً من الر  جال، والس  
م )... عليك ابلتنفيذ مبا جاء يف هذا احلكم 1570مارس  31ه /977شوال  23قلج علي بذلك يف 

ن أهل اإل سالم املذكورين بكل   ما يتيسَّر تقدميه هلم، وأنَّ الغفلة عن املسلمني الذين حال وصوله، وأن تعاو 
أصاهبم الدَّمار غري جائزة...( وكان القائد اجملاهد قلج علي قد عزم على الذَّهاب بنفسه ليتوىلَّ قيادة اجلهاد 

مع املسلمني، وأمر السُّلطان العثماين  مبعركٍة حامسةٍ  هناك، لكن ما شاع عن ّتمُّع األسطول الصَّلييب للقيام
 .(1)له ابالستعداد للمشاركة يف هذه املعركة جعله مضطراً للبقاء يف اجلزائر منتظراً ألوامر إستانبول

م زعيم الثَّورة ابن أميَّة ابلتَّقاعس عن اجلهاد، وهامجه املت مرون، وقتل يف منزله، آويف غمرة الثَّورة األندلسيَّة اهتُّ
ري موالي عبد هللا بن حممَّد بن عبو بداًل منه، وبعث قلج علي تعزيزاٍت له، وجنح الزَّعيم اجلديد يف واخت

 «.أرجيه»محالته األوىل ضد النَّصارى اإلسبان، وطوَّق جيشه مدينة 
سباين الن  مساوي على قيادة األسطول اإل« دون جوان»انزعجت احلكومة اإلسبانيَّة هلذه التَّطوُّرات، وعيَّنت 

 - 1569ه /987- 977وهو ابن غري شرعي لإلمرباطور شارل( فباشر قمع الثَّورة يف سنواهتا )
م، وأتى من الفظائع ما خبلت أبمثاله كتب الوقائع، فذبح الن  ساء، واألطفال أمام عينيه، وأحرق 1579

ألندلس، لكنَّه إ ذعاٌن مؤقَّت املساكن، ودمَّر البالد، وكان شعاره: ال هوادة! وانتهى األمر إبذعان مسلمي ا
؛ إ ذ مل يلبث موالي عبد هللا أن أعاد الكرَّة، فاحتال اإلسبان عليه، حَّت  قتلوه غيلًة، ونصبوا رأسه منصوابً 

 .(2)أبواب غرانطة زمناً طويالً فوق أحد 

 
 

* * * 
 

  

                                                           
 (.400انظر: جهود العثماني ني، ص ) (1)
 (.395انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص ) (2)
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 املبحث التَّاسع
 املتوكِ ل على هللا ابن عبد هللا الغالب السَّعدي

ر السَّعدي  ني بعد وفاة عبد هللا الغالب ابهلل ابنه املتوكل على هللا الَّذي كان يضمر الشَّرَّ لعمَّيه: عبد وىل  أمت
ها إ ىل السُّلطان العثماين   يستنجدان به ، وما من (1)امللك أب مروان، وأمحد املنصور، فخرجا من املغرب، واّتَّ

اإلسبان واستتباب األمر فيها، قد شجَّعهم على مساعدة املوىل  شكٍ  يف أنَّ انتصار العثماني  ني يف تونس ضدَّ 
، لبسط نفوذه على البالد، وألنَّ االستيالء على املغرب يؤمن احلدود  عبد امللك املطالب ابلعرش املغرب  

ى أنَّ ضمَّ املغرب من قدام العثماني  ني يف جمموع الشَّمال األفريقي، عالوًة علأالغربيَّة للدَّولة العثمانيَّة، ويوط  د 
 .(2)يف إستانبول شأنه أن يبعث الرُّعب يف قلوب اإلسبان، والربتغال، ويبعثهم على طلب ود   السُّلطان

اتبع املتوك  ل على هللا خطَّة والده يف التَّقرُّب من الدُّول املسيحيَّة، ومساملتها لصد   العثماني  ني، حيث مل يعد 
م سينج قاً مع إجنلَّتا، الَّيت كانت ترغب يف ّتارهتا مع ادون عمَّيه بقوَّاٍت عسكريٍَّة، فعقد ات  فلديه شك  يف أهنَّ

ا تدرك األمهيَّة العظمى للمغرب،  املغرب للفوائد الَّيت تعود على الت  جار اإل جنليز من وراء ذلك، زايدًة على أهنَّ
قيَّة الت  جارية مع اإل جنليز، يعد اوقيع املتوك  ل لالتف، وت(3)خصوصاً وقد كانت إ جنلَّتا يف حالة حرب ضدَّ إسبانيا

العمل الوحيد الَّذي قام به خالل حكمه القصري، وقد فعل ذلك ابعتبار أنَّ اإل جنليز كانوا من بني التُّجار 
األجانب الَّذين يبيعون مواد احلرب من ذخائر، وأسلحة للمغاربة منذ زمٍن بعيد، وال َّتفى علينا حاجة 

الح لصد   اخلطر العثماين، وملقاومة عم  ه املطالب ابلعرش.امل  توك  ل يف هذا الوقت إىل الس  
وجدت الدَّولة العثمانيَّة يف انشغال ملك إسبانيا فيليب الثَّاين أبحداث أوربة الغربيَّة؛ حيث ثورة األراضي 

امللك جبيٍش قوامه مخسة آالف مقاتٍل ، فأمدُّوا املوىل عبد (4)املنخفضة فرصًة مناسبًة للتدخُّل يف املغرب
مسلَّحني أبحسن األسلحة، ودخل املوىل عبد امللك فاس بعد أن أحرز انتصاراً كبرياً على ابن أخيه املتوك  ل، 

 .(5)وعاد اجليش أدراجه إ ىل اجلزائر
 وقام عبد امللك إب صالحاٍت يف دولته من أمه  ها:

ناعة عامة.   أمر بتجديد السُّفن، وبصنع املراكب 1  اجلديدة، فانتعشت بذلك الص  

                                                           
 (.265املشرق العرب حملم د العمروسي، ص ) انظر: احلروب الصليبي ة يف (1)
 (.368انظر: جهود العثماني ني، ص ) (2)
 (.94انظر: بداية احلكم املغرب يف السودان، ص ) (3)
 (.99، 97انظر: املغرب يف عهد الدولة الس عدية، عبد الكرمي كرمي، ص ) (4)
 (.94انظر: بداية احلكم املغرب يف السودان، ص ) (5)
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  اهتمَّ ابلت  جارة البحريَّة، وكان لألموال اليت غنمها من حروبه على سواحل املغرب سبٌب يف انتعاش، وَّنو    2
 امليزان االقتصادي للدَّولة.

 م يف التَّسليح، والرُّتب.  أسَّس جيشاً نظاميَّاً متطوراً، واستفاد من خربة اجلنديَّة العثمانيَّة، وتشبَّه هب 3
  استطاع أن يبين عالقات متينًة مع العثماني  ني، وجعل منهم حلفاء، وأصدقاء، وإخوة خملصني للمسلمني  4

 يف املغرب.
أكربيبا »  فرض احَّتامه على أهل عصره، حَّتَّ على األوربيني، احَّتموه، وأجلُّوه، قال الشاعر الفرنسي  5

اً )هذه الفَّتة: املعاصر ألحداث « دوبني كان عبد امللك مجيل الوجه، بل أمجل قومه، وكان فكره نري  
بطبيعته، وكان حيسن اللُّغات: اإلسبانيَّة، واإليطاليَّة، واألرمنيَّة، والروسيَّة، وكان شاعراً جميداً يف اللُّغة العربيَّة. 

نَّ هذه أكثر مما يلزم ابلنسبة لنبيٍل، فأحرى وابختصاٍر: فإ نَّ معارفه لو كانت عند أمري من أمرائنا ؛ لقلنا: إ  
 .(1)مللك!(

  اهتمَّ بتقوية مؤسَّسات الدَّولة، ودواوينها، وأجهزهتا، واستطاع أن يشك  ل جهازًا شوراًي للدَّولة، أصبح  6
ياسة الدَّولية على معرفٍة أبمور الدَّولة الدَّاخلية، وأحوال السُّكان ، وخاصًَّة الدُّول الَّيت عامًَّة، وعلى درايٍة ابلس  

ياسة املغربيَّة، وكان أخوه أبو العبَّاس أمحد املنصور ابهلل   امللقب يف كتب التَّاريخ ابلذَّهيب    هلا عالقة ابلس  
 .(2)ساعده األمين يف كل   شؤون الدَّولة(

 «:سبستيان»أواًل: حتالف حممد املتوكِ ل السَّعدي مع ملك الربتغال 
توك  ل بعد هزميته من عم  ه عبد امللك قد اتَّصل مبلك الربتغال سبستيان، واتَّفق معه على أن كان حممَّد امل

يعينه على طرد عم  ه من حكم املغرب، وأن يتنازل له مقابل ذلك عن مجيع شواطئ املغرب، فقبل سبستيان 
 .(3)ذلك العرض املغرب
ه إ ىل طنجة يف انتظار دون سبستيان على رأس وأقام هبا أربعة شهور، « سبتة»انتقل املتوك  ل إ ىل  ومنها اّتَّ
 القوَّات العسكريَّة.

ويف أثناء استعدادات الدُّول املسيحيَّة، وخاصًَّة الربتغال للوثوب على املغرب، وإ خضاعه ابلكامل؛ أرسل 
هنا الرُّوح اإل سالميَّة يف  ، حيث تتجلَّى(4)العثمانيُّون مدر  بني، وأسلحًة متنوعًة، وأشفعوا ذلك بفيلٍق عسكري ٍ 

                                                           
 (.37املخازن، ص ) وادي (1)
 (.40، 39املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
 (.2/19انظر: اتريخ املغرب، حمم د بن عبود ) (3)
 (.94انظر: بداية احلكم املغرب يف السودان الغرب، ص ) (4)
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الد  فاع عن عقيدهتم؛ ألنَّ املعركة معركة املسلمني مجيعاً، وخصوصًا الدَّولة العثمانيَّة الَّيت كانت حتمل على 
 .(1)عاتقها محاية املسلمني، وأراضيهم بعيدًة عن املصاحل املاد  يَّة

 اثنياً: معركة وادي املخازن:
الَّيت قامت هبا الدَّولة السَّعديَّة يف زمن السُّلطان عبد امللك انتصارهم الرَّائع، والعظيم إ نَّ من األعمال العظيمة 

على نصارى الربتغال يف معركة امللوك الثالثة، والَّيت تسمَّى يف كتب التَّاريخ: معركة القصر الكبري، أو: معركة 
 م.1578غسطس( أ)ب آ 4ه  املوافق 986مجادى اآلخرة  30وادي املخازن بتاريخ: 

 لقد كان لتلك املعارك أسباٌب، من أمه  ها:
ضرابت املغاربة املوفَّقة، واليت    أراد الربتغاليُّون أن ميحوا عن أنفسهم العار، واخلزي الَّذي حلقهم بسبب 1

 م(.1557   1521جعلتهم ينسحبون من اسفى، وأزمور، وأصيال، وغريها يف زمن يوحنا الثَّالث اب )
أن خيوض حرابً مقدَّسًة ضدَّ املسلمني؛ حَّت  يعلو شأنه « سبستيان بن يوحنا»ملك الربتغال اجلديد    أراد 2

بني ملوك أوربة، وزاد غروره بعد ما حقَّقه الربتغاليُّون من اكتشافاٍت جغرافيٍَّة جديدٍة أراد أن يستفيد منها من 
، يدفعه يف ذلك حقده على اإل   سالم وأهله عموماً، وعلى املغرب خصوصاً، أجل تطويق العامل اإل سالمي  

لقد مجع ذلك امللك بني احلقد الصَّلييب، والعقليَّة االستعماريَّة ؛ الَّيت ترى: أنَّ يدها مطلقٌة، يف كل أرٍض 
مسلمٍة تعجز عن محاية نفسها من أي   خطٍر خارجيٍ  من أي   جهٍة، ومن جهٍة أخرى خطَّط لغزو واحتالل 

 .(2)املغرب

 لثاً: حشود النَّصارى:اث
استطاع سبستيان أن حيشد من النَّصارى عشرات األلوف من اإلسبان، والربتغالي  ني، والطُّليان، واألملان، 

 .(3)وجهَّز هذه األلوف جبميع األسلحة املمكنة يف زمنه، وجهَّز ألف مركٍب لتحمل هؤالء اجلنود حنو املغرب
 م.1578يف عام « أصيال»و« طنجة»ووصلت قوات النَّصارى إ ىل 

 رابعاً: اجليش املغريب:
 «.قصدوا وادي املخازن للجهاد يف سبيل هللااأن »كانت الصَّيحة من جنبات املغرب األقصى: 

والتقت مجوع املغاربة حول قيادة عبد امللك املعتصم ابهلل، وحاول املتوك  ل املخلوع أن خيَّتق ذلك التَّالحم، 
استنصرُت النَّصارى حَّتَّ عدمُت النُّصرة من املسلمني، وقد قال العلماء: إ نَّه فكتب إىل أهل املغرب: ما 

                                                           
 (.471انظر: جهود العثماني ني، ص ) (1)

 (.46، 45انظر: وادي املخازن، ص ) (2)
 (.49)املصدر السابق نفسه، ص  (3)
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َذنُواْ ﴿قائاًل:  (1)جيوز لإل نسان أن يستعني على َمْن غصبه حقًَّا بكل   ما أمكنه، وهتدَّدهم
ۡ
ْ فَأ ذۡم َتۡفَعلُوا َفإِن ل

َِن  ِ ِِبَۡرٖب م   .[279البقرة:]﴾  ۦه َورَُسوِلِ  ٱّللذ
جابه علماء املغرب عن رسالته برسالٍة دحضت أابطيله، وفضحت زوره، وهبتانه، وكذبه، وممَّا جاء فيها: فأ

)احلمد هلل كما جيب جلالله، والصَّالة، والسَّالم على سي  دان حممٍَّد خري أنبيائه ورسله، والرَّضي   به؛ حَّت  أس س 
 هللا دين اإل سالم بشروط صحَّته، وكماله، وبعد:

ا جواٌب من كل   الشُّرفاء، والعلماء، والصُّلحاء، واألجناد من أهل املغرب: لو رجعت على نفسك اللَّوم، فهذ
والعتاب؛ لعلمت: أنَّك احملجوب، واملصاب... وأمَّا قولك يف النَّصارى؛ فإنَّه رجعت إ ىل أهل العدوة، 

قولك: رجعُت إ ليهم حني عدمُت النُّصرة واستعظمت أن تسم  يهم ابلنَّصارى، فيه املقت الَّذي ال خيفى، و 
من املسلمني؛ ففيه حمظوران حيضر عندمها غضب الرَّب   جلَّ جالله، أحدمها: كونك اعتقدت: أنَّ املسلمني  

 كلَّهم على ضالٍل، وأنَّ احلقَّ مل يبق من يقوم به إ ال النَّصارى، والعياذ ابهلل!
«..  ال أستعني مبشركٍ إ ين   » سلمني: قال عليه الصَّالة والسَّالم:والثاين: إ نَّك استعنت ابلكفَّار على امل

االستعانة هبم   ابملشركني   على املسلمني فال خيطر إ ال على ابل َمْن قلبه وراء لسانه، وقد قيل قدمياً: لسان 
َِن ﴿قل من وراء قلبه.. وقولك:االع َذنُواْ ِِبَۡرٖب م 

ۡ
ذۡم َتۡفَعلُواْ فَأ ِ فَإِن ل إيه أنت مع   [279البقرة:]﴾  ۦه َورَُسوِلِ  ٱّللذ

؛ محلتهم الغرية ة دينه من العرب والعجم قولك هذاهللا ورسوله؟! وملَّا مسعت جنود هللا وأنصاره ومحا
ميان، ميانيَّة، وّتدَّد هلم نور اإل  يقان اإل سالميَّة، واحلميَّة اإل   ال دين ؛ فمن قائٍل يقول:وأشرق عليهم شعاع اإل 

ع عند الل  قاء، ومن قائل يقول: ، ومن قائٍل يقول: سَّتون ما أصنصلى هللا عليه وسلمإ ال دين حممَّد 
ُ َوَّلَۡعلََمنذ ﴿ ِينَ  ٱّللذ ْ َوَّلَۡعلََمنذ  ٱَّلذ وقد افتخرت يف كتابك جبموع الرُّوم،  [11العنكبوت:]﴾  ٱلُۡمَنَٰفِقِيَ َءاَمُنوا

ََب ﴿تعاىل: مع قول هللا  (2)لوغ امللك حبشودهم، وأىنَّ لك هذاعلى ب وقيامهم معك، وعوَّلت
ۡ
ُ َوَيأ ن  ٱّللذ

َ
ٓ أ إَِلذ

َٰفُِرونَ َولَۡو َكرِهَ  ۥيُتِمذ نُوَرهُ   ؟![32التوبة:]﴾  ٱلَۡك
وملا عاين أهل القصر الكبري النَّصارى واستبطؤوا وصول السُّلطان عبد امللك؛ أرادوا الفرار والتحصُّن يف 

 ال، فقام الشَّيخ أبو احملاسن يوسف الفاسي بتثبيت النَّاس.اجلب
)إ نَّ سطوتك قد ظهرت يف خروجك من «: سبستيان»وكتب عبد امللك املعتصم ابهلل من مراكش إ ىل 

قدم عليك، فأنت نصراين  حقيقي  شجاٌع، وإال فأنت كلٌب ابن  أأرضك، وجوازك الُعْدَوَة، فإ ن ثَ َبتَّ إ ىل أن 

                                                           
 (.51املصدر السابق نفسه، ص ) (1)

 (.53انظر: وادي املخازن، ص ) (2)
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. فليس من الشَّجاعة، وال من روح الفروسيَّة أن ينقضَّ على سكان القرى واملدن العزَّل، وال ينتظر (1)كلٍب(
 مقابلة احملاربني.

وقرَّر أخريًا الَّتيُّث رغم خمالفة أركان جيشه؛ الَّذين أشاروا « سبستيان»وكان لذلك اخلطاب أثٌر يف غضب 
 .(2)قصرعليه ابلتقدُّم الحتالل تطوان، والعرائش، وال

وحترَّكت قواد عبد امللك املعتصم ابهلل، وسار أخوه أمحد املنصور أبهل فاس وما حوهلا، وكان اللقاء قرب حملَّة 
 القصر الكبري.

 خامساً: قوى الطَّرفني )الربتغايل النَّصراين، واإلسالمي املغريب(:
 اجليش الربتغايل:

مهم من املعدَّات. والر  واية األوربيَّة تقل  ل بعد اهلزمية ، ومعهم ما يلز 125000بلغ تعداد اجليش الربتغايل: 
م عدد جيش املغرب، فهي تتحدَّث عن   36فارس، و 2000راجل، و 14000عدد جيشها، وتضخ  

ذكر  مدفعاً. 20من الرُّماة،  1500فارس،  22000راجل يف اجليش املغرب و 50000مدفعاً، مقابل 
 .(3)عدد اجليش الربتغايل مئة ألف ومخسة وعشرون ألفاً() :املنتقى املقصور(أبو القاضي يف )

قلُّ ما قيل أة احملاسن(: إنَّ جمموعهم كان مئًة وعشرين ألفاً، و آوقال أبو عبد هللا حممَّد العرب الفاسي يف )مر 
 .(4)يف عددهم مثانون ألف مقاتل
.. وغريهم عدٌد كبري.. مع إيطايل. 7000أملاين،  3000إسباين،  20000كان مع اجليش الربتغايل: 

 «.سبستيان»ألوف اخليل، وأكثر من أربعني مدفعاً.. وكلُّ هذه القوى البشريَّة واملاد  يَّة بقيادة امللك 
 .(5)رجٍل على األكثر 600   300وكان معهم املتوك  ل املسلوخ بشرذمٍة تَّتاوح ما بني 

 اجليش املغريبُّ:
هد ميلكون تفوقًا يف اخليل، ومدافعهم أربعة وثالثون مدفعًا فقط، جما 40000وكان جيش املغاربة تعداده 

اً بسبب: هتم مرتفعًة جد   وكانت معنواي 
م ذ 1 قوا حالوة االنتصار على النَّصارى احملتل  ني، واستخلصوا من أيديهم ثغورًا كثريًة كانت حماط ة ا  أهنَّ

 .ابألسوار العالي ة، واحلصون املنيع ة، واخلنادق العميقة
                                                           

 (.53املصدر السابق نفسه، ص ) (1)
 (.54املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
 (.56املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
 (.56( نقالً عن وادي املخازن، ص )5/69انظر: االستقصاء ) (4)

 (.56انظر: وادي املخازن، ص ) (5)
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  التفاف الشَّعب حول القيادة، والتحام القبائل، والطُّرق الصُّوفية، وأهل املدن، ألنَّ املعركة كانت حامسًة  2
يف اتريخ اإل سالم، وفاصلًة يف اتريخ املغرب، كان الشَّيخ أبو احملاسن الفاسي زعيم الطَّريقة الشَّاذليَّة اجلزوليَّة 

ت، وقد قاد هذا الشَّيخ أحد جناحي اجليش املغرب، وأبلى  ال يكلُّ، وال ميلُّ يف شحذ اهلمم، ورفع املعنوايَّ
بالًء حسنًا رائعاً، وثبت إ ىل أن منح هللا املسلمني النَّصر، وركبوا أكتاف العدو   يقتلون، وأيسرون، وتورَّع أبو 

 .(1)ومل أيخذ منها شيئاً  احملاسن عن الغنيمة بعد االنتصار العظيم، وعفَّ عنها،

 .والقادة العثمانيون عبقريًة فذًة يف املعركة ،وأخوه أبو العبَّاس ،وأظهر عبد امللك املعتصم ابهلل
مبكيدٍة عظيمٍة، وخطٍَّة  ئلقد حنَّ كت التَّجارب عبد امللك املعتصم ابهلل، فعزل عدوَّه عن أسطوله ابلشَّاط»

د امللك ميدااًن للمعركة، وكان عزله عن مدروسٍة حكيمٍة، عندما استدرج سبستيان إ ىل مكاٍن حدَّده عب
أمر عبد امللك ابلقنطرة أن هتدم، ووجه إ ليها كتيبًة من اخليل بقيادة أخيه املنصور،  أسطوله حمكمًا عندما

 .(2)«فهدمها
 لقد جعل عبد امللك املدفعية يف املقد  مة، مثَّ صفوفًا للرُّماة املشاة، وجعل قيادته يف القلب، وعلى اجملنبتني

رماٌة فرساٌن، والقوى اإل سالميَّة املتطوعة، وجعل جمموعًة من الفرسان كقوٍة احتياطيَّة لتنقضَّ يف الوقت 
 .(3)املناسب وهي يف غاية الر احة ملطاردة فلول الربتغالي  ني، واستثمار النَّصر

ويومًا خالدًا يف يومًا مشهودًا يف اتريخ املغرب،  1578ه /986مجادى اآلخرة  30 االثننيكان صباح 
 اتريخ اإل سالم.

 :(4)ادقني اجملاهدين ابلنَّصروقف السُّلطان عبد امللك املعتصم ابهلل خطيباً يف جيشه، مذك  راً بوعد هللا للص  
نذ ﴿ َ َُ ُ  َوَّلَن هُ  ٱّللذ ُ َُ َ إِنذ  ۥٓ  َمن يَن َقوِي  َعزِيٌز  ٱّللذ

 .[40الحج:]﴾ ٤٠لَ
ُ َوَما ﴿ َۡ ِ  ِمۡن ِعنِد إَِلذ  ٱُلذ َ إِنذ  ٱّللذ  .[10األنفال:]﴾ ١٠َعزِيٌز َحِكيٌم  ٱّللذ

 كما ذكَّر بوجوب الثَّبات:
َها ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ يَ ِينَ َءاَمُنوٓاْ إَِذا لَقِيُتُم  ٱَّلذ ُّوُهُم  ٱَّلذ ا فََٗل تَُول ۡدبَارَ َكَفُرواْ زَۡحفا

َ
 .[15األنفال:]﴾  ٱۡۡل

َها ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ يَ ْ َءاَمُنوٓاْ إَِذا لَقِيُتۡم فَِئةا فَ  ٱَّلذ ْ وَ  ٱثۡبُُتوا َ  ٱۡذُكُروا ا لذَعلذُكۡم ُتۡفلُِحوَن  ٱّللذ  .[45األنفال:]﴾ ٤٥َكثِيا
 
 

                                                           
 (.58املصدر السابق نفسه، ص ) (1)
 (.62املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
 (.62املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
 املصدر السابق نفسه. (4)
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 وبضرورة االنتظام:
َ إِنذ ﴿ ِينَ َُيِبُّ  ٱّللذ ۡرُصوٞص  ۦيَُقَٰتِلُوَن ِِف َسبِيلِهِ  ٱَّلذ نذُهم ُبۡنَيَٰٞن مذ

َ
ا َكأ  . [4ف:الص]﴾ ٤َصف ا

 وذكر أيضاً حقيقًة ال مراء فيها: إ ن انتصرت الصَّليبيَّة اليوم؛ فلن تقوم لإل سالم بعدها قائمٌة.
 .(1)قت النُّفوس للشَّهادةاايٌت كرمية من كتاب هللا العزيز، فاشتآمثَّ قرئت 

رين: أنَّ البااب أحلَّ من اثرة محاس جند أوربة الَّذين يقودهم سبستيان، مذك   إومل أيل الُقُسُس، والرُّهبان يف 
 يف هذه احلروب الَّيت اتَّسمت بطابع احلروب الصَّليبيَّة. األوزار، واخلطااي أرواح َمْن يلقون حتفهم

 وانطلقت عشرات الطَّلقات النَّارية من الطَّرفني كليهما إ يذاانً ببدء املعركة.
كالسَّهم شاهرًا سيفه ميه  د الطَّريق جلنوده إ ىل صفوف   لقد قام السُّلطان عبد امللك برد اهلجوم األوَّل منطلقاً 

النَّصارى، وغالبه املرض الَّذي سايره من مراكش، ودخل خيمته وما هي إال دقائق حَّت  فاضت روحه يف 
ساحة الفدا، لقد رفض أن يتخلَّف عن املعركة قائاًل: ومَّت كان املرض يثين املسلمني عن اجلهاد يف سبيل 

ُر هذا القائد اجملاهد عجيٌب يف احلزم والشَّجاعة، ولقد فاضت روحه، وهو واضٌع سبابته على فمه هللا، وأَمْ 
مشريًا أن يكتموا األمر حَّتَّ يتمَّ النَّصر، وال يضطربوا، وكان كذلك، فلم يعلم أحٌد مبوته إ ال أخوه أمحد 

أيمر فالاًن أن يذهب إ ىل موضع  املنصور، وحاجبه رضوان العلج، وصار حاجبه يقول للجند: )السُّلطان 
 .(2)خر(أكذا، وفالانً يلزم الرَّاية، وفالانً يتقدَّم، وفالانً يت

وقاد أمحد املنصور مقد  مة اجليش، وصدم مؤخرة اجليش الربتغايل، وأُوقدت النَّار يف برود النَّصارى، وصدم 
ر قاصدين قنطرة هنر وادي املخازن، قون األدابااملسلمون رماهتم، فتهالك قسٌم منهم صرعى، ووىلَّ الب

وأصبحت تلك القنطرة أثرًا بعد عني، نسفها املسلمون أبمر سلطاهنم، فارمتوا ابلنَّهر، فغرق من غرق، وُأسر 
ْن حوله، ووقع املتوك  ل رمز اخليانة غريقًا يف هنر وادي  من ُأسر، وقُتل من قُتل، وُصرع سبستيان وألوف م 

 املخازن.
 .(3)عركة أربع ساعات وثلث السَّاعة، وكتب هللا فيها النَّصر لإل سالم واملسلمنيواستمرَّت امل

درَّة السلوك( ألمحد بن القاضي، وهو معاصٌر ألحداث املعركة )خمطوط بدار الواثئق ابلرَّابط )جاء يف 
 :(4)(14، ص428د

ْيه   لنَّصارى اْعَتَصما (1)َواْبُن َأخ   اب 
 

 ْن مَساَوصاَر َيْسَتْجد ه ْم ل مَ  
 

                                                           
 (.66املصدر السابق نفسه، ص ) (1)
 (.66املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
 (.67، 66املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
 (.67( نقالً عن وادي املخازن، ص )56ه ، ص )1398، رمضان (8(، العدد )19دعوة احلق الس نة ) (4)
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 (2)َأجابَُه اللَّع نْيُ ُبْست َيانُ 
 

ه  َوَمَعُه اأَلْواثنُ   َْيش   جب 
 

 َوَعَدُد اجْلُيُ ْوش  الَّذي مَجَعا
 

عا  َئة  ألٍف مسُ   يُن ْيُف َعْن م 
 

ْسالُم م ْن َيد  اللَّع نْي َفَخَلَص   اإل 
 

ْشر ك ني 
ُ
 ب َصرْب ه  َعلى ل قاء  امل

 

ُهُم إ ال قَت   ن ْ رْيُ ما م   ْيٌل وَأس 
 

 ذا َشهيد (3)يف ساَعٍة مَن الزَّمان   
 

ا ُبْست ياُن اللَّع نْيُ   ماَت هب 
 

 َفَما َلُه َعن  الرَّدى ُمع نيُ  
 

 الَّذي أَتى ب ه   (4)مُثَّ حُمَمَّدُ 
 

 ماَت َغريقًا يَ ْومًا فَانْ َتب ه   
 

 حل  ْكَمة  هللا  اْلَعظْيم  القاه ر
 

 املنابرأَفاَدُهْم َوَزيََّن  
 

 ب ذ ْكر  َعم  ه َأب الَعب اس  
 

 احلاز م  الرَّأي َشدْيد  الباس   
 

ْختار جنلُ 
ُ
 الرَّسول  املْصَطفى امل

 

ْغر ُب َعلى األ 
َ
 (5)قطارب ه  َزها امل

 

 سادساً: أسباب نصر وادي املخازن:
خيه أب العبَّاس، وحلاجبه املنصور،   القيادة احلكيمة الَّيت متثَّلت يف زعامة عبد امللك املعتصم ابهلل، وأ 1

وظهور جمموعة من القادة احملنَّكني من أمثال أب علي القوري، واحلسن العلج، وحممَّد أب طيبة، وعلي بن 
 موسى؛ الَّذي كان عاماًل على العرائش.

استطاع أن يبعث   التفاف الشَّعب املسلم املغربُّ حول قيادته بسبب أب احملاسن يوسف الفاسي، والَّذي  2
 روح اجلهاد يف القوى الشَّعبية.

  رغبة املسلمني يف الذَّود عن دينهم، وعقيدهتم، وأعراضهم، والعمل على تضميد اجلراح بسبب سقوط  3
بوا املسلمني املهاجرين، والَّذين حتت حكمهم يف  غرانطة، وضياع األندلس، واالنتقام من النَّصارى الَّذين عذَّ

 األندلس.
اشَّتاك خرباء من العثماني  ني متيَّزوا ابملهارة يف الرَّمي ابملدفعية، وشارك كذلك جمموعٌة من األندلسي  ني    4

 متيَّزوا ابلرَّمي، والتَّصويب بدقٍَّة مم ا جعل املدفعيَّة املغربيَّة تتفوَّق على املدفعية الربتغاليَّة النَّصرانيَّة.

                                                                                                                                                                      
 إشارة إىل املتوك ل. (1)

 بستيان )لضرورة الوزن( وإال فهو سبستيان. (2)
 إشارة إىل قصر مدة املعركة. (3)
 حمم د املتوك ل املخلوع. (4)
 برد ه الغزو الصلييب وانتصاره الباهر يف معركة وادي املخازن. (5)
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امللك املعتصم ابهلل مع قادة حربه، حيث استطاع أن يستدرج خصومه إىل    اخلطَّة احملكمة اليت رمسها عبد 5
ميدان ّتول فيه اخليل، وتصول، مع قطع طرق متوينه، وإ مداده، مثَّ نسفه للقنطرة الوحيدة على هنر وادي 

 املخازن.
نصور، حيث شاركا ابلفعل   القدوة، واألسوة املثاليَّة الَّيت ضرهبا للنَّاس كل  من عبد امللك، وأخيه أمحد امل 6

 يف القتال، فكان حاهلما له أثٌر أشدُّ يف أتباعهم من قوهلم.
  تفوُّق القوَّات املغربيَّة ابخليل، حيث استطاع الفرسان أن يستثمروا النَّصر، ويطو  قوا النَّصارى املنهزمني،  7

 ومنعتهم خيُل املسلمني اخلفيفة احلركة من أي   فرصٍة للفرار.
 ستبداد سبستيان ابلرَّأي، وعدم األخذ مبشورة مستشاريه وكبار رجال دولته ممَّا جعل القلوب تتنافر.  ا 8
، و  9 قتناعه أبنَّه جهاٌد يف سبيل هللا ضدَّ غزٍو ا  وعي الشَّعب املغرب   املسلم خبطورة الغزو النَّصراين الربتغايل  

 .(1)قدٍ اصلييبٍ  ح
  إب نزال النَّصر عليهم، وخذل، وهزمية أعدائهم، وغري ذلك من األسباب.  دعاء وتضرُّع املسلمني هلل 10

 سابعاً: نتائج املعركة:
  أصبح سلطان املغرب بعد عبد امللك أمحد املنصور ابهلل امللقَّب ابلذَّهيب، وبويع بعد الفراغ من القتال  1

 ني وتسعمئة للهجرة.مجادى اآلخرة سنة ستٍ  ومثان 30مبيدان املعركة، وذلك يوم االثنني 
العثمانيَّة، ويف زمن    وصلت أنباء االنتصار بواسطة رسل السُّلطان أمحد الذَّهيب إ ىل مقر   السلطنة 2

السُّلطان مراد خان الثَّالث، وإ ىل سائر ممالك اإل سالم اجملاورة للمغرب، وغريها، وحلَّ السُّرور ابملسلمني، 
 قطار مهن  ئني ومباركني للشَّعب املغرب   نصرهم العظيم.لرَّسائل من سائر األوعمَّ السَّعد يف دايرهم، ووردت ا

العامل، وأصبحت دول أوربة َّتطب ودَّها، واضطرَّ ملك الربتغال  آفاق  ارتفع جنم الدَّولة السَّعدية يف  3
رسل السُّلطان العثماين مهن  ئًة، اجلديد، وملك إسبانيا أن يرسلوا وفودًا حممَّلًة ابهلدااي الثَّمينة. مثَّ َقد َمْت 

ومباركة، ومعهم هداايهم الثَّمينة، وبعدها رسل ملك فرنسا، وأصبحت الوفود )تصبح، ومتسي على أعتاب 
 .(2)تلك القصور(

   سقط جنم نصارى الربتغال يف حبار املغرب، واضطربت دولتهم، وضعفت شوكتهم، وهتاوت قوَّهتم. 4
 الربتغايل واصفاً نتائج املعركة:املؤرخ « لويس ماريه»يقول 

                                                           
 (.75، 74، 73، 72دي املخازن، ص )انظر: وا (1)

 (.70( نقالً عن وادي املخازن، ص )5/92االستقصاء ) (2)
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وقد كان خمبوءاً لنا يف مستقبل األعصار العصر الَّذي لو وصفته   كما وصفه غريه من املؤر  خني   لقلت: هو »
م العناية  ة الصَّولة، والظَّفر، والنَّجاح، وانقضت فيه أايَّ العصر النَّحس البالغ النحوسة، الَّذي انتهت فيه مدَّ

وانطفأ مصباحهم بني األجناس، وزال رونقهم، وذهبت النَّخوة، والقوَّة منهم، وخلفها الفشل  من الربتغال،
ن الغىن، والربح، وذلك هو العصر الَّذي هلك فيه سبستيان يف القصر  الذَّريع، وانقطع الرَّجاء، واضمحلَّ إ ابَّ

 .(1)«الكبري يف بالد املغرب
حممَّد »ملك الربتغال، وملٌك خملوٌع خائٌن « سبستيان»قٌد اييب  ح  مات يف تلك املعركة ثالثة ملوٍك، صل 5

 «.عبد امللك املعتصم ابهلل»وجماهٌد شهيٌد « املتوك  ل
   سارع الربتغاليُّون النَّصارى بفكاك أسراهم، ودفعوا أموااًل طائلًة للدَّولة السَّعديَّة. 6
ناعات يف بالد املغرب.  سادت فَّتة هدوٍء، ورخاٍء، وبناٍء، وازدهاٍر يف ا 7  لعلوم، والفنون، والص  
ة الغزو الفكري لبالد   حدث حتوٌُّل جذري  يف التَّفكري، والتَّخطيط على مستوى أوربة، حيث رأوا أمهيَّ  8

 .(2)؛ ألنَّ سياسة احلديد والنَّار حتطَّمت أمام إ رادة الشُّعوب اإل سالميَّة يف املشرق واملغرباملسلمني
قتناء ما وصلت إ ليه الكشوفات العلميَّة، وتطوير امحد املنصور على منهج أخيه يف بناء املؤسسات، و استمرَّ أ

دارة، والقضاء، واجليش، وترتيب األقاليم، وتنظيمها، وكان أمحد املنصور يتابع وزراءه، وكبار موظَّفيه،  اإل 
داريَّة، وحياسبهم على عدم احملافظة على أوقات العمل الرَّمسيَّة، أو التَّ  أخري يف الرد   على املراسالت اإل 

ياسيَّة.  والس  
، وهذا  ر  يَّة؛ حَّتَّ ال يعرف فحواها إ ذا وقعت يف يد عدوٍ  وأحدث حروفًا لرموٍز خاصٍَّة بكتابة املراسالت الس  

الدَّاخليَّة،  يدلُّ على اهتمامه الشَّخصي جبهاز األمن، واالستخبارات الَّيت حُتَمى به الدَّولة من األخطار
 واخلارجيَّة.

واهتم ابجلهاز القضائي، وفصل السُّلطة القضائيَّة عن السُّلطة التَّنفيذيَّة متاماً، ومنع السُّلطة التَّنفيذيَّة من 
 التدخُّل يف السُّلطة القضائيَّة.

، والقضاء املغرب   يف القرنني احلادي عشر، والثَّاين عشر اهلجريَّني  وقد قارن مؤر  ٌخ فرنسيُّ بني القضاء األورب  
يف الوقت الَّذي كانت أوربة يف العصر السَّعدي حيتفظ امللوك فيها وحدهم حبق   »م( فقال: 17، 16)

                                                           
 (.71( نقالً عن وادي املخازن، ص )86 -5/85املصدر السابق نفسه ) (1)
 (.76انظر: وادي املخازن، ص ) (2)
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احلكم يف عدٍد من القضااي، فإ نَّ امللوك السَّعدي  ني ال ينظرون إ ال يف القضااي املرفوعة ضدَّ رجال السُّلطة، 
 .(1)ملظاملوهذا ما كان يُدعى بقضاء ا

قب اوترأس أمحد املنصور جملس املظامل، وجعله يف جامع القصبة يف مراكش، جبوار قصره، وشكَّل جلنًة تر 
دارة، وإ حكام دولته،  جمرى القضاء يف األقاليم، وهتتمُّ مبطالعة، ودراسة تقاريرهم بعنايٍة، واهتمَّ بضبط اإل 

ات يف أرجاء البالد حيرسها جنوٌد مقيمون ال يبعد بعضهم قامة حمطَّ إرعاايه، وعمل على  قامة العدل علىإو 
عن بعض إ ال مبسافة عشرين كيلو مَّتاً حبيث يستطيع املسافرون، والقوافل أن مترَّ عرب القرى والبوادي أبمٍن، 

 وسالم.
وقضائيًة،  وطوَّر عمل املؤسَّسات االستشارية، وأوجد جملس الد  يوان، أو جملس املأل، واختصاصاته: سياسيًَّة،

وعسكريًَّة، وهو أعلى مرجٍع قانوين ٍ للبالد، إ ال أنَّه ال يستطيع أن يتجاوز أحكام السُّلطة القضائيَّة، ولو  
فق حبيث يسمح بدخول األكانت ضدَّ اجمللس كل  ه، أو بعض رجاله، وكان جملس الد  يوان من املرونة، وسعة 

 .(2)ق شعيبٍ  واسعٍ ارويَّة عندما يقتضي األمر استشارات على نطاملختص  ني، أو ممث  لي املدن، واملراكز الق
قتدى ابلن  ظام العثماين يف التَّسليح، والرُّتب، والل  باس، واهتمَّ اوطوَّر السُّلطان أمحد املنصور جيش دولته، و 

م: أنَّه أهٌل لذلك، وم ن أهم هذه القيادات، إب سناد القيادات ملن أظهر كفاءة عسكريًَّة عاليًة، وأثبتت األايَّ
 العمري املعقلي. إ براهيم حممَّد السُّفياين قائد اجلبهة األماميَّة يف وادي املخازن، وأمحد بن بركة، وأمحد

ودعم جيشه ابلوحدات الطبيَّة من جرَّاحني وغريهم، وأقام مستشفياٍت متنقلًة ميدانيًَّة، تستقبل اجلرحى، 
الت  قني  ني املتخص  صني يف جيشه، وقام السَّعديُّون ببناء دار العدَّة لصناعة  واملرضى يف احلروب، واهتمَّ بتأهيل

 .(3)املدافع، واهتمُّوا بتطوير األسطول، خصوصاً يف ميناءي العرائش، وسال
ومدَّ نفوذ الدَّولة السَّعديَّة حنو اجلنوب، وضمَّ بالد السُّودان الغرب إ ىل نفوذه، ودخل يف لعبة املوازانت 

لدَّوليَّة بني اإلسبان، واإل جنليز، والعثماني  ني، وظهرت منه مواهب سياسيٌَّة متمي  زٌة، واستطاع أن حيق  ق األمن، ا
 .(4)واالزدهار، والرَّفاه، واخلصب لبالده

 قرتاح عثماين على السَّعديني:ااثمناً: 
مقاومة « دون أنطونيو»األمري الربتغايل  بدأت القوات اإلسبانيَّة يف اكتساح األراضي الربتغاليَّة، ومل يستطع

قَّتح السُّلطان العثماين مراد ام عند ذلك 1580ه /988تلك القوَّات اإلسبانيَّة، الَّيت ضمَّت أراضيه سنة 
                                                           

 (.41انظر: دعوة احلق نقالً عن وادي املخازن، ص ) (1)
 (.43، 42ص )انظر: وادي املخازن،  (2)
 (.44املصدر السابق نفسه، ص ) (3)
 (.458، 457، 456انظر: اتريخ عصر الن هضة األوربي ة، نور الد ين حسام، ص ) (4)
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، وقوَّاٍت عسكريٍَّة، فبعث  الثالث عقد حتالف عسكريٍ  ضد اإلسبان على أساس إ مداده أبسطوٍل حرب  
فلمَّا وصل مبسامعنا الشَّريفة، ومشاعران احلقَّانية »... م، قال فيها: 1580مرب ه /سبت988برسالة يف رجب 

املنيفة خرب طاغية قشتالة، وأنَّه احتوى على سلطنة برتغال، أو كاد، وأنَّه جعل أهلها يف األغالل، 
فة األزليَّة أن نتخذ عهداً، واألصفاد، وأنَّه لكم جاٌر، وعدو  مضرار، حرَّكنا احلميَّة اإل سالميَّة.. إل ظهار األل

ه لكم ثالمثئة ونُؤك  د: أنَّ اململكتني حمروستا اجلوانب، ونعل  ق العهد ابلكعبة... فإذا مت  هذا الش أن... نوج   
العثماين( وجيش عزٍ  ونصٍر، وكماًة عثمانيًَّة تستفتح هبا إن شاء هللا بالد  سفن من األسطولغراابً سلطانية )

 .«األندلس..
، وأخذ يعمل يف (1)قلج علي بعد استقرار الدَّولة العثمانيَّة يف تونس بدأت أنظاره تتطلَّع إ ىل املغرب كان

ياسيَّة لبالد املغرب اإل سالمي، لضم  ه إ ىل الدَّولة العثمانيَّة ، خاصًَّة بعد تذبذب موقف (2)توحيد الوجهة الس  
وامر إ ىل قلج علي قائد األسطول العثماين ابلتَّوجه إ ىل املوىل أمحد املنصور األخري من الدَّولة، صدرت األ

م، بينما  1581ه /يونيو 989املغرب لضم  ه للدَّولة العثمانيَّة، فوصل قلج علي إ ىل اجلزائر يف مجادى اآلخرة 
ل العثماين؛ كان املنصور يرابط بقوَّاته عند هنر اتنسيفت، وكانت القوَّات املغربيَّة قد استعدَّت ملواجهة التدخُّ 

 إ ذ جهَّز املنصور جنوده، وتقدَّم هبا حَّتَّ حدود بالده، كما سدَّ مدخل مملكته، وحصَّن الثُّغور.
ق اوإ ىل جانب تلك االستعدادات وجَّه املنصور سفارًة خاصًَّة إلستانبول، وذلك بعد أن توصَّل إ ىل شبه ات  ف

مجادى  27ه بدخوله للعاصمة الربتغالية لشبونة يف عسكريٍ  مع امللك اإلسباين الَّذي انتهى من مشاكل
م، على أساس تقدمي املساعدة العسكريَّة للمغرب، ملواجهة التدخُّل 1581يوليو 31ه /989اآلخرة 

 العثماين، مقابل التَّنازل عن مدينة العرائش، وامتيازات أخرى.
ًا من قبول اجع عن غزو املغرب أبن أمر ااألمر الو  وأمام تطوُّر األحداث مل جيد السُّلطان العثماين بدَّ قع، والَّتَّ

، وجعفر ابشا انئب قلج علي يف اجلزائر ابلتَّخلي عن العمل ابملغرب، واالنتقال إ ىل الشَّرق، (3)قلج علي
حيث اضطربت األمور ابحلجاز فتخلَّى قلج علي عن هدفه الطَّموح يف اسَّتداد األندلس، بعد توحيد اجلبهة 

 .(4)اإل سالمي   لبالد املغرب 
تردَّد السُّفراء بني اآلستانة، وفاس، فتوجَّهت سفارات أمحد بن ودَّة، والشَّاظمي، وأب احلسن علي بن حممَّد 

واستقبل أمحد املنصور سفريًا عثمانيًا يف  م،1590ه /999م، 1588ه /997التمكرويت بني عام 

                                                           
 (.52انظر: اتريخ اجلزائر احلديث، حمم د خري فارس، ص ) (1)
 (.101انظر: اتريخ اجلزائر احلديث للجياليل، ص ) (2)
 (.112الس عدية، ص ) انظر: املغرب يف عهد الد ولة (3)
 (.101انظر: اتريخ اجلزائر للجياليل، ص ) (4)
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يعة الصَّفويَّة يف إ يران، واهلابسربج يف وسط ، ومل تتحقَّق رغبة السُّلطان العثماين(1)م1589ه /998  ضدَّ الش  
 .(2)أوربة، ابإل ضافة إ ىل واجبها حنو محاية مقدَّسات األمَّة اإل سالميَّة يف احلجاز، وتدعيم حزامه األمين

 اتسعاً: جهاد الوايل اجلزائري وتغريُّ األوضاع:
م حملاربة إسبانيا فوق أرضها، فنزل اجملاهدون 1582ه /990جهَّز الوايل العثماين يف اجلزائر أسطوله يف سنة 

املسلمون يف برشلونة، فأعملوا فيها تدمرياً، مثَّ عربوا مضيق جبل طارق، وهامجوا جزر الكناري الَّيت حتتلها 
تَّنكيل إسبانيا، فدمَّروا املراكز العسكريَّة، وغنموا ما فيها، ومل يكن األسطول العثماين يذهب لألندلس جملرَّد ال

نقاذ املسلمني من نكبتهم، وتعرَّض اجملاهدون أثناء  ابإلسباني  ني، ولتدمري منشاهتم، بل كان ابلدَّرجة األوىل إل 
 .(3)ذلك ملعارك قاسيٍة، وهزائم أحياانً 

نكشاريَّة يف اجلزائر على األهايل يف الوقت الَّذي انصرف رجال البحر ليمارسوا اجلهاد  ازداد تطاول اإل 
، لذلك حضر حسن فنزاينو من نشاطه البحري، الَّذي ابدر إ ىل عودته إ ىل (4)ق واسعٍ اري على نطالبح

اجلزائر حينما بلغه انتشار الفوضى بني اجلنود، فانتصب على اجلزائر للمرَّة الثانية، وفرض طاعته على الرَّعية، 
ايل يف تول  يه، ملا كان له من العقل م، ومل يعارض الباب الع1583ه /أبريل 991وذلك يف ربيع الثاين سنة 

 يف حسم اخلالف، وإطفاء انر الفنت، واستتباب األمن ابجلزائر.
دارة مبا عهد منه من نشاٍط، وحزم، فإ نَّه مل يَّتك قيادة األسطول العثماين  ابشر حسن فنزاينو تسيري اإل 

ن السَّواحل اإلسبانيَّة، واجلزر الشَّرقيَّة من ابجلزائر لغريه، وكثرت يف أايمه املغامن مبا كانت ّتلبه السُّفن م
 نفائس، ومبا كان يستويل عليه من األسرى، واملغامن يف غزواته.

م أحبر حسن فنزاينو أبسطوله على ثغر بلنسية، ومحل أعدادًا كبريًة من مسلمي 1584ه /992ويف 
تَّالية إ نقاذ مجيع سكان كالوسا ؛ إ ذ األندلس ؛ إ ذ أنقذهم من اضطهاد اإلسبان، كما استطاع يف السَّنة ال

غار على جزر الكناري وغنم أمحلهم إ ىل اجلزائر، ويف السَّنة بعدها توغَّل مراد رايس يف احمليط األطلسي، ف
منها غنائم كثريًة مبا فيهم زوجة حاكم تلك اجلزر، وبقي حسن فنزاينو على رأس احلكومة العثمانيَّة ابجلزائر 

وذلك بعد وفاة قلج  (5)«قبودان دوراي»السُّلطان يف إستانبول ليتوىلَّ منصب إ مارة البحر  إ ىل أن استدعاه
 م.1587ه /995علي سنة 

                                                           
 (.97انظر: بداية احلكم املغرب ابلسودان، ص ) (1)
 (.532انظر: جهود العثماني ني، ص ) (2)

 (.95انظر: اجلزائر واحلمالت الص ليبي ة، ص ) (3)
 (.59انظر: اتريخ اجلزائر احلديث، ص ) (4)
 (.103، 3/102ئر العام للجياليل )انظر: اتريخ اجلزا (5)
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 عاشرًا: انتهاء نظام البيلربك يف اجلزائر:
بوفاة قلج علي انتهى يف اجلزائر نظام البيلربك الَّذي جعل من حكام اجلزائر ملوكًا واسعي السُّلطة والنُّفوذ، 

ر هذا التَّغيري يف شكل احلكم (1)تعيض عنه بنظام الباشويَّة، مثلها يف ذلك تونس، وطرابلسواس ، ويفس  
العثماين يف أن يتَّجه البيلربك بسبب قوَّهتم، وضعف البحرية العثمانيَّة حنو  العثماين َّتوُّف السُّلطان

 االستقالل.
ة ثالث سنوا ت يتوىلَّ خالهلا حكم البالد دون أن يكون له سنٌد وكان الباشا موظَّفًا ترسله اآلستانة ملدَّ

، ويكون الباشا يف كلٍ  من طرابلس، وتونس، (2)أساسي ، أو سنٌد حمل  ٌي بني القوى الَّيت تسيطر على البالد
 واجلزائر وكياًل للسُّلطان، ويكون مطلق التَّصرُّف لبعد الوالية عن العاصمة إستانبول.

م يف نياابت العثمانيَّة الثالث: طرابلس، وتونس، واجلزائر تفيد 1588/ه 997كانت أحداث ما بعد 
بسطوة اجلنود، ورجال البحريَّة على السَّلطنة فيها على حساب سلطة الباشا، إ ال أنَّ طبيعة عالقات السُّلطة 

هداف العثمانيَّة يف داخل الوالية مع إ مساك السَّلطنة العثمانيَّة بسلطة إ صدار الغرامات، قد ضمنا حتقيق األ
ً، واملسامهة يف حروب الدَّولة، والقبول  يف احلكم من حيث اخلطبة ابسم السُّلطان، وحتصيل األموال سنوايَّ

ي ادة العثمانيَّة ابلباشا القادم من اآلستانة ممثاًل أعلى للسُّلطان يف حكم الن  يابة، وهي مجيعها من رموز الس  
 .(3)الرَّمسية

م، 1571ه /978حوُّل الَّذي جرى يف الدَّولة حنو الشَّمال األفريقي إ ْثر معركة ليبانتو سنة كان ذلك هو التَّ 
فبعد أن كان الشَّمال األفريقي حتت مسؤوليَّة البيلربك املوجود يف اجلزائر، انقسمت املنطقة إ ىل ثالث 

ئر الوالايت العثمانيَّة والايت، هي: طرابلس، وتونس، واجلزائر، وصارت والايت عاديَّة مثلها مثل سا
نكشاري  ني من جهٍة أخرى، وجبهات  األخرى، لقد كان موقف الدَّولة السَّعديَّة من جهٍة، وتصرُّف بعض اإل 

 املشرق من جهٍة اثلثٍة، وغري ذلك من األسباب سبباً يف إ ضعاف مهَّة الدَّولة يف إ رجاع األندلس.

  قصى للدَّولة العثمانيَّة، منها:لقد حالت عدَّة أسباب دون ضمِ  املغرب األ 
   ظهور شخصيَّة قويَّة حاكمة يف املغرب، ونعين به: املنصور السَّعدي.1
 م، ومن بعده أدخل الشَّمال األفريقي يف نظام الوالايت.1587  وفاة قلج علي يف 2

                                                           
 (.410انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص ) (1)
 (.28انظر: املغرب العرب للعق اد، ) (2)

 (.477انظر: جهود العثماني ني، ص ) (3)
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باً يف تقدير السُّلطات العثمانيَّة   كان النَّصر الَّذي أحرزه املغاربة على الربتغالي  ني يف معركة وادي املخازن سب3
 .(1)للسَّعدي  ني، واحَّتامهم

لقد كانت الدَّولة العثمانيَّة يف جهودها البحريَّة يف البحر املتوسط أكثر توفيقًا من البحر األمحر، واحمليطات 
 لعدَّة أسباٍب، منها:

مدادا1 ت متالحقًة، وجيعل صورة األحداث   قرب الشَّمال األفريقي من كل   من إستانبول، ومصر جيعل اإل 
واضحًة، والتَّطوُّرات العسكريَّة مفهومًة، بعكس احلال يف احمليطات حيث كانت تطوُّرات األمور ال تصل إ ال 

 بعد وقٍت طويٍل، وبشكٍل غري واضٍح.
ربة عمليٍَّة يف حماربة   كانت للعثماني  ني قواعد قويَّة يف مشال أفريقية تستند إ ىل خلفيٍة إ سالميَّة واسعٍة، وخ2

 النَّصارى، وكانوا على استعداٍد للتَّعاون مع العثماني  ني والدُّخول حتت نفوذهم.
  مل تكن هناك مقاومٌة مذهبيٌَّة عنيفٌة يف مشال أفريقية، بل كانت اهليمنة للمذهب السُّين   ؛ الَّذي استطاع 3

 .(2)اوجيتثَّها من جذوره أن يقف أمام املذاهب املنحرفة،

 
* * * 

  

                                                           
 (.123انظر: الشعوب اإلسالمي ة، د. عبد العزيز سليمان، ص ) (1)
 (.124املصدر السابق نفسه، ص ) (2)
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 الفصل اخلامس
 بداية اضمحالل الدَّولة العثمانيَّة
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اتَّفق املؤر  خون على أنَّ عظمة الدَّولة العثمانيَّة قد انتهت بوفاة السُّلطان العثماين سليمان القانوين عام 
إ ذ وقع  ؛م( وكانت مقد  مات ضعف الدَّولة قد اتَّضحت يف عهد السُّلطان سليمان1566ه /974)

ليتوىلَّ ابنها سليم الثَّاين  ؛مر ضدَّ األمري مصطفىآجته روكسالان الَّيت تدخَّلت للتالسُّلطان حتت أتثري زو 
نكشاريَّة ،وحمبواًب من الضُّبَّاط ،وكان مصطفى قائدًا عظيماً  ،اخلالفة بعد أبيه  ،ممَّا أدى إ ىل سخط اإل 

وابنه  ،وبذلك متَّ القضاء على مصطفى ،السُّلطان سليمان وأمخدها ،ونشوب ثورٍة كربى ضدُّ السُّلطان
 .(1)وأبناءه األربعة بدسيسٍة من أحد الوزراء ،وكذلك قتل السُّلطان ابنه ابيزيد ،الرَّضيع

 ،وبروز سطوة احلرمي ،ومن مظاهر الضَّعف يف عهد سليمان بدء انسحاب السُّلطان من جلسات الد  يوان
 ،واالجتماعيَّة الَّيت أدَّت إ ىل نشوب القالقل الشَّعبيَّة يف الروملي ،االقتصاديَّة والعجز عن مواجهة املشاكل

 .(2)واألانضول
 
 

* * * 
 

  

                                                           
 (.102التَّاريخ العثماين، ص) انظر: يف أصول (1)
 (.94انظر: الدَّولة العثمانيَّة يف التاريخ اإل سالمي، ص) (2)
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 املبحث األوَّل
 السُّلطان سليم الثَّاين

ولوال  ،ومل يكن مؤهَّاًل حلفظ فتوحات والده السُّلطان سليمان ،ه 974ربيع األوَّل سنة  9وىلَّ احلكم يف ت
ياسي   القدير حممَّد ابشا الصُّوقل  لي ،واجملاهد الكبري ،وزير الفذ   وجود ال إ ذ قام إب عادة  ؛الهنارت الدَّولة ؛(1)والس  
ه / املوافق 975وأمتَّ توقيع معاهدة يف عام  ،وعقد صلحًا مع الن  مسا ،وزرع الرَّهبة يف قلوب أعدائها ،هيبتها

كما   ،ودفعت اجلزية السَّنويَّة املقرَّرة سابقًا للدَّولة ،يف بالد اجملر م احتفظت مبوجبها الن  مسا أبمالكها1567
 .(2)والبغدان به ،واألفالق ،اعَّتف أمراء تراسلفانيا

 أواًل: جتدُّد اهلدنة مع شارل التاسع ملك فرنسا:
زادت  م كما1569ه / املوافق 980وشارل التَّاسع ملك فرنسا يف عام  ،ّتدَّدت اهلدنة مع ملك بولونيا

وجرى تعيني هنري دي فالوا   وهو أخو ملك فرنسا   ملكًا على بولونيا  ،االمتيازات القنصليَّة الفرنسيَّة
وطبقًا للمعاهدات السَّابقة فقد  ،ابت  فاٍق مع فرنسا الَّيت أصبحت بذلك ملكة الت  جارة يف البحر املتوسط

د  ينية النَّصرانيَّة إ ىل مجيع أرجاء البالد العثمانيَّة الَّيت فرنسا   إب رسال البعثات ال :قامت تلك الدَّولة   أي
وقامت بزرع حمبَّة فرنسا يف نفوس نصارى الشَّام ممَّا كان له أثٌر يذكر  ،وخاصًَّة بالد الشَّام ،يسكنها نصارى

 ،وتشجَّعوا على الثَّورات ،وابلتَّايل ازداد العصيان ،إ ذ امتدَّ النُّفوذ الفرنسي بني النَّصارى ؛يف ضعف الدَّولة
حَّتَّ إ ذا ضعفت الدَّولة  ،نتائج ذلك التدخل االحتفاظ جبنسيَّة ولغة األقل  يات النَّصرانية فكان من أهم

 .(3)أوربة النَّصرانيَّة وأتييٍد من دول ،العثمانيَّة اثرت تلك الشُّعوب مطالبًة ابالستقالل بدعمٍ 
حقًَّا من حقوقها الطَّبيعيَّة هو الَّذي دفع فرنسا  ،نظام االمتيازات األجنبيَّةإ ن اقتناع الدُّول األوربيَّة بكون 

كما أرسلت   ،م( حيارهبا1640   1624إل رسال جنودها ملساعدة البندقيَّة الَّيت كان السُّلطان مراد الرَّابع )
لكنَّ الصَّدر األعظم حينئٍذ  .متيازاتومطالبتها بتحديد اال ،سفريها برفقة عمارٍة حبريَّة إل رهاب الدَّولة العليَّة

ياسي أخرب السَّفري   ،أبن املعاهدات هذه ليست اضطراريَّة واجبة التَّنفيذ»والَّذي كان مازال ميتلك قراره الس  
وتتحايل لدى السُّلطان  ،األمر الَّذي جعل فرنسا تَّتاجع عن هتديداهتا ،ذلك لكوهنا منحًة سلطانيًَّة فحسب

وبدل أن تتَّعظ الدَّولة  ،ممَّا زاد الط  ني بلَّةً  ،م1673د على ّتديد نظام االمتيازات عام ليوافق من جدي
م( بتفويض فرنسا حقَّ محاية بيت 1687   1648أمر السُّلطان حممَّد الرَّابع ) ؛العثمانيَّة ممَّا حدث

                                                           
 (.123انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، د. علي حسون، ص) (1)
 (.124املصدر السَّابق نفسه، ص) (2)
 املصدر السَّابق نفسه. (3)
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ففي ّتديد عام  ،السَّلطنة ويف كل   مرٍَّة يضاف قيٌد جديٌد على ،وتتابع بتجديد االمتيازات (1)املقدس
ولكن االمتيازات تعرَّضت لتهديٍد حقيقي عندما  ،م أضافت السَّلطنة امتيازاٍت ّتاريًَّة جديدًة لفرنسا1740

غري أنَّ انبليون كان قد تراجع يف الوقت  ،فقد أوقفت السَّلطنة العمل هبا ،احتل انبليون بوانبرت مصر
وذلك حني عرض انسحاب فرنسا من مصر لقاء ّتديد  ،لطنةاملناسب حفاظًا على عالقته مع السَّ 

م وأضافت السَّلطنة امتيازاً جديداً يقضي 1801تشرين أو )أكتوبر(  9وقد متَّ ذلك ابلفعل يف  ،االمتيازات
 .(2)واملالحة يف البحر األسود ،مبنح فرنسا حريَّة الت  جارة

ًا على   :ولقد بنيَّ املؤر  خ اليوانينُّ دميَّتي كيتسيكس ،السَّلطنةلقد كانت نتائج هذه االمتيازات وخيمًة جدَّ
. أنَّ االمتيازات حطَّمت اقتصاد اإلمرباطوريَّة بتحطيمها الن  ظام الضرييب العثماين القائم على محاية الت  جارة .»

فيذ مشروعاٍت بل هذه االمتيازات حالت دون قيام السَّلطنة بتن (3)«...احملل  يَّة ضدَّ املنافسة األجنبية
لذلك أصبحت معاهدات  ،واستنباط موارد ماليٍَّة جديدٍة ملواجهة نفقات اإلدارة واحلكم ،إ صالحيَّة

فقد  ،األوربيُّون ال خيضعون للسُّلطات العثمانيَّة االمتيازات األجنبيَّة مبثابة مواثيق مذلٍَّة للعثماني  ني ما دام
م يشك  لون حكومًة داخل ا  .(4)حلكومة العثمانيَّةأصبحوا وكأهنَّ

 اثنياً: حاكم خوارزم يطلب احلماية من السلطان سليم الثاين:
 ،اشتكى حاكم خوارزم للسُّلطان سليم الثَّاين من أنَّ شاه فارس يقبض على احلجَّاج الوافدين من تركستان

 ،والت  جارة ،جمنعت مرور احلجَّا « إسَّتاخان»وأنَّ موسكو بعد استيالئها على  ،مبجرد عبورهم حدوده
ومسرقند من السُّلطان سليم  ،وحاكما خبارى ،هلذا طلب حاكم خوارزم ،ووضعت العقبات والعراقيل أمامهم

 .والقى ذلك الطَّلب القبول لدى الدَّولة العثمانيَّة (5)خان هبدف إ عادة فتح طريق احلج   الثَّاين أن يفتح إسَّتا
م 1569 - 1568ه /977 -ه  976لدَّولة محلًة كربى سنة أعدَّ صوقل  لي ابشا الصَّدر األعظم يف ا

 ،وأن يصل ما بني هنري الفوجلا ،وحتويلها إ ىل قاعدٍة عثمانيَّة للد  فاع عن املنطقة ،لالستيالء على إسَّتاخان
لتسه  ل دخول األسطول العثماين حبر اخلزر )قزوين( عن طريق البحر  ؛والدون بقناٍة صاحلٍة ملرور السُّفن

بل  ،وأذربيجان ،وتطرد الفرس من القوقاز ،لتمك  ن العثماني  ني من وقف التوسُّع الروسي حنو اجلنوب ؛سوداأل
واالتصال ابألزبك أعداء  ،بداًل من مرور اجليوش العثمانيَّة أبرض أذربيجان الوعرة ،وغزو فارس من الشَّمال

                                                           
 (.26ل االحنطاط، جوَّاد العزَّاوي، ص)انظر: الدَّولة العثمانيَّة قراءة جديدة لعوام (1)

 املصدر السَّابق نفسه. (2)
 (.27املصدر السَّابق نفسه، ص) (3)
 (.1/75انظر: الدَّولة العثمانيَّة دولٌة إ سالميٌَّة مفَّتى عليها ) (4)
 (.144انظر: يف أصول التَّاريخ العثماين، ص) (5)
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واسط اسيا من إ حياء طريق القوافل القدمية املارَّة أب ومن شأن كل   ذلك أن يؤد  ي إ ىل ،وتتار القرم ،الصفوي  ني
 .(1)الشَّرق إ ىل الغرب

ه /أكتوبر 977وما إْن حلَّ شهر مجادى األوىل  ،شرع العثمانيُّون يف تنفيذ مشروع وصل هنر الدُّون ابلفوجلا
وحينئٍذ اقَّتح  ،العملوإ ن كان موسم الشتاء قد أدَّى إ ىل إ يقاف  ،م حَّتَّ كان ثلث القناة قد اكتمل1569

إ ال أنَّ احلملة  ،قائد احلملة استعمال سفٍن صغريٍة حممَّلة ابملدافع والذَّخرية لشن   اهلجوم على إسَّتاخان
النَّجاحات كتشديد قبضة  ومع هذا استطاع صوقل  لي ابشا أن حيق  ق بعض ،فشلت بسبب الظُّروف الطَّبيعيَّة

وبذلك اعَّتضت الدَّولة العثمانيَّة مرحليًا توسُّع روسيا مشال  ،وبولندا ،الشياوو  ،السُّلطان على أمراء مولدافيا
 .(2)وغرب البحر األسود

 اثلثاً: فتح قربص:
ولكن مل  ،وشاع يف أوربة عن تكوين حلٍف ضدَّ السُّلطان ،وإ سبانيا تقد  ر أمهيَّة جزيرة قربص ،كانت إ يطاليا

نقاذ قربص من ا نفذت إ ىل اجلزيرة بدون  ،لعثماني  ني الَّذين نزلوها بقوٍَّة كاسحةٍ يُعمل شيٌء يف حينه إل 
احلصينة أمام العثماني  ني بقيادة ابحليون وبراجادنيو اللَّذين واجهوا القوة « فامرجستا» ووقفت مدينة ،صعوبةٍ 

 ،املعروفة، من فر ٍ استعمل خالهلا العثمانيُّون مجيع وسائل احلصار  ،العثمانيَّة الَّيت وصلت مئة ألف مقاتلٍ 
لصار العثمانيون يف  ؛ومل ينتج أيُّ أتثري على احلامية، ولو وصلت قوٌة مسيحيٌَّة للنَّجدة ،وزرٍع لأللغام ،وكر ٍ 

 .م1571ه  أغسطس 979واستسلمت املدينة يف ربيع الثاين  ،إ ال أنَّ اجملاعة قامت بعملها ،خطر
دًا كبريًا من سكان األانضول الَّذين ال يزال أحفادهم مقيمني نقلت الدولة العثمانيَّة بعد فتحها لقربص عد

 ؛ورغم ترحيب القبارصة األرثوذكس ابحلكم العثماين الَّذي أنقذهم من االضطهاد الكاثوليكي ،يف اجلزيرة
 .(3)ني أاثر الدَّولة الكاثوليكيَّةإ ال أنَّ احتالل العثماني    ؛الَّذي مارسته البندقيَّة لعدَّة قرونٍ 

تاء  ،رسا األسطول العثماين بعد انتهاء مهمَّته يف أبناجنين وانصرف معظم جنوده مبناسبة حلول موسم الش  
 .(4)واالستعداد للسَّنة املقبلة ،حيث تتوقَّف ساحة املعارك يف مثل هذا الوقت من السَّنة

 :(5)رابعاً: معركة ليبانتو

                                                           
 (.145وي، ص)انظر: فتح عدن، حممَّد عبد اللَّطيف البحرا (1)
 (.447انظر: جهود العثماني  ني، ص) (2)

 (.147، 146انظر: يف أصول التَّاريخ العثماين، ص) (3)
 (.142انظر: فلسفة التَّاريخ العثماين حملمَّد مجيل بيهم، ص) (4)
 تقع يف الطريق الشَّمايل للفم الغرب خلليج كورنث يف اليوانن اليوم. (5)
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د القارة األوربيَّة من جرَّاء تدفُّق ارتعدت فرائض األمم املسيحيَّة من اخلطر اإل سالم ي العظيم الَّذي هدَّ
م( يسعى من جديٍد جلمع مشل 1572   1566اخلامس ) فأخذ البااب بيوس ،وحبراً  ،اجليوش العثمانيَّة بر اً 

السَّلطنة  . إ نَّ .» :وقد كتب يقول .(1)وحبرًا حتت راية البابويَّة ،وتوحيد قواها برَّاً  ،البالد األوربيَّة املختلفة
 ،وفيليب الثَّاين ملك إ سبانيا ،عقد البااب بيوس اخلامس (2)«الَّتُّكيَّة قد تبسَّطت تبسُّطًا هائاًل بسبب نذالتنا

 ،تعهَّدوا فيه ابلقيام هبجوٍم حبريٍ  ضدَّ العثماني  ني ،م1571ه   مايو 979ومجهورية البندقيَّة معاهدًة يف أوائل 
يطاليَّةشارك يف احللف كذلك بعض امل فارتبطت  ،وذلك بعد حتريك بيوس اخلامس لروح التَّحالف ،دن اإل 

يطالي  ني يف احللف املقدَّسوبعض  ،وسافوي ،وجنوة ،توسكاين  .(3)اإل 
 ،فاعتذر شارل التَّاسع حبجَّة ارتباطه مبعاهداٍت مع العثماني  ني :وأرسل البااب إ ىل ملك فرنسا يريد العون

 ،ومل متض سوى أايٍم قليلٍة حَّتَّ نقض اإلمرباطور عهوده ،منه التحلُّل من مواثيقه هذه فأجابه البااب طالباً 
ه حنو إ يفان ملك الرُّوس يطلب إ جابته نفري احلرب ،ومواثيقه الَّيت أبرمها مع العثماني  ني ووجد تباطؤاً عند  ،واّتَّ

إ نَّ البااب » :ء يف أحد بنود املعاهدة النَّصرانيةوجا ،واختري )دون جون( الن  مساوي قائداً للحملة ،ملك بولونيا
ومجهورية البندقيَّة يعلنون احلرب اهلجوميَّة والد  فاعية على األتراك ألجل  ،وفيليب ملك إ سبانيا ،بيوس اخلامس

 .(4)«مجلتها تونس، واجلزائر، وطرابلسأن يسَّتدُّوا مجيع املواقع اليت اغتصبوها من املسيحي  ني، ومن 
 ،حَّتَّ وصل إ ىل اجلزء الضي  ق من خليج كورنث ابلقرب من ابتراس ،دون جون إ ىل حبر األدرايتيك سار

 .والذي امسها أعطي للمعركة ،وليس ببعيٍد عن ليبانتو
فادة من حتصني اخلليج غري  ،وعدم االشتباك ابألسطول الصَّلييب ،كان من رأى قادة األسطول اإل سالمي اإل 

ونظَّم علي ابشا  ،علي ابشا صمَّم على اخلروج للمعركة معتمدًا على تفوُّقه يف عدد سفنه أنَّ القائد العام
 ،حبيث كانت ميمنتها تستند إ ىل مرفأ ليبانتو ،فوضع سفنه على نسٍق واحٍد من الشَّمال إ ىل اجلنوب ،قوات ه

القلب وسريوكو يف  يف فكان هو ،وقلب ،وقد قسمها علي ابشا إ ىل جناحني ،ومسريهتا يف عرض البحر
 .وبقي اجلناح األيسر بقيادة قلج علي ،اجلناح األمين

                                                           
 (.396سنة، ص)انظر: حرب الثالمثئة  (1)
 (.125اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، ص) (2)
 (.452انظر: جهود العثماني  ني، ص) (3)
 (.126، 125انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، ص) (4)
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ووضع جناحه األمين  ،ومقابل ذلك نظَّم دون جون قوَّاته فوضع سفنه على نسق يقابل النَّسق اإل سالمي
ه نفس «دون»وجعل  ،وأسند قيادة جناحه األيسر إ ىل بربرجيو مقابل سريوكو ،بقيادة دوراي مقابل قلج علي

 .(1)وترك أسطواًل احتياطيَّاً بقيادة سانت كروز ،لقيادة القلب

 خامساً: احتدام املعركة:
أحاط األسطول اإل سالمي  ،م1571أكتوبر  17ه /979مجادى األوىل سنة  17احتدمت املعركة يف 
فريقان بطولًة  ودارت معركٌة قاسيٌة أظهر فيها ال ،وأوغل العثمانيُّون بني سفن العدو    ،ابألسطول املسيحي

 ،وقيل عشرين ألفاً  ،ففقدوا ثالثني ألف مقاتل ،وشاءت إ رادة هللا هزمية املسلمني ،(2)وشجاعًة اندرةً  ،كبريةً 
، (3)األساطيل النَّصرانية املتَّحدة وتقامسته ،والباقي غنمه العدو ،غرقت 93سفينٍة حربيٍَّة منها  200وخسروا 

واستطاع كذلك احملافظة على بعض السُّفن  ،اع قلج علي إ نقاذ سفنهواستط ،(4)الف رجلٍ آوأسر هلم عشرة 
ني رغم رجع هبا إلستانبول الَّيت استقبلته استقبال الفاحت ،ومن بينها السَّفينة اليت حتمل علم البااب ،الَّيت غنمها

ىل رتبة قائد البحرية العثمانيَّة وابدر السُّلطان سليم الثَّاين إثر ذلك بَّتفيع قلج علي إ   ،(5)الشُّعور مبرارة اهلزمية
 .(6)مع االستمرار يف منصبه كبيلربك للجزائر «قبودان ابشا»

  

                                                           
 (.396انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص) (1)
 (.454انظر: جهود العثماني  ني، ص) (2)
 (.126انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، ص) (3)
 املصدر السَّابق نفسه. (4)
 (.399، 398انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص) (5)
 (.454انظر: جهود العثماني  ني، ص) (6)
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 سادساً: أثر ليبانتو على أوربة والدَّولة العثمانيَّة:
 ،(1)فألوَّل مرَّة منذ أوائل القرن اخلامس عشر حتلُّ اهلزمية ابلعثماني  ني ،احتفلت القارة األوربيَّة بنصر ليبانتو

وأفرطت يف التَّسبيح حبمد  ،معامل الز  ينات يف كل   مكان وأقيمت ،واحتفلوا بذلك االنتصار ،ففرح األوربيون
إ ىل حد   أنَّ البااب مل يتورَّع عن القول أثناء  ؛دون جون أمري األساطيل املتَّحدة الَّذي أحرز هذا االنتصار

صر: )إ نَّ اإل جنيل قد عىن دون جون نفسه؛ حيث بشَّر االحتفال يف كنيسة القد  يس بطرس مبناسبة هذا النَّ 
حَّتَّ أنَّ  ؛مبجيء رجٍل من هللا يُدعى: حنَّا( وظلَّ العامل املسيحي ومؤر  خوه ينو  هون هبذا النَّصر البحري

ه أنقذ إ ال وتذكر معه دون جون املشار إ ليه على اعتبار: أنَّ  ،القواميس املدرسيَّة احلديثة ال تذكر ثغر ليبانتو
 .(2)املسيحيَّة من خطٍر كان حييق هبا

وحاول  ،لقد فرح البااب فرحًا عظيمًا على الرَّغم من عدم ارتياحه؛ ألنَّ عدوه ال يزال عظيمًا مرهوب اجلانب
يعة االثين عشرية الصَّفوية ضدَّ العثماني  ني مستغاًل بعض الضَّغائن واالختالف  ،واملشكالت ،إ اثرة شكوك الش  

. لن ّتد أبداً فرصًة .» :ومن مجلة ما قال له فيه ،فأرسل إ ىل الشَّاه طهماسب ملك العجم كتاابً  ،قائديالع
 .(3)«...إ ذ هم عرضة للهجوم من مجيع اجلهات ؛أحسن من هذه الفرصة ألجل اهلجوم على العثماني  ني

 .(4)ن املنية عاجلتهولك ،وإ مام اليمن على الدَّولة العثمانيَّة ،وأرسل يستعدي ملك احلبشة
يادة العثمانيَّة يف البحر املتوسط ،إ نَّ نتيجة معركة ليبانتو كانت خميبًة المال العثماني  ني  ،فقد زال خطر الس  

والغرية  ،واستعاد احلسد ،للمحافظة على حلٍف مقدٍَّس دائمٍ  ،ومع زوال اخلطر زال اخلوف الَّذي كان قوايًَّ 
 .(5)ةالدُّول املسيحيَّ نشاطه بني 

ومل تعد للوجود اثنيًة على أقل    ،وأسطورُة عدم قهر العثماني  ني قد اختفت ،إ نَّ أمهيَّة ليبانتو كانت عظيمةً 
وتزعزع أتثري الدَّولة العثمانيَّة على  ،وإ سبانيا ،وأزيح ذلك اخلوف عن قلوب حكَّام إ يطاليا ،تقدير يف البحر

 سياسة القوى الغربيَّة
كما أنَّ   ،(6)واجملال البحري ،انت يف احلقيقة القوَّات العثمانيَّة هائلًة يف كلٍ  من اجملال الرب  يإ ذ ك ؛ألوربة

  ،م كان إ شارة لتحضرٍي حاسم يف ميزان القوَّة البحريَّة يف البحر املتوسط1571االنتصار املسيحي يف ليبانتو 

                                                           
 (.147انظر: يف أصول التَّاريخ العثماين، ص) (1)

 (.143انظر: فلسفة التَّاريخ العثماين، ص) (2)
 (.126انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، ص) (3)
 (.126السَّابق نفسه، ص) املصدر (4)
 (.455انظر: جهود العثماني  ني، ص) (5)
 (.455انظر: جهود العثماني  ني، ص) (6)
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موحة يف البحر املتوسط والَّيت كانت تكاليفها كما أنَّه أهنى عصرًا من عصور العمليَّات البحريَّة الطَّ 
 .(1)ابهظةً 

إ ذ كان هذا  ؛(2)مل يعد يفك  ر العثمانيُّون بعد تلك اهلزمية يف إ ضافة حلقٍة أخرى إ ىل سلسلة أجمادهم البحريَّة
 .(3)االنكسار نقطة البداية حنو توقُّف عصر االزدهار لقوَّة الدَّولة البحريَّة

 اع فرنسا يف الشمال اإِلفريقي:سابعاً: ظهور أطم
إ ذ مبجرَّد انتشار خرب هزمية  ؛كانت معركة ليبانتو فرصًة مواتيًة إل ظهار طمع فرنسا حنو املغرب اإل سالمي

األسطول العثماين يف تلك املعركة قدَّم ملك فرنسا شارل التَّاسع مشروعًا إ ىل السُّلطان العثماين 
خيص حلكومته يف بسط نفوذها  ،ه إبستانبولوذلك بواسطة سفري  ،م(1572ه /980) يتضمَّن طلب الَّتَّ

وأنَّ فرنسا مستعدٌة يف مقابل ذلك دفع مغرم  ،واملسلمني هبا ،بدعوة الد  فاع عن محى اإل سالم ،على اجلزائر
 ،ومل يهتمَّ به، ومع ذلك أوغلت فرنسا يف طموحها ،فأعرض السُّلطان عن السَّفري الفرنسي ،للباب العايل

وسلكت للتَّوصُّل إ ىل هدفها مسالك دبلوماسيَّة عديدًة، حَّتَّ حتصَّلت على امتيازاٍت  ،وأحلَّت على طلبها
 .(4)خاصَّة يف السَّقالة، وأماكن أخرى على السَّاحل اجلزائري، وتصريح من السُّلطان إب قامة مراكز ّتاريَّة

 اثمناً: ِإعادة بناء األسطول العثماين:
وما  ،وتعويض ما فقد منه ،ابشا قلج علي هبمَّة ونشاٍط متزايٍد على ّتديد األسطول العثماين أقبل القبودان
 ،خرج قلج علي أبسطوله يف البحرو  ،ومخسني سفينًة جديدةً  م حَّتَّ هيَّأ مئتني1572ه /980حلَّ صيف 

إ ذ تنازلت  ؛يَّة بشروٍط خمزيةفطلبت الصُّلح من الدَّولة العثمان ،واراتعت البندقيَّة من هذا االستعداد البحري
ولكنَّ هذا النَّشاط كان من قبيل  ،(5)كما دفعت غرامًة حربيًَّة قدرها ثالمثئة ألف دوكة  ،هلا عن جزيرة قربص

ذلك؛ ألنَّ الدَّولة انصرفت إ ىل حروٍب متواصلٍة نشبت بينها وبني  ،اليقظة الَّيت تسبق فَّتة االحتضار البحري
ا انشغلت إب مخاد الثَّورات الدَّاخليَّة   ،وبينها وبني فارس من جهٍة أخرى ،من جهةٍ  وحليفاهتا ،الن  مسا كما أهنَّ

 .(6)املستمرَّة

 اتسعاً: احتالل تونس:

                                                           
 املصدر السَّابق نفسه. (1)
 (.94انظر: بداية احلكم املغرب يف السُّودان، ص) (2)
 (.143انظر: فلسفة التَّاريخ العثماين، ص) (3)

 (.98، 3/97انظر: اتريخ اجلزائر العام ) (4)
 (.399انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص) (5)
 (.456انظر: جهود العثماني  ني، ص) (6)
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كان فيليب الثاين قد تشجَّع الحتالل تونس بسبب جلوء السُّلطان احلفصي أب العبَّاس الثَّاين الذي حكم 
وطلب منه املساعدة يف إ مخاد الثَّورات إب عطائهم امتيازاٍت   ،ليهم إ  1572   1535ه /980   942تونس 
فرفض أبو العباس  (1)وحلق الواد ،وتتيح هلم سكن مجيع أحناء تونس، وتتنازل عن عنَّابة، وبنزرت ،كبريةً 

 بعد ذلك خرج دون جون أبسطوله من جزيرة صقليَّة يف ،(2)ولكنَّ أخاه حممَّد بن احلسني قبلها ،الشُّروط
سفينة حتمل مخسة وعشرين ألف  138على رأس أسطول مكوَّن من  ،م1573ه  أكتوبر 981رجب 
أهلها  وخرج ،واحتلَّها ،مثَّ ابغت دون جون تونس ،ونزل بقلعة حلق الواد الَّيت كانت حتتلُّها إ سبانيا ،مقاتل

وكانت أوربة  (4) إ ىل القريوانالعثماين كما انسحب احلاكم  ،(3)بوادي تونس فار  ين بدينهم من شر   اإل سبان
ا ال تستطيع أن تقضي على الدَّولة إ ال جمتمعة  .(5)قد أدركت: أهنَّ

 عاشرًا: قلج علي واستعداداته احلربيَّة:
وقد لفت هذا النَّشاط البحري  ،وتدريبهم على األسلحة النَّارية احلديثة ،اهتمَّ قلج علي بتسليح البحارة

وازدادت مكانة قلج علي حَّتَّ أنَّ البااب نصح فيليب الثاين ملك إ سبانيا أن  ،جانبأنظار كل   املقيمني األ
أو غريها من ممتلكات  ،وإ قطاعيَّة من مملكة انبويل ،الفآوذلك مبنحه راتبًا من عشرة  (6)يسعى إل غرائه

املشروع أيضاً  كما مشل  ،أو دوق ،أو ماركيز ،مع لقب كومت ،ويتوارثها نسله من بعده ،العرش اإلسباين
ا على  :وكان البااب يدرك ،(7)منح امتيازات مماثلة الثنني من مساعديه أنَّ مثل هذه احملاولة إ ن مل تنجح فإ هنَّ

ولكن  ،وهو الشَّخص الوحيد القادر على دعم أمور السَّلطنة ،األقل ستثري شكوك السُّلطان على قلج علي
ا ،هذه احملاولة فشلت وأنَّه ال ميكن شراء  ،(8)أاثرت غضب قلج علي بداًل من أن تقر  به وكانت النتيجة أهنَّ
ا كان يعين إ ذ أنَّ وجوده يف خدمة ؛أمانة املسلم اجملاهد وهذا ما  ،أنَّه وهب نفسه لسبيل هللا :الدَّولة إ َّنَّ

وجناحه يف   ،لفتحولعلَّ ذلك كان سببًا مباشرًا يف سرعة ا ،سارت عليه الدَّولة يف سياستها يف مجيع فتوحاهتا
ما و  ،وكان العثماين يف أي   موقع خيدم الدَّولة بكل   إ خالصٍ  ،وامليادين الَّيت طرقتها الدَّولة ،كل   األقاليم

 .(9)خدمته تلك إ ال خدمة لإل سالم
                                                           

 (.143انظر: اتريخ اجلزائر احلديث، ص) (1)
 (.457انظر: جهود العثماني  ني، ص) (2)
 (.400، 399انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص) (3)
 (.50انظر: اتريخ اجلزائر احلديث، ص) (4)
 (.457ماني  ني، ص)انظر: جهود العث (5)
 (.51انظر: اتريخ اجلزائر احلديث، ص) (6)
 (.280انظر: أطوار العالقات املغربيَّة العثمانيَّة، ص) (7)
 (.51انظر: اتريخ اجلزائر احلديث، ص) (8)
 (.458انظر: جهود العثمانيني، ص) (9)
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 احلادي عشر: السُّلطان سليم يصدر أوامره إِلعادة تونس:
وقبودانه قلج علي ابالستعداد للتوجُّه إ ىل تونس  ،سنان ابشاأصدر السُّلطان سليم الثاين أوامره إ ىل وزيره 

والتَّوجيهات لبقية األقاليم  ،كما صدرت نفس األوامر  ،وإ عادة نفوذ الدَّولة العثمانيَّة إ ليها ،لفتحها هنائيَّاً 
ما أكَّد على ك  ،واجلنود مع مئتني وثالث ومثانني سفينة خمتلفة األحجام ،واملؤن ،بتحضري اجلنود والذَّخرية

 ،اجملد  فني الالَّزمني لألسطول كما أحضر  ،والرُّوملي ابالشَّتاك يف السَّفر حبراً  ،املكلفني ابخلدمة يف األانضول
وبينما   ،وأنذر من ال حيضر من اجملد  فني ابلفصل من مناصبهم على أن ال ُيسند إ ليهم يف املستقبل أيُّ عملٍ 

والَّذي انسحب للقريوان يف حشد  ،شا احلاكم العثماين يف تونسأخذ حيدر اب ،كان األسطول يتأهَّب
 .(1)اجملاهدين من األهايل الَّذين التفُّوا حوله

م فخرج من 1574مايو  14ه /982حمرم  23وقلج علي يف  ،أحبر األسطول العثماين بقيادة سنان ابشا
واستطاع العثمانيُّون أن  ،مسينا ،فقاموا بضرب ساحل كاالبراي ،ونشر أشرعته يف البحر األبيض ،املضائق

م ،يستولوا على سفينٍة مسيحيَّةٍ  يف هذا الوقت وصل احلاكم  ،(2)ومن هناك قطعوا عرض البحر يف مخسة أايَّ
وقو ٌة من طرابلس بقيادة  ،كما وصلت قو ٌة من اجلزائري  ني بقيادة رمضان ابشا  ،العثماين يف تونس حيدر ابشا

 .(3)و  عون من مصر، كما وصل متطمصطفى ابشا
بعد أن حوصروا  ،م وجنح العثمانيُّون يف االستيالء على حلق الواد1574ه /981بدأ القتال يف ربيع سنة 

ومعهم امللك  ،ففرَّ اإل سبان املوجودون فيها ،وقامت قواٌت أخرى مبحاصرة مدينة تونس (4)حصارًا حمكماً 
وجعلوها من أمنع احلصون يف  ،ابلغ اإل سبان يف حتصينها الَّيت (5)احلفصي حممَّد بن احلسن إ ىل البستيون

 .الشَّمال األفريقي
 ،وضيَّق العثمانيُّون اخلناق على أهلها من كل   انحية ،توجَّه العثمانيُّون بعد ّتمُّع قواهتم إ ىل حصار البستيون

شرف منه على قتال من يف وابشر الوزير سنان احلرب بنفسه كواحد من اجلند حَّتَّ إنَّه أمر بعمل مَّتاٍس ي
اب على ظهره مثل اجلنود  ،البستيون ما هذا  :فقال له ،فعرفه أحد أمراء اجلنود ،كما كان ينقل احلجارة والَّتُّ

 .ال حترمين من الثَّواب :فقال له سنان ،حنن إ ىل رأيك أحوج منا إ ىل جسمك ؟أيُّها الوزير

                                                           
 (.251انظر: األتراك العثمانيُّون يف أفريقية الشَّمالية، ص) (1)
 (.250صدر السَّابق نفسه، ص)امل (2)
 (.400انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص) (3)
 (.51انظر: اتريخ اجلزائر احلديث، ص) (4)
 البستيون: قلعة بناها اإل سبان جبانب تونس. (5)
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 .(1)استطاع فتحهعلى البستيون حَّتَّ  وشدَّد سنان ابشا يف حصاره
واملؤامرات والتَّضرُّعات مللوك إ سبانيا سعيًا السَّتداد  ،جلأ احلفصيُّون إ ىل صقليَّة حيث ظلُّوا يوالون الدَّسائس

ياسيَّة حسبما متليه الظُّروف عليهم ،ملكهم ذهم اإل سبان االٍت طي  عًة َّتدم هبا مارهبم الس   ، وقضى سقوط واَّتَّ
 :مثل ئًا حَّت اقتصرت على بعض املوانبانيَّة يف أفريقية وضعفت سيطرهتا تدرجييَّ مال اإل ستونس على اآل

، وضاع بني وتبدَّد حلم اإل سبان حنو إ قامة دولٍة إ سبانيَّة يف مشال أفريقية ،واملرسى الكبري ،ووهران ،مليلة
 .(2)الر  مال

 الثاين عشر: السُّلطان سليم الثاين يرسل محلًة كربى ِإىل اليمن:
ودعاهم للخروج عن  ،اضطربت األحوال يف اليمن مع ظهور الزَّعيم الزَّيدي املطهر الَّذي كاتب أهل اليمن

لقى ابلعثماني  ني هزميًة فاجتمعت القبائل لدى املطه  ر الَّذي دخل صنعاء بعد أن أ ،طاعة السُّلطان العثماين
رَّرت إ رسال محلٍة كربى إ ىل اليمن بقيادة سنان وق ،وشعرت احلكومة العثمانيَّة خبطورة املوقف ،(3)ساحقةً 

ألنَّ اليمن كان ميثل جزءاً  ؛وقد اهتمَّ السُّلطان العثماين سليم الثَّاين اهتمامًا كبريًا إب رسال تلك احلملة ،ابشا
وًة على عال (4)هذا البحر أمام اخلطر الربتغايل وهي غلق ،هامًا من اسَّتاتيجيَّة العثماني  ني يف البحر األمحر

 .وقاعدًة للتقدُّم يف احمليط اهلندي ،ذلك يكون درعاً قويًَّة للحجاز
وصل الوزير العثماين سنان ابشا إ ىل مصر تنفيذًا ألوامر السُّلطان، وهناك اجتمعت لديه اجلنود من كل   

 .(5)ق يف مصر إ ال املشايخ، والضعفاءاألحناء؛ حَّتَّ إنَّه مل يب
واستقبله هناك قاضي القضاة يف مكة وعند وصوله إ ىل مكَّة املكرَّمة  ،إ ىل ينبع ووصلت ،حترَّكت احلملة
وكأنَّ جنود مصر انتقلت إ ىل مكة ابإل ضافة إ ىل جنود  ،ودخلت اجليوش العثمانيَّة معه ،استقبله أهلها

 ،علماءوأحسن على ال ،وأجرى الصَّدقات ،وضبط سنان ابشا اجلنود ،ومرعش ،وفرمان ،وحلب ،الشَّام
مام  ،وغادرها إ ىل جازان ،ومكث عدَّة أايم يف مكَّة ،والفقهاء وعندما اقَّتب منها هرب حاكمها من قبل اإل 

 ،وكان منهم أهل صبيا ،فأقبلت عليه العرابن يطلبون الطَّاعة ،وأقام سنان ابشا يف جازان ،الزَّيدي املطهر
عليه وفود عرابن اليمن، وبذلوا الطَّاعة طالبني وخلع عليهم، وكساهم، كما أقبلت  ،فأكرمهم سنان ابشا

 األمان.

                                                           
 (.401انظر: حرب الثالمثئة سنة، ص) (1)
 (.460انظر: جهود العثماني  ني، ص) (2)
 (.177، 173العثماين، قطب الد  ين النهروايل، ص) انظر: الربق اليماين يف الفتح (3)
 (.103، 102انظر: دراسات يف اتريخ العرب القدمي، عمر بن عبد العزيز، ص) (4)
 (.2/733انظر: غاية األماين يف أخبار القطر اليماين، حيىي بن احلسني ) (5)
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إ ذ بلغه أنَّ الوايل العثماين يف تعز ومن معه من اجلنود يف  ؛بعد أن ضبط جازان ،أسرع سنان ابشا إ ىل تعز
فقطع الوزير سنان ابشا  ،وحصل عليهم اجملاعة ،ضيٍق من أمرهم بسبب قطع عرب اجلبال عليهم املرية

 ؛وملا شاهد الزَّيديون كثافة ذلك اجليش ،وانتشر جنوده يف جباهلا ،ونزل خارج تعز ،غاية السُّرعةاملسافة يف 
 .اعتصموا أبحد اجلبال املسمَّى األغرب

عند ذلك خرج الزُّيود من  ،ومتكَّنوا منه ،وجزٌء من جيشه مبتابعة الزُّيود يف جبل األغرب ،قام سنان ابشا
 .(1)فأنعم سنان ابشا على مجيع اجلنود العثماني  ني ،وولُّوا هاربني ،فاهنزم الزُّيود ،خمابئهم ملواجهة العثماني  ني

 الثالث عشر: االستيالء على عدن:
األوىل عن طريق البحر بقيادة خري الد  ين القبطان  ،وذلك لالستيالء على عدن ،جهَّز سنان ابشا محلتني
وبرفقته عدٌد من  ،نية عن طريق الرب   بقيادة األمري حاميوالثَّا ،وأخي سنان ابشا ،املعروف بقورت أوغلي

 .الفرسان
 ؛قد أظهر شعار الزَّيديَّة فكرهه أهايل عدن ،وكان حاكم عدن قاسم بن شويع من قبل اإلمام الزَّيدي املطهر

م شافعيُّون اثبتون على الكتاب والسُّنَّة مذهب يُدرَّس فيها بعض من  «مطهر»وبىن مدرسًة ابسم  ،ألهنَّ
 ،فأطلعهم قاسم إ ىل القلعة ،كما استدعى الربتغالي  ني الَّذين أرسلوا سفينة وعليها عشرين جندايً   ،الز  يدية

 ،ويكون الربُّ للزيدية ،وأعطاهم املدافع ليدافعوا عن عدن من جهة البحر ،الت، واآلوأراهم ما فيها من العدد
ورأى من وسط البحر عشرين شراعًا للمسيحي  ني  ،عدن ىلإ ال أنَّ خري الد  ين القبطان سبق إ   ،وأشياعهم

وتتبَّعهم خري الد  ين حَّتَّ  ،فولَّوا هاربني ،توجَّه بسفنه إ ليهم ؛قاصدًة عدن وملا حتقَّق خري الد  ين من ذلك
 .اطمأنَّ على ذلك

 ،القوَّة الرب  يَّة لتتمَّ حماصرة عدن فوجَّهها حنو قلعة عدن منتظراً  ،ملَّا عاد خري الد  ين إ ىل السَّاحل وأنزل مدافعه
 ،فهجموا عليها هجمًة واحدةً  ،وأحاطوا بعدن من كل   جانب ،وإ ذا ابألمري ماحي قد وصل ،ففاجأهم الزُّيود

 ،وولده ،وأعطى خري الد  ين األمان لألهايل الَّذين جاؤوا بقاسم بن شويع ،ودخلوا عليها من كل   جانب
 ،وجرح خري الد  ين على أثرها ،فضربه خبنجر يف بطنه ،م تقدَّم ليقب  ل يد خري الد  ينوإ ذا بشخٍص منه ،وذويه

امه هبذه اخليانة فمنعه األمري  ،ومجيع أتباعه ،وأراد قتل ولده ،وتقدَّم األمري ماحي وقطع رأس ابن شويع الهت  
وتعز، وسائر  ،وزيَّنوا زبيد ،نودوشاركه يف ذلك اجل ،فرح لذلك الفتح الوزير سنان ابشا .خري الد  ين عن ذلك

                                                           
 (.226   218انظر: الربق اليماين يف الفتح العثماين، ص) (1)
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املمالك السُّلطانيَّة يف اليمن، مثَّ عنيَّ الوزير سنان ابشا ابن أخته األمري حسني، وأرسل معه مئتني من 
 .(1)نود الَّذين فتحوا عدناجلنود، ورقَّى مجيع اجل

 الرابع عشر: دخول صنعاء:
ه ،فرغ سنان ابشا يف هذا الوقت من جنوب اليمن  ،وأمر بسحب املدافع حلصار صنعاء ،حنو ذمار فاّتَّ

وتقدَّم سنان ابشا حنو صنعاء بعد أن وعد  ،ونقل ما فيها من اخلزائن ،فجهَّز املطهر نفسه لالنسحاب منها
ودخل صنعاء بعد ذلك إ ال  ،فأكرمهم سنان ،واختاروا عددًا منهم ملقابلته ،فاطمأنَّت قلوهبم ،أهلها ابألمان
ألنَّ سنان ابشا رأى أنَّه لن يتمكَّن من  ؛(2)وثال ،فيها؛ بل هنض جبيوشه اجلرَّارة حلرب كوكبان أنَّه مل يستقرَّ 

وتبعه يف  ،فأخذ يوايل حشد قوَّاته ،وأتباعه ،السَّيطرة على اليمن أبكمله إ ال ابلقضاء على مقاومة املطهر
هت مبوت اإلمام الزَّيدي املطهر يف انت ،ودامت احلرب سجااًل ما يقرب من عامني ،ذلك الوايل العثماين

وبسط النُّفوذ  ،م. وقد أاتح موت املطهر للعثماني  ني مزيدًا من السَّيطرة1573ه / 980سنة  «ثال»مدينة 
 حَّتَّ متكَّن الوايل العثماين حسن ابشا من االستيالء على:

مامة الزَّيديَّة، فقضى بذلك ثال، ومدع، وعفار، وذي مرمر، والشَّرفني: األعلى، واألسفل، وصعدة مركز  اإل 
واستطاع حسن ابشا أن أيسر اإلمام احلسن بن داود الَّذي  ،على حركة املقاومة اليمني ة فَّتًة من الوقت

مامة بعد وفاة املطهر  .(3)استحوذ على اإل 
ية للمحافظة م إ ىل أن تكون األولو 1571ه /979لقد حتوَّلت سياسة الدَّولة العثمانيَّة بعد معركة ليبانتو 

 ،واخلليج العرب كحزام أمينٍ  حول هذه األماكن ،مثَّ البحر األمحر ،على األماكن املقدَّسة اإل سالميَّة أوَّالً 
 .(4)وتطلَّب ذلك منها أسطواًل قادراً على أن يقاوم الربتغالي  ني

 ،اإل سالميَّة من اهلجمات املسيحيَّة محت األماكن املقدَّسة ،استطاعت الدَّولة العثمانيَّة أن تبين درعًا قويَّةً 
كما   ،وينبع ،واملدينة املنوَّرة ،ومع تلك الد  رع فقد احتفظ السُّلطان حبرٍس عثماين خاصٍ  يف مكَّة املكرَّمة

ومكَّة املكرَّمة  ،وسورية ،ابر املياه على طول الطَّريق بني مصرآالعثمانيَّة حمطات حراسٍة جبوار أقامت الدَّولة 
عرف احلجاز يف  .كما قرَّرت الدَّولة أن يكون الوايل يف جدَّة ممثاًل للباب العايل يف احلجاز  ،ية القوافلحلما

                                                           
 (.255   249الربق اليماين يف الفتح العثماين، ص) انظر: (1)
 (.2/736انظر: غاية األماين يف أخبار القطر اليماين، حيىي بن احلسني ) (2)

 (.23انظر: الفتح العثماين لليمن، فاروق أابظة، ص) (3)
 (.484انظر: جهود العثماني  ني، ص) (4)
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وقرَّرت الدَّولة أن تقسم حصيلة الرُّسوم اجلمركيَّة الَّيت ّتمع من السُّفن يف  ،العصر العثماين بثنائية السُّلطة
 .(1)كرمةوشريف مكَّة امل ،ميناء جدة بني الوايل العثماين

 اخلامس عشر: دفاع عن السُّلطان سليم ووفاته رمحه هللا:
ك  ري (2)«كارل بروكلمان»وصف املستشرق   ،وابرتكابه املعاصي ،السُّلطان سليماً الثَّاين أبنَّه اشتهر ابسم الس  

دُّكتور عبد العزيز وأتثَّر هبذه التُّهم ال ،والعصيان ،والفسق ،ومبصاحبته صحبة السُّوء ،والكبائر ،والذُّنوب
نَّاوي امات ،رمحه هللا (3)الش    :فقال ،وردَّ الدكتور مجال عبد اهلادي على هذه االهت  

املسلمني ألنفسهم بَّتديد مثل هذه  فكيف يسمح الكتَّاب من أبناء ،  شهادة الكافر على املسلم مردودةٌ  1
ذۡوََلٓ ﴿ :قال تعاىل ،أمل يتعلَّموا يف مدرسة اإل سالم ،واالفَّتاءات على احلكَّام املسلمني بدون دليل ،الشَّهادات ل

ا  ٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنذ  نُفِسِهۡم َخۡيا
َ
 . [12النور:]﴾ بِأ

َها ﴿ :ويقول سبحانه يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ يَ ْ  ٱَّلذ  .[6الحجرات:]﴾ َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقَۢ بِنََبإٖ َفَتبَيذُنٓوا

وَمْن سار على هنجهم دأبوا على تصوير احلكَّام املسلمني اجملاهدين بصورة السُّكارى  ،  إ نَّ املستشرقني 2
والرُّسل   عليهم  ،واألنبياء ،بل دأبوا على النَّيل من دين هللا ،(4)يتورَّعون عن ارتكاب احملرَّمات الَّذين ال

م غري أمناءالسَّالم   فكيف أنخذ عنهم مع   !؟(5)علمنا أبهنَّ
وتقدَّم بنصيحٍة إىل  ،مثَّ ذكر أهمَّ أعمال السُّلطان سليم الثَّاين الَّيت تدلُّ على نفي التُّهم الَّيت ألصقت به

نصيحة إ ىل أولئك الَّذين ال يتحرَّون » :فقال ،واألمانة العلميَّة ،أساتذة التَّاريخ الذَّين ال يتحرَّون الص  دق
أنَّ القذف  :وليضعوا يف االعتبار ،أو دليٍل أن يتبيَّنوا ،وخلقهم دون بي  نةٍ  ،ويرمون النَّاس يف دينهم ،ةاحلقيق
أو هتمة تتَّصل أبي    ،ويتورَّعوا عن إ يراد أي   شبهةٍ  ،امل أن ينتبه أساتذة التَّاريخ ،وعليه تقام احلدود ،جرميةٌ 

 .أو بي  نة ،شخٍص دون دليلٍ 
واملؤر  خ  ،وال يزن السَّيئات فقط دون احلسنات ،ويزن السَّيئات ،أنَّ هللا يزن احلسنات :عتباروليضعوا يف اال

وجلَّ   ومن هنا يلزمه التأكُّد  ،وهي شهادٌة أمام هللا عزَّ  ،أنَّ الكلمة أمانةٌ  :ويدرك ،جيب أن يستشعر هذا
 .(6)«من اخلرب قبل أن يورده يف كتابه

                                                           
 (.487املصدر السَّابق نفسه، ص) (1)
 (.3/137راك العثمانيُّون، كارل بروكلمان )انظر: األت (2)
 (.1/672الدَّولة العثمانيَّة دولٌة إ سالميَّة مفَّتى عليها ) (3)
 (.64انظر: أخطاء جيب أن تصحَّح يف التَّاريخ، ص) (4)
 (.64املصدر السَّابق نفسه، ص) (5)

 (.65املصدر السَّابق نفسه، ص) (6)
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ولة العثمانيَّة يف عهد السُّلطان سليم الثاين يدرك مدى القوَّة واهليمنة الَّيت كانت عليها إ نَّ الدَّارس لتاريخ الدَّ 
وحتطم األسطول العثماين    ،فقد طلب انئب البندقيَّة الصليبيَّة يف إستانبول   يف أعقاب معركة ليبانتو ،الدَّولة

ياسة العلياوي ،ليسرب غوره «حممَّد صوقللي ابشا»مقابلة الصَّدر األعظم  اهات الس   للدولة  قف على اّت  
إ نَّك جئت بال شكٍ  تتحسَّس شجاعتنا، وترى أين  :وقد ابدره الصَّدر األعظم قائالً  ،العثمانيَّة ّتاه البندقيَّة

كان مبثابة ذراع   «قربص»وخسارتنا، إ نَّ استيالءان على جزيرة  ،ولكن هناك فرٌق كبرٌي بني خسارتكم ،هي
وإ نَّ الل  حية لتنمو  ،وإب يقاعكم اهلزمية أبسطولنا مل تفعلوا شيئًا أكثر من حلق حلاان ،وبَّتها ،اقمنا بكسره

 .(1)«بسرعٍة وكثافٍة تفوقان السُّرعة والكثافة اللَّتني تنبت هبما يف الوجه ألوَّل مرَّة
ليم الثَّاين فإ نَّه قد أبدى حتمُّساً وإ نصافًا للسُّلطان س ،وقد قرن الصَّدر األعظم قوله ابلعمل الفوري   اجلاد   

عادة بناء األسطول العثماين    كما تنازل عن جزٍء   ،فقد تربَّع بسخاٍء من ماله اخلاص   هلذا الغرض ،شديدًا إل 
واستطاع  ،من حدائق القصر السُّلطاين لتبىن فيه أحواض السُّفن للتَّعجيل إب نشاء وحداٍت حبريٍَّة جديدةٍ 

ط األسطول اجلديد  .(2)أن يعاود جوالته يف البحر املتوس  
ا ال بدَّ أن يقَّتن ذلك ابلعمل اجلاد   الَّذي أمثر  ،إ نَّ هذا املوقف يؤك  د أنَّ اإلدارة القويَّة ليست جمرَّد محاسٍ  وإ َّنَّ

ما فرضت  ،مَّةويف هذا دليٌل أيضاً على الرَّخاء الَّذي كانت تعيش فيه األ ،إ عادة بناء األسطول يف فَّتٍة وجيزةٍ 
لقد أنفق  ،وال قالوا موتوا جوعاً؛ ألنَّه ال صوت يعلو على صوت املعركة ،وما صودرت أموال ،ضرائب

ءٖ ﴿ :قال تعاىل ،(3)ألنَّه تعلَّم من مدرسة اإل سالم ؛ومال أسرته ،السُّلطان سليم من ماله َوَما تُنفُِقواْ ِمن ََشۡ
ِ ِِف َسبِيِل  نُتۡم ََل ُتۡظلَُموَن  مۡ يُوَفذ إَِّلۡكُ  ٱّللذ

َ
 . [60األنفال:]﴾ ٦٠َوأ

  :وفاته 
فراط الشَّديد يف تناول اخلمر :إ نَّ مؤر  خي الغرب ذكروا إ ال أنَّ  ؛أنَّ سبب وفاة السُّلطان سليم الثاين اإل 

 ،ا أايماً فسقط سقطًة عظيمة مرض منه ،أنَّ سبب وفاته انزالق قدمه يف احلمام :املؤر  خني املسلمني يذكرون
 .(4)ه 982مثَّ تويف عام 

* * * 
  

                                                           
 (.1/678إ سالميَّة مفَّتى عليها )انظر: الدولة العثمانيَّة دولٌة  (1)
 (.678، 1/677املصدر السَّابق نفسه ) (2)
 (.66انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص) (3)
 (.128انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، ص) (4)



273 
 

 املبحث الثَّاين
 السُّلطان مراد الثَّالث

 م1594 - 1574ه /1003 - 982
عر ،واألدب ،اهتمَّ بفنون العلم ،توىلَّ العرش بعد وفاة والده  ،الَّتُّكية :وكان يتقن اللُّغات الثَّالثة ،والش  

صرف للجنود عطااي  ،واهتمَّ ابلعلماء ،اشتهر ابلتَّقوى ،علم التَّصوُّفوكان مييل إ ىل  ،والفارسيَّة ،والعربيَّة
فمنع االضطراابت الَّيت كانت حتدث عادًة إ ذا أتخر صرف  ،( لرية ذهبيَّة110,  000ومقدارها ) ،اجللوس

 .(1)تلك اهلبات

 أوَّاًل: منعه للخمور:
وخصوصاً  ،وأفرط فيها اجلنود ،اعت بني النَّاسوكان من أوَّل أعماله أْن أصدر أمرًا مبنع اخلمور بعدما ش

نكشاريَّة نكشاريُّون ،اإل  وهذا يدلُّ على ظهور عالمات ضعف الدَّولة  ،واضطروه لرفع أمره ابملنع ،فثار اإل 
نكشاريَّة  ،وإ قامة أحكام الشَّرع عليهم ،حبيث السُّلطان ال يستطيع منع اخلمور وكذلك يدلُّ على احنراف اإل 

بية الرَّفيعةعن خط     .(2)، وشوقها للشَّهادةوحب  ها للجهاد ،ها اإل سالمي   األصيل من الَّتَّ

 اثنياً: وضع احلماية على بولونيا وجتديد االمتيازات:
ياسة الَّيت انتهجها والده من قبل ففي عهده قام بعدَّة حروب يف  ،عمل السُّلطان مراد الثَّالث على تنفيذ الس  

فأوصى  ،وذهب إ ىل فرنسا ،م( هرب ملك بولونيا هنري دي فالوا1574ه /982ي عام )فف .أماكن خمتلفةٍ 
 فعالً  (بولندا)وصارت بولونيا  ،ففعلوا ،اخلليفة العثماين أعيان بولونيا ابنتخاب أمري ترانسلفانيا ملكًا عليهم

لح الَّيت أبرمتها مع م( واعَّتفت الن  مسا بذلك يف معاهدة الصُّ 1575ه /983حتت محاية العثماني  ني عام )
وهاجم التتار حدود بولونيا عام  ،م( ومدَّهتا مثاين سنوات1576ه /984الدَّولة العثمانيَّة عام )

 .(3)فأعلن محايتها مبعاهدٍة رمسيَّةٍ  ،م( فاستنجدت ابلسُّلطان العثماين1576ه /984)
عض االمتيازات القنصليَّة والت  جارية مع زايدة وزاد ب ،والبندقيَّة ،وجدَّد السُّلطان مراد االمتيازات مع فرنسا

أن يكون سفري فرنسا مقدَّمًا على كل   سفراء الدُّول األخرى يف  :أمهها ،بعض البنود يف صاحلهما
لقد كثر توارد السُّفراء على الباب العايل للسَّعي يف إ برام  ،واملقابالت احلكوميَّة ،االحتفاالت الرَّمسية

                                                           
 (.100انظر: الدَّولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي، ص) (1)
 (.259لدَّولة العثمانيَّة العليَّة، ص)انظر: اتريخ ا (2)
 (.100انظر: الدَّولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي احلديث، ص) (3)
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ويف زمن السُّلطان مراد  ،أصبحت ذريعًة فيما بعد للتدخُّل الفعلي   يف شؤون الدَّولة ،ةٍ معاهداٍت ّتاريَّ 
جنليزيَّة حتمل العلم  ،حتصَّلت إ يزابال ملكة اإل جنليز على امتياٍز خصوصيٍ  لتجَّار بالدها وأصبحت السُّفن اإل 

 .(1)العثمانيَّة ئ، واملوانئ، وتدخل الشَّواطالربيطاين

 لصراع مع الشِ يعة الصَّفويَّة:اثلثاً: ا
أرسل  ،م( ونتيجة حلدوث اضطراابت يف بالد فارس بعد وفاة طهماسب1577ه /985ويف عام )

 ،وفتحت مدينة تفليس ،العثمانيُّون محلًة عسكريًَّة متكَّنت من قطع مفازاٍت شاسعٍة يف بالد القوقاز
م( ومتكَّنت فيها جيوش مراد من 1585ه /993) ودخل العثمانيُّون بعدها تربيز عام (،الكرج)وكرجستان 

فلما توىلَّ الشَّاه عبَّاس الكبري حكم فارس  .ولوزستان ،وشريوان (جورجيا)والكرج  ،السَّيطرة على أذربيجان
كما   ،تنازل مبقتضاه عن تلك األماكن الَّيت أصبحت بيد العثماني  ني ،سعى إ ىل إ قامة صلٍح مع العثماني  ني

وعثمان   رضي هللا عنهم   يف أرض مملكته وبعث اببن  ،وعمر ،م سب   اخللفاء الراشدين   أب بكرٍ تعهَّد بعد
 .(2)حيدر مريزا رهينًة إ ىل إستانبول لضمان تنفيذ ما اتَّفقا عليه :عمٍ  له يُدعى

 رابعاً: مترٌُّد وعصياٌن على أيدي اإلنكشارية:
نكشاريُّون بتمرُّدٍ  وكان السُّلطان قد كلَّفهم حبرب  ،لوالايت العثمانيَّة بعد توقف احلروبوعصياٍن يف ا ،قام اإل 

م ُهزموا أمام الن  مسا الَّيت ساندت اجملر اسَّتدَّها سنان ابشا بعد  ،واحتلَّت عدَّة قالع حصينةٍ  ،اجملر غري أهنَّ
 ،لن  مسا يف حرهبا مع العثماني  نيوانضمُّوا إ ىل ا ،وترانسلفانيا التمرُّد ،والبغدان ،كما أعلن أمراء األفالق  .ذلك

 .(3)وخسر عدَّة مدن ،م غري أنَّه مل حيرز النَّصر1594ه /1003فسار إ ليهم سنان ابشا عام 

 خامساً: مقتل الصَّدر األعظم صوقللي حممَّد ابشا:
هلم وجود  قتل الصَّدر األعظم نتيجة لدسائس حاشية السُّلطان املتأث  رة بدسائس األجانب الَّذين ال يروق

 ،وحسن القيادة ،وبناء الدَّولة ،وطريق احلكمة ،الَّذي سار على منهج االستقامة ؛مثل هذا الوزير القدير
دارة ،ودقَّة التَّخطيط  ،وحمنًة عظيمةً  ،فكان موته ضربًة شديدةً  ،واستغالل الفرص ،ومتابعة الوالة ،وضبط اإل 

وارتبكت  ،ممَّا أضعف قوَّة السَّلطنة ،والتَّنافس عليه ،العظام وعزل الصُّدور ،وفَ ْتح ابٍب للشَّر   يف تنصيب

                                                           
 (.260انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة العليَّة، ص) (1)

 (.101انظر: الدَّولة العثمانيَّة يف التاريخ اإل سالمي، ص) (2)
 .(101املصدر السَّابق نفسه، ص) (3)
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ونتيجة هلذه  ،ومل تتمكَّن احلكومة من القضاء على هذا التمرُّد ،ومترَّدت بعض فرق اجليش ،أحوال البالد
 .(1)واشتبكت يف صراٍع معها ،والثَّورات الدَّاخلية خرجت بولونيا عن الدَّولة العثمانيَّة ،االضطراابت

 سادساً: اليهود والسُّلطان مراد الثالث:
ومتقاربٍة إىل  ،فنزحوا يف هجراٍت متقط  عةٍ  ،ظنَّ اليهود: أنَّ الفرصة ساحنًة هلم لتحقيق حلٍم راودهم طويالً 

وكان  ،وكانت خطَّتهم تقوم يف املراحل األوىل على تركيز إ قامتهم يف مدينة الطُّور ،الستيطاهنا «سيناء»
الشَّرقي خلليج السويس هلا ميناٌء  ئفهذه املدينة وهي تقع على الشَّاط ،ذه املدينة اختيارًا هادفاً اختيارهم هل

كما كانت   ،والقلزم ،والعقبة ،وسواكن ،وينبع ،وكان أتتيه سفٌن من جدَّة ،يصلح لرسو السُّفن الت  جاريَّة
 «.الفرما»و «القاهرة»املدينة ترتبط برَّاً خبط   قوافل مع 

بل تستطيع  ،فال يصبحون يف عزلٍة عن العامل ،ك كان يسهل على اليهود إ جياد اتصاالٍت خارجيَّةٍ وبذل
 .حتمل أفواجاً من اليهود اجلدد «الطُّور»السُّفن أن ترسو يف ميناء 

وملَّا  ،وسائر أفراد أسرته ،مع أوالده «الطُّور»استوطن  «إ براهام»وقد تزعَّم حركة التَّهجري رجٌل يهودي  امسه 
ممَّا دفعهم إ ىل إ رسال شكاوى مكتوبًة إ ىل  «ديرسانت كاترين»تعرَّضوا ابألذى لرهبان  ؛أقام اليهود ابلطُّور

ومنع  ،يشتكون من إ يذاء اليهود هلم مذك  رين بعهد العثماني  ني حلمايتهم ،ووالهتا ،سالطني الدَّولة العثمانيَّة
  يف مجاعاٍت كثريٍة  «الطُّور»تروُّح اليهود إ ىل سيناء   وخاصَّة مدينة  وحمذ  رين من «سيناء»اليهود استيطان 

 .بقصد إ يقاع الفنت
فقد سارع على الفور املسؤولون  ،وملَّا كانت الدَّولة اإل سالميَّة مسؤولًة حبكم الشَّرع عن محاية أهل الذ  مَّة

 «إ براهام»فأمروا إب خراج  «مراد الثَّالث»لسلطان العثمانيُّون إ ىل إ صدار ثالثة فرماانت ديوانيَّة يف عهد ا
م منعًا اباًت من العودة إ ليها مبا  «سيناء»وسائر اليهود من  ،وأوالده ،وزوجته ،اليهودي ومنعهم يف قابل األايَّ

قامة هبا «الطُّور»فيها مدينة   .(2)أو السُّكىن ،واإل 

 سابعاً: وفاة السلطان مراد الثالث:
اً، ودفن   رمحه هللا   يف عام 49م عن عمٍر يناهز 1595كانون الثاين   16مراد الثَّالث يف  تويف السُّلطان

 .(3)اي صوفياآفناء 
 

                                                           
 (.102انظر: الدَّولة العثمانيَّة يف التاريخ اإل سالمي احلديث، ص) (1)

 (.68انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص) (2)
 (.55انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص) (3)



276 
 

* * * 
 

  



277 
 

 املبحث الثَّالث
 السُّلطان حممَّد خان الثَّالث

ه  بعد وفاة والده ابثين عشر يوماً؛ ألنَّه كان 1003وجلس على سرير السَّلطنة عام  ،ه 974لد عام و 
 .(2)، كانت أمُّه إ يطالية األصل ُتسمَّى: صفية(1)يماً يف مغنيسامق

ورغم حالة الضَّعف والتَّدهور الَّيت كانت قد بدأت تعَّتي الدَّولة العثمانيَّة إ ال أنَّ راية اجلهاد ضدَّ الصليبيني 
ولة يف حروهبا بسبب عدم خروج أنَّه ملَّا حتقَّق له: أنَّ ضعف الدَّ  :وممَّا يُذكر هلذا السُّلطان ،ظلَّت مرفوعةً 

أال وهو  ،ومراد الثَّالث ،وتقلَّد املركز الَّذي تركه سليم الثَّاين ،برز بنفسه ؛وقيادة اجليوش أبنفسهم ،السَّالطني
ومبجرَّد خروجه دبَّت يف اجليوش  ،واجلهاد ،ومنها إ ىل ميادين الوغى ،فسار إ ىل بلغراد ،قيادة عموم اجليوش

الَّيت عجز السُّلطان سليمان عن فتحها يف سنة  (أرلو احلصينة)ففتح قلعة  ،والغرية العسكريَّة ،ينيَّةاحلميَّة الد   
م 1596أكتوبر سنة  26والن  مسا يف سهل كرزت ابلقرب من هذه القلعة يف  ،م ودمَّر جيوش اجملر1556

م وبعد هذه 1526لطان سليمان سنة الَّيت انتصر فيها السُّ  (3)(موهاكز)حَّتَّ شب  هت هذه املوقعة بواقعة 
 .(4)املعركة استمرَّت احلروب دون أن تقع معركٌة حامسة

وأخرى قام هبا اخليَّالة إ ال أنَّ السُّلطان  ،وتعرَّضت الدَّولة يف زمنه لثوراٍت داخليٍَّة عنيفٍة قادها قره اي زجيي
اخلية يظ ،استطاع القضاء عليهما بصعوبةٍ  هر للباحث املدق  ق اختالل الن  ظام ومن تلك األحداث الدَّ

 .وشرفها من أعدائها ،وعدم صالحيَّته حلفظ اسم الدَّولة ،العسكري

 أواًل: الشيخ سعد الدين أفندي:
أان ) :اجليوش وقال للسُّلطان وممَّن شجَّعه على اخلروج بنفسه لقيادة ،كان من شيوخ السُّلطان حممَّد الثالث

 .(5)(فإ نَّين هبا أسري ،ي من الذُّنوبمعك أسري حَّتَّ أخل  ص وجود
قال الشيخ سعد الد  ين  ،واألعوان ،ويف إ حدى املعارك كاد أن يؤسر فيها السُّلطان وفرَّ من حوله اجلنود

فركب السُّلطان  (،وابلن  عم أوالك ،الَّذي أعطاك ،اثْ ُبْت أيُّها امللك؛ فإ نَّك منصور بعون موالك) :أفندي

                                                           
 (.86انظر: اتريخ سالطني ال عثمان، يوسف اصاف، ص) (1)
 (.70انظر: الدولة العثمانيَّة، ص) (2)
 (.268انظر: اتريخ الدَّولة العلية العثمانيَّة، ص) (3)
 (.68املصدر السَّابق نفسه، ص) (4)
 (.63انظر: اتريخ سالطني ال عثمان للقرماين، ص) (5)
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وكانت تلك  ،فما مضت ساعٌة حَّتَّ نزل نصر الواحد القهَّار ،وتضرَّع إ ىل القوي العزيز ،ومحل سيفه ،جواده
 .(1)املعركة بعد فتح حصن أكرى

  

                                                           
 (.64، 63املصدر السَّابق نفسه، ص) (1)
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 اثنياً: من شعره:
ومن أشعاره  ،ومييل إ ىل التَّصوُّف ،وكان شديد التََّديُّن ،واألدب ،والثَّقافة ،كان على نصيب عاٍل من التَّعليم

 :اميةذات املعاين السَّ 
 .(1)بل نرغب يف العدل ،ال نرضى ابلظُّلم

 .(2)، وُنصغي بدقَّة ألوامرهحنن نعمل حلب   هللا
 .(3)نريد احلصول على رضا هللا

 .ة العاملآ، وقلوبنا مر حنن عارفون
 .قلوبنا حمروقٌة بنار العشق يف األزل

 .(4)وقلوبنا نظيفةٌ  ،واخلديعة ،حنن بعيدون من الغش   

 :اثلثاً: وفاته
وكانت  ،وقاد اجليوش بنفسه ،العنيفة والثَّورات ،تويف   السُّلطان حممَّد الثَّالث بعد أن أمخد احلركات التمرُّديَّة

وشهران  ،ومدَّة حكمه تسع سنني ،وفاته يف هنار األحد الثامن عشر من رجب سنة اثنيت عشرة وألف
 .(5)وله من العمر مثاٌن وثالثون سنةً  ،ويومان

واحَّتامًا لسي  د  ،يقوم إ جالالً  صلى هللا عليه وسلمدما يسمع اسم نبي  نا حممٍَّد لسُّلطان عنوكان هذا ا
 .(6)الكائنات

 
 

* * * 
  

                                                           
 (.57انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص) (1)

 (.131)انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، ص (2)
 (.57انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص) (3)
 (.57املصدر السَّابق نفسه، ص) (4)
 (.64انظر: اتريخ سالطني ال عثمان للقرماين، ص) (5)
 (.57انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص) (6)
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 املبحث الرَّابع
 السُّلطان أمحد األوَّل

 م(1617 - 1603ه /1026 - 1012)
ن   على ومل جيلس أحٌد قبله من سالطني الع ،سنة 14توىلَّ احلكم بعد وفاة والده وعمره  ثماني  ني يف هذه الس  

ًا النشغاهلا حبروب الن  مسا يف أوربة ،العرش ، والثَّورات وحرب إيران ،وكانت أحوال الدَّولة مرتبكًة جدَّ
 .(1)فأمتَّ ما بدأ به أبوه من ّتهيزاٍت حربيَّةٍ  .سياآالدَّاخليَّة يف 

 أواًل: احلرب مع النِ مسا والدُّول األوربيَّة:
لطان أمحد الال حممَّد ابشا صدرًا أعظم خليفًة للصَّدر األعظم ميشجي حسن ابشا، حيث كان عنيَّ السُّ 

 ،فاهتمَّ بتقوية اجليوش العثمانيَّة ،سردارًا عامًا للجيوش الَّيت جاهدت يف الن  مسا، وهو من خرية قوَّاد اجليوش
وملَّا  .وعقد صلحًا معهم ،واألردل ،نوالبغدا ،كما حارب إ مارات األفالق  .وفتحها ،وحاصر قلعة إسَّتاغون

 .وكان قائداً إل حدى فرق اجليش ،مات الال ابشا خلفه قبوجي مراد ابشا صدراً أعظم
 ،وبلغراد ،وإسَّتاغون ،واسَّتداد القالع احلصينة من مدن اينق ،وقد جنحت اجليوش العثمانيَّة يف هزمية الن  مسا

قبول  ،وجنم عن ذلك .وهزمت الن  مسا هناك ،جهادها ابجملركما جنحت اجليوش العثمانيَّة يف   ،وغريها
وبقيت بالد اجملر  ،مقدارها مئتا ألف دوكٍة من الذَّهب ،ودفع جزية للدَّولة العثمانيَّة ،الن  مسا بطلب الصُّلح

 .(2)مبوجب هذه املعاهدة اتبعًة للدَّولة العثمانيَّة
مارات  ،ورهبان القد  يس يوحنَّا يف مالطة ،وسفن إسبانيا ،وجرت حروٌب حبريٌَّة بني السُّفن العثمانيَّة واإل 

يطاليَّة  .(3)وتراوح النَّصر بني اجلانبني ،اإل 

 اثنياً: جتديد االمتيازات:
حبيث متنع الدَّولة  ،كما جدَّدت االت  فاقيَّة مع بولونيا  ،وإ جنلَّتا على مثلها ،وجدَّدت الدَّولة امتيازات فرنسا

 .(4)من التعد  ي على الدَّولة العثمانيَّة ،ومتنع بولونيا القازاق ،التعد  ي على بولونياتتار القرم من 
وبدأ تعاطيه من قبل  ،واستغلَّت ذلك يف نشر الدُّخان داخل داير اإل سالم ،وحتصَّلت هولَّندا على امتيازاتٍ 

 .(1)ضطر العلماء إ ىل السُّكوت عنهفا ،وأيَّدهم املوظَّفون ،فهاج اجلند ،فأصدر املفيت فتوى مبنعه ،اجلنود
                                                           

 (.105انظر: الدَّولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي، ص) (1)
 (.105نفسه، ص)املصدر السَّابق  (2)
 (.105املصدر السابق نفسه، ص) (3)
 (.105انظر: الدَّولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي، ص) (4)
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 .ويعَّتضون على العلماء ،وهكذا أصبح اجلند ينقادون خلف شهواهتم
 .إ نَّ القوى األجنبيَّة الكافرة هتتمُّ بنشر كل   حمرٍم يف أوساط املسلمني

ولذلك أفَّت  ،وأموالنا ،وعقولنا ،اوحرَّم علينا اخلبائث الضَّارَّة ألجسامن ،إ نَّ هللا تعاىل أحلَّ لنا الطَّي  بات النَّافعة
نيويَّة ،ملا فيه من األضرار الد  ينيَّة ؛وشرائه ،وبيعه ،العلماء   رمحهم هللا تعاىل   بتحرمي شرب الدُّخان  ،والدُّ

يَّة ،واالجتماعيَّة  :وهي ،والص  ح  
 .وال يغين من جوعٍ  ،  إ نَّه دخاٌن ال يسمن 1
 .وما كان كذلك حيرم استعماله ،لية  إ نَّه مضر  ابلص  حَّة الغا 2
ي َِبَِٰت َوُيِحلُّ لَُهُم ﴿ :  إ نَّه من اخلبائث احملرَّمة قال تعاىل 3 ُِم َعلَۡيِهُم  ٱلطذ  .[157األعراف:]﴾ ٱۡۡلََبَٰٓئَِث َوُيَحر 
كة تتأذَّى ممَّا املالئ ألنَّ  ؛بل وتؤذي املالئكة الكرام ،  إ نَّ رائحة الدُّخان تؤذي النَّاس الَّذين ال يستعملونه 4

ِينَ وَ ﴿:قال تعاىل ،وقد حرم هللا تعاىل أذيَّة املسلم ؛دمآيتأذى منه بنو  بَِغۡيِ  ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ يُۡؤُذوَن  ٱَّلذ
ْ َما  ْ َفَقِد  ٱۡكتََسُبوا ا ٱۡحَتَملُوا بِينا ا مُّ ا ِإَوثۡما  .[58األحزاب:]﴾ ُبۡهَتَٰنا

بوي    ،لَّة الَّيت ذكرها العلماءوغري ذلك من األد وضعف سلطان الدَّولة الَّيت تشرف  ،ولكن لضعف الوازع الَّتَّ
 .على تنفيذ األحكام حيدث التَّمرُّد من قبل اجلنود واألفراد

 اثلثاً: احلرب مع الشِ يعة الصَّفويَّة )الفرس(:
 ،واحتلَّ تربيز ،وابشر يف َّتليص عراق العجم ،ةانتهز الشَّاه عبَّاس الصَّفويُّ فرصة اضطراب الدَّولة العثمانيَّ 

يعيَّة يف النَّجف ،واستطاع أن حيتلَّ بغداد ،وغريمها ،ووان وقد زارها  ،والكوفة ،وكربالء ،واألماكن املقدَّسة الش  
أنَّه قضى عشرة أايم يف زايرته للنَّجف حيث  :وقد أورد بعض املؤر  خني ،وسط مظاهر اإل جالل والتَّقديس

يعي :كما يذكرون أيضاً   ،ام بنفسه خبدمة احلجَّاج يف ذلك املكانق  ،أنَّه إ معاانً يف إ عالن متسُّكه ابملذهب الش  
يعي إ ال أنَّه رفع أيدي رجال الد  ين عن التَّدخُّل  ،ووالئه للرَّفض وعلى الرَّغم من تعصُّبه الشَّديد للمذهب الش  

ياسة ،يف شؤون احلكم  .اً من السُّلطة املطلقة يف حكم البالدومارس نوع ،والس  
أو تسمل  ،فإ مَّا أن يقتلوا ؛وأقد أنزل الشَّاه عبَّاس الصَّفويُّ أقسى أنواع العقاب أبعداء الدَّولة من السُّنَّة

يعي    ،ومل يكن يتسامح مع أيٍ  منهم إ ال إ ذا َّتلَّى عن مذهبه السُّين    ،عيوهنم  .(2)وأعلن والءه للمذهب الش  
يعيَّة مجيع األقاليم  ،والقالع ،والبلدان ،واضطرت الدَّولة العثمانيَّة أن تَّتك للدَّولة الصَّفويَّة الرَّافضيَّة الش  

وهذه أوَّل  .واحلصون الَّيت فتحها العثمانيُّون يف عهد السُّلطان الغازي سليمان األوَّل مبا فيها مدينة بغداد
                                                                                                                                                                      

 (.72انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص) (1)

 (.250   249انظر: اإل سالم يف اسيا، د. حممد نصر مهنا، ص) (2)
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وأوىل املعاهدات الَّيت دلَّت  ،والضَّعف ،وكانت فاحتة االحنطاط ،اهتامعاهدة تركت فيها الدَّولة بعض فتوح
 .(1)على ضعف الدَّولة العثمانيَّة

وإ معاانً يف ضرب الدَّولة  ،واتَّصل مبلوك املسيحي  ني ،لقد ابلغ الشَّاه عبَّاس الصَّفويُّ يف عدائه للمذهب السُّين   
عقد اتفاقات تعاوٍن مشَّتٍك معهم من أجل تقويض أركان الدَّولة  فقد ،العثمانيَّة حامية املذهب السُّين     

انطالقًا  ومل يكن يعبأ حَّتَّ إ ذا قدَّم العديد من التنازالت للدُّول األوربيَّة أتكيداً لتعاونه معهم ،العثمانيَّة السُّن  يَّة
 .من عدائه للدَّولة العثمانيَّة

وقد كان ملعاملته  ، يف إ يران معاملًة حسنًة على عكس معاملته للسُّنَّةوعامل الشَّاه عباس الصَّفويُّ املسيحي  ني
كما شجَّع التُّجار األوربي  ني يف عقد   ،املتمي  زة للمسيحي  ني أن نشطت احلركة التَّنصرييَّة املسيحيَّة يف إيران

لقد توَّج تساحمه مع  .ت  جارة األوربيَّةوأصبحت إيران سوقًا رائجًا لل ،صفقاٍت ّتاريٍَّة كبريٍة مع التُّجار يف إ يران
والسَّماح هلم حبر  يَّة التَّجوُّل يف  ،م أوامره بعدم التَّعرض هلم1598ه /1007املسيحي  ني أبن أعلن يف عام 

 .ربوع الدَّولة الصَّفويَّة
 ،ين الدَّولة املسيحيَّة.. من اليوم يسمح ملواط.) :وجاء ابملرسوم الَّذي أصدره شاه الدَّولة الصَّفويَّة ما يلي

وال يسمح ألي   شخٍص أبي   حاٍل من األحوال  ،ومن يدينون بدينهم ابحلضور إ ىل أي   بقعٍة من وطننا
فيسمح للتُّجار املسيحي  ني ابلتَّجوُّل يف  ،ونظراً ملا بيننا وبني امللوك املسيحي  ني من عالقات  ودٍ  وحمبَّة ،إ هانتهم

يذاء من أي    ،مزاولة نشاطهم الت  جاري يف أي   بقعٍة من الوطنو  ،مجيع أحناء إ يران دون أن يُتعرَّض هلم ابإل 
كما تعفى مجيع أموال ّتارهتم   ،أو اتبعًا للدَّولة ،أو موظفاً  ،أو خاانً  ،أو أمرياً  ،سواٌء كان حاكماً  ،شخصٍ 

أو يكل  فهم  ،نته أن يزامحهموليس ألي   شخٍص مهما بلغت مكا ،الَّيت حيضروهنا معهم من ضرائب املال
أو التحدُّث معهم  ،وليس من حق   رجال الد  ين مهما كانت طوائفهم التَّجرُّؤ على اإلضرار هبم ،املشاقَّ 

 .(2)(خبصوص العقائد املذهبيَّة
يني كما أنَّه مسح هلم   ،وشرب معهم اخلمر احتفااًل أبعيادهم ،لقد جامل الشَّاه عباس الصَّفويُّ املسيح  

يرانيَّة ،ابلتَّبشري ابملسيحيَّة يف داخل إ يران  ،وأعطاهم امتيازاٍت ببناء الكنائس املسيحيَّة يف كربى املدن اإل 
 .(3)وهذه املعاملة للمسيحي  ني كانت نكايًة يف الدَّولة العثمانيَّة السُّن  يَّة

 ،وحيثما وجدوا ،ودولت هم امليمونة  أينما كانوا ،والبغضاء ألهل السُّنَّة ،إ نَّ اتريخ أعداء اإلسالم طافٌح ابلعداوة
ياسيَّة الرَّانن عارات الس    .خرة الَّيت يرفعوهنا بني احلني واآلوال يزال هذا العداء مستمرَّاً رغم الش  

                                                           
 (.272ليَّة العثمانيَّة، ص)انظر: اتريخ الدَّولة الع (1)

 (.251انظر: اإل سالم يف آسيا، ص) (2)
 (.253املصدر السَّابق نفسه، ص) (3)
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 رابعاً: احلركات االنفصاليَّة:
 ، تقويض كيان الدَّولةظهرت إ ىل حي  ز الوجود يف عصر السُّلطان أمحد األوَّل حركاٌت داخليٌَّة هتدف إ ىل

وحركة فخر الد  ين الدُّرزي  ،«قلندر أوغلي»وحركة وايل أنقرة  ،الكردي «جان بوالد»وبنياهنا مثل حركة 
الذي انضمَّ إ ىل السُّلطان سليم األوَّل عندما دخل الشام عام « فخر الد  ين املعين األول»املعين الثَّاين حفيد 

 .(1)ه (922)
ن   مزيدًا من  ،كات اضطراابٍت داخليًة؛ حَّتَّ هيَّأ هللا للدَّولة وزيرًا حمنَّكاً وسبَّبت تلك احلر  أكسبه تقدُّم الس  

وخاصة اثئر  ،وانتصر على الثَّائرين ،فُعني   صدرًا أعظم كان عواًن للسُّلطان الفيت    ،والتَّجارب ،اخلربات
ومتكَّن الصَّدر األعظم  ،فقد نكَّلت به الدَّولة ،أنقرةالَّذي كان قد ُعني   والياً على  «قلندر أوغلي»األانضول 

 .(2)قبوجي مراد ابشا من تطهري األانضول من أولئك الثَّائرين

 خامساً: وفاة السُّلطان أمحد األوَّل:
يف وكان متواضعًا  ،ويباشر أمور الدَّولة بنفسه ،وكان رجاًل مثابراً يف الطَّاعات ،كان رمحه هللا يف غاية التَّقوى

 ،صلى هللا عليه وسلم، وكان شديد احلب   للنَّيب   والقيادة ،واملعرفة ،وكان كثري االستشارة ألهل العلم ،مالبسه
تويف رمحه هللا  ،وقبل ذلك كانت ترسل من مصر ،ويف عهده بدأ إ رسال ستائر الكعبة الشَّريفة من إستانبول

 .(3)م ودفن عند جامع سلطان أمحد1617يف 
ها حتت ع مامتهوكان حيمل  عرية واضعاً إ ايَّ  :هذه األبيات الش  

َقامْ 
َ
 أَْرَغُب َدْوَماً يف  مَحْل  ُصْوَرة  اْنط َباع  أَْقَدام  النَّيب    َعايل  امل

 َمْن ُهَو َسي  ُد األَنْب َياء  فَ َوْرَدُة َحد يْ َقة  األَنْب َياء  َمل َكُة َهذ ه اأَلْقَدام  الشَّر يْ َفة
َْقَدام  الَورْ فَ َيا َأمحَْ   (4)َدة  الرَّف ي َْعة  الشَّر يْ َفةد يُّ اَل َتََّتَدَّْد َوَلْو ل َلْحَظٍة َوَمر  ْغ َوْجَهَك أب 

 

* * * 
  

                                                           
 (.70انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص) (1)
 (.132انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، د. علي حسُّون، ص) (2)

 (.59انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص) (3)
 (.133انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، ص) (4)
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 املبحث اخلامس
 بعض السَّالطني الضِ عاف

 وَّاًل: السُّلطان مصطفى األوَّل:أ
ر جلي اً: أن يدًا أجنبيًَّة كانت خلف ومنذ عهده بدأ يظه ،ه (1026توىلَّ السُّلطة بعد وفاة أخيه عام )

الَّذي مل يزد  (عثمان الثَّاين)وجيء اببن أخيه  ،فهذا السُّلطان ُعز ل بعد ثالثة أشهرٍ  ،وإ زاحة اخللفاء ،تعيني
 .(1)عمره على الثَّالثة عشرة

 م(:1621 - 1617ه /1031 - 1026) اثنياً: السُّلطان عثمان الثاين
أعلن اجلهاد على  ،وكان صغريًا مل يزد عمره على الثَّالثة عشرة ،م  ه مصطفى األوَّلتوىلَّ احلكم بعد عزل ع

م بناًء على طلب 1620ه /1029ومتَّ الصُّلح بني الطَّرفني عام  ،بولونيا لتدخُّلها يف شؤون إ مارة البغدان
نكشاريَّة؛ الَّذين تعبوا من مواصلة القتال ،بولونيا  ،من طلبهم الرَّاحة (2)ليهمفغضب اخلليفة ع ،وطلب اإل 

وألجل  ،فعزم على التخلُّص من هذه الفئة الباغية ،وإ لزامه على الصُّلح مع بولونيا ،وخلودهم إ ىل الكسل
 ،وتنظيمها ،واهتمَّ بتدريبها ،سياآمر حبشد جيوٍش جديدٍة يف والايت االستعداد لتنفيذ هذا األمر اخلطري أ

نكشاريَّة بذلكوعلم ،وشرع فعاًل يف تنفيذ هدفه واتَّفقوا على عزل  ،وتذمَّروا ،وماجوا ،فهاجوا ،ت اإل 
وأعادوا مكانه السُّلطان  (م1622مايو سنة  20)ه  1031رجب سنة  9ومتَّ هلم ذلك يف  ،السُّلطان
 :وقتلوا السُّلطان عثمان الثَّاين الذي ترك لنا بعض األشعار منها ،مصطفى

 ُكوَميت  َوَدْوَليت  َكاَنْت ن يَّيت  اخل ْدَمَة حل ُ 
 

 (3)َول ْلَعَجب  َأنَّ احلَُْسوَد يَ ْعَمُل ل َنْكَبيت   
 

نكشاريَّة ،توىلَّ السُّلطان مصطفى احلكم ينصبون  ،وصارت احلكومة ألعوبًة أبيديهم ،وللمرة الثَّانية إ ثر فتنة اإل 
وتغريَّ الوزراء  (4)تكبوا أنواع املظامل، وار وأصبحت املناصب تُباع جهاراً  ،ويعزلوهنم حبسب أهوائهم ،الوزراء

وكان اخلالف قد دبَّ بني أمراء األانضول  ،الصُّدور يف مدَّته هذه سبع مرَّات خالل عاٍم واحٍد وأربعة شهور
باهيَّة على استمرار الوزراء الصُّدور؛ حَّتَّ إنَّ بعضهم مل يكمل شهرًا واحداً  ونظرًا لضعف  .وفرقة الس  

 .(5)ابع بن السَّلطان أمحد األوَّلوتنصيب األمري مراد الرَّ  ،ه عن إ دارة شؤون البالد متَّ عزلهوعجز  ،السُّلطان

                                                           
 (.72انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ) (1)
 (.106انظر: الدَّولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي، ص) (2)
 (.61انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص) (3)
 (.279ة، ص)انظر: اتريخ الدَّولة العليَّة العثمانيَّ  (4)
 (.107انظر: الدَّولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي احلديث، ص) (5)
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 م(:1640 - 1622ه /1049 - 1032) اثلثاً: مراد الرَّابع
ولصغر سنه  ،وهو أخو عثمان الثَّاين ،م1622ه /1032توىلَّ أمر السلطنة بعد عزل عم  ه مصطفى عام 

نكشاريَّ  اخليَّة أوَّالً  ،وكانت أحوال الدَّولة سيئًة للغاية ،ة عليهفقد سيطر اإل  حَّتَّ  ،فقام إب صالح األحوال الدَّ
ولذلك بدأ ابلقضاء على طغاة العسكر الَّذين قتلوا أخاه السُّلطان  ،تسىنَّ له التفرُّغ لألحوال اخلارجيَّة

دين يف إستانبول ،(1)عثمان  ،وأسَّس تشكيالٍت قوَّيًة للمخابرات ،الدَّولةويف مجيع أحناء  ،وأعدم مجيع املتأس  
وكان إ ذا صادف بلدًا يف أسفاره كان يدعو مستبد  يها  ،وثبَّت من خالهلا أمساء مجيع املستبد  ين يف الدَّولة

 .(2)ويعدمهم ،أبمسائهم
 .(3)وأعدم كلَّ مرتٍد عن اإل سالم ،والتَّدخني ،منع يف عهده اخلمر

  صَّفويَّة:احلرب مع الشِ يعة ال 
يعة الصَّفويَّة يف العراق عام   ،فقاد السُّلطان مراد اجليوش بنفسه ،م1634ه /1044اندلعت احلرب مع الش  

ه إ ىل بغداد وعمل  ،وأذلَّ أهل السُّنَّة هبا ،وقتل واليها العثماين ،وكان عبَّاس شاه فارس قد استوىل عليها ،واّتَّ
وقتل من  ،ه 1048ودخلها عام  ،م جزءاً كبرياً من أسوارها ابملدفعيَّةوهد ،فحاصر مراد بغداد ،هبم األفاعيل

يعة عشرين ألفاً  وكان  ،وعنيَّ هلا وزيراً  ،من أسوارها وأصلح ما هتدَّم ،مثَّ أقام هبا مدًَّة جدَّد عمارهتا ،جنود الش  
 .(4)ى حصانهوينام أحياانً يف الغزوات عل ،وخيالط جنوده ،هذا السُّلطان يباشر احلروب بنفسه

  :وفاته 
وتويف   رمحه هللا   يف  ،مثَّ مرض من جديدٍ  ،ولكن شفي ،م وكان خُيشى عليه من املوت1640مرض سنة 

استلم اخلزينة عند ارتقائه  .شهراً  11سنة و 16وامتدَّ حكمه  ،بسبب مرض النُّقرس ،(5)م1640شباط 
استأصل  ،اثقب الرَّأي ،شجاعاً  ،ا السُّلطان عاقالً لقد كان هذ ،(6)وتركها مملوءًة عند وفاته ،العرش فارغةً 

س الدَّولة الثَّاين ،وقمع العصاة ،الفساد  .(7)وأصلح حال ماليَّتها ،ألنه أحياها بعد السُّقوط ؛ولقب مبؤس  

 م(:1648 - 1639ه /1058 - 1049) رابعاً: السُّلطان إبراهيم بن أمحد

                                                           
 (.107املصدر السَّابق نفسه، ص) (1)
 (.63انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص) (2)
 (.136انظر: اتريخ الدولة العثمانيَّة، ص) (3)
 (.63انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص) (4)
 سَّابق نفسه.املصدر ال (5)
 املصدر السَّابق نفسه. (6)
 (.136انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، ص) (7)
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ل عثمان آومل يبق بعد موت السُّلطان مراد الرَّابع من نسل  ،ب ذكوراً توىلَّ احلكم بعد أخيه مراد الَّذي مل يعق
وملَّا تويف   أخوه أسرع كبار اململكة إ ىل  ،الَّذي كان مسجواًن مدَّة سلطنة أخيه ،سوى أخيه السُّلطان إ براهيم

م قادمون لقتله ،ليخربوه بذلك ؛مكان احلبس يصد  ق ما قالوه ومل  ،وذعر ،فخاف ،فعندما قدموا ظنَّ: أهنَّ
جن ،له م حيتالون عليه لالطالع على  ،ودخلوا عليه يهن  ئونه ،فكسروه ،ولذلك مل يفتح هلم ابب الس   : أهنَّ فظنَّ

نيا :فرفض قبول امللك بقوله ،ضمريه ل الوحدة الَّيت هو هبا على ملك الدُّ وملَّا أن عجزوا عن  ،إ نَّه يفض  
وحني ذلك جلس على سرير  ،ت له جثَّة أخيه دلياًل على وفاتهوأحضر  ،حضرت إ ليه والدته ،إ قناعه

وساق أمامها ثالثة أفراس من جياد اخليل الَّيت كان يركبها  ،مثَّ أمر بدفن جثَّة أخيه ابحتفاٍل وافر ،السَّلطنة
 .(1)الفة، واندوا له ابخلوهناك قلَّدوه ابلسَّيف ،يف حرب بغداد مثَّ مضى إ ىل جامع أب أيُّوب األنصاري   

 ،اللَّهمَّ أصلح !اللَّهم جعلت عبدًا ضعيفًا مثلي الئقًا هلذا املقام ،احلمد هلل :كان يقول عند ارتقائه العرش
 !(2)واجعلنا راضياً بعضنا عن بعضٍ  ،وأحسن حال شعيب مدَّة حكمي
الَّيت قيلت يف حق  ه إ نَّ االفَّتاءات الكاذبة  :وقال «السَّالطني العثمانيُّون»ولقد دافع عنه صاحب كتاب 

 .(3)بعد ذلك مثَّ قتلوه ،أكاذيُب خمتلقٌة من قبل الَّذين أرادوا عزله
نكشاريَّة ه إ ىل  ،وّتديد اجليش ،كانت األحوال الدَّاخلية شبه مستقرَّة بسبب إ صالحات أخيه حنو اإل  فاّتَّ

 .(4)ام الضَّرائيب على أسٍس جديدةوإ قامة الن  ظ ،وإ صالح النَّقد ،واألسطول ،االقتصاد يف نفقات اجليش
ومتكَّن من القضاء  ،استطاع الصَّدر األعظم قره مصطفى ابشا أن يوقف تدخُّل الن  ساء يف شؤون السَّلطنة

فساد الدَّولة وقاطعي الطَّريق يف  ،واملفسدين ،وقضى على العابثني ،على حماوالت رجال البالط السُّلطاين إل 
 .(5)خمتلف الوالايت

  رب ضدَّ البنادقة:احل 
وعلى احلركة الت  جارية يف حبر إ جية مستغل  ني الصُّلح مع  ،كانت مجهورية البنادقة هتيمن على جزيرة كريت

وأعلن  ،واألسطول ،فجهَّز اجليوش ،فعزم العثمانيُّون على تدمري نفوذ البنادقة يف الشرق ،الدَّولة العثمانيَّة
مثَّ سريَّ  ،وأمر مبصادرة أمواهلم وممتلكاهتم ،البنادقة يف طول البالد وعرضهاواعتقل مجيع  ،احلرب على البنادقة

                                                           
 (.105انظر: اتريخ سالطني ال عثمان، يوسف اصاف، ص) (1)
 (.64انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص) (2)
 املصدر السَّابق نفسه. (3)
 (.108)انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص (4)
 (.150انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، إ مساعيل سرهنك، ص) (5)
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ولكنَّ اجلنود مترَّدوا يف  ،(1)واستولت على أجزاٍء منها ،م1645م/1055محلًة إ ىل جزيرة كريت عام 
 الَّذي مل يتمَّ السَّابعة من ؛وتولية ابنه حممَّد الرَّابع ،وقرَّروا عزل السُّلطان إ براهيم ،وماجوا ،وهاجوا ،إستانبول

 .(2)سنة 34شهور وكان عمره  9سنني و 8وقد امتدَّ حكمه  ،وقُتل السُّلطان إ براهيم ،عمره

 م(:1687 - 1648ه /1099 - 1058) خامساً: السُّلطان حممد الرَّابع
أنَّ الوقت حان للنَّيل ورأت أوربة:  ،وتوىلَّ املسؤوليَّة وهو ابن سبع سنوات ،ه 1051ولد هذا السُّلطان عام 

 ،والبااب ،ورهبان مالطة ،والبندقيَّة ،وبولونيا ،الن  مسا :لذلك كوَّنت أوربة حلفًا ضمَّ  ؛من الدَّولة العثمانية
الَّذي أصبح قريبًا من كل   بيٍت يف  ،وذلك للوقوف يف وجه املد   اإل سالمي    (احللف املقدَّس)ومسَّوه  ،وروسيا

وقيَّض هللا  ،وبدأ اهلجوم الصَّلييبُّ على داير الدَّولة العثمانيَّة ،بسبب جهاد العثماني  ني األبطال أوربة الشَّرقيَّة
فالصَّدر األعظم حممَّد   ،وتقوية الدَّولة ،الَّذين سامهوا يف رد   هجمات األعداء (ل كوبريل  ليآ)هلذه الفَّتة 

الَّذي  (أمحد كوبريل  لي)وسار على هنجه ابنه  ،ولة هيبتهام( أعاد للدَّ 1661ه /1072كوبريل  لي املتوىفَّ عام )
ه  أن يفتح 1074ومتكَّن عام  ،وسار على رأس جيش لقتال الن  مسا ،والبندقيَّة ،رفض الصُّلح مع الن  مسا

ويف  ،م1663سبتمرب  28ه /1074صفر  25وهي قلعة نوهزل شرقي فينَّا يف  ،أعظم قلعٍة يف الن  مسا
غري أنَّ الصَّدر  ،وّتديد االمتيازات ،در األعظم حاولت فرنسا التقرُّب من الدَّولة العثمانيَّةعهد هذا الصَّ 

ملك فرنسا السَّفري  «لويس الرَّابع عشر»حيث أرسل  ،مثَّ حاولت فرنسا التَّهديد ،األعظم رفض ذلك
 ،إ نَّ االمتيازات كانت منحةً ) :وقال ،وهذا ما زاد الصَّدر األعظم إ ال ثبااتً  ،الفرنسي مع أسطوٍل حرب ٍ 

 .(3)(وليست معاهدًة واجبة التَّنفيذ
رادة احلديديَّة حَّتَّ  ؛واخلضوع للدَّولة العثمانيَّة ،واستعملت سياسة الل  ني ،لقد تراجعت فرنسا أمام تلك اإل 

 .(4)ه 1084وأعادت هلا امتياز محاية بيت املقدس عام  ،جدَّدت هلا املعاهدات القدمية
واغتصبت قلعة  ،الن  مسا بالد اجملر وهامجت ،ضعف الن  ظام العثماينُّ  «أمحد كوبريل  لي»اة الصَّدر األعظم وبوف

وأغارت سفن البندقيَّة على  ،وأغار ملك بولونيا على والية البغدان ،ومدينة بودا ،ومدينة بست ،نوهزل
 .وغريها من املدن ه 1097عام  «وكورنثة»واحتلَّت أثينا  ،واليوانن ،سواحل املورة

فعزل عام  (حممَّد الرابع)ورجال الدَّولة قد اتَّفقوا على عزل السُّلطان  ،أنَّ العلماء :وتذكر كتب التَّاريخ
 .(1)وتوىلَّ مكانه أخوه سليمان الثَّاين ،ه 1099

                                                           
 (.109انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص) (1)
 (.137انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، ص) (2)

 (.73انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص) (3)
 (.74، ص)املصدر السَّابق نفسه (4)
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 سادساً: السُّلطان سليمان خان الثَّاين:
واستمرَّ التَّدهور يف الدَّولة العثمانيَّة  ،ه 1099عام  (لرابعحممَّد ا)ه  وتوىلَّ احلكم بعد أخيه 1052ولد عام 
ومنها بلجراد  ،واملدن ،فاغتصبت الن  مسا كثريًا من املواقع ،وازدادت شراسة األعداء على عهده ،يف عهده

كن وسواحل داملاسيا السَّواحل الشَّرقية لبحر األدرايتيك وبعض األما  ،كما احتلت البندقيَّة  ،ه 1099عام 
مصطفى بن )وقيَّض هللا هلا رجاًل هلذه الفَّتة هو الصَّدر األعظم  ،وتوالت اهلزائم على الدَّولة ،يف اليوانن

وأحسن  ،ومسح للنَّصارى يف إستانبول ببناء ما هتدم من كنائسهم ،الذي سار على هنج أبيه (حممَّد كوبريل  لي
إ قامة شعائر دينهم حَّتَّ استمال مجيع مسيحيي  وعاقب أبشد   العقاب كلَّ من عرض هلم يف ،(2)إ ليهم

وطردوا  ،وكانت نتيجة معاملة املسيحيني ابلعدل أن أاثر أهايل موره األروام على البنادقة الكاثوليك ،الدَّولة
ودخلوا يف محاية الدَّولة  .وإ جبارهم على املذهب الكاثوليكي ،جيشها من بالدهم بسبب اضطهادهم

 .(3)لعدم تعرُّضها لداينتهم مطلقاً ن طائعني العثمانيَّة خمتاري
والطُّمأنينة على  ،هذه شهادٌة من أبناء النَّصارى على مساحة اإل سالم الَّذي ما نعمت البشريَّة بنعمة األمن

 :ىلقال تعا ،الكرمي وسنَّة سي  د املرسلني علماهم ذلك القرآنألنَّ  ؛والدَّم إ ال يف ظل  ه ،واملال ،والعرض ،الد  ين
َهاُكُم اّللَُّ َعن  الَّذ يَن ملَْ يُ َقات ُلوُكْم يف  الد  ين  َوملَْ خُيْر ُجوُكْم م ْن د اَير ُكْم َأْن َترَبُّوهُ ﴿ ْم إ نَّ اَل يَ ن ْ ُطوا إ لَْيه  اّللََّ ْم َوتُ ْقس 

ط نيَ   .[8]الممتحنة:  ﴾حيُ بُّ اْلُمْقس 
وهو ينافح عن حرمات الد  ين يف إ حدى  ،يف ساحة الوغى وشاء هللا تعاىل أن خيتار الصَّدر األعظم شهيداً 

 .(4)ه 1102لن  مسا الصَّليبيَّة عام املعارك ضد ا

  :وفاة السُّلطان سليمان الثاين 
 ،م تويف   السُّلطان سليمان الثَّاين عن غري عقب1691يونيو  23ه  املوافق 1102رمضان سنة  26يف 

 ،ودفن يف تربة جد  ه السُّلطان سليمان األول ،ومثانية أشهر سنة بعد أن حكم ثالث سنوات 50وعمره 
 .(5)وتوىل بعده أخوه

 م(:1694 - 1690ه /1106 - 1102) سابعاً: السُّلطان أمحد الثاين

                                                                                                                                                                      
 املصدر السَّابق نفسه. (1)
 (.74انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص) (2)
 (.306انظر: اتريخ الدَّولة العليَّة العثمانية، ص) (3)

 (.75انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص) (4)
 (.306انظر: اتريخ الدَّولة العليَّة العثمانيَّة، ص) (5)
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واستشهد يف زمنه الصَّدر األعظم مصطفى   ،ه  بعد وفاة أخيه سليمان الثَّاين1102توىلَّ احلكم عام 
وكان  ،وتوىلَّ بعده الصَّدر األعظم جي علي ابشا عرجيي ،النَّفع للدَّولة العثمانيَّة كوبريل  لي الَّذي كان عظيم

وكان  ،م1694ه /1106وتويف   عام  ،ومل تطل أايم السُّلطان ،واحتلَّت البندقيَّة بعض جزر حبر إ جية ،ضعيفاً 
طفى الثَّاين بن حممَّد وهو مص ،وتوىلَّ احلكم بعده ابن أخيه ،القتال يف أايمه القصرية عبارًة عن مناوشاتٍ 

 .(1)الرَّابع

 م(:1703 - 1694ه /1115 - 1106) اثمناً: السُّلطان مصطفى الثَّاين
ويف عهده بدأ  ،م( وهو ابن السُّلطان حممَّد الرَّابع1694ه /1106ه  وتوىلَّ اخلالفة عام )1074ولد عام 

ميانتراجع املد   اإل سالمي عن داير أوربة الشَّرقيَّة بس وتسرُّب أسباب  ،وضعف روح اجلهاد ،بب ضعف اإل 
ويف عهده متَّ توقيع معاهدة   ،وقسوة اهلجمات الصَّليبيَّة على داير الدَّولة العثمانيَّة ،اهلزمية يف كيان األمَّة

وطبقًا لشروط هذه  ،م مع روسيا1699ه /1110كارلوفتس جنوب غرب زغرب على هنر الدَّانوب عام 
ٌر سي   وإ قليم ترانسلفانيا ،ب العثمانيُّون من بالد اجملراملعاهدة انسح يف اتريخ بعض حكام  ئٌ ، وهذا مؤش  
 ،انسحاهبم من املعارك اتركني املسلمني بني يدي عدو   نُزعت من قلبه الشَّفقة وهو ،الدَّولة العثمانيَّة

وكانت الدُّول  ،ي صاغرٌة ممتنعًة من دفعهاوأصبحت كلُّ الدُّول الَّيت كانت تدفع اجلزية عن يٍد وه ،(2)والرَّمحة
والعمل  ،وكانت متَّفقة فيما بينها للوقوف يف وجه تقدُّم الدَّولة العثمانيَّة ،النَّصرانيَّة تقف يف وجه العثماني  ني

 .وذلك خوفاً من انتشار املد   اإل سالمي ،على تقسيمها
ل االنتقال إ ىل عصر   ،العثماين   من أوربةكان تنازل العثماني  ني عن أراضيها بداية االنسحاب  كما أنَّه يسج  

نكشاريَّة، ومطالبتهم بعزل الصُّدور ورفض السُّلطان  ،التفكُّك واالضمحالل السَّريع. وعلى أثر تدخل اإل 
ه ودفن رمح ،وكان عند وفاته يف التَّاسعة والثَّالثني من عمره ،وتويف بعد أربعة أشهر ،لذلك فقد قرَّروا عزله

 .هللا

 م(:1730 - 1703ه /1143 - 1115) اتسعاً: السُّلطان أمحد الثالث
 ،وواصلت جهادها ضد روسيا ،زاقآ، و واستطاعت الدَّولة أن تعيد املورة ،يف عهده ظلَّت راية اجلهاد مرفوعةً 

ومعهما  ،وخليلته ،حينما حاصر اجملاهدون العثمانيُّون قيصر روسيا ،وأنزل هبا ضربًة كادت تكون قاصمةً 
والن  ساء دفعت الصَّدر األعظم  ،ولكن اخليانة حتت فتنة املال ،جماهد كادوا يقعون يف األسر 200,  000

، ترتَّب ه  مع الرُّوس1123يف مجادى االخرة عام  (فلكزن)ووقَّع معاهدة  ،وخيانة الدَّولة ،إ ىل رفع احلصار
                                                           

 (.115انظر: الدَّولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي، ص) (1)
 (.76انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص) (2)
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وهلذا السَّبب عزل  ،عهدَّ بعدم التَّدخل يف شؤون القوزاقزاق للصَّليبي  ني الرُّوس وتآعليها إ خالء مدينة 
 :وإ جنلَّتا ،ورأت هولَّندا ،واستمرَّ اجلهاد ضدَّ الرُّوس ،السُّلطان أمحد الثالث الصَّدر األعظم بطلة جي ابشا

وتنازلت  ،(1)م1716ه /1125ووقعت معاهدة أدرنة عام  ،ولذلك تدخَّلوا ،أنَّ مصلحتهما إ يقاف احلرب
ولكنَّها َّتلَّت يف الوقت نفسه عمَّا كانت  ،ها روسيا عن كل   ما استولت عليه من سواحل البحر األسودفي

 .(2)تدفعه إ ىل حكام القرم
فاستنجد  ،وبعض اجلزر األخرى ،واستولوا على كريت ،ومن انحية الغرب انتصر العثمانيُّون على البنادقة

عادة ما أخذالبنادقة ابلن  مسا من الدَّولة العثمانيَّ  وقامت احلرب بني  ،من البنادقة إ ليهم فرفضت الدَّولة ة إل 
مثَّ جرى الصُّلح بعد ذلك يف عام  ،م1717ه /1129وسقطت بلغراد عام  ،وانتصرت الن  مسا ،الطَّرفني
 .وهولَّندا يف الصلح ،وتوسطت بريطانيا ،م1718ه /1130

وتبقى  ،وجزءًا من األفالق ،وأكثر بالد الص  رب ،ون بلغرادومبوجبه انتزع الن  مساوي ،وعقد صلح بساروفتز
كما أاتح الصُّلح لرجال الد  ين   ،وتعود بالد املورة للعثماني  ني ،للبندقية (شرق األدرايتيك)سواحل داملاسيا 

يف شؤون الدَّولة  ممَّا أاتح هلم وللن  مسا التدخُّل ،الكاثوليك أن يستعيدوا مزاايهم القدمية يف األراضي العثمانيَّة
 .وقد نصَّ ات  فاٌق منفصٌل على حريَّة الت  جارة لصاحل ّتار الدُّول املوقعة على املعاهدة ،العثمانيَّة ابسم محايتهم

 .(3)وهكذا حصلت الن  مسا على حق   محاية التُّجار األجانب داخل الدَّولة العثمانيَّة
وزوار بيت املقدس ابملرور يف أراضي الدَّولة  ،منهم السَّماح للتُّجارطلبوا  ؛وملَّا رأى الرُّوس ضعف العثماني  ني

بينما  ،واحتلَّ العثمانيُّون بالد أرمينيا بالد الكرج .فوافق العثمانيُّون على ذلك ،العثمانيَّة دون دفع أيَّة رسومٍ 
وكادت  ،ة الصَّفويَّةوسواحل حبر اخلزر الغربيَّة بسبب ضعف الدَّول ،احتلَّ بطرس األكرب بالد داغستان

ناطق الَّيت دخلها وبقي كلُّ فريٍق يف امل ،احلرب تقع بني الطَّرفني لوال وساطة فرنسا بناًء على طلب روسيا
وعدداً  ،ومهدان ،وفقدوا تربيز ،ولكنَّهم ُهزموا ،وقاتلوا العثماني  ني ،غري أنَّ الصَّفوي  ني هبُّوا .خردون معارضة اآل

نكشاريُّون .م1728ه /1140رى الصُّلح عام مثَّ ج ،من القالع ، وعزلوا اخلليفة ،وخالل هذه الفَّتة اثر اإل 
 .(4)ونصَّبوا مكانه ابن أخيه

  :الدَّاماد إبراهيم ابشا واحلضارة الغربيَّة 

                                                           
 املصدر السَّابق نفسه. (1)
 (.117انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص) (2)
 (.157، 156انظر: يف أصول التَّاريخ العثماين، ص) (3)
 (.208، 207انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، إ مساعيل سرهنك، ص) (4)
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اصًَّة كان عدٌد قليٌل من العثماني  ني قد اندى ابإل صالح للوصول إ ىل الوسائل الَّيت حقَّقت هبا أوربة قوَّهتا خ
اماد إ براهيم ابشا الَّذي توىلَّ الصَّدارة العظمى يف عهد  .واألسلحة احلديثة ،يف التنظيم العسكري وكان الدَّ

لذا فإ نَّه أقام ات  صاالٍت  ،أوَّل مسؤوٍل عثماين ٍ يعَّتف أبمه  ية التَّعرُّف على أوربة السُّلطان أمحد الثَّالث هو
 ،وخباصٍَّة فينَّا ،وأرسل السُّفراء العثماني  ني إ ىل العواصم األوربيَّة ،املقيمني ابآلستانة منتظمًة ابلسُّفراء األوربي  ني

وكانت مهمَّة هؤالء السُّفراء ال تقتصر على توقيع االتفاقات الت  جارية والد  بلوماسيَّة  .وابريس للمرَّة األوىل
 ،منهم تزويد الدَّولة مبعلوماٍت عن الد  بلوماسيَّة األوربيَّةبل إ نَّه طلب  ،اخلاصَّة ابملعاهدات الَّيت سبق توقيعها

تار احلديدي   العثماين    ،وقوَّة أوربة العسكريَّة واالعَّتاف ابألمر الواقع  ،وكان معىن ذلك فتح ثغرة يف الس  
 .(1)يف أوربة اخلاص   أبنَّه مل يعد إب مكان العثماني  ني ّتاهل التَّطوُّرات الدَّاخلية الَّيت كانت حتدث

والبذخ اللَّذين شارك فيهما السُّلطان أمحد ذاته  ،واإل سراف ،وقد بدأ التأثُّر أبوربة يف جمال بناء القصور
وتزيني  ،َوع ْلَيَة القوم يسعون إ ىل اقتباس العادات األوربيَّة اخلاصَّة ابألاثث ،ممَّا جعل األغنياء ،بنصيٍب كبري

 .(2)شاء احلدائقوإ ن ،وبناء القصور ،الدُّور
قال  ،وطبيعي أن متضي فيهم سنَّة هللا تعاىل ،وإ سرافهم تظهر للعيان ،لقد بدأ ظهور تقليد الغرب يف شهواهتم

ۡهَل ﴿:تعاىل
َ
نذ أ
َ
ْ وَ  ٱۡلُقَرىَٰٓ َولَۡو أ ْ َءاَمُنوا َقۡوا َِن  ٱتذ َمآءِ لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََكَٰٖت م  ۡرِض وَ  ٱلسذ

َ
بُواْ َوَلَِٰكن َكذذ  ٱۡۡل

َخۡذَنَُٰهم بَِما ََكنُواْ يَۡكِسُبونَ 
َ
 .[96األعراف:]﴾ فَأ

ْ فِيَها فََحقذ َعلَۡيَها ﴿ :وقال تعاىل َمۡرنَا ُمۡۡتَفِيَها َفَفَسُقوا
َ
ن نُّۡهلَِك قَۡرَيًة أ

َ
ٓ أ َرۡدنَا

َ
ٓ أ ۡرَنََٰها  ٱۡلَقۡوُل ِإَوَذا فََدمذ

ا  .[16اإلسراء:] ﴾تَۡدمِيا
مجة إ ىل اللُّغة الَّتُّكيَّة ،َّتة بداية احلركة األدبيَّة العثمانيَّة احلديثةوسجَّلت هذه الف كما أرسل   ،فنشطت حركة الَّتَّ

كما متَّ إ نشاء مكتب   .ومنجزات احلضارة الفرنسيَّة ،السُّلطان أمحد مبعوثني إ ىل فرنسا لالطالع على املصانع
 .(3)للط  باعة يف إستانبول

 
 
 
 

                                                           
 (.159انظر: يف أصول التَّاريخ اإل سالمي، ص) (1)
 (.119انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إمساعيل ايغي، ص) (2)
 املصدر السَّابق نفسه. (3)
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 ه (:1168 - 1143) مود األوَّلعاشرًا: السُّلطان حم
نكشاريَّة السُّلطان حممود األوَّل استقدام  فقرَّر ،توىلَّ احلكم بعد أن هدأت األحوال بسبب اضطراابت اإل 

وقد عهد إ ليه إب حياء فرقة  ،وامسه ألكسندر الكونت دي بونفال ،مستشاٍر أوربٍ  فرنسي للشُّؤون العسكريَّة
وَّنساويَّة هبدف جعل اخلدمة  ،جديدٌة للخدمة العسكريَّة على أسس فرنسيَّة وأدخلت أنظمة ،املدفعيَّة

نكشاريَّة إ ىل  .واملعوانت ،وذلك بتوفري املرتَّبات ،العسكريَّة من جديد مهنًة حقيقيَّةً  واقَّتح توزيع فرق اإل 
نكشارية عارضوا تنفيذ هذه اخلطَّ  ،وحداٍت صغريٍة يقودها ضابٌط شاب   ممَّا أدى إ ىل  ،وأوقفوها ،ةغري أنَّ اإل 

 ،وعرابت املدافع ،واأللغام ،والبنادق ،والبارود ،واهتمَّ كذلك بصناعة املدافع ،تركيز بونفال على فرقة املدفعيَّة
نكشاريَّة عارضوا كلَّ املشروعات ،وافتتح مدرسًة للهندسة العسكريَّة وعالوة على ذلك أنشأ  ،إ ال أنَّ اإل 

 .(1)هذه اإل صالحات سرعان ما اندثرت لكن ،مصنعاً للورق
يعة الصَّفويَّة هت الدَّولة العثمانيَّة إ ىل قتال الش   فتغلبت على طهماسب الَّذي طلب الصُّلح عام  ،اّتَّ

غري أنَّ وايل الشَّاه على خراسان   وهو  ،ولورستان ،ومهدان ،وَّتلَّى العثمانيُّون عن تربيز ،م1731ه /1144
 ،ووىلَّ مكانه ابنه عبَّاساً  ،وعزل الشَّاه طهماسب ،فسار إىل أصفهان .ل هبذه املعاهدةاندر شاه   مل يقب

 ،طلبت الدَّولة الصُّلح .وحاصر بغداد ،سار حلرب العثماني  ني فانتصر عليهم ،وعنيَّ عليه جملس وصاية
 ،الفرس م يف مدينة تفليس حيث أعلن اندر خان نفسه ملكًا على1736ه /1149وجرى االتفاق عام 

يرانيَّة يعة اإل   .(2)واتَّفقوا على أن يرد العثمانيُّون كلَّ ما أخذوه إ ىل الش  

  :احلرب مع الدُّول األوربيَّة 
ورغبت فرنسا يف التَّحالف مع الدولة العثمانيَّة  ،واحتلَّتها روسيا ،والن  مسا احلرب على بولندا ،أعلنت روسيا

نقاذ بولندا من كلٍ  من الن  مس واتَّفقت من جهٍة اثنيٍة لقتال  ،ا، وروسيا، وأرضت الن  مسا فرنسا مبعاهدة فينَّاإل 
 فتمكَّن العثمانيُّون من وقف تقدَّم الرُّوس يف ،وبدأت روسيا القتال ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة ،الدَّولة العثمانيَّة

رب ،األفالقو  ،والص  رب ،كما أوقفوا تقدم الن  مسا يف البوسنة  ،إ قليم البغدان وعلى  ،وانتصرت على الص  
وطلبت الصُّلح عن طريق فرنسا، ومتَّ توقيع معاهدة الصُّلح يف  ،جيوش الن  مسا الَّيت انسحبت من احلرب

 ،واألفالق ،وعن بالد الص  رب ،م، تنازلت فيها الن  مسا عن مدينة بلغراد1739ه /1152بلغراد عام 
 .(3)زوفآ، وهدم قالع ميناء لبحر األسودوتعهَّدت روسيا بعدم بناء سفن يف ا

                                                           
 (.163   162انظر: يف أصول التَّاريخ العثماين، ص) (1)

 (.112   110(، حممود شاكر، ص)8انظر: التَّاريخ اإل سالمي ) (2)
 (.212   208انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، إ مساعيل سرهنك، ص) (3)



293 
 

  م(:1761 - 1758ه /1171 - 1168) السُّلطان عثمان الثَّالث 
سنة، وبويع يف جامع أب أيُّوب األنصاري، وهنَّأه سفراء أوربة، وحكم ثالث سنوات  58توىلَّ احلكم وعمره 

وأصدر أوامر مبنع كل   ما  ،الدَّاخلية واهتم ابإل صالحات ،فقط مل حتدث فيها حروٌب، وال نزاعاٌت خارجيَّة
وخاصًَّة ثورات  ،خيالف الشَّرع الشَّريف، وقضى على الثَّورات، واالنتفاضات الَّيت قامت يف أحناء الدَّولة

 .(2)أنَّه كان يتحسَّس أحوال الرَّعيَّة لياًل متنك  راً  :ويذكر عنه .(1)األكراد

 م(:1773 - 1757ه /1187 - 1171) احلادي عشر: السُّلطان مصطفى الثَّالث
فعنيَّ الوزير قوجه راغب صدراً  ،وكان على درايٍة واسعٍة إب دارة الدَّولة ،توىلَّ احلكم وعمره اثنتان وأربعون سنة

ذين وقد استطاع حممَّد راغب ابشا من إ مخاد ثورة عرب الشَّام الَّ  .وخربته بشؤون البالد ،أعظم لسعة اط  العه
 .(3)افل احلجَّاجاعتدوا على قو 

 ،أنَّ اخلطر الداهم على الدَّولة العثمانيَّة يتمثَّل يف ظهور القوَّة الرُّوسيَّة اجلديدة :كان السُّلطان مصطفى يرى
أنَّه اطلَّع على املخطَّط األسود الرُّوسي لتفتيت الدَّولة العثمانيَّة الَّذي وضعه بطرس األكرب يف  :ويبدو
ابجليش  فبدأ يعدُّ التنظيمات املزمع تنفيذها ،السُّلطان مصطفى الثَّالث حلرب روسيا ولذلك أعدَّ  ،(4)وصيَّته

لذا فقد متكَّن الصَّدر األعظم من عقد ات  فاق مع  ،العثماين حَّتَّ يصبح قادرًا على مواجهة اجليوش األوربيَّة
وعمل على توسيع نطاق الت  جارة  .سياورو  ،حكومة بروسيا ملساعدة الدَّولة العثمانيَّة عند احلاجة ضد الن  مسا

 .البحريَّة والرب  يَّة
يصال هنر دجلة ابآلستانة وأن تستعمل األهنار الطَّبيعية جمرى له  ،وعمل على وضع مشروع فتح خليج إل 

لبدء إ ال أنَّ املنيَّة عاجلته قبل ا ،ويساعد على نشر الت  جارة ،ليسهل نقل الغالل من الوالايت إ ىل دار اخلالفة
مثَّ خلفه مصطفى ابهر ابشا  ،وخلفه يف الصَّدارة حامد محزة ابشا .م1762ه /1176يف مشروعه عام 

 .(5)م1764ه /1178ن زاده حممَّد ابشا مثَّ بعد سنة توىلَّ الصَّدارة حمس ،م1763ه /1177
جنح ملك القرم يف  ،خاضت الدَّولة العثمانيَّة حراًب مع روسيا بسبب اعتداءات القوزاق على مناطق احلدود

ياع ،غارته كما سار الصَّدر األعظم لفك   احلصار عن   ،م1768ه /1182وذلك عام  ،وهدم عدداً من الض  
واحتل  ،وُهزم الصَّدر الَّذي أتى بعده ،فكان جزاؤه القتل ،ولكنَّه فشل ،بعض املواقع الَّيت حياصرها الرُّوس

                                                           
 (.121انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص) (1)
 (.79انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص) (2)
 (.122لدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص)انظر: ا (3)
 (.332، 331، 330انظر: اتريخ الدَّولة العلية العثمانيَّة، ص) (4)

 (.216انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، إ مساعيل سرهنك، ص) (5)
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الرُّوس يثريون النَّصارى من الرُّوم األرثوذكس للقيام بثوراٍت ضدَّ وأخذ  ،والبغدان ،الرُّوس إ قليمي األفالق
 .(1)غري أنَّ الثورة قد أمخدت ،فقاموا بثورةٍ  ،فأاثروا نصارى شبه جزيرة املورة ،الدَّولة

 ،جنحت يف اقتحام بالد القرم (روسيا)ولكنَّها  ،وفشلوا يف احتالهلا ،كما هاجم الرُّوس مدينة طرابزون
ولكنَّها فشلت بسبب  ،مثَّ جرت مفاوضات الصُّلح .م1771ه /1185وذلك عام  ،رة عليهاوالسَّيط

 .(2)وانتصر العثمانيُّون ،وعادت احلرب ،مطالب روسيا التَّعسُّفيَّة

 :االهتمام بدعم الثَّورات الدَّاخلية 
 ،مبحاولة متزيق الدَّولة من الدَّاخل وقام ،مر الرُّوسي الصَّلييب ضدَّ داير الدَّولة العثمانيَّة واضحاً آتلقد ظهر ال

الَّذي لقب بشيخ البلد إ ىل اخلروج على  «علي بك الكبري»فقد دفعوا وايل مصر من قبل دولة اخلالفة وهو 
 .وأمر أبن خيطب ابمسه على املنابر ،ففعل ،م(1770ه /1183الدَّولة العثمانيَّة عام )

ومتَّ التَّخطيط املاكر  (علي بك الكبري)ومبعوثني من قبل  ،ني الرُّوسمتَّ لقاء بني الصَّليبي    (ابروس)ويف جزيرة 
ومعه طاهر العمر وايل  ،يكون فيها علي بك الكبري هو خملب القط ،لتدمري الدَّولة العثمانيَّة من الدَّاخل

ت العثمانيَّة يف بالد وبناًء عليه قاد علي بك أبناء مصر املسلمني لقتال القوَّا ،مدينة عكَّا من قبل العثماني  ني
مبساعدة  «ايفا»وحاصر  ،وصيدا ،بل إ نَّه دخل دمشق ،ه 1185عنوًة يف عام  «سورية»ودخل  ،الشام

عاونوا عميلهم يف رفع  ،بل إ نَّ الرُّوس حينما قامت قوَّات الدَّولة العثمانيَّة مبحاصرة صيدا ،طاهر العمر
 .ه 1186ت عام واستولوا على بريو  ،ومد  ه ابألسلحة ،احلصار

وقتل اخلائن االخر طاهر العمر بعد حصار  ،وتويف يف أسره ،وجاء الوقت الَّذي أسر فيه علي بك الكبري
 .(3)عكَّا، وذلك على يد حممَّد بك الشَّهري أبب الذهب

إ ىل تفجري الدَّولة  إ نَّ الصَّليبيَّة النَّصرانيَّة عندما عجزت عن مقاتلة الدَّولة العثمانيَّة يف جبهات الوغى؛ جلأت
والرباء  ،ويضي  عون مفهوم الوالء ،ويظهرون شعائره ،من الدَّاخل عرب ضعفاء النُّفوس ممَّن ينتسبون إ ىل اإل سالم

َها ﴿ :وإ ال كيف يكون ذلك وهللا يقول ،وأطماعهم ،يف حبر شهواهتم يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ يَ ِي  ٱَّلذ ْ َعُدو  ْ ََل َتتذِخُذوا َءاَمُنوا

ِ وََعُدوذ  ۡوِّلَآَء تُۡلُقوَن إَِّلِۡهم ب
َ
ةِ ُكۡم أ َِن  ٱلَۡمَودذ  . [1الممتحنة:]﴾  ٱۡۡلَق ِ َوقَۡد َكَفُرواْ بَِما َجآَءُكم م 
َٰفِرِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َلذ َيتذِخِذ ﴿ :وقوله تعاىل ۡوِّلَآَء ِمن ُدوِن  ٱۡلَك

َ
 .[28آل عمران:]﴾  ٱلُۡمۡؤِمنَِيه أ

                                                           
 (.122انظر: الدَّولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي، ص) (1)
 فسه.املصدر السَّابق ن (2)
 (.80انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص) (3)
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 ،وأمَّته ال يقف مع الرُّوس األرثوذكس ضدَّ املسلمني السُّن  ي  ني العثماني  ني ،ورب  ه ،لصَّادق مع نفسهإ نَّ املسلم ا
إ نَّ أعداء األمَّة املسلمة يلجؤون دوماً إ ىل إ شعال انر الفتنة داخل داير اإل سالم لتدمري  .(1)ويستحلُّ دماءهم
السُّلطان  لقد كان ،(2)ة مؤهلًة للسُّقوط بيد األعداءخالقيَّة لتصبح األمَّ واأل ،واالقتصاديَّة ،قوَّة األمَّة البشريَّة

وأنزل هبم  ،وقد تصدَّى للهجمات الرُّوسيَّة الصَّليبيَّة على الدَّولة ،مصطفى الثَّالث من السَّالطني اجملاهدين
اجعأنَّ الدَّولة العثمانيَّة  :وبُ ْعد نظره ،وكان يرى بثاقب بصره ،هزائم عدَّةً   ،والسُّقوط ،بدأت يف عصر الَّتَّ

 :وظهرت تلك الرُّؤية يف شعره
ا تستقيُم لنا نيا منهدمٌة ال تظنُّ أهنَّ  .إ نَّ الدُّ

 .مجيُع مرات ب الدَّولة بقيْت يف أيدي األراذل
 .وأنَّ السُّعداء اليوَم كلُّهم أدانء

 .وحنُن متوك  لوَن على هللا  جلَّ جالله
 .واتريخ الدَّولة العثمانيَّة خصوصاً  ،مَّاً ابلتَّاريخ اإل سالمي عموماً كان هذا السُّلطان مهت

وفقدت  ،م1774وانتهت يف  ،م1768لقد استمرَّت احلرب مع روسيا فَّتًة طويلًة حيث بدأت يف عام 
ومرض  ،الدَّولةوالتَّخلُّف احلقيقي يف  ،والتأخُّر ،وبدأ ظهور الضَّعف ،ومهمَّةً  ،الدَّولة العثمانيَّة أراضي واسعةً 

وتويف اخلليفة عام  .(3)عامًا تقريباً  57وتويف وعمره يناهز  ،السُّلطان مصطفى الثَّالث يف حرب روسيا حزانً 
 .(4)ه  وتوىلَّ مكانه أخوه عبد احلميد األوَّل1187

 م(:1788 - 1773ه /1203 - 1187) الثاين عشر: السُّلطان عبد احلميد األوَّل
وكان حمجوزاً يف قصره مدَّة حكم أخيه  ،م بعد وفاة أخيه مصطفى الثَّالث1773ه /1187توىلَّ احلكم عام 
استطاعت روسيا أن حتق  ق نصرًا على العثماني  ني يف مدينة فاران يف بلغاراي على البحر  ،مصطفى الثَّالث

غاراي عام ومتَّ ذلك يف مدينة قينارجة يف بل ،واملفاوضة ،وطلب الصَّدر األعظم الصُّلح ،األسود
 :وأهمُّ ما جاء فيها ،م1774ه /1187

والعفو عن  ،االت  فاقات من التَّغيري وصيانة ،وحلول الصُّلح ،  إ زالة العداوة بني الدَّولة العثمانيَّة وروسيا 1
 .اجلرائم الَّيت اقَّتفها رعااي الطَّرفني

 .روطأو اخلونة ضمن ش ،أو الفارين ،  عدم محاية الرَّعااي امللتجئني 2
                                                           

 املصدر السَّابق نفسه. (1)
 املصدر السَّابق نفسه. (2)
 (.72انظر: السَّالطني العثمانيُّون، ص) (3)
 (.123انظر: الدَّولة العثمانيَّة، إ مساعيل ايغي، ص) (4)
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دون  ،وهلم احلرية التَّامَّة ابنتخاب خاٍن هلم ،واستقالهلا ،  اعَّتاف الطَّرفني حبر  يَّة بالد القرم بال استثناء 3
وابعتبارهم مسلمني فإ نَّ أمورهم املذهبيَّة تنظم من قبل السُّلطان مبقتضى الشَّريعة  .وال يؤدُّون ضريبةً  ،تدخُّلٍ 

 .اإل سالميَّة
 .أو حمافٍظ عسكري ٍ  ،وعدم إ رسال جنودٍ  ،وتسليم القالع ،العثمانيَّة من القرم   سحب القوات 4
 .وإ صالح ما يلزم منها ،والتَّحصينات ،واألبنية ،  حر  يَّة كل   دولٍة يف بناء القالع 5
 .لواالعتذار له رمسياً عمَّا حيدث من خل ،  تعيني سفرٍي روسي   يف اآلستانة من الدَّرجة الثَّانية 6
 .ومنح الرُّخصة إل صالح اخللل ،والكنائس النَّصرانيَّة يف أراضيها ،  تعهُّد الدَّولة العثمانيَّة بصيانة احلقوق 7
واألماكن األخرى الَّيت تستحقُّ الزايرة مرخٌص هبا دون دفع جزيٍة، أو  ،  حر  يَّة زايرة رهبان روسيا للقدس 8

 .(1)ثناء ذلكخراٍج، ويعطون التَّسهيالت، واحلماية أ
األبيض املتوسط، واألسود مضمونٌة، وكذلك  :العثمانيَّة يف البحرين ئالحة للرُّوس يف كافَّة املوان  حر  يَّة امل 9

ار الرَّعااي الرُّوس يف البالد العثمانيَّة برَّاً وحبراً مكفولةٌ   والتَّصدير ،وللتُّجار الرُّوس حر  يَّة االسترياد منها ،حر  يَّة اّت  
قامة فيها ،إ ليها  .وحيقُّ لروسيا تعيني القناصل يف كل   املواقع الَّيت تراها مناسبةً  .واإل 
  جيب على الدَّولة العثمانيَّة التَّعهُّد ببذل جهدها يف كفالة حكومات الوالايت األفريقيَّة إ ذا ما رغب  10

 .الرُّوس بعقد معاهداٍت ّتاريَّة فيها
يف غلطة إبستانبول غري الكنيسة  «بكل أوغلي»كنيسة على الطَّريق العام يف حملَّة     حيقُّ للرُّوس بناء 11

يانة الكاملة هلا واحلراسة التَّامَّة خوفاً من التدخُّل وتؤم  ن ،وتكون حتت صيانة سفري روسيا ،املخصَّصة  .الص  
وحر  يَّة النَّصارى  ،عفو العام عن أهاليهاال :منها ،  إ عادة بعض املناطق للدَّولة العثمانيَّة من روسيا بشروطٍ  12

وعدم التَّعرُّض  ،ومنح امتيازات للرُّهبان وحر  يَّة اهلجرة لألعيان ،وبناء كنائس جديدة ،منهم من شَّتَّ الوجوه
 .واجلزية ،وإ عفاؤهم من تكاليف احلرب ،هلم

للدَّولة العثمانيَّة الَّيت جيب أن تعفو   يردُّ الرُّوس جزائر البحر األبيض املتوسط الَّيت هي حتت حكمهم  13
ص ملن يريد منهم ترك وطنهم ،ومتنحهم احلر  يَّة الد  ينيَّة ،وتعفيهم من الرُّسوم السَّنويَّة ،عن أهلها  .وترخ  

 ،والبوجاق ،وإ خالء األفالق ،وبتدابري االنسحاب ،كما ذُكرت بنوٌد أخرى تتعلَّق ببعض املناطق يف القرم
وتعهَّدت الدَّولة العثمانيَّة بتأدية مخسة عشر  ،وتعيني السُّفراء من أجل املصاحلة ،وبتسريح األسرى ،والبغدان

 .(2)الف كيسٍ آوهو مخسة  ،يدفع منها يف كل   سنٍة قسطٌ  ،ألف كيس لروسيا يف مدَّة ثالث سنني

                                                           
 املصدر السَّابق نفسه. (1)
 (.83يُّون والرُّوس، د. علي حسن، ص)انظر: العثمان (2)
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 :وحني التَّمعُّن يف هذه الشُّروط ميكن مالحظة ما يلي
وهتيئة األسس الد  بلوماسيَّة املقبلة للتدخُّل الرُّوسي يف  ،العثمانيَّة على البحر األسود  إ هناء السَّيطرة  1

 .القضااي العثمانيَّة الدَّاخلية
ونيكال يف الن  هاية الشَّرقيَّة  ،وسهوب كرش ،زوفآ، واشتماهلا   متدُّد احلدود الرُّوسيَّة إ ىل هنر بوغ اجلنوب 2

 .وكينبورن ،وسهوب ،وبوغ ،الد  ينيرب :من شبه هنري
 .ديني اً فقط ورعاايها ال يلحقون الدَّولة العثمانيَّة إ ال ،  أصبحت بالد القرم مستقلةً  3
 .واملالحة احلرَّة يف مياهها ،  أصبح لروسيا حقُّ بناء قناصل يف أي   مكاٍن يف الدَّولة العثمانيَّة 4
تشمل األرثوذكس يف  ،ات ضمن البالد العثمانيَّة  مسحت املعاهدة للرُّوس ابحلصول على االمتياز  5

حتوَّلت روسيا إ ىل محاية األرثوذكس يف أي   مكاٍن يف الدَّولة  وابلتَّايل ،وجزر حبر إ جية ،والبغدان ،األفالق
 .(1)العثمانيَّة

 ،ل قوَّاهتم بالد القرموفاجؤوا الدَّولة العثمانيَّة بدخو  ،مرهم، بل واصلوا آتومل يكتف الرُّوس الصَّليبيُّون بذلك
 .(2)(كينارجه)وهي جزء من والايت الدَّولة العثمانيَّة بسبعني ألف جندي غري مبالني مبعاهدة 

الَّيت كتب  ؛وأقواس النَّصر ،وأقيمت هلا الز  ينات ،وطافت ربوع القرم ،وانبهرت ملكتهم كاترينا هبذا النَّصر
فأرسل الباب العايل مذكرًة إ ىل السَّفري الرُّوسي  ،لعثمانيَّة من جديدواثرت الدَّولة ا (.الطَّريق بيزنطة)عليها 

التنازل عن محاية بالد الكرج الَّيت  :منها ،ه  فيها عدَّة مطالب1200وذلك يف صيف عام  ،ابآلستانة
يادة العثمانيَّة باب العايل ورفضت روسيا املذكَّرة فأعلن ال ،وتسليم حاكم الفالخ العاصي للدَّولة ،َّتضع للس  

 .(3)، وسجن السَّفري الرُّوسياحلرب

  :حتالف النِ مسا مع روسيا 
 ،وأوزي ،والتقدُّم ابّتاه مدينيت بندر ،وكتبت كاترينا إ ىل القائد العسكري بومتكني بعدم انتظار العثماني  ني

وحاول يوسف  ،انيَّةوعندها أعلنت الن  مسا احلرب على الدَّولة العثم (أوزي)ومتكَّن نتيجة لذلك من دخول 
واجليش  ،ولكنَّه عاد جيرُّ أذايل اخليبة منسحبًا إ ىل مدينة متسوار ،الثاين اإلمرباطور الن  مساوي احتالل بلغراد

 .حَّتَّ هزمه شرَّ هزميةٍ  ،العثماين يتعقَّبه

  :وفاة السلطان عبد احلميد األول وأثرها على األحداث 

                                                           
 (.85املصدر السَّابق نفسه، ص) (1)
 (.82انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال، ص) (2)
 (.86انظر: العثمانيُّون والرُّوس، ص) (3)
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واستغلَّ األعداء  ،ودخل اليأس قلوهبم ،ووهنت عزمية اجلند ،احلميد األوَّل ونة تويف   السُّلطان عبديف هذه اآل
أيلول عام  22متوز ويف  31ومتكَّنوا من النَّصر يف  ،وتضافرت جهودهم إل ضعاف العثماني  ني ،ما حدث
ودخل  ،وبسارابيا ،والبغدان ،واحتلُّوا معظم الفالخ ،واستوىل الرُّوس على مدينة بندر احلصينة ،م1789

 .(1)وبالد الص  رب الَّيت ردَّت بعد ذلك مبقتضى معاهدة زشتوي ،الن  مساويون بلغراد
 

* * * 
  

                                                           
 (.87املصدر السَّابق نفسه، ص) (1)
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 املبحث السَّادس
 السُّلطان سليم الثَّالث

 م(1807 - 1788ه /1222 - 1203)
احل م وبدأت مرحلٌة جديدٌة من مر 1788ه /1203توىلَّ السُّلطة بعد وفاة عم  ه عبد احلميد األوَّل عام 

واعتمد على اتريخ  ،شرع يف إحياء الرُّوح املعنويَّة يف نفوس جنده ،وأعدائها ،احلرب بني الدَّولة العثمانيَّة
ففي مراسم توليه عرش الدَّولة قام السُّلطان إب لقاء خطبٍة  ،وما قامت به من أعماٍل بطوليَّة ،الدَّولة العثمانيَّة

 ،ا مبا حقَّقته اجليوش العثمانيَّة من انتصاراٍت يف املاضي على أعدائهامحاسيَّة أمام قادة الدَّولة أشار فيه
رة أمام أعدائهم ا بسبب ابتعادهم عن دينهم ،وتكلَّم عن سبب هزائمهم املتأخ    ،وعدم ات  باع كتاهبم ،وبنيَّ أهنَّ

 ،هللا يف كل   تصرُّفاهتم واالعتماد على ،واجلهاد ضدَّ أعدائهم ،وحثَّهم على ضرورة التَّضحية ،وسنَّة نبي  هم
الف منهم حَّتَّ ، وسجنوا اآلوقتلوا ،ومقاومة األعداء الَّذين استولوا على أراضي املسلمني ،وطاعة أويل األمر

 .(1)تستعيد الدَّولة بالد القرم منهم

 أواًل: إصراره على اجلهاد:
 ،وفرنسا ،يت قام هبا سفراء إسبانيامال عند السُّلطان سليم الثالث جعلته يرفض مساعي الصُّلح الَّ هذه اآل
تيبات الالَّزمة للتَّصد  ي ألعداء الدَّولة ،وبروسيا اذ الَّتَّ  .وطلب من الصَّدر األعظم يوسف ابشا اَّت  

ولكي خيف  ف من  ،لقد أدرك السُّلطان املأساة الَّيت يعيشها شعبه من جرَّاء اهلزائم املتوالية على الدَّولة العثمانيَّة
 .وقرَّر التوجُّه بنفسه على رأس جيٍش حنو الدَّانوب ،رفض السُّلطان مساعي الصُّلح ،والنُّفور ،الغضبحدَّة 

 .(2)ٍت إ ضافيًة تزيد عمَّا كانت عليه يف عهد سلفهآ، وصرف مكافوقام بزايدة مرتَّبات اجلند
الكريديل قائًدا لألسطول ورأى السُّلطان العثماين ضرورة تقوية مركزه بتعيني صديقه القدمي حسني ابشا 

وتعيينه حاكمًا على  ،ونقل خدمات القائد السَّابق حسن ابشا إ ىل قيادة اجليش الرب  يَّة يف ُمولدافيا ،العثماين
 .(3)التوجُّه بطريق الرب   حنو القرمو  ،وتكليفه يف نفس الوقت إب عادة أوزي «إ مساعيل»مدينة 

فمن جهٍة كان القائد حسن ابشا على خالٍف مع  ،يش له أسبابهوكان هذا التَّغيري يف مناصب قيادة اجل
م  ،أنَّ إ عالن احلرب على روسيا مل يكن يف وقته املناسب :عندما رأى ،الصَّدر األعظم يوسف ابشا وأهنَّ

ومن جهٍة أخرى فإ نَّ إ خفاق اجليش العثماين بقيادة حسن  ،حباجٍة إ ىل االستعداد التَّام   قبل دخول احلرب
                                                           

 (.2/250انظر: اتريخ سياسي، دولة عليَّة عثمانيَّة، كامل ابشا ) (1)
 (.110انظر: اتريخ نوري يف بيان أحوال دولت العليَّة، ص) (2)
 (.69، 68انظر: موقف أوربة من الدَّولة العثمانيَّة، ص) (3)
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 ،فرأى ضرورة تغيري القيادة ،وعودته قبل الوقت احملدَّد قد أثَّر على نفسية السُّلطان «أوزي»ابشا يف استعادة 
ممَّا جيعل تعيينه  ،(1)أنَّ القائد اجلديد كان من أصدقاء السُّلطان :واألقرب إ ىل املنطق ،ولكنَّ السَّبب املعقول

 .(2)ويًة ملركزه أمام أعدائه يف الدَّاخل واخلارجوتق ،يف منصب الصَّدر األعظم سنداً قوايًَّ 
وممَّا قام به يف هذا الشَّأن تكليفه لصدره  ،أصبح السُّلطان سليم يف موقف حيت  م عليه املواجهة مع أعدائه

ومحاية بلغراد من أي   هجوٍم يف منطقة الكوابن هبدف إ اثرة  ،األعظم يوسف ابشا ابالهتمام إب قليم والشيا
 .ومساعدة الدَّولة العثمانيَّة الستعادة بالد القرم ،لقوقاز ضدَّ روسياتتار ا

ق وكان أيمل أن حيق    ،وظنَّ كأنَّ النَّصر قريبٌ  ،استبشر الصَّدر األعظم بثقة السُّلطان سليم الثَّالث فيه
 .(3)أهداف الدَّولة املطلوبة منه

 اثنياً: هزمية اجليوش العثمانيَّة:
 ،رُّوسيَّة، والن  مساوية مواقعها، واستنفرت جيوشها، وأصبحت قوَّاهتم قريبًة من بلغراد مولدافياعزَّزت القوَّات ال

 ،وعنيَّ حسن ابشا بدله ،واضطرَّ السُّلطان لعزله ،بلغراد ومل يستطع الصَّدر األعظم من إبعاد األعداء عن
 «.كوبرق»والن  مساوي  ،«وفسوار »لقد مين يوسف ابشا هبزائم متتالية على يد القائدين الرُّوسي 

ورأى البدء إب عادة بناء  ،وحتقيق النَّصر على أعدائه ،كان السُّلطان سليم الثالث حريصًا على استعادة القرم
اذ الالزم حنو تطوير اجليش ،اجليش  ،ومتابعة اجلهود يف سبيل اإل صالح ،وأصدر أوامره للصَّدر األعظم ابَّت  

ورأى السُّلطان دعم هذه التوجُّهات بعقد معاهدة صداقٍة مع  ،ىل ساحة القتالوإ رسال محلٍة عسكريٍَّة إ  
تلتزم فيها الدَّولة العثمانيَّة بدفع مبالغ نقديَّة سنويَّة حمدَّدة ملدة عشر سنوات مقابل أن تقاوم السُّويد  ،السُّويد

وأال يقوم أي  منهما بعقد  ،دَّ روسياواتفقتا أيضًا على مواصلة احلرب معًا ض ،روسيا من النَّاحية الشَّمالية
 .(4)معاهدة سالم مع دولٍة أخرى دون علم الثَّانية

 اثلثاً: موقف الدُّول األوربيَّة من هذه املعاهدات:
ا كانت  ؛فربوسيا رحَّبت هبذه املعاهدة ،كانت مواقف الدُّول األوربيَّة من هذه املعاهدات متباينةً  وذلك ألهنَّ

 .لطان سليم الثالث على مواصلة احلرب خوفًا من أن تكون هي األخرى من فرائس روسيادائمًا حتثُّ السُّ 
ياسة الفرنسيَّة ؛وفرنسا مل تؤي  د عقد املعاهدة ا على هذا الوضع ال َّتدم الس    .وأهدافها ،ألهنَّ

 :فهي كما يقول الشَّاعر ،أمَّا بريطانيا
                                                           

 (.235انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، إ مساعيل سرهنك، ص) (1)
 (.69انظر: موقف أوربة من الدَّولة العثمانيَّة، ص) (2)

 املصدر السَّابق نفسه. (3)
 (.71انظر: موقف أوربة من الدَّولة العثمانيَّة، ص) (4)
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 يُ ْعط ْي           َك م            ْن طَ           َرف  الل  َس           ان  َح           الَوةً 
 

ْن          َك َكَم          ا يَ           ُرْوُغ الث َّْعلَ          بُ    (1)َويَ           ُرْوُغ م 
 

ل الوقوف جنباً إ ىل جنب  ،ورغبت يف بقاء الدَّولة العثمانيَّة قويَّةً  ،فهي وإ ن رضيت ابملعاهدة ا ال تفض   إ ال أهنَّ
ل تقدمي أي   نوٍع من الدَّعم ،أو الن  مسا ،مع الدَّولة العثمانيَّة ضدَّ روسيا  .وال تفض  

 ،ألنَّ عالقاهتا مع الدَّولة العثمانيَّة عالقات مصاحل ؛فهي طبيعيَّةٌ  ،ملواقف األوربيَّة جيب أال تستغرهباهذه ا
وإ ذا سعت بعض الدُّول األوربيَّة إ ىل بقاء الدَّولة العثمانيَّة قويَّة اجلانب؛ فذلك ليس حباً  ،ومطامع فقط

وتتعلَّق ابلرَّغبة يف احلفاظ  ،بتوازن القوى يف القارة األوربيَّةأغراض سياسيٍة تتعلَّق  ولكنَّه هدٌف خلدمة ،فيها
 .أو خارجها ،سواٌء يف داخل الدَّولة العثمانيَّة ،على مصاحلهم االقتصاديَّة

اه العام   لسياسة الدَّولة العثمانيَّة وتقدُّمها يف املناطق  على الرَّغم من أتثري هذه املواقف األوربيَّة على االّت  
فأصدر أمره  ،وكان حيدوه األمل بنجاح املهمَّة يف حال توجيه اجليش ،مل ييأس السُّلطان العثماينُّ  ،ربيَّةاألو 

عند  «رمينيك»واألفالق؛ حَّتَّ وصلت مقد  مات جيشه إ ىل هنر  ،بتحريك القوَّات العثمانيَّة عرب البغدان
والن  مساوي من مباغتة  ،اجليشان الرُّوسي حيث متكَّن ،وهناك حدث ما مل يكن يف احلسبان ،حدود الن  مسا

لنَّهر نسبة إ ىل ا« رمينيك»أو « يوزا»ومس  يت تلك املواجهة مبعركة  ،وانتصرا عليه ،اجليش العثماين على غفلةٍ 
 .(2)الَّذي وقعت عنده املعركة

فتوالت اهلزائم على  ،تنظيم اجليشفلم يعد هناك فرصٌة ل ،كان هلذه املعركة ااثرها السَّي  ئة على الدَّولة العثمانيَّة
اه شرق الدَّانوب ،الدَّولة العثمانيَّة  ،وأعطت الن  مساويني الفرصة لفك   حصار بلغراد ،وتزحزحت إ ىل الوراء ابّت  

 .(3)وطرد العثماني  ني من أوربة ،وفتح الطَّريق لقوَّات احللفاء
م من أفظع ما 1789ة خالل الشُّهور األخرية من عام لقد كانت احلمالت الصَّليبيَّة على األقاليم العثمانيَّ 

 :ولذلك متيَّزت الفَّتة الَّيت أعقبت هذه احلمالت حبالتني خمتلفتني ،شهدته املناطق احلدوديَّة بني الطَّرفني
ممَّا  ،طروسياسيٍَّة يف األوساط األوربيَّة تنذر ابخل ،وحركاٍت دينيَّةٍ  ،وتتمثَّل يف قيام نشاٍط دبلوماسي ٍ  :األوىل

 ،وعدوَّهتا روسيا ،وتنادي إب يقاف احلرب بني الدَّولة العثمانيَّة ،جعل الدُّول القويَّة تبحث عن السَّالم
 .والن  مسا

                                                           
 (.211، 210انظر: اتريخ دولت عثمانيَّة، عبد الرمحن شرف، ص) (1)

 (.211، 120انظر: اتريخ دولت عثمانيَّة، عبد الرمحن شرف، ص) (2)
 (.73انظر: موقف أوربة من الدَّولة العثمانيَّة، ص) (3)
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وأوجدت شعوراً  ،وبدأت أخطارها تظهر على خمتلف األصعدة يف أوربَّة ،والحت الثَّورة الفرنسيَّة يف األفق
ً عند الدُّول األوربيَّة ومعها روسيا أبنَّ الوقت قد حان للتَّعاطف مع الدولة العثمانيَّة خوفاً من استفحال  ،قوايَّ

 .(1)وهيمنة فرنسا على شؤون القارة األوربيَّة ،الثَّورة النابليونيَّة
واستعداداٍت عسكريٍَّة جديدٍة بسبب تلك اهلزائم املتتابعة الَّيت  ،هي ما شهدته الفَّتة من تطوُّراتٍ  :والثَّانية

 ،والغضب يف أوساط الرَّعيَّة ،والَّيت أدَّت إ ىل إ اثرة السُّخط «يوزا»حلقت ابلدَّولة العثمانيَّة قبل وبعد معركة 
 .(2)وإ قالة الصَّدر األعظم من منصبه ،حَّتَّ ارتفعت األصوات بتصحيح األوضاع

الثَّورة الفرنسيَّة رأت الدُّول  ومع ظهور ،وضعفت الدَّولة العثمانيَّة ،واستمرَّت اهلزائم ،وتوالت األحداث
 ،ةاألوربيَّة ضرورة التوصُّل إ ىل معاهدٍة مع الدَّولة العثمانيَّة جلمع الشَّمل األورب   أمام احلركة النابليونيَّة التَّوسُّعيَّ 

ول األوربيَّة يف وجنحت الدُّ  ،واألطماع الفرنسيَّة الَّيت أنستهم أطماعهم يف أراضي الدَّولة العثمانيَّة كمرحلٍة أوىل
من  4ه  املوافق  1205من ذي احلجَّة عام  22يف  «زشتوي املشهورة»ومتَّ عقد معاهدة  ،وساطتها

 .(3)م1791أغسطس 
وهي وقف احلرب العثمانيَّة الرُّوسيَّة الَّيت بدون حتقيق ذلك  ،ملَّا حتقَّق هلم ذلك بقي عليهم املرحلة الثَّانية

أو بسبب تفوُّق روسيا على  ،أوربة معرَّضًا لألخطار بسبب املغامرات النابليونيَّةسيكون موضوع املناطق يف 
 .(4)وابلتَّايل تسب  ب هتديداً ألوربة ،الدَّولة العثمانيَّة

وعلى سري محالهتا حنو  ،وكان وضع الدَّولة العثمانيَّة بسبب األحداث الَّيت تعرَّضت هلا له أثره على قوَّهتا
وكانت تلك  ،وأبي   شروط ،يف موقٍف ال ميانع من املوافقة على أي   أمٍر قد يؤدي إ ىل السَّالموجعلتها  ،أوربة

إ ىل عقد  ،فتوصَّلوا بعد مفاوضاٍت مع كلٍ  من روسيا والدَّولة العثمانيَّة ،األحداث مساعدًة يف مهمَّة الوسطاء
املوافق التَّاسع من  ،ه 1206 عام مجادى األوىل 15وذلك بتاريخ  ،معاهدة سالم بينهما يف مدينة ايش

 .م1792شهر يناير عام 

   :كان من أهم بنود هذه املعاهدة 
ياسيَّة والسَّماح للرَّعااي الَّذين يعيشون خارج دولتهم بسبب ،  تبادل أسرى احلرب1 ابلعودة إ ىل  ،األزمات الس  

 .أو البقاء حسب رغباهتم ،بلداهنم األصليَّة

                                                           
 (.74املصدر السابق نفسه، ص) (1)
 (.74املصدر السَّابق نفسه، ص) (2)
 (.82املصدر السَّابق نفسه، ص) (3)

 (.83املصدر السَّابق نفسه، ص) (4)
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 ،وبساربيا ،وبالد القواين ،وشبه جزيرة طمان ،وبالد القرم ،لعثمانيَّة لروسيا عن ميناء أزوف  تتنازل الدَّولة ا2
 .ويكون النَّهر األخري حداً فاصاًل بني الدَّولتني ،والد  ينسَّت ،واألقاليم الواقعة بني هنري جبد

عيل مقابل أن تقوم الدَّولة إب عفاء وإ مسا ،وكيلي ،وأكرمان ،البغدان :  تُرجع روسيا للدَّولة العثمانيَّة مناطق3
 .أو ما شابه ذلك ،وعدم مطالبة روسيا بتعويضات حرب ،رعااي البغدان من الضَّرائب

وعلى السُّفن  ،وكااتلينا الرُّوسيتني ،تفليس :  مينع الباب العايل رعااي دولته من الغارات على حمافظيت4
اي الدَّولة تعويضاٍت ألي   أضراٍر حتدث بعد ذلك من قبل رعا وعليه القيام بدفع ،الرُّوسية يف البحر املتوسط

 .(1)العثمانيَّة
وأمهها إ يقاف  ،وحتقَّقت أهداف الدُّول األوربيَّة ،وحققت تلك املعاهدة وقف احلرب الرُّوسية العثمانيَّة

، على أنظمة احلكم فيها وَّتشى تطوُّرها ،احلرب يف زمٍن كانت أوربة تعيش فيه انطالق الثَّورة النَّابليونيَّة
حَّتَّ أصبح  ،وضاعت معها تلك املناطق الَّيت كانت حتت نفوذها ،مال الدَّولة العثمانيَّةآوهكذا ضاعت 

وسيفاستبول قواعد  ،وأوديسا ،البحر األسود حتت رمحة العلم الرُّوسي وأصبحت موانئه العثمانيَّة مثل أزوف
وحركتها  ،وبروت ،والدنيسَّت ،وبج ،ار العظيمة مثل الدَّانوبوأصبحت مصبَّات األهن ،لألسطول الرُّوسي

 .املالحيَّة حتت تصرُّف روسيا
فة التَّنازلية  ،وهكذا قلصت هذه املعاهدة حدود الدَّولة العثمانيَّة يف أوربة وأعطت يف نفس الوقت الص  

 .الشَّرعية من مكتسباهتا ألعدائها
ا بذلك أهنت  ،مهت يف القضاء على الكيان العثماين   يف أوربةوهكذا خطت الدُّول األوربيَّة خطواٍت سا وكأهنَّ

، واملفك  رون األوربيُّون ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة منذ قروٍن طويلةٍ  ،الَّيت اندى هبا السَّاسة (2)املشروعات الكثرية
 ،وتنظيٍم حنو اهلدف املنشود ،ابرةٍ والقوى اليهوديَّة تعمل يف مث ،والقوى االستعماريَّة ،الصَّليبيَّة القوى وكانت
ا سون األوربيُّون النَّظرات الشَّذراء :وكأهنَّ ، ولكنَّهم متَّفقون قد خيتلفون معاً  ،)شركة عامليَّة يتبادل فيها املؤس  
 .(3)واالبتالع( ،والقضاء ،وكل  منهم متحف  ٌز للنَّهش ،ل عثمانآعلى 

ا يف حقيقة األمر بدايةٌ وإ ن كانت معاهدة ايش قد أهنت املواجهات   الرُّوسيَّة العثمانيَّة لفَّتٍة مؤقَّتٍة إ ال أهنَّ
 .(4)لنهايٍة أكثر فاجعًة من األوىل

 رابعاً: اإِلصالح الدَّاخلي واملعارضة:
                                                           

 (.83املصدر السَّابق نفسه، ص) (1)
 (.86انظر: موقف أوربة من الدَّولة العثمانيَّة، ص) (2)
 (.122املسألة الشَّرقية للشاذيل، ص) (3)
 (.86ة العثمانيَّة، ص)انظر: موقف أوربة من الدَّول (4)
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نكشاريَّة  ،وبعد هدوء القتال انصرف سليم الثَّالث لإل صالحات الدَّاخلية فبدأ بتنظيم اجليش للتخلُّص من اإل 
ه حنو تقليد أوربة الَّيت ّتاوزهتم كثرياً  ،ن أصبحوا سبب كل   فتنةٍ الَّذي واألسلحة  ،فاهتم بصناعة السُّفن ،واّتَّ

 .وشهد عهده بداايت التَّعليم العسكري الغرب ،خاصًَّة املدافع على الطَّريقة الفرنسيَّة
قدام السُّلطان سليم على اإل صالحات وإ نشاء فرقة الن  ظام  نكشاريَّة ؛اجلديدونظرًا إل   ،فقد أاثر جنود اإل 

إ ال أنَّ  ،ورغم أنَّ السُّلطان أصدر أمرًا إب لغاء الن  ظام العسكري اجلديد ،وساندهم األعيان ضدَّ النظام اجلديد
 ؛وتوىلَّ بعده ابن عم  ه مصطفى الرَّابع احلكم مرشح احملافظني ،(1)، وخلعه من احلكمالثُّوار قرَّروا عزل اخلليفة

وكل  ،مثَّ صدرت مراسيم سلطانيَّة ألغت الن  ظام اجلديد ،الَّذي أصبح دميًة يف أيدي َمْن عيَّنوه على السَّلطنة
ورغم ذلك فقد حدثت مشاكل يف عهده أدَّت إ ىل  ،واملؤسَّسات واإل صالحيات املرتبطة به ،املدارس

 .(2)اإل طاحة به

 م(:1798ه /1213)ة العثمانيَّة يف مصرالغزو الفرنسي الصَّلي ٌّ على الدَّول خامساً:
وأرسلت محلتها املشهورة  ،فاستغلت فرنسا ذلك الضَّعف ،انتهز أعداء اإل سالم تدهور الدَّولة العثمانيَّة

 ،ومتأث  رًة أبفكارها الثَّورية ،كانت تلك احلملة صدًى للثَّورة الفرنسيَّة  ،بقيادة القائد املشهور انبليون بوانبرت
 ،( عاملاً 122انبليون معه جمموعًة كبريًة من العلماء الفرنسي  ني يف محلته هذه بلغ عددهم ) وقد اصطحب

 .وهو عدٌد يزيد عن أضعاف العدد الَّذي اعتاد أن يصحبه يف محالته األوربيَّة
ويعادي  ،ةوقد أتثَّر فكر هؤالء العلماء يف الغالب ابلدَّور الفرنسي الَّذي يسعى إل صالح الكنيسة الكاثوليكيَّ 

مثَّ أتثروا يف الفَّتة السَّابقة لقدومهم إ ىل  ،حركات اإل صالح الربوتستانتيَّة منذ بداية القرن السَّادس عشر
واملعروفني ابنتمائهم للمحافل  ،ومونتسكيو أبرز مفك  ري الثَّورة الفرنسيَّة ،وفولتري ،الشَّرق أبفكار روسُّو

واّتاهاٌت  ،وهي أفكارٌ  ،املساواة( ،اإل خاء ،رفعوه من شعارات )احلر  يَّةاملاسونيَّة اليهوديَّة من خالل ما 
وابلتَّايل فإ نَّه من السَّذاجة أن نقبل ما يرو  جه  ،واألفكار املستمدَّة منه بشكٍل عام ٍ  ،تعادي يف جمموعها الد  ين

 ،ب املصاحل الربيطانيَّة يف الشَّرقكتَّاب التَّاريخ من أنَّ اهلدف الرَّئيسي هلذه احلملة كان مقصورًا على ضر 
فكان إ ىل جانبه هدُف إ قامة إمرباطوريٍَّة  ،(3)ىل هذا احلشد اهلائل من العلماءفمثل هذا اهلدف ال حيتاج إ  

 ،والَّيت تسلَّلت إ ىل احلكم يف أعقاب الثَّورة ،فرنسيٍَّة يف الشَّرق إ رضاًء لطموحات الطَّبقة الربجوازيَّة فيها
الَّيت وإ ن كانت الثَّورة قد وجَّهت هلا بعض الضَّرابت بشكٍل أضعف دورها داخل فرنسا  ؛للكنيسة وإ رضاءً 

                                                           
 (.127انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص ) (1)
 (.12انظر: قراءة جديدة لسياسة حممَّد علي التَّوسُّعيَّة، د. سليمان غامن، ص) (2)
 (.142، 141انظر: قراءة جديدة يف اتريخ الدَّولة العثمانيَّة ص) (3)
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ا ظلَّت هلا أتثريها الواسع والفعَّال على كثريين من أبناء الشَّعب الفرنسي ،عن ذي قبل فضاًل عن  ،إ ال أهنَّ
ومن هنا   ،وكذلك يف الشَّرق اإل سالمي ،ستعمراتالدَّور الَّذي كانت تقوم به يف تدعيم النُّفوذ الفرنسي يف امل

أو ابألحرى غزو  ،ودينيَّة ،وسياسيَّة ،وتوسعيَّة ،كانت أهداف احلملة خليطًا من أهداف اقتصاديَّة
 .(1)وهلذا اصطحب انبليون معه يف محلته هذا احلشد اهلائل من العلماء ،وفكري   ،عسكري  

 
* * * 

  

                                                           
 املصدر السَّابق نفسه. (1)
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 املبحث السَّابع
 لة الفرنسيَّة الصَّليبيَّةجذور احلم

: أنَّ هؤالء املستعمرين كانوا عاملني بطبيعة وأحوال املسلمني يف مصر من خالل وسائلهم املتعد  دةال  ، شكَّ
والثَّامن  ،منها ما قام به الرَّحالة الفرنسي  ني )اجلواسيس( الَّذين أكثروا من رحالهتم خالل القرنني السَّابع عشر

ودرسوا كلَّ  ،وبعض عناصر املماليك يف مصر ،واليهوديَّة ،صلٍة ابلعناصر القبطيَّة املسيحيَّةوكانوا على  ،عشر
ياسيَّة ومما يدلُّنا على ذلك حرصهم  ،والعسكريَّة أبدق   التَّفاصيل ،والفكريَّة ،واالقتصاديَّة ،اجلوانب الس  

وزرعهم للمحافل املاسونيَّة اليهوديَّة يف مصر  ،اوحَّتَّ بعد رحيله ،الشَّديد يف ترويج أفكارهم فَّتة بقاء احلملة
لقد كانت خطوات احلملة الفرنسيَّة مدروسًة  ،الَّيت أصبحت على صلٍة وثيقٍة مبحمَّد علي ابشا فيما بعد

وفك   رموز اللُّغة  ،وحَّتَّ اكتشاف حجر الرَّشيد األثري ،ومل تكن مفاجئةً  ،بعنايٍة شديدٍة قبل القدوم
فإ نَّه إ ذا كان مفاجئًا   وهو أمٌر ما زال حيتاج إ ىل حبٍث   فإ نَّ العناية هبذا  ،القدماء ة للمصرينياهلريوغليفيَّ 

ويج له ،احلدث وكان  ،واستخدامه كان أمراً مدروسًا بعنايٍة كذلك ،وما تبعه من فك   رموز لغة الفراعنة ،والَّتَّ
ويشري املؤر  خ املسلم عبد الرمحن اجلربيت  ،وغري املعلن ،ن منهايدور يف إ طار األهداف الكل  يَّة هلذه احلملة املعل

الَّذي عاصر هذه احلملة إ ىل هذه األمور يف معرض حديثه عن املعهد العلمي الَّذي أنشأه الفرنسيُّون يف 
 :فيقول «النَّاصريَّة»حارة 

ويتلقَّونه  ،ل إ ىل أعز   أماكنهم)وإ ذا حضر إ ليهم بعض املسلمني ممَّن يريدون الفرجة ال مينعونه الدُّخو 
أو تطلُّعًا للنَّظر  ،أو معرفةً  ،خصوصًا إ ذا رأوا فيه قابليَّةً  ؛وإ ظهار السُّرور مبجيئه إ ليهم ،والضَّحك ،ابلبشاشة

 ،وقصص األنبياء ،وسري األمم ،وتواريخ القدماء ،والنَّبااتت ،والطُّيور ،واحليواانت ،واألقاليم ،يف املعارف
 .(1)حوادث أممهم ممَّا حيري األفكار(و  ،ومعجزاهتم ،ايهتمآ، و وبتصاويرهم

 أواًل: سرُّ قوَّة املسلمني:
رَّ يف قوة املسلمني يتمثَّل يف جانبني هامَّني :كان الفرنسيُّون   والغربيُّون بصفٍة عامٍَّة   يدركون األوَّل  :أنَّ الس  

وقد أكَّد رجال احلملة  ،بالدهم يف ظل   حكومٍة إ سالميٍَّة مطاعٍة مهابةٍ  والثَّاين يف وحدة ،هو متسُّكهم ابلد  ين
 ،واحَّتام تعاليمه ،اعتناقهم لإل سالم (2)لني حني أعلن انبليون وبعض رجالهالفرنسية إ دراكهم هلذين العام

دا ذلك واضحاً وقد ب ،وزواجهم من مسلماٍت كي يتَّخذوا من ذلك ذريعًة للتقرب للعوام أماًل يف االستقرار

                                                           
 (.3/120نظر: عجائب اآلاثر يف الَّتاجم واألخبار )ا (1)
 (.143انظر: قراءة جديدة يف اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، ص) (2)
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إ نَّين ما  :أيُّها املصريُّون قد قيل لكم) :حيث ذكر ،يف املنشور األوَّل الَّذي أعلنه انبليون على شعب مصر
وقولوا للمغَّت  ين إ نَّين ما قصدُت  ،فال تصد  قوه ،فذلك كذٌب صريحٌ  ،نزلت هلذا الطَّرف إ ال بقصد إ زالة دينكم

 ،وأحَّتم نبيَّه ،وإ نَّين أكثر من املماليك أعبد هللا سبحانه وتعاىل ،لظَّاملنيإ ليكم إ ال ألخلص حقكم من يد ا
 .(1)العظيم( القرآنو 

والعلماء املسلمني بعرض َّناذج من احلضارة  ،كما سعى رجاُل احلملة إ ىل زعزعة الد  ين يف نفوس الشُّيوخ
فقد بدا واضحًا يف سعي الفرنسي  ني لتجنيد  ؛وحدهتم وهو الرَّامي إ ىل متزيق ،أمَّا العامل الثاين .الغربيَّة عليهم

ملساعدة احلملة يف ضرب الثَّورة الشعبيَّة اليت قادها  «املعلم يعقوب»قوٍَّة مسلَّحٍة من مسيحيي مصر قادها 
 .(2)خلالفة العثمانيَّة اإل سالميَّةوالوقوف أمام قوَّات ا ،العلماء

 اثنياً: تفجري اجليوب الدَّاخليَّة:
واعترب بعض  ،ح الفرنسيُّون يف استثارة العناصر القبطيَّة املسيحيَّة على معاونة احلملة مبختلف الوسائلجن

أنَّ الفائدة الَّيت جنتها مصر خالل سين   احلملة الثالث أكثر من القرون الطَّويلة للحكم  :الكتَّاب املسيحي  ني
تعاونه مع  والنَّذالة الَّذي قام به املعل  م يعقوب يف ،سَّةوقد أشاد البعض من هؤالء العمالء بدور اخل ،العثماين

تعاواًن يستحقُّ مبوجبه أن يقام له متثاٌل من ذهب يف أكرب ميادين »واعتربوه  ،الفرنسي  ني ضدَّ العثماني  ني
 .(3)«أنَّه أوَّل من اندى ابستقالل مصر يف العصر احلديث :ويكتب عليه ،القاهرة

اه أغلب  كان هذا املوقف من النَّصارى معاداًي لرغبة األغلبيَّة املسلمة بنفس القدر ما ميكن إ دراكه من اّت  
والَّذي يبدو جليًَّا يف أتييدهم خليانة بالدهم  ،املفك  رين النَّصارى العدائي   لألغلبيَّة املسلمة يف مصر املعاصرة

املعل  م »فإ نَّ  ،لوطنيَّة الَّذي يسعون للتمسُّح بهوحَّتَّ مبفهوم الوحدة ا ،طاملا هي ضدَّ الوجود اإل سالمي   
وعلى أيَّة حال كانت هذه احلادثة بدايًة ملا عرف يف التَّاريخ  ،يعدُّ من أبرز الَّذين خانوا بلدهم «يعقوب

 .(4)املصري   ابسم الفتنة الطَّائفية
وقد علَّق على ذلك  ،ة االحتالل الفرنسيواليوانن مبعاون ،لقد قامت األقل  يات غري اإل سالميَّة من النَّصارى

نَّاوي )أسرفت بعض الطَّوائف غري اإل سالميَّة يف مصر يف أتييد الفرنسي  ني  :األستاذ الدُّكتور عبد العزيز الش  
واجلنود الفرنسيُّون  ،وقام الضُّبَّاط ،إ سرافًا وصل إ ىل حد   تكوين فرقٍة عسكريٍَّة من أبناء هذه الطَّوائف

يبهم على النُّظم العسكريَّة األوربيَّة وتزويدهم ابألسلحة احلديثة، مثَّ أحلقت هذه الفرق جبيش االحتالل بتدر 
                                                           

راع الفكري بني أجيال العصور الوسطى، والعصر احلديث للعدوي، ص) (1)  (.83انظر: الص  

 (.144انظر: قراءة جديدة يف اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، ص) (2)
 (.188   1/180ر: اتريخ الفكر املصري احلديث د. لويس عوض )انظ (3)
 (.144انظر: قراءة جديدة يف اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، ص) (4)
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 ،وإ مخاد الثَّورات الشَّعبيَّة ،والشَّام ،نتيجة املعارك الَّيت خاضها يف مصر ،الفرنسي لسد   النَّقص يف عدده
وقد نظر الشَّعب املصريُّ إ ىل هذه الفرق على  .ود الفرنسي  نيوفتك الطَّاعون وغريه من األمراض الوابئيَّة ابجلن

ا أدواٌت لدعم االحتالل الفرنسي ملصر إ ذ كانت فرقًا عسكريَّة  «يعقوب حنَّا»وتزعَّم هذه الفرق املعل  م  ،أهنَّ
، ومنحه رتبة الفرقة قيادة هذه «كليبري»وقلَّده  ،وكانوا يرتدون زاًي مشاهبًا لزي اجلنود الفرنسي  ني ،من األقباط

إ ىل رتبة لواء )جنرال( ومنحه رمسياً لقب القائد العام للفيالق القبطيَّة ابجليش  «مينو»مثَّ رُق  ي على عهد  ،غاآ
)  .(1)الفرنسي  

فقد استطاعت القوَّات الفرنسيَّة مبعاونة  ،واحلركة اجلهاديَّة بقيادة علماء األزهر ،ورغم املقاومة الشَّديدة
وارتكبت من الفظائع ما يستلزم أن يفرد له صفحاٌت من اتريخ  ،املصري من احتالل مصر «م يعقوباملعل   »

 هذه الفَّتة؛ لَّتى
وكم من أعراض الن  ساء احلرائر  ،واألموال قد ُسرقت ،وكم من الدُّور ،األجيال كم من القرى ُأحرقت

نسانيَّة ،واملساواة ،واإل خاء ،يَّةوكم من األسر قد شر  دت على يد فرنسا زعيمة احلر    ،انُتهكت  .واإل 
وقد حاول احتالل  ،وايفا ،والرَّملة «وغزَّة» ،وبعد احتالل القاهرة واصل انبليون احتالله لبقيَّة مدن مصر

 .ولكن يقظة أهلها بقيادة أمحد ابشا اجلزَّار حالت بني انبليُّون الصَّلييب وبني ما يشتهي ،عكَّا
الورثة الشَّرعيني »لصَّلييب إ ىل عكَّا أصدر بيااًن إ ىل يهود العامل ُمطلقًا عليهم اسم وحينما وصل انبليون ا

قامة دولٍة يهوديَّة على أرض فلسطني «لفلسطني أال يكشف ذلك عن عالقٍة وثيقٍة بني انبليُّون الَّذي  .إل 
 !؟(2)الفرنسيَّةثَّورة وقاموا مبا تسمَّى: ال ،واليهود الَّذين خطَّطوا ،تسَّتَّ ابإل سالم

 اثلثاً: السُّلطان سليم الثَّالث يعلن اجلهاد ضدَّ فرنسا:
كان اهلجوم الفرنسي على مصر يُعترب أوَّل هجوم صلييب على والية عربيَّة من والايت الدَّولة العثمانيَّة يف 

الصَّليبي  ني وعلى الفور أعلن السُّلطان سليم الثَّالث اجلهاد على الفرنسي  ني  ،التَّاريخ احلديث
فمن احلجاز خرجت  ،ومشال أفريقية ،والشَّام ،م( واستجاب لدعوته املسلمون يف احلجاز1798ه /1213)

يناير إ ىل  8ه /1213يقول اجلربيت يف حوادث )شهر شعبان عام  ،مجوٌع من املسلمني بقيادة حممَّد الكيالين
م ملكوا الد  اير املصريَّة ،ىل احلجاز)ملَّا وردت أخبار الفرنسي  ني إ   :م(1799فرباير عام  5 انزعج أهل  ؛وأهنَّ

وحير  ضهم على نصرة  ،ويدعوهم إ ىل اجلهاد ،وإنَّ الشَّيخ الكيالين صار يعظ النَّاس ،وضجُّوا ابحلرم ،احلجاز
تمئة من اجمل ،وأنفسهم ،وبذلوا أمواهلم ،فاتَّعظ مجلٌة من النَّاس ،احلق   والد  ين وركبوا  ،اهدينواجتمع حنو الس  

                                                           
 ( وما بعدها.2/938الدَّولة العثمانيَّة دولة إ سالميَّة ) (1)

 (.86انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص) (2)
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اء للجنرال  ،وخالفه ،أهل ينبع البحر إ ىل القصري مع ما انضمَّ إ ليهم من وكان مسلمو احلجاز خصومًا أشدَّ
وقد  ،«مراد بك»والقضاء على قوَّات اجلهاد بقيادة  ،غزو الصَّعيد «بوانبرت»الَّذي عهد إ ليه  «ديزيه»

اْنف ُروا ﴿ :يَّةالقرآنية واَّتذوا شعارًا هلم اآل ،أو االنتصار ،داالستشها :صمَّموا على الظَّفر إب حدى احلسنيني
ُكْم يف  َسب يل  اّللَّ  َذل ُكْم َخرْيٌ لَ  َْمَوال ُكْم َوأَنْ ُفس  ُدوا أب  َفاًفا َوث َقااًل َوَجاه  ُتْم تَ ْعَلُمونَ خ   .[41 :التوبة]﴾ ُكْم إ ْن ُكن ْ

مراد »وقوَّات  ،وأهايل النوبة «اهلوَّارة»وخاصَّة عرب  «مصر»وتكوَّنت منهم ومن مسلمي الوجه القبلي يف 
 ،النَّهريَّة ،جبهًة حربيًَّة إ سالميَّة يف مواجهة جبهٍة حربيَّة نصرانيٍَّة كانت تتألَّف من القوَّات الفرنسيَّة «بك

 .(1)نسي   يف اجليش الفر  «يعقوب حنَّا»والفيالق القبطيَّة بقيادة املعل  م  ،والرب  يَّة

 بعاً: استجابة املهدي الدِ رانوي اللِ ي ٌّ لنداء اجلهاد ضدَّ فرنسا:را
فأقبل  ،فقام بدعوة مسلمي شرق ليبيا إ ىل اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل ،واحلميَّة الد  ينيَّة ،حرَّكته الغرية اإل سالميَّة

وسار  ،ليه سكَّان القرى الَّيت مرَّ هباكما انضمَّ إ    ،وغريهم ،واهلنادي ،عليه النَّاس أفواجًا مثل قبائل أوالد علي
م( وكانت تعسكر هبا حاميٌة فرنسيَّة أابدها 1799ه / أبريل عام 1214هبذه اجلموع حَّتَّ بلغ دمنهور )

ممَّا دفع حاكم  ،وكان النتصار الد  رانوي الل  ييب على الفرنسي  ني الكفَّار صدًى كبريٌ  ،املهدي عن بكرة أبيها
الَّذي أرسل جندًة مزوَّدًة ابملدفعيَّة لتعقُّب املهدي؛ ولكنَّها  «مارمون»عسكري الفرنسي اجلنرال اإل سكندريَّة ال
ومن  ،وكانت من أشد   املعارك هوالً  ،«سنهور»ودارت معركة  ،فأرسل قواٍت أخرى من رشيد ،هزمت أيضاً 

انتهت ابنتصار املهدي  ،ساعات واستمرَّ القتال سبع ،«مصر»أعنف الوقائع الَّيت واجهها الفرنسيُّون يف 
 .إ نَّ املهدي الد  رانوي ادَّعى املهديَّة :وقيل ،(2)وانسحب الفرنسيُّون إ ىل الرَّمحانية ،الد  رانوي

 :وقد علَّق على ذلك أحد املؤر  خني بقوله
أنَّ احلرب ضدَّ  :رأيوخلص إ ىل  ،والشعب املسلم ،واعَّتف انبليُّون أبمهيَّة العازل الد  يين   بني الفرنسي  ني»

إ نَّ املصري  ني وصفوا  :وقال اخر ،ومل ميكن التَّغلُّب عليها ،املسلمني تعترب حرب االستنزاف ضدَّ الفرنسي  ني
 .(3)«أبنَّه نصراين  ابن نصراين ٍ  «بوانبرت»

يت عن هذه املشاعر حني وعربَّ اجلرب  ،وبرغم كل   وسائل التودُّد فقد أبدى املصريُّون عدم تقبُّلهم للفرنسي  ني
 ،والوقائع النَّازلة ،واحلوادث اجلسيمة ،أوىل سين املالحم العظيمة»اعترب سين االحتالل الفرنسي ملصر 

 ،وانعكاس املطبوع ،واختالف الزَّمن ،وتوايل احملن ،وترادف األمور ،وتضاعف الشُّرور ،والنَّوازل اهلائلة

                                                           
 (.2/39لعثمانيَّة دولٌة إ سالميَّة )انظر: الدَّولة ا (1)

 (.90انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص) (2)
 املصدر السَّابق نفسه. (3)
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 ، وتواتر األسبابوعموم اخلراب ،وفساد التَّدبري ،الف األحوالواخت ،وتتابع األهوال ،وانقالب املوضوع
ۡهلَُها ُمۡصلُِحونَ  ٱۡلُقَرىَٰ َوَما ََكَن َربَُّك ِّلُۡهلَِك ﴿

َ
[ 117هود:]﴾ بُِظۡلٖم َوأ

(1) . 
نَّاوي مجلة حقائق تتعلَّق ابحلملة الفرنسيَّة على مصر  :وقد ذكر األستاذ الدُّكتور الش  

 ا غزوٌة صليبيٌَّة إ نَّ الشَّعب ا ملصريَّ بقيادة علماء األزهر ينظرون إ ىل الغزوة الفرنسيَّة على أهنَّ
 .وتستهدف اخلالفة اإل سالميَّة ،تستهدف دينهم

 مل تكن يف احلقيقة إ ال حركًة جهاديًَّة تستهدف  ،والثَّورة الثانية ،إ نَّ ما تسمَّى بثورة القاهرة األوىل
 .إ ىل حظرية اخلالفة العثمانيَّة اإل سالميَّة «مصر»وإ عادة  ،صراين ملصرإ هناء احلكم الفرنسي النَّ 

 ا كانوا  ،وإ نَّ مصر حينما كان حيكمها املماليك ،واملماليك كانوا مسلمني ،إ نَّ العثماني  ني إ َّنَّ
 .حيكموهنا ابسم السُّلطان العثماين املسلم

 بل  ،السُّلطان العثماين   على أنَّه سلطان املسلمني فحسب إ نَّ سكَّان الوالايت العربيَّة مل ينظروا إ ىل
 .(2)على أنَّه خليفة املسلمني نظروا إ ليه

 خامساً: اإِلجنليز وأطماعهم يف مصر:
 ،وعندما حترَّكت احلملة الفرنسيَّة ،وغريها بدقٍَّة متناهيةٍ  ،كانت بريطانيا تتابع األطماع الفرنسيَّة يف مصر

وفاجأ نيلسون  ،سلت أسطواًل بقيادة األمريال نيلسون لتعقُّب احلملة الفرنسيَّةأر  ؛ووصلت إ ىل مصر
واشتبك معه يف  ،خليج أب قري بعد أن أنزل قوَّات احلملة يف اإلسكندريَّة األسطول الفرنسي وهو رابٌض يف

 :ئج خطرية من أمههاوقد كان ملعركة أب قري البحرية نتا ،م1718معركٍة أدَّت إ ىل إ غراقه يف أوَّل أغسطس 
فظلَّ اإل جنليز أصحاب  ،  كبدت البحريَّة الفرنسيَّة خسارًة جسيمًة قضت على كل   أمٍل يف إ مكان إ حيائها1

 .السَّيطرة يف البحار
حَّتَّ أصبح من املتعذ  ر  ،املصريَّة املطلَّة على البحر املتوسط ئليز حصارًا شديدًا على الشَّواط  فرض اإل جن2

 .على فرنسا أن ترسل النَّجدات إ ىل جيشها يف مصر متاماً 
  اضطر الفرنسيُّون يف مصر إ ىل االعتماد اعتماداً كل  يًَّا يف تدبري شؤوهنم وسد   حاجتهم يف هذه البالد على 3

ياسة اإل سالميَّة»وكان لذلك أكرب األثر يف ات  باع بوانبرت ملا ُعرف  ،مواردها الدَّاخليَّة وحدها  «الوطنية ابلس  
وترويض املصري  ني بشَّتَّ األساليب على قبول حكٍم أجنيبٍ   ،الَّيت كان هدفها توفري أسباب احلياة للفرنسيني

ياسة الفرنسيَّة ثالث دعائم ،عنهم  :ولقد اعتمدت الس  
                                                           

 (.3/1عجائب اآلاثر ) (1)
 (.2/943انظر: الدَّولة العثمانيَّة دولٌة إ سالميَّة مفَّتى عليها ) (2)
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 .وعاداهتم ،واحملافظة على تقاليد أهل البالد ،  التَّظاهر ابحَّتام الد  ين اإل سالمي1
 .انتزاع املصري  ني من أحضان اخلالفة العثمانيَّة   حماولة2
 .(1)وأفاضل املصري  ني «عقالء»  إ نشاء حكومٍة وطنيَّة من 3

ياسة فشلت فشاًل ذريعًا يف حتقيق أهداف بوانبرت ليل على ذلك تلك املقاومة  ،غري أنَّ هذه الس   والدَّ
لتا ،ا ساروااإل سالميَّة الشَّديدة الَّيت انطلقت تقاتل جنوده أينم مثَّ الثَّورة اليت قام هبا  ،والصَّعيد ،أو حلَّوا يف الدَّ

 .املسلمون يف القاهرة )حركة اجلهاد األوىل(
ونصب املدافع على تالل املقطم  ،فعاد إ ليها مسرعاً  ،وكان بوانبرت وقت اندالع املعركة خارج القاهرة
جةلتعاون مدافع القلعة يف إ طالق القنابل على حي   األ  .زهر مركز حركة اجلهاد وشعلتها املتأج  

أكتوبر( حني شرع  22أنَّه يف اليوم الثاين للثَّورة ) :ومن رواية الفرنسي  ني أنفسهم ،ويؤخذ من رواية اجلربيت
مثَّ  ،زهرالثُّوار يف مهامجة مقر   القيادة الفرنسيَّة العامَّة حبي األزبكيَّة كان اجلنود الفرنسيُّون يهامجون اجلامع األ

 ،وألقوا الكتب واملصاحف على األرض ،وسلبوا ما كان فيه من الودائع ،وهم راكبون اخليول ،دخلوه
وظلَّ اجلنود الفرنسيُّون حيتلُّون األزهر حَّتَّ ذهب وفٌد من مشاخيه إ ىل بوانبرت  ،ونعاهلم ،وداسوها أبرجلهم

 ،م(1798أكتوبر  23   21 استمرَّت ثالثة أايم )فكان ذلك هناية للثَّورة الَّيت ،يطلبون منه اجلالء عنه
 ،واألحياء اجملاورة ،فنهبوا داير حي األزهر ،وانتقم الفرنسيُّون من املسلمني يف القاهرة وضواحيها أبشع انتقام

 ،وأحاطوا ابلقاهرة وضواحيها ابحلصون ،وصادروا ممتلكاهتم ،وأعدموا صغار املشايخ الذين حرضوا على الثورة
 .(2)والقصور ،وهدموا يف سبيل ذلك الشَّيء الكثري من املنازل ،واملعاقل ،عوالقال

 سادساً: العثمانيُّون وسياستهم الدَّوليَّة:
كانت هزمية األسطول الفرنسي يف موقعة أب قري البحريَّة قد شجَّعت الباب العايل على مهامجة احلملة 

ر أوامره إب لقاء القبض على القائم أبعمال السَّفارة وأصد ،فأعلن احلرب على فرنسا ،الفرنسيَّة يف مصر
ومل تلبث وزارة اخلارجيَّة العثمانيَّة  ،وإ لقائهم يف السُّجون ،ومجيع رعااي فرنسا يف العاصمة العثمانيَّة ،الفرنسيَّة

ة ومع روسيا من جهٍة أخرى يف مفاوضاٍت أسفرت عن عقد حمالفٍة دفاعيَّ  ،أن دخلت مع إجنلَّتا من جهةٍ 
يناير  5وتركيا ) ،م( وعن عقد حمالفٍة أخرى بني إ جنلَّتا1798ديسمرب  25وتركيا ) ،هجوميَّة بني روسيا

مما  ،وكان العثمانيُّون يقومون يف بالد الشَّام ابستعداداٍت جهاديٍَّة ضدَّ احلملة الفرنسيَّة يف مصر ،م(1799
فكانت محلته على بالد  ،م عليهم قبل أن يهامجوهجعل بوانبرت يتَّخذ قرارًا أبن يسبق أعداءه يف شن هجو 

                                                           
 (.209ث، د. إ مساعيل ايغي، ص)انظر: العامل العرب يف التَّاريخ احلدي (1)
 (.3/18عجائب اآلاثر ) (2)
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ا مل تستطع  ،م( الَّيت متكنت من ضرب القوات العثمانيَّة املتجم  عة هناك1799الشَّام )فرباير   يونيو  إ ال أهنَّ
وبعد عودة احلملة إ ىل مصر انتصر  ،أن حتط  م قوات أمحد ابشا اجلزَّار بسبب فشلها يف االستيالء على عكَّا

ذت طريقها من رودس إ ىل مصر.1799يوليو  25أب قري الرب  يَّة  انبرت يف معركةبو   م على قوٍَّة عثمانيَّة اَّتَّ
وكان من أهم   نتائج هذه املوقعة حصول بوانبرت من القائد العثماين مصطفى ابشا الَّذي وقع يف األسر على 

فرنسا، فغادر بوانبرت مصر سرًَّا إ ىل بالده اتركاً  معلوماٍت تفيد أبنَّ حراًب عامة يف أوربة قد اندلعت ضدَّ 
 .(1)قيادة احلملة إ ىل اجلنرال كليرب

فأعاد تنظيم  ،وعلى العموم فبعد رحيل بوانبرت إ ىل فرنسا أقبل كليرب على تصريف األمور بكل   مهَّةٍ 
كما   ،الَّيت أنشأها بوانبرت يف األقاليم وأبقى الدَّواوين ،قسَّم القطر املصري إ ىل مثانية أقاليم إ داريَّة ،احلكومة

ت املختلفة إ ىل جانب عنايته بسائر فروع  ،نظم شؤون حتصيل الضَّرائب وعين بضبط حساابت املديرايَّ
دارة واالهتمام بنشاط ديزيه العسكري يف الصَّعيد إ ال أنَّ الضُّغوطات املطالبة ابلعودة إ ىل فرنسا أثَّرت  ،اإل 

م ينفي رغبة فرنسا يف انتزاع مصر من 1799سبتمرب  17ابلكتابة إ ىل الصَّدر األعظم يف  وابدر ،على كليرب
وهي حماولة إ لقاء الرُّعب يف قلوب  ،ويذكر األسباب الَّيت جعلت فرنسا ترسل محلتها إ ىل مصر ،تركيا

ضافة إ ىل االنتقام ممَّا حلق ابإل   ،وإ رغامهم على قبول الصُّلح مع فرنسا ،وهتديد ممتلكاهتم يف اهلند ،اإل جنليز
 .وإ رجاعها إ ىل تركيا ،وَّتليص مصر من سيطرة البكوات ،ابلفرنسي  ني من أذى على أيدي املماليك

وقد جرت  ،(2)مثَّ طلب كليرب من الصَّدر األعظم فتح ابب املفاوضات من أجل جالء الفرنسي  ني عن مصر
م( الَّيت 1800يناير  24رت عمَّا يسمَّى ابت  فاقية العريش )وأسف ،هذه املفاوضات ابلفعل يف مدينة العريش

 :نصَّت على
 .وعودهتم إ ىل فرنسا ،وعتادهم ،  جالء الفرنسيني عن مصر بكامل أسلحتهم1
 .ويتمُّ خالهلا نقل احلملة ،  هدنة ثالثة شهور قد تطول مدَّهتا إ ذا لزم األمر2
وحلفاؤها  ،وروسيا   على بالده على أن تتعهَّد تركيا ،اإل جنليز :أو حلفائه   أي ،  احلصول من الباب العايل3

 .بعدم التَّعرض هلذا اجليش أبي   أذى
اَّتذت موقفًا من شأنه تعطيل  غري أنَّ احلكومة الربيطانيَّة عندما بلغتها أنباء مفاوضات العريش كانت قد

فرنسا احملاصر يف مصر إ ىل ميادين القتال يف  إ ذ كانت َّتشى من أن يعود جيش ؛اتفاقيَّة العريش عن إ برامها
وملا كان من املعتقد يف ضوء  ،فَّتجح كفَّة اجليوش الفرنسيَّة وخيتلُّ ميزان املوقف العسكري يف القارَّة ،أوربة

                                                           
 (.211انظر: العامل العربُّ يف التَّاريخ احلديث، د. إ مساعيل ايغي، ص) (1)
 (.212املصدر السَّابق نفسه، ص) (2)
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أنَّ  :والَّيت وقعت يف أيدي رجال البحرية الربيطانيَّة ،واجلنود الفرنسي  ني إ ىل ذويهم يف فرنسا ،رسائل الضُّبَّاط
فقد فضَّلت حكومة لندن أن يبقى الفرنسيُّون يف  ،احلملة الفرنسيَّة متضي ببطء داخل األراضي املصريَّة

م أوامر صرحيًة إ ىل اللورد  1799ديسمرب  15ولذلك أصدرت يف  ،أو يسل  موا أنفسهم كأسرى حرب ،مصر
أو معاهدٍة بشأن اجلالء عن  ،ات  فاقٍ كيث القائد العام لألسطول الربيطاين يف البحر املتوسط برفض أي   

مادام هذا االت  فاق ال ينصُّ على ضرورة أن يسل  م الفرنسيُّون أنفسهم كأسرى حرب تسليمًا مطلقاً  ،مصر
 .م1800فأعدَّ كيث رسالًة هبذا املعىن إ ىل كليرب وصلته يف أوائل مارس  ،أو شرطٍ  ،دون قيدٍ 

كليرب مفرًَّا من وقف عمليَّة اجلالء الَّيت كان قد بدأها تنفيذًا التفاقيَّة   مل جيد ئوأمام هذا التَّحوُّل املفاج
م ابلزَّحف على رأس جيشه لوقف تقدم العثماني  ني 1800مارس  20مثَّ أسرع يف صبيحة يوم  ،العريش

 امتدَّ فوقعت معركة )عني مشس( الَّيت ،الَّذين وصلت طالئعهم إ ىل املطرية على مسافة ساعتني من القاهرة
ويف أثناء معركة  ،وهزم الفرنسيون فيها العثماني  ني هزميًة شديدةً  ،ميداهنا من املطرية حَّتَّ جهات الصَّاحليَّة

 ،وبعض عناصر املماليك قد تسلَّلوا إ ىل داخل القاهرة ،هليوبوليس كان فريٌق من جيش الصَّدر األعظم
مارس إ ىل  20اهرة الثَّانية الَّيت استمرَّت مدة شهٍر تقريبًا من فكانت ثورة الق ،وأاثروا أهلها على الفرنسي  ني

 .(1)م1800أبريل سنة  20
د  ،فدكَّ القاهرة ابملدافع من كل   جانبٍ  ،ومل يستطع كليرب إ مخاد الثَّورة إ ال بعد التجائه إ ىل العنف وشدَّ

والتهمت احلرائق  ،ان يف كل   مكاٍن منهفاندلعت ألسنة الن  ري  ،الضَّرب على حي بوالق حيث تركَّزت الثَّورة
وتالهم سكان األحياء  ،فلم جيد سكَّان بوالق مفرًَّا من التَّسليم ،واخلاانت ،عددًا كبريًا من الوكاالت

ولكنَّه ما لبث أن غدر  ،واألمان ،وأخذوا من كليرب العفو الشَّامل ،وتوىلَّ مشايخ األزهر الوساطة ،األخرى
وفرض غراماٍت فادحًة  ،فأعدم بعضهم ،اقتصاصه منهم رهيبًا شديداً  وكان ،مخدت الثَّورةابملسلمني بعد أن 

م الطَّبقات ومل يستثن منه ،كما فرض املغارم على أهل القاهرة مجيعاً   ،واألعيان ،على كثرٍي من العلماء
 .اءأن يفعل ابملسلمني ما يش «يعقوب»وعهد كليرب إ ىل املعلم  ،(2)الشَّعبيَّة الكادحة

 ،وكثريًا ما بذل له النُّصح ابلعدول عن خطَّته ،أنَّ بطريرك األقباط مل يقرَّ يعقوب على تصرُّفاته :وممَّا يذكر
ومل يزدد إ ال إ معاانً يف  ،ورافعاً سالحه ،وكان يدخل الكنيسة راكباً جواده ،ولكن يعقوب كان يغلظ له القول

 .(3)أتييد الفرنسي  ني

                                                           
 (.214انظر: العامل العربُّ يف التَّاريخ احلديث، ص) (1)
 (.215، 214املصدر السَّابق نفسه، ص) (2)
 (.89انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص) (3)
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م بطعنٍة قاتلٍة من أحد 1800يوليو  24ثورة القاهرة إ ال شهران حَّتَّ اغتيل كليرب يف ومل ميض على إ مخاد 
أنَّ السُّلطات العثمانيَّة كانت هلا يٌد يف مصرع   :ومن املعتقد ،وهو سليمان احلليب ،طلبة األزهر الشَّامي  ني

وبعد دفن اجلثَّة أعدم  ،ليربيونيو احتفل اجليش الفرنسي احتفااًل رهيبًا بتشييع رفات ك 17ويف  .كليرب
وكان هذا  ،(1)عتباره أكرب ضباط احلملة سنَّاً ت القيادة العامَّة للحملة إ ىل اجلنرال مينو ابآل، و سليمان احلليب

وخطُّ سياسته استهدف توطني الفرنسي  ني فيها إ ال أنَّ الضُّغوطات  ،القائد من أنصار البقاء يف مصر
جنليزالدَّاخليَّة واخلارجيَّة  والعثمانيُّون على  ،اضطرته إ ىل مغادرة مصر بعد اهلجوم املشَّتك الَّذي قام به اإل 
ٌة أرغمت احملتل  ني الفرنسيني على اخلروج من مصر يف الن  هاية ،الفرنسي  ني يف مصر  ،لقد تضافرت عوامل عدَّ

جنليز البحريَّ  ،منها حتطيم أسطوهلم يف معركة أب قري البحرية ، وتشديدهم ة يف البحر املتوسطوسيطرة اإل 
مدادات إ ىل فرنسا يف  ،ممَّا أعجز احلكومة الفرنسيَّة عن إ رسال النَّجدات ،املصريَّة ئاحلصار على الشَّواط واإل 

وبدأت بوادره  ،واالنقسام الَّذي حدث يف صفوف احلملة ،وانضمام الدَّولة العثمانيَّة إ ىل أعداء فرنسا ،مصر
 ،مثَّ استفحل أمره بعد رحيل بوانبرت ،انبرت زحفه الشَّاق من اإل سكندريَّة إ ىل القاهرةمنذ بدأ جيش بو 

ن قيادة مينو للحملة ،وخصوصًا عقب مصرع كليرب وجهاد الشَّعب املصري املسلم ضدَّ االحتالل  ،وإ ابَّ
ويف العمليَّات اجلهاديَّة الَّيت  ،يةوالثَّان ،ذلك اجلهاد الَّذي متثَّل يف ثوريت القاهرة األوىل ،الصَّلييب الفرنسي

ودون أدىن شكٍ  كان جلهاد مسلمي مصر للحكم  .ويف املقاومة الَّيت اشتدَّت يف الصَّعيد ،اشتعلت يف الد  لتا
واهنيار اماهلم  ،وتنفيذ أهدافهم ،ويف عجز الفرنسي  ني عن بلوغ غايتهم ،الفرنسي ابلغ األثر يف زعزعة أركانه

اذها نواًة إلمرباطوريتهم االيف تشييد تلك ا ستعماريَّة اجلديدة يف ملستعمرة اجلميلة الَّيت كانوا حيلمون ابَّت  
 .(2)مصر

 اثر احلملة الفرنسيَّة على األمَّة اإِلسالميَّة:آ سابعاً:
األمَّة  اثر على، ولقد صوَّر هذه اآلوسبب من أسباب هزمية األمَّة الدَّاخلية ،اثر ابلغةٌ آلقد كان هلذه احلملة 
)مثَّ كانت اهلزمية احلربيَّة الَّيت وقعت ابملماليك على يد انبليون يف إ مبابة إ يذاانً  :فقال ،األستاذ حممد قطب

وبدت هلم سيوف  ،لقد رو  ع املسلمون مبدافع انبليون ،هزمية العقيدة يف داخل النُّفوس ؛ابهلزمية الدَّاخلية
 ،أو يتصوَّرون وجودها يف يد األعداء ،دافع اجلديدة الَّيت مل يكونوا يعرفوهنااملماليك هذرًا فارغًا إ زاء تلك امل

فتلك هي املرَّة األوىل الَّيت تنهزم فيها جيوش املسلمني عن  ،وانقلب ميزان القوى انقالاًب عنيفًا يف نفوسهم
ا متلك قوًَّة حقيقية من العتاد ؛وتتغلَّب جيوش الصَّليبي  ني ،جدارةٍ  واملعرفة ال ميلكها  ،لفن   احلرب   وا ،ألهنَّ

                                                           
 (.3/30انظر: عجائب اآلاثر ) (1)

 (.188انظر: احلملة الفرنسيَّة وخروج الفرنسي  ني من مصر، ص) (2)
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كان ممكنًا أن تصمد النُّفوس   ،ولقد كان ممكنًا مع ذلك كل  ه أال يتغريَّ امليزان يف داخل النُّفوس ،املسلمون
ولكنَّ الرَّصيد الدَّاخلي للعقيدة  ،للهزمية ريثما تتجمَّع لالنقضاض من جديٍد كما حدث مرَّاٍت كثريًة من قبل

حقًَّا لقد قام الشَّعب مبقاومٍة  ،ويتجمَّع من جديد ،ة مل يكن من القوَّة حبيث يصمد للصَّدمةيف تلك الفَّت 
حقَّاً  ،وحدثت بطوالٌت عجيبةٌ  ،وأتثريهم الرُّوحي ،واثرت القاهرة بزعامة العلماء ،ابسلٍة للحملة الفرنسيَّة

أمَّا الكيان احلقيقي للدَّولة املسلمة املقاتلة  ،ةولكنَّه كان أشبه ابألعمال الفردية الفدائيَّ  ،لقد حدث كلُّ ذلك
وتقف للغزاة بوصفها )دولة اإل سالم( أمَّا ذلك كلُّه؛ فكان قد ذاب يف  ،وّتي  ش اجليوش ،الَّيت تنظم القتال

 .ومل يعد له وجود ،معركة إ مبابة
فَّتة إ قامته يف مصر قانواًن جديداً فقد وضع انبليون يف  ،وأحسَّ املسلمون ابهلزمية احلقيقيَّة هي هزمية احلرب

ًا من التَّشريع الفرنسي ،حُيَْكم به املسلمون بغري شريعة هللا وحصر تشريع هللا يف أمور األحوال  ،قانواًن مستمدَّ
وكانت تلك هي املرَّة األوىل يف اتريخ املسلمني الَّيت حيكمهم فيها  ،ومرياثٍ  ،وطالقٍ  ،من زواجٍ  ؛الشَّخصيَّة
لقد كان الصَّليبيُّون يدخلون األراضي اإل سالميَّة  ،وينف  ذه قوٌم غري مسلمني ،يضعه ،ري قانون هللاقانون غ

دويالٍت  بل وصل هبم األمر قبيل صالح الد  ين أن يقيموا هلم ،ويبقون يف بعض األحيان سنواتٍ  ،أحياانً 
يف أيَّة مرٍَّة أن يضعوا قانواًن من عندهم ولكنَّهم مل جيرؤوا قطُّ  ،البحر األبيض يف بالد الشَّام ئعلى شاط

ومل يكونوا قطُّ دولًة حاكمًة  ،فقد كانوا يف كل   مرٍَّة غزاًة انتهبوا قطعة من األرض ،حيكمون به املسلمني
ويف هذه املرَّة كانوا   ألوَّل مرٍَّة   دولًة حاكمًة يف أرض اإل سالم بعد أن أطاحوا ابلدَّولة  ،مسيطرًة يف األرض

 .وذوَّبوها يف ميدان القتال ،املسلمة
واحنسارها   من مثَّ   يف داخل  ،وبدء احنسارها يف عامل الواقع ،هزمية العقيدة ؛وكان هذا بدء اهلزمية احلقيقيَّة

انبهار  ؛ويف ظل   هذه اهلزمية وتلك كان االنبهار الَّذي أحدثته احلملة الفرنسيَّة يف نفوس املصري  ني ،النُّفوس
الح أوَّالً بقوَّ  وانبهار ابملطبعة الَّيت جاء  ،وانبهار ابلعلم الغرب   الذي محله رجال البعثة املرافقة للحملة ،ة الس  

 ،انبهاٌر بكل   ما جاء من الغرب :ويف كلمٍة واحدةٍ  ،وانبهار ابلتَّنظيمات الَّيت أحدثها ،هبا انبليُّون إ ىل مصر
 .وكل   ما ليس إب سالم

اهلزمية احلقيقيَّة الكاملة الَّيت مهَّدت لكل   ما أحدثه االستعمار الصَّلييبُّ بعد ذلك من تدمرٍي وكانت هذه هي 
لذلك مل يكن طرد  ،وسلوكهم يف واقع احلياة ،ومشاعرهم ،وأفكارهم ،وعقيدهتم ،خمر  ٍب يف حياة املسلمني

عد هذه اهلزمية الدَّاخليَّة الَّيت خلَّفتها احلملة أو انسحاهبم حداًث حقيقيًَّا يف عامل الواقع ب ،الفرنسي  ني من مصر
 .(1)«يف نفوس املسلمني

                                                           
 (.118   115انظر: هل حنن مسلمون، ص) (1)
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وستعرف ذلك يف املباحث القادمة  ،والشَّرق عموماً  ،لقد كان للحملة الفرنسيَّة أثٌر ابلٌغ يف مصر خصوصاً 
يقها لطعن اإل سالم خبنجرها وكيف استطاعت احملافل املاسونيَّة اليهوديَّة الفرنسيَّة أن تشقَّ طر  ،إب ذن هللا تعاىل

واستفادوا بعد خروجهم  ،وجيدوا هلم عمالء يف املنطقة ،استطاع الفرنسيُّون أن يزرعوا أفكارهم لقد ،املسموم
لقد كانت احلملة الفرنسيَّة  .العسكري من الدَّور اخلطري الَّذي قام به حممَّد علي ابشا حاكم مصر فيما بعد

صيَّة حممَّد علي ابشا يف زمن السُّلطان سليم الثَّالث الَّذي متَّ عزله بسبب وظهور شخ ،وخروجها ،على مصر
ممَّا يشك  ل خطراً  ،ومل يقف عند االستفادة ابلت  قنيَّة احلديثة ،وعوائدهم إ ىل اجليش ،أنَّه أدخل أساليب الفرجنة

فرنج)ك :وهذا ما ورد يف نص   الفتوى الَّيت أصدرها املفيت ،على عقائد األمَّة  ،لُّ سلطاٍن يدخل نظامات اإل 
 .وجيرب الرَّعية على ات  باعها ال يكون صاحلاً للملك( لكن يظلُّ األمر حماطاً ابلغموض ،وعوائدهم

أنَّه كان حريصًا على إ حياء فريضة اجلهاد كما كانت  :بل إ نَّ دراسة اتريخ السُّلطان سليم الثَّالث تظهر لنا
ألوىل عام هل هذا هو السَّبب وراء املؤامرة الَّيت أطاحت به يف مجادى اف ،ابئهآ، و على عهد أجداده

 ؟(1)م1808يونيو  28ه /1223
 
 

* * * 
 

  

                                                           
 (.91انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص) (1)
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 املبحث الثَّامن
 السُّلطان حممود الثَّاين

 (م1839 - 1808ه /1255 - 1223)
حيث أطلعه األخري على  استفاد من إ قامته اجلربيَّة مع سليم الثَّالث؛ ،توىلَّ احلكم وعمره أربع وعشرون سنة

نكشاريَّة فأمر إب لغاء   ،خطط اإل صالح؛ إ ال أنَّ السلطان اجلديد أُرغم يف البداية على االحنناء أمام رغبات اإل 
وكان حممود يتذرَّع  .وتنفيذ خطط اإل صالح ،كل   اإل صالحات حَّتَّ يرضيهم إ ىل أن حتني الفرصة لتطبيق

نكشاريَّة الَّذين هدَّدوا كيان الدَّولة العثمانيَّة ولكنَّ الفرصة لن تتح له ابلصَّرب انتظارًا لساعة اخلال ص من اإل 
 ،والتَّطوُّرات املهمَّة الَّيت استنزفت معظم جهوده ،قبل مرور عدَّة سنوات؛ خاصًَّة أنَّ عهده قد امتأل ابحلروب

 .(1)ومجيع إ مكانياته

 أواًل: احلرب مع روسيا:
وحاول أيضًا عقد ات  فاق مماثل مع  ،م1809ه /1224الثَّاين صلحًا مع إ جنلَّتا عام  عقد السُّلطان حممود

وعزل  ،واستوىل الرُّوس على بعض املواقع ،وُهزم العثمانيُّون ،واشتعلت انر احلرب بينهما ،ولكنَّه فشل ،روسيا
وأجالهم عن املواقع  ،لرُّوسوتوىلَّ مكانه أمحد ابشا الَّذي انتصر على ا ،الصَّدر األعظم ضياء يوسف ابشا

فطلبت روسيا الصُّلح مع  ،وكادت تقع احلرب بينهما ،وروسيا ،وساءت العالقات بني فرنسا ،الَّيت دخلوها
م والَّيت نصَّت على بقاء 1812ه /1237وعقدت بني الطَّرفني معاهدة خبارست عام  ،الدَّولة العثمانيَّة

وقد مكَّن الصُّلح السُّلطان حممود من القيام ببعض  .ًة للدَّولة العثمانيَّةوبالد الص  رب اتبع ،والبغدان ،األفالق
 .(2)، والتمرُّدات يف الدَّولةوالقضاء على الثَّورات ،اإل صالحات

ربيُّون مبعاهدة خبارست غري أنَّ القوَّات  ،قاموا ابلثَّورة وإ عادة خضوعهم للدَّولة العثمانيَّة؛ ،وملا علم الص  
ولكنَّ أحدهم وهو ثيودور فتش أظهر الوالء  ،وفرَّ زعماء احلركة إ ىل الن  مسا ،ة أخضعتهم ابلقوَّةالعثمانيَّ 

 .(3)وحصل على امتيازات خاصة من الدَّولة ،وخضع للسُّلطة العثمانيَّة ،للعثماني  ني

  :ِإلغاء اإِلنكشاريَّة 

                                                           
 (.128، 127ر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص)انظ (1)
 (.228   226اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، إمساعيل سرهنك، ص) (2)
 (.128انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص) (3)
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نكشاري  ني ت أخالقهم ،فسدت طبيعة اإل  والشُّعوب  ،وأصبحوا مصدراً للبالء للدَّولة ،تهموتبدَّلت مهمَّ  ،وتغريَّ
 ،وانغمسوا يف امللذَّات ،وتعلَّقت أفئدهتم بشهوة السُّلطة ،وصاروا يتدخَّلون يف شؤون الدَّولة ،التابعة هلا
تاء ،واحملرَّمات والسَّلب  ،ومالوا إ ىل النَّهب ،وفرضوا العطااي السُّلطانيَّة ،وشقَّ عليهم أن ينفروا يف برودة الش  

ُدوا ،حني غزوا البالد وأصبحت اهلزائم أتيت من  ،وغرقوا يف شرب اخلمور ،وتركوا الغاية الَّيت من أجلها ُوج 
وقاموا خبلع وقتل  ،وبعدهم عن أسباب النَّصر احلقيقيَّة ،ئ، واملبادوالعقيدة ،قبلهم بسبب تركهم للشَّريعة

نكشاريُّون يف عهد السُّلطان مراد الرَّابع سنواٍت عشرًا سائرين  واستمرَّ  ،السَّالطني من أمثال عثمان الثَّاين اإل 
وهم الَّذين  ،والنَّهي هلم ،فأصبح األمر ،فهم الَّذين نصبوه ،وطغياهنم ،يف طريق الضالل سادرين يف غي  هم

إ ذ وضعوها  ؛ا الدَّولةوهم الَّذين أربكو  ،قاموا بقتل السُّلطان إ براهيم األوَّل خنقًا حينما حاول التخلُّص منهم
ن   من بعدهم كالسُّلطان حممَّد الرَّابع ،يف حالٍة من الفوضى بقتلهم السَّالطني غار الس    ،وتولية أوالدهم الص  

فرنج ابحتالل أجزاٍء من البالد  .فاضطرَّ الصَّدر األعظم والعلماء إ ىل عزله ،فقام اإل 
نكشاريَّة يف عهد السُّلطان س  ،ودخلت جيوش األعداء بعضًا من أراضي الدَّولة ،ليم الثَّاينمثَّ اثرت اإل 

نكشاريَّة السالطني .واحتلَّتها إ ىل أن قيَّض هللا  ،مصطفى الرَّابع ،أمحد الثَّالث ،مصطفى الثَّاين :وخلع اإل 
 .(1)ه  للتخلُّص منهم1241السُّلطان حممود الثَّاين عام 

نكشاريَّة يف بيت ،لةفجمع السُّلطان جمموعة من أعيان الدَّو  وقام الصَّدر األعظم  ،املفيت وكبار ضباط اإل 
نكشاريَّة من الضَّعف ؛سليم أمحد ابشا خطيباً  وبنيَّ ضرورة  ،واالحنطاط ،فبنيَّ احلالة الَّيت وصلت إ ليها اإل 

وقد  .ء على املتمر  دينمثَّ أفَّت املفيت جبواز العمل للقضا ،فاقتنع احلاضرون ،إ دخال النُّظم العسكريَّة احلديثة
نكشاريَّة من حيث الظَّاهر وملا شعروا  ،وأبطنوا خالف ذلك ،أعلن املوافقة كلُّ من حضر من ضباط اإل 

 8ويف  .واستجاب هلم بعض العوام    ،وبوضع حدٍ  لتصرُّفاهتم أخذوا يستعد  ون للثَّورة ،بقرب ضياع امتيازاهتم
مثَّ بدؤوا يف  ،اري  ني ابلتحرُّش ابجلنود أثناء أدائهم تدريباهتمه  بدأ بعض اإل نكش1241ذي القعدة عام 

فأصدر األوامر  ،فشجعوه على استئصاهلم ،وأخربهم بنيَّة املتمر  دين ،فجمع السُّلطان العلماء ،عصياهنم
ويف  ،ب شرورهموالتَّساهل يف الوقت نفسه خوفًا من تزايد هلي ،للمدفعيَّة حَّتَّ تستعدَّ لقتاهلم ملو  حًا ابلل  ني

ت ميداين( آ، والطَّلبة إ ىل ساحة )ذي القعدة تقدَّم السُّلطان ووراءه جنود املدفعيَّة وتبعهم العلماء 9صباح 
إ نَّ السُّلطان سار معه شيخ اإل سالم قاضي زادة طاهر  :وقيل ،حيث اجتمع العصاة هناك يثريون الشَّغب

 .نفس 60ر000موع الَّيت كانت تزيد على والصَّدر األعظم سليم ابشا أمام اجل ،أفندي

                                                           
 (.108، 107انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، د. علي حسون، ص) (1)
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نكشاريَّة فحاولوا اهلجوم على  ،مثَّ أحاطت املدفعيَّة ابمليدان واحتلت املرتفعات ووجَّهت قذائفها على اإل 
 ،وهد  مت فوقهم ،فأحرقت ،ولكنَّها صبَّت محمها فوق رؤوسهم فاحتموا بثكناهتم هرواًب من املوت ،املدافع

 ،ويف اليوم التَّايل صدر مرسوٌم سلطاين قضى إب لغاء فئتهم .وبذلك انتصر عليهم ،يَّةوكذلك تكااي البكتاش
 ،أو نفيه ،وإ عدام من بقي منهم هارابً إ ىل الوالايت ،وامسهم من مجيع بالد الدَّولة ،واصطالحاهتم ،ومالبسهم

مًا )سرعسكر( وبدأ بعدها نظام اجليش مثَّ قلَّد حسني ابشا الَّذي كانت له اليد الطُّوىل يف إ ابدهتم قائدًا عا
 .(1)اجلديد

فاستبدل الطُّربوش  ،فَّتسَّم خطى احلضارة الغربيَّة ،مثَّ أصبح السُّلطان حممود بعد ذلك حرًَّا يف تطوير جيشه
 ،ة العسكري  نيوأمر أن يكون هو الز  يَّ الرَّمسيَّ لكل   موظفي الدَّول ،وتزايَّ ابلز  ي   األورب    ،الرُّوميَّ ابلعمامة

 .(3)ل عثمانآكان أوَّل من فعل ذلك من سالطني ف ،(2)وساماً دعاه وسام االفتخار وأسَّس ،واملدني  ني
وفرض الل  باس األورب على مجيع اجملموعات  ،وما قام به السُّلطان حممود من استبدال العمامة ابلطَّربوش

 .وسوف نتعرَّض ألسباهبا؛ إ ن شاء هللا تعاىل ،فسيَّةالعسكريَّة يدلُّ على شعوره العميق ابهلزمية النَّ 

 اثنياً: حممد علي ابشا وايل مصر:
ترسله الدَّولة العثمانيَّة لتأديب  ،وغلظة الكبد ،معروفًا ابلقسوة ،كان حممَّد علي شخصيًَّة سي  ئة السُّمعة

 ،ينهبون ،د محلته التَّأديبيَّة حول القريةفيعسكر هو وأفرا ،القرى الَّيت تتأخَّر يف دفع ما يفرض عليها من املال
 ،وإ ن أثقلتهم ،حَّتَّ يرى أهل القرية: أنَّ األفضل هلم أن يدفعوا األموال املطلوبة ،ويفز  عون االمنني ،ويسلبون

 .(4)وكان حمبَّاً للعظمة إ ىل حد   اجلنون
ودهائه أن  ،واستطاع مبكره ،نسي  ني منهاجاء حممَّد علي إ ىل مصر على رأس فرقٍة من الرُّومل  ي إل خراج الفر 

 ،وماكرةٍ  ،وسعى يف القضاء على منافسيه على والية مصر بطرٍق ملتويةٍ  ،يكسب ثقة العلماء يف مصر
يونيو سنة  18ه  املوافق  1220ربيع األوَّل سنة  20وخبيثٍة حَّتَّ أصبح واليًا على مصر ابتداًء من 

 .(5)م1805

                                                           
 (.169لدَّولة العثمانيَّة، د. علي حسُّون، ص)انظر: اتريخ ا (1)
 (.73انظر: املسلمون وظاهرة اهلزمية النَّفسيَّة، عبد هللا بن محد، ص) (2)
 (.169انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، د. علي حسُّون، ص) (3)

 (.205انظر: واقعنا املعاصر حملمَّد قطب، ص) (4)
 (.32ام، د. عايض الرُّوقي، ص)انظر: حروب حممَّد علي يف الشَّ  (5)
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وأبدى يف  ،(1)مَّد علي قد أبدى محاسًا شديداً؛ لكي يصبح خادمًا مطيعًا للسُّلطانوعلى الرَّغم من أنَّ حم
إ ال أنَّ السُّلطان كان على وشٍك أن  ،(2)واخلضوع للسُّلطان ودولته ،سبيل ذلك كثريًا من عبارات التَّذلُّل

إ ال أنَّ  ،له عن والية مصرفأمر بنق ،مظهرًا بذلك َّتوُّفه من هذا الوايل اجلديد ،يدرك أبعاد هذه العبارات
شعبان سنة  24يف  تدخُّل العلماء مرَّة أخرى قد جعل السُّلطان يصدر فرمااًن اخر بتثبيته على والية مصر

 .(3)م1806نوفمرب  6ه /1221
وهناك  ،وابلتَّايل يف ساللته ،وتثبيت الوالية يف شخصه ،ومن هنا بدأ حممَّد علي يف تدعيم مركزه الشَّخصي   

 ،ما حقيقة الدَّور الَّذي قام به حممَّد علي من أجل املصاحل الفرنسيَّة :منها ،لٌة كثريٌة حتتاج إ ىل إ جابةٍ أسئ
هذه  ؟وعلى ضم   الشَّام إ ىل مصر ،ومن الَّذي كان خلف القضاء على الدَّولة السُّعوديَّة األوىل ؟والربيطانيَّة

 .رخييَّة الواعيةأسئلة حناول حلَّها من خالل الد  راسة التَّا
  

                                                           
 (.17انظر: قراءة جديدة لسياسة حممَّد علي ابشا التوسُّعيَّة، د. سليمان الغنام، ص) (1)
 ه ، الرايض.1230يف ربيع األول  248   50/1وثيقة تركيَّة رقم  (2)
 (.391انظر: اتريخ الدَّولة العليَّة العثمانيَّة، ص) (3)
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 اثلثاً: املؤرخ عبد الرمحن اجلربيت يصف حممَّد علي:
يضمر  ،وال ذمَّة ،ظاملٌ ال عهد له ،وكذَّاٌب حيلف األميان الكاذبة ،وصف املؤر  خ اجلربيت حممَّد علي أبنَّه خمادعٌ 

 ،وظلمه ،ف من عسفهال خيف    ،واجلور يف نفس الوقت الَّذي يعد فيه ابلعدل ،واستخدام العسف ،السُّوء
فات البعض أبن يصو  ر حممَّد علي أبنَّه ميكافل  لي .(1)واستبداده استجداء شيخٍ  أو أنَّه  ،ولقد دعت هذه الص  

إ نَّ ميكافل  لي  :حممد علي   مرَّة :فقيل له   أي ،تعلَّم على فكر ميكافل  لي )صاحب نظرية الغاية تربر الوسيلة(
 ،فكلَّف أحد النَّصارى احمليطني به   وقد اعتاد أن يكون أغلب مرافقيه من النَّصارى ،ألَّف كتااًب امسه األمري

فلمَّا وصل إ ىل الصَّفحة  ،وأن يوافيه كلَّ يوٍم بصفحٍة مَّتمجةٍ  ،أرتني بَّتمجة هذا الكتاب :واليهود   وامسه
 .(2)يكافل  لي على ابلٍ أبنَّه ميتلك من احليل ما مل خيطر مل :العاشرة توقَّف عن املواصلة قائالً 

فات الَّيت رشَّحت حممَّد علي؛ ألن يصبح واليًا على  ولقد علَّق بعض الكتَّاب على ذلك أبنَّ هذه الص  
فة القذرة من حب   الزَّعامة ،(3)مصر وعدم  ،والنَّظر إ ىل الذَّات ،وقسوة القلب ،وإ ىل حد   اجلنون ،وتلك الص  

ودولة  ،الَّذين يدم  رون اإل سالم ؛تبحث عنها احملافل املاسونيَّة لصناعة األبطالاملباالة ابإل سالم هي الَّيت 
 .اخلالفة من داخلها

 رابعاً: حممَّد علي واملاسونيَّة:
وقليل املعرفة مبصر وطبيعتها أن يصل إ ىل ما وصل إ ليه حممَّد  ،مل يكن من السَّهل على شابٍ  قليل اخلربة

ره  ،إ ال إ ذا كان يستند إ ىل قوٍَّة َّتط  ط له ،ذكاؤهأو  ،علي مهما كانت قدرته وتعينه على حتقيق أهدافه، وتسخ  
وال  ،وليس من الوزراء ،أنَّه كما ذكر عن نفسه )ال يصلح للوالية :وخباصَّةٍ  ،يف نفس الوقت لتحقيق أهدافها

فات حقيقيَّة له مهما كا (4)وال من أكابر الدَّولة( ،من األمراء وهلذا جند أنفسنا  ،ن غرضه من قوهلاوهذه الص  
وملاذا اثرت الفرقة األلبانيَّة ابلذَّات الَّيت حيتلُّ فيها هو الرَّجل الثَّاين دون بقيَّة  ،أمام العديد من التَّساؤالت

وملاذا اندفع العلماء لتعيني  ؟عن الوالية حتت دعوى أتخُّر رواتبهم «خسرو ابشا»وأبعدت  ،الفرق العثمانيَّة
وملاذا  ؟مثَّ يقتل بعد عشرين يوماً  ،ئد القوَّة األلبانيَّة الثائرة طاهر ابشا قائمقامًا ينوب عن الوايل املطرودقا

وملاذا يساعد حممَّد علي خورشيد ابشا يف تويل    ؟يطرد الوايل اجلديد أمحد ابشا بعد تول  يه بيوٍم واحٍد فقط
وخباصٍَّة بعد استيالء املماليك يف  ،د علي أن يفي برواتب اجلندوكيف استطاع حممَّ  ؟مثَّ ينقلب عليه ،الوالية

 !!!جوانب كثريٌة يكتنفها الغموض ؟وملاذا ،وملاذا ؟الصَّعيد على خمصَّصات األهايل هناك
                                                           

 (.159اتريخ العثماني  ني، ص)انظر: قراءة جديدة يف  (1)
 (.2/857انظر: مصر يف مطلع القرن التَّاسع عشر، د. حممَّد فؤاد شكري ) (2)

 (.160انظر: قراءة جديدة يف التاريخ العثماين، ص) (3)
 (.161املصدر السَّابق نفسه، ص) (4)
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سنة وتشري كثرٌي من األدلَّة إ ىل أنَّ هذه القوَّة   اليت مل تكن ظاهرًة   هي احلركة املاسونيَّة الَّيت انبعثت يف مصر 
مثَّ أسَّس خلفه كليرب ومعه جمموعة من  ،م على يد رجال احلملة الفرنسيَّة حيث مهَّد هلا انبليون1798

هي  ،وأوجدوا له طريقًة خاصًَّة به ،ضباط اجليش الفرنسيني املاسوني  ني حمفاًل يف القاهرة مس  ي: حمفل إ يزيسي
من أن يضمَّ إ ليه بعض األعضاء من  وقد متكَّن هذا احملفل .(1)ميةأو الطَّريقة الشَّرقية القد ،الطَّريقة املمفيسيَّة

وظلَّ أعضاؤه  ،م1800مثَّ احنلَّ هذا احملفل رمسيًا يف أعقاب اغتيال كليرب سنة  ،وإ ن كانوا قلَّةً  ،املصري  ني
 .وبسر  يَّةٍ  ،يعملون يف اخلفاء

ني إ ىل أنَّه قد سعى لنشر هذه األفكار منذ بداية وصول ويشري املنشور األوَّل الَّذي وزَّعه انبليون على املصري   
وأنَّ الشيء الَّذي يفرقهم  ،للمصري  ني   إ نَّ مجيع النَّاس متساوون عند هللا :فيذكر فيه )قولوا هلم   أي ،احلملة

واضحًا منذ ويبدو تزعُّم احلملة الفرنسيَّة للفكر املاسوين  (2)، والعلوم فقط(والفضائل ،عن بعضهم هو العقل
وتشجيع  ،والسُّفور ،كالبغاء  ،ولقد حاولوا فرض العادات اخلبيثة الَّيت استهجنها املسلمون يف مصر ،بدايتهم

حيث يعدُّ هذا األمر من بني  ،ونساء اهلوى على ارتكاب احملرَّمات بشكٍل علين واضحٍ  ،الن  ساء من احلرافيش
 .(3)انتشار املاسونيَّة أساليب

م   أيوتوحي بعض الدَّ  والعلماء من بينهم  ،الفرنسي  ني   قد جنحوا يف ضم   املصري  ني من املشايخ :الئل على أهنَّ
فبعد أن هرب الشَّيخ حسن  ،م1800الشَّيخ حسن العطار إ ىل احملفل املاسوين الَّذي أسَّسه كليرب سنة 

عاد إ ىل القاهرة على أثر دعوة الفرنسي  ني مثَّ  ،العطار إ ىل الصَّعيد يف أعقاب قدوم احلملة كغريه من العلماء
 (4)ويف نفس الوقت توىلَّ تعليمهم اللُّغة العربيَّة ،ونقل عنهم علومهم ،اتَّصل على الفور برجال احلملة ،للعلماء

ولقد دعت هذه األمور  .(5)وكثريًا ما تغزَّل يف أشعاره أبصدقائه منهم ،وقد اندمج إ ىل حدٍ  كبرٍي يف علومهم
 ،. وقد توثَّقت صلة الشَّيخ العطار مبحمَّد علي بعد تول  يه الوالية(6)عطَّار أبنَّه من دعاة التَّجديديُوصف الأن 

وهو أمٌر يشري إ ىل وجود  ،وأصبح من الرَّكائز الَّيت يعتمد عليها حممَّد علي يف خطواته التَّجديدية يف مصر
ن احلملة الفرنسيَّةحممَّد علي واحملفل املاسوين املصري ا صلٍة بني  .(7)لَّذي أتسَّس إ ابَّ

                                                           
 (.132انظر: هناية اليهود حملمَّد عزَّت، ص) (1)
 (.167لتَّاريخ العثماين، ص)انظر: قراءة جديدة يف ا (2)
 (.3/161انظر: عجائب اآلاثر ) (3)

راع الفكري بني أجيال العصور، إ براهيم العدوي، ص) (4)  (.85انظر: الص  
 (.316انظر: اجلربيت والفرنسيس، د. صالح العقاد، ص) (5)
 (.169انظر: قراءة جديدة يف التاريخ العثماين، ص) (6)
 (.169ص) املصدر السَّابق نفسه، (7)
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كما أنَّ تطورُّ األحداث يشري إ ىل تشبُّع حممَّد علي ابألفكار املاسونيَّة الَّيت كان مهيًَّأ هلا حبكم تكوينه 
 .. ال ينبع من.أنَّ قراري :)ثقوا :احتالل اجلزائر فينقل عنه قوله وهو يفاوض الفرنسي  ني على مسألة ،الطَّبيعي

 :.. قد تقولون.وتعلمون أنَّين متحر  ٌر من هذه االعتبارات الَّيت يتقيَّد هبا قومي ،فأنتم تعرفونين ،عاطفٍة دينيَّةٍ 
 .(1)وهذه حقيقٌة أعلمها( ،وثريانٌ  ،إ نَّ مواطينَّ محريٌ 

يطاليُّ  ،وقد شهد عصر حممَّد علي أتسيس أكثر من حمفٍل ماسوين ٍ يف مصر ون حمفاًل فقد أنشأ املاسون اإل 
 .(2)وغريها كثري ،على الطَّريقة اإل سكتلدنيَّة ،م1830ابإل سكندريَّة سنة 

إ ذ أسَّسها تسعٌة من اليهود بغية الوصول  ؛)إ نَّ املاسونيَّة هي القنطرة الَّيت عرَبت عن طريقها الصَّهيونيَُّة العامليَّة
 ،فأعدَّت خططها ،يهوديٍَّة عامليٍَّة تسيطر على العامل إ ىل حتقيق احللم الصَّهيوين املتمث  ل يف إ نشاء حكومةٍ 

ريَّة :وأطلقت على نفسها اسم ،وبراجمها احملق  قة ألهدافها ذت يف ذلك الس    ،والعهود ،)القوَّة اخلفيَّة( واَّتَّ
هه  آليها وسيلة ضغٍط عليه حبيث يصبح واملواثيق الَّيت كانت أتخذها على العضو املنضم   إ    .كما تريدلًة توج  
واستطاعت أن ّتذب الكثريين من األعضاء عن طريق  ،وقد استشرى فساد املاسونيَّة يف اجملتمعات الغربيَّة

 ،)املاسونيَّة هم أيدي اليهود التنفيذيَّة ملخططات البطش (3)، املساواة(اإل خاء ،)احلر  يَّة :شعارها الظَّاهري
عدام ،ومؤامرات االضطهاد  .(4)سَّارية املفعول على مجيع شعوب العامل(والسَّحق ال ،واإل 

 .والشُّعوب اجلاهلة ،وخيدعون األمم الغافلة ،يصرعون هبا كبار السَّاسة ،لُة صيٍد بيد اليهودآ)املاسونيَّة 
وأقاموا هلا  ،وخنجٌر غمده اليهود يف قلب الشُّعوب ،والطَّالسم ،واأللفاظ ،املاسونيَّة خطٌر كامٌن وراء الرُّموز

 ،واملساواة ،متجلببًا رداء احلر  يَّة ،املاسونيَّة عقرٌب لدغ الشُّعوب قروانً  .وعلًَّة من وسطها ،ًا من داخلهاعدوَّ 
 .(5)...(.واإل خاء

وتتقن أساليب  ،واخلداع ،وما دامت كذلك فهي ّتيد املكر ،واملنبت ،)فاملاسونيَّة ما هي إ ال يهوديَّة األصل
 ،والكفر يف ربوع األرض ،وتشيع اإل حلاد ،والرُّسل عليهم السَّالم ،يل من األنبياءوالنَّ  ،التَّشكيك يف العقائد
 ،وقتل األنبياء ،واليهود اترخيهم معروٌف يف حتريف الكتب السَّماوية ،والر  جس ،والفساد ،وتدعو إ ىل اإل ابحيَّة

يفات ،وإ طفاء كل   ابقة من نورٍ  م أتباع الش   وغري  ،ومجع األموال ،وأصحاب االحتكار ،وعبدة الذَّهب ،إ هنَّ
أنَّ املاسونيَّة منظمٌة يهوديٌَّة يُراد منها َّتريب  :ومل يعد اليوم خافياً على أحدٍ  .ذلك من الرَّذائل الَّيت اتَّصفوا هبا

                                                           
 (.170انظر: قراءة جديدة يف التَّاريخ العثماين، ص) (1)
 املصدر السَّابق نفسه. (2)
 (.4، 3انظر: املاسونيَّة وموقف اإل سالم منها، د. محود الرُّجيلي، ص) (3)
 (.42انظر: اليهود واملاسونيَّة، عبد الرمحن الدُّوسري، ص) (4)
 (.70لي الزُّعيب، ص)انظر: حقيقة املاسونيَّة حملمَّد ع (5)
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والقضاء  ،تدمريهاوالقيم بغية  ،ئرعها املسمومة إ ىل كل   املباد. ومتتدُّ أذ.ودينيَّاً  ،وأخالقيَّاً  ،العامل اجتماعيَّاً 
 .(1)عليها(

وإ ضعاف  ،وكانت تعمل لياًل وهنارًا من أجل تفتيت ،وتركيَّا ،والشَّام ،لقد انتشرت احملافل املاسونيَّة يف مصر
ولقد استطاعت احملافل املاسونيَّة الفرنسيَّة يف مصر  .وال متلُّ  ،الَّيت ال تكلُّ  ،الدَّولة العثمانيَّة مبعاوهلا الفاسدة

)واحتضنته احتضااًن كاماًل لينف  ذ هلا كلَّ  :يقول األستاذ حممد قطب .عل فرنسا حتتضن حممَّد عليأن ّت
جمهَّزًا أبحدث األسلحة املتاحة يومئٍذ إب شراف  ،فأنشأت له جيشًا مدرَّاًب على أحدث األساليب ؛خمططاهتا

 .(2)سليمان ابشا الفرنساوي(
وتقوية حمافلها  ،حممَّد علي؛ ليتحقَّق هلا أطماعها املستقبليَّة يف حفظ لقد كانت املصاحل الفرنسيَّة ترى دعم

ولذلك أنشأت  ،وزرع خنجرها املسموم يف قلب الدَّولة العثمانيَّة ،وإ ضعاف الدَّولة العليَّة العثمانيَّة ،املاسونيَّة
والقناطر اخلرييَّة لتنظيم عمليَّة الرَّي يف  ،ياطوترسانًة حبريًَّة يف دم ،حملمَّد علي أسطواًل حبرايًَّ متقد  مًا متطو  راً 

ا كان لتنفيذ املخطَّط الصَّلييب  ؟أو حبًَّا يف مصر ؟هل كان هذا كلُّه حبًَّا يف شخص حممَّد علي ،مصر إ َّنَّ
 .الَّذي فشلت احلملة الفرنسيَّة يف تنفيذه بسبب اضطرارها إ ىل اخلروج

ألنَّ إ سالمه مينعه أن يتلقى التَّوجيه  ؛وال مستغفالً  ،مبثل هذا الدَّور ال واعياً إ نَّ املسلم احلقَّ ال ميكن أن يقوم 
 .من أعداء اإل سالم

والقيام بتغريب العامل اإل سالمي مع االهتمام  ،لقد كان أعداء اإل سالم يريدون القضاء على الدَّولة العثمانيَّة
فأمَّا القضاء على الدَّولة العثمانيَّة  ،ة الشُّعوب اإل سالميَّةاخلاص   ببلد األزهر ليقوم بتصدير أفكارهم إ ىل بقيَّ 

 ،وأمَّا التَّقارب مع األعداء ،وتعدَّى على حرماهتا ،وإ سقاط هيبتها ،وإ هدار طاقاهتا ،فقد ساهم يف إ ضعافها
 ،واألخالقي    ،والفكري    ،واالنسالخ التَّدرجيي   عن االنتماء العقدي    ،واحلضاري    ،والسَّري يف فلكهم الفكري   

واهنزم أمام الغزو الفكري  ،والربيطاني  ني ،فقد قطع فيه شوطًا مدحه عليه حلفاؤه من املاسون الفرنسي  ني
وكان هذا من األمور  ،وقام بتنفيذ سياسة االبتعاث إب رسال الطُّالب الشُّبَّان إ ىل أوربة ليتعلَّموا هناك ،املنظَّم

ومن مثَّ يف ساحة احلياة يف  ،فدخل ساحة التَّعليم ،يت دخل التوجُّه العلماين من خالهلاواملنافذ الَّ  ،اخلطرية
غار أبعداٍد متزايدٍة إ ىل أوربة ،وعلماءه ،وشيوخه ،وأمهل األزهر ،مصر اإل سالميَّة  ،واهتمَّ إب رسال الشُّبَّان الص  

مثَّ يرجعون إ ىل  ،ويتأثَّروا ابلشُّبهات ،شهواتغري حمصَّنني بشيٍء؛ لينغمسوا يف ال ،وهم يف سن   املراهقة
 ،لقد أرسل معهم مع البعثات أئمًَّة يؤمُّون الطالب يف الصَّالة ،بالدهم ليكونوا رأس احلربة املتَّجهة إ ىل الغرب

                                                           
 (.18انظر: املاسونية وموقف اإل سالم منها، د. محود الرجيلي، ص) (1)
 (.205انظر: واقعنا املعاصر، ص) (2)
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من  ولكنَّه عاد وهو واحد ،لقد كان رفاعة رافع الطَّهطاوي واحداً من أولئك األئمَّة ؟ولكن ماذا عمل األئمَّة
 ،فأشاح عنهم يف ازدراءٍ  ،وعندما استقبله أهله ابلفرح يوم عاد من فرنسا بعد غيبة سنني ،دعاة التَّغريب

م )فالَّحون( ال يستحقُّون شرف استقباله  .(1)وومسهم أبهنَّ
 ،ىل االختالطوإ   ،مثَّ ألَّف كتابه الَّذي حتدَّث فيه عن أخبار )ابريس( ودعا فيه إ ىل حترير املرأة وإ ىل السُّفور

فال ينبغي  ،إ نَّه حركاٌت رايضيٌَّة موقعٌة على أنغام املوسيقا :فقال ،وأزال عن الرَّقص املختلط وصمة الدَّنس
 .(2)النَّظر إ ليه على أنَّه عمل مذمومٌ 

ال  ولكنَّها كانت عمليًة مستمرَّةً  ،لقد استغرقت عمليَّة االنتقال التَّدرجيي ما يقرب من قرن من الزَّمان
 .(3)بل تتَّسع على الدَّوام ،تتوقَّف

وأفعاٍل قبيحٍة يف  ،ولذلك قام أبعماٍل شنيعةٍ  ،وأوالده من بعده ،مهُّه نفسه ،لقد كان حممَّد علي ثعلبًا ماكراً 
وحرص على أن جيم  ل صورته يف  ،وبريطانيا ،وتنفيذ خمطَّطات فرنسا ،والقضاء على شوكتها ،إضعاف األمَّة

)بعقٍل أفرجنيٍ  وهو يلبس القبعة  :بل ويفك  ر كما قال عن نفسه ،رهم يف التَّحديثآاثويقفو ، أعني الغرب
 .(4)العثمانيَّة(

والن  مسا وغريها من الدُّول األوربيَّة بتوجيه ضرابٍت  ،وروسيا ،وبريطانيا ،لقد قام حممَّد علي نيابًة عن فرنسا
اه اإل سالمي يف كلٍ  من مصر واخلالفة العثمانيَّة ممَّا كان هلا األثر يف  ،والشَّام ،اجلزيرة العربيَّةو  ،موجعٍة لالّت  

 .هتيئة العامل اإل سالمي لألطماع الغربيَّة

 خامساً: حممَّد علي وضربه لإِلسالم يف مصر:
ومساعدين من نصارى األروام،  ،وأحاط نفسه ببطانةٍ  ،بعد أن جنح حممَّد علي يف توطيد نفسه يف احلكم

وكان يف كل   ذلك  ،واستجلب لنفسه مماليك جعلهم حكامًا لألقاليم ،واليهود ،وكتبة من األقباط ،نواألرم
اً عن عدم االهتمام ،مستنفراً جلموع املسلمني املصري  ني وخباصٍَّة أنَّ هؤالء املساعدين  ،أو االكَّتاث هبم ،ومعرب  

)فتح اببه للنَّصارى من  :جلربيت ذلك بقولهوصف ا ،قد أعانوه على سياسته االستبداديَّة بني الفالحني
وال أينس ملن  ،كما أنَّه كان حيبُّ السَّيطرة والتسلُّط  ،وعلت أسافلهم ،فَّتأَّسوا بذلك ،واألرمن ،األروم

 .(5)يعارضه(

                                                           
 (.209انظر: واقعنا املعاصر، ص) (1)

 املصدر السَّابق نفسه. (2)
 (.210املصدر السَّابق نفسه، ص) (3)
 (.38ّتربة حممَّد علي الكبري، منري شفيق، ص) (4)
 (.4/150عجائب اآلاثر ) (5)
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 واالستعباد ضدَّ مجوع ،والقهر ،الظُّلم :وسلك حممَّد علي وأتباعه من غري املسلمني سياسًة من أبرز عالماهتا
وحرَّم  ،أو دفع ضريبٍة بديلةٍ  ،وفرض عليهم السُّخرة ،فجمع حجج األرض من الفالَّحني ،الشَّعب املصري

وفرض  ،وزاد يف أسعار املعايش أضعافًا مضاعفة ،وأبطل الت  جارة ،عليهم أن أيكلوا شيئًا من كد   أيديهم
وأرجع اجلربيت  .(1)ونقم على النَّاس ،ؤول إ ليهوجعل كلَّ نشاٍط اقتصاديٍ  ي ،الضَّرائب الَّيت ال يطيقون دفعها

 ،والتطلُّع ملا يف أيدي النَّاس ،والطَّمع ،والشَّره ،داء احلسد» ذلك إ ىل ما يتَّسم به حممَّد علي من
 .(2)«وأرزاقهم

ياسة كره الفالحني الشَّديد حملمَّد علي وترك  ،ةوهروهبم من األراضي الز  راعيَّ  ،وأعوانه ،وقد نتج عن هذه الس  
ياسة الظَّاملة عاٍم  فقد بلغ عدد الفالَّحني الفار  ين يف ،وأعرضوا عن االشَّتاك يف جيشه ،قراهم فرارًا من الس  

 .(3)الف فالحٍ آم ستَّة 1831واحٍد هو عام 
على  أمَّا يف املدن وخباصٍَّة يف القاهرة؛ فيذكر اجلربيت: أنَّ حممَّد علي حني كلَّف الناس بتعمريها )اجتمع

 ،وتقطيع الث  ياب ،واملهانة ،والذُّلُّ  ،وأجرة الفعلة ،واملعونة ،السُّخرة :وهي ،النَّاس عشرة أشياء من الرَّذائل
 .(4)وأجرة احلمَّام( ،وتعطيل معاشهم ،ومشاتة األعداء ،ودفع الدَّراهم

الَّذي امتصَّ  ،ب املسلم يف مصرلقد كان اجلربيت معاصرًا لسياسة الظُّلم الَّيت مارسها حممَّد علي على الشَّع
 ،واهليمنة على اقتصادها ،وفتح للتُّجار األوربي  ني الباب على مصراعيه لدخول مصر ،وخرياته ،حقوقه

وارتبطت مصر أبوربة  ،وأصبحت مصر هي املزرعة الَّيت تعتمد عليها أسواق أوربة من املنتجات الز  راعية
ح اعتماد طبقة التُّجار الناشئة يف مصر على األسواق األوربيَّة من النَّاحية وأصب ،ارتباطًا حضارايًَّ وّتارايًَّ 

ياسيَّة إ ىل جانب متكني دعاة الثَّقافة األوربيَّة من السَّيطرة على احلياة الفكريَّة بعد أن  ،االقتصاديَّة وابلتايل الس  
 ،لى الد  ين تنفيذًا لسياسة انبليون املاسونيَّةوأوقف مناهج التَّعليم القائمة ع ،(5)شلَّ دعاة االّتاه اإل سالمي

نكليزي أرنولد توينيب يف قوله راء د علي ديكتاتورًا أمكنه حتويل اآل)كان حممَّ  :وهو أمٌر أكده املؤر  خ اإل 
 .(6)النابليونيَّة إ ىل حقائق فعَّالة يف مصر(

                                                           
 (.179انظر: قراءة جديدة يف اتريخ العثماني  ني، ص) (1)
 (.4/150عجائب اآلاثر ) (2)
 (.346انظر: اتريخ الشَّرق العرب، د. عمر عبد العزيز، ص) (3)
 (.180انظر: قراءة جديدة يف التَّاريخ العثماين، ص) (4)
 ( نقالً عن: قراءة جديدة.323، 322عمر عبد العزيز، ص)انظر: اتريخ الشَّرق العرب، د.  (5)
 (.14انظر: أرنولد توينيب، عبد الرمحن اجلربيت وعصره، ص) (6)
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املاد  يَّة الَّيت قام هبا ُدْميَ ُتهم  اإل صالحاتو  ،تآبُّ هدفه يف االستفادة من املنشلقد حقَّق االستعمار األور 
وهو  ،ودفع مثناً ابهظاً يفوق حجم كل   إ صالحٍ  ،أمَّا شعب مصر املسلم؛ فقد سيطر عليه اليأس ،حممَّد علي

 .(1)والَّيت ميَّزت دوره خالل العصور اإل سالميَّة ،حتطيم هويَّته احلضاريَّة الَّيت صقلها اإل سالم
 ،ومارس سياسة التَّضييق على دعاة الفكر اإل سالمي   من العلماء ،والقوميَّة ،لدَّعوة إ ىل الوطنيَّةوفتح ابب ا

اه مسايراً ملساعيه الرَّامية إ ىل االستقالل مبصر ،واملشايخ وابلتَّايل إ بعادها عن االرتباط بدولة  ،فكان هذا االّت  
اه من صلب وقد لقي يف اّتاهه هذ ،(2)اخلالفة اإل سالميَّة ا عواًن من احملافل املاسونيَّة الَّيت تعترب هذا االّت  

 .أهدافها
اه الشَّيخ حسن العطَّار سنة  م الَّذي تشري الدَّالئل على 1776/1835ومن أبرز الَّذين عاونوه يف هذا االّت  

ويتجدَّد هبا من  ،تتغريَّ أحواهلاأنَّ البالد )البدَّ أن  :فقد كان العطار يرى ،انضمامه للمحفل املاسوين   املصري   
اه الكامل إ ىل الثَّقافة األوربيَّة بعد أن عجز   يف  ،املعارف ما ليس فيه( وكانت وجهته يف هذا التغيري االّت  

 .(3)والعلماء عن مواصلة جهود املسلمني األوائل ،رأيه   املشايخ
م( حيث ابتعثه حممَّد علي إ ىل فرنسا 1873   1801وتبع العطَّار يف اّتاهه تلميذه رفاعة الطَّهطاوي )

وغريها من األفكار  ،م( عاد بعدها لنشر ما يذكي الفكرة الوطنيَّة1831   1826مخس سنوات )
وقد بدت  ،االجتماعيَّة الَّيت عايشتها فرنسا الَّيت مل تكن تتالءم مع أوضاع اجملتمع املرتبط ابلفكر اإل سالمي   

وكذلك الكتب الَّيت ترمجها بعد توليه اإل شراف على  ،ن القصائد الَّيت نظمهاهذه األفكار يف العديد م
لقد أتثَّر الطَّهطاوي بتيارات الفكر األورب   من أقصى اليمني إ ىل أقصى اليسار بشكٍل  ،(4)مدرسة األلسن

ته إ عجابه أبفكار ويف كل   مراحل حيا ،حيث أبدى يف العديد من جوانب فكره ،فاق أتثره ابلفكر اإل سالمي   
ن محلته الشَّهرية ،وضرورة االعتماد على العقل ،واملساواة ،احلر  يَّة  ولقد أظهر ،لقد تبىنَّ ما دعا إ ليه انبليون إ ابَّ

 .وتشبُّعه ابلفكر املاسوين    ،راء مونتسكيو، وإ عجاابً آبطهطاوي أتثراً 
اه الكامل إ ىل احلضارة الغربيَّة من  ،وطنيَّةوتبع الطَّهطاوي كثريون ممَّن واصلوا الدَّعوة إ ىل ال وإ ىل ضرورة االّت  

أمثال )علي مبارك( و)إ براهيم أدهم( و)صاحل جمدي( و)حممَّد عثمان جالل( و)عبد هللا أبو السُّعود( و)عبد 
 .(5)وواصل اجلميع هجومهم على التَّيار اإل سالمي من مجيع اجلوانب ،هللا فكري( وغريهم

                                                           
 (.182انظر: قراءة جديدة يف التاريخ العثماين، ص) (1)
 (.3/1232انظر: مصر يف مطلع القرن التاسع عشر، حممد فؤاد ) (2)
ياسيَّة بني (3)  (.22 اجملد  دين، واحملافظني، بيُّومي، ص)انظر: التَّيارات الس  

 (.23املصدر السَّابق نفسه، ص) (4)
 (.184انظر: قراءة جديدة يف اتريخ العثماني  ني، ص) (5)
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 كة الشَّيخ حممد بن عبد الوهاب وصراعها مع الدَّولة العثمانيَّة:سادساً: حر 
  :متهيد 

ولد الشَّيخ حممَّد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن حممَّد بن أمحد بن راشد التَّميمي سنة 
أو ما  ،بينها وبني الر  ايض مسرية سبعني كيلو مَّتاً  ،م يف بلدة العيينة الواقعة مشال الر  ايض1703ه /1115

 .(1)يقارب ذلك من جهة الغرب
ودرس الفقه  ،الكرمي القرآنفحفظ  ،ومتيُّز ،وظهر منه نبوغٌ  ،فطلبه منذ صغره ،ونشأ على حب   العلم

ا  ،والرأي ،والعقائد ،وتتلمذ على كتب ابن تيميَّة يف الفقه ،واحلديث ،والتَّفسري ،احلنبليَّ  وأُعجب هبا أميَّ
 .(2)وغريهم من فحول هذا املنهل السَّلفي ،وابن عروة احلنبلي ،القي  م وأتثَّر بكتب ابن ،إعجابٍ 

رائه يف عرَّض لفنٍت عديدٍة عندما جاهر آبوت .واألحساء ،والبصرة ،واملدينة ،ورحل يف طلب العلم إ ىل مكَّة
 .مثَّ رجع بعد ذلك إ ىل جند ،العراق

 ،واالشتغال ابلعلم ،والنَّهي عن املنكر ،ملعروفوعندما رجع إ ىل حرميالء ببالد جند بدأ دعوته ابألمر اب
رك ،والدَّعوة إ ىل عقيدة التَّوحيد الصَّافية ،والتَّعليم وتعرَّض حملاولة  ،وأشكاله ،وأنواعه ،وخماطره ،وحذَّر من الش  

وشجَّعه  ،حيبوتلقَّاه أمريها ابلَّتَّ  ،وانتقل بعد ذلك إ ىل بلدته العيينة ،اغتيال من بعض السُّفهاء يف حرميالء
ومل يستمرَّ يف حرميالء طوياًل بسبب ضغط أمري  ،وهدم القباب ،ونفَّذ احلدود ،فأقام الشَّرع ،على أمر الدَّعوة

 حرميالء لقتل الشَّيخ حممَّد بن عبد الوهاب، فخرج ماشياً على األقدام إ ىل الد  رعيَّة. األحساء على أمري

  :حتالفه مع حممَّد بن سعود 
ورجاله من أجل دعوة  ،مَّد بن عبد الوهاب أن يتحالف مع األمري حممَّد بن سعود الَّذي قام مبالهاستطاع حم

 ،والرَّسائل ،واستطاع الشَّيخ أن يواصل دعوته للنَّاس ابلتَّعليم ،وكان هذا التَّحالف على أسٍس متينةٍ  ،التَّوحيد
ها ابحلجج ،ويكتب الرَّسائل ،واستمرَّ على هذا احلال يعل  م ،والوعظ واألدلَّة على صحَّة  ،والرباهني ،ويدجب  
رك ،وهدم قباب القبور ،يدعو إ ىل إ زالة املنكر ،دعواه وظلَّت  .(3)، وحتقيق العبودية هلل وحدهوسد   ذرائع الش  

استمرَّ يعل  م و  ،واملوعظة احلسنة ،وتدعو إ ىل هللا ابحلكمة ،وأانةٍ  ،تطرق القلوب برفقٍ  ،الدَّعوة مساملًة متأنيَّةً 
أنَّ الل  ني يقابل  :ولكنَّه رأى ،دعوته للقاصي والدَّاين ئ، ويشرح مبادويوضح عقيدته ،من حيضر دروسه

                                                           
 (.35انظر: إ مام التوحيد حممَّد عبد الوهاب، أمحد القطَّان، ص) (1)
 (.36املصدر السَّابق نفسه، ص) (2)

 (.46، 45يخ حممَّد بن عبد الوهاب، ص)انظر: إ مام التَّوحيد الشَّ  (3)
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دَّة فلم يكن بد  من دخول مرحلة  ،واملوعظة احلسنة يردُّ عليها ابملؤامرات ،وأنَّ الص  دق يقابل ابلكذب ،ابلش  
 .وتغيري املنكر ابلقوَّة ،اجلهاد

نَُّة َمرَْكَباً  إ َذا  ملَْ َيُكْن إ ال األس 
 

ْضَطر   إ ال رُُكْوهُبَا 
ُ
َلُة امل ي ْ  (1)َفَما ح 

 

الح للخروج جبمع اجملاهدين من  ،وبدأ الشَّيخ يعاونه األمري حممد بن سعود إب عداد العدَّة من الر  جال والس  
وكان الشَّيخ يشرف بنفسه  ،وخارجها ، اجلزيرةوتثبيت أركاهنا يف ،لنشر الدَّعوة ؛الد  رعيَّة إ ىل خارج حدودها

ومكاتبة  ،والتَّدريس ،ويستمرُّ مع ذلك على الدَّرس ،وبعث السَّرااي ،وّتهيز اجليوش ،على إ عداد الر  جال
والتَّمكني بعد جهاٍد  ،والعزَّة ،واجلاه ،فقد مجع هللا له العلم ،وتوديع الوفود ،واستقبال الضُّيوف ،النَّاس
ياسة ،وخربٌة واسعٌة يف أمر احلرب ،وقد كان له نظٌر سياسي  اثقب ،(2)طويل  .(3)والس  

حليف أصحاب الدَّعوة يف أغلب  وكان النَّصر ،واستمرَّت احلروب بني أنصار الدَّعوة وأعدائها سنني عديدةً 
بقيادة م فُتحت الر  ايض 1773ه /1178ويف عام  ،وكانت القرى تسقط واحدًة تلو األخرى ،املواقف

 ،وكان حاكما ظاملاً غشوماً  ،وفرَّ منها حاكمها السَّابق دهام بن دوَّاس ،األمري عبد العزيز بن حممَّد بن سعود
وبعد فتح الر  ايض اتَّسعت  .ونقض العهود الَّيت أبرمها مع القائمني على الدَّعوة ،اعتدى على الدُّعاة مراراً 

فقد أزيلت العوائق الَّيت كانت  ،كثرٌي من النَّاس يف الدَّعوة خمتارينودخل   ،رقعة األرض الَّيت َّتضع للدَّعوة
 ،وهدأت األحوال ،وكثرت األموال ،وجاء الُيسر بعد الُعسر ،وانفرجت األمور بعد ضيقٍ  ،تصدُّهم عنها

 .(4)هباالَّيت حرم النَّاس من نعمة األمن مدَّة غيا ،وأمن النَّاس يف ظل   الدَّولة اإل سالميَّة الفتيَّة
وحتوَّلوا  ،وساندها ال سعود بقوَّة السُّلطان ،وبعد وفاة الشَّيخ حممَّد بن عبد الوهاب واصلت الدَّعوة مسريها

والَّذي شرع يف شن   هجماٍت على  ،الَّيت كان يسيطر عليها الشَّريف غالب بن مساعد ،إ ىل احلجاز
راع ب .دينيَّاً وعسكرايًَّ  ،السُّعودي  ني م حني دخل السُّعوديُّون مكَّة من غري أن 1803ينهما حَّت عام ودام الص  

وبعد عامني ضمَّ السُّعوديون  ،ثر اهلروب إ ىل جدَّةآ، الَّذي يتعرَّضوا أليَّة مقاومٍة من جانب الشَّريف غالب
 .(5)املدينة املنوَّرة

لقد  .انيا خبطورة هذا النُّفوذ على مصاحلهاوشعرت بريط ،وامتدَّ نفوذ احلركة السَّلفيَّة على معظم اجلزيرة العربيَّة
ودخل القواسم يف اخلليج  ،والبحر األمحر ،أصبحت الدَّولة السُّعوديَّة األوىل ميتدُّ نفوذها على اخلليج العرب   

                                                           
 (.3/293انظر: استمراريَّة الدَّعوة، حممد السَّيد الوكيل ) (1)
 (.53انظر: إ مام التَّوحيد حممَّد بن عبد الوهاب، ص) (2)
 (.78املصدر السَّابق نفسه، ص) (3)
 (.3/294انظر: استمرارية الدَّعوة، د. حممد الوكيل ) (4)
 (.17العرب يف التَّاريخ احلديث، ص) انظر: العامل (5)
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 ،وأصبحت تؤث  ر على الطَّريق الرب  ي   بني أوربة والشَّرق ،ووصل نفوذها إ ىل جنوب العراق ،العرب   حتت نفوذها
أو  ،وفوق هذا وذاك فإ نَّ األسس الد  ينيَّة الَّيت ترتكز عليها هذه الدَّولة قد قطع على بريطانيا إ مكانيَّة تطويعها

 .(1)حيث كان العداء للنُّفوذ األجنيب   يف املنطقة من أهم أهداف هذه الدَّولة ،عقد االتفاقيَّات معها
ْن توجيه ضرابٍت موجعةٍ وم ْن خلفهم القوَّة ال ،لقد استطاع القواسم ألسطول اإل جنليز يف عام  سُّعوديَّة م 

 .(2)وأصبحت مياه اخلليج حتت سيطرهتم ،م1806
ياسيَّة  ،إ ذ وصلت كربالء يف العراق ،لقد بلغت الدَّولة يف زمن سعود بن عبد العزيز األوج من النَّاحية الس  

 .(3)لًة ابستثناء اليمنوخضعت هلا اجلزيرة كام ،وإ ىل حوران يف بالد الشَّام

 سابعاً: املؤامرة ضدَّ حركة الشَّيخ حممد بن عبد الوهاب:
 :ورأوا ،فكَّر شياطني اإل نس من أبناء أوربة يف النَّتائج الَّيت يصلون إ ليها لو استمرَّت الدَّولة السُّعوديَّة األوىل

فسلكوا مسالك  ،تدمري هذه الدَّولة ولذلك ال بدَّ من ،أنَّ ذلك يقضي على مصاحلهم يف الشَّرق عموماً 
 :منها ،شَّتَّ للقضاء على نفوذ الدعوة السَّلفيَّة

فقام الَّذين اعتقدوا  ،أتليب الرَّأي العام داخل داير اإل سالم ضدَّ دعوة الشَّيخ حممَّد بن عبد الوهَّاب :أوَّالً 
ا من دين اإل سالم ابلتَّصد  ي لدعوة  ،ابلبدع وليست هذه املقاومة من  ،ومقاومتها ،الشَّيخواخلرافات على أهنَّ

ٍ بل من كل   اجلهات ،جهٍة واحدةٍ  أتت من قبل املشايخ الَّذين  ،ومن كل   األطراف ،أو من طرٍف معنيَّ
ه العامَّة  ،يبغون احملافظة على ما هم عليه من البدع ،وأهل اجلهالة ،يتمسَّكون ابلنُّفوذ الَّذي يعطيهم إ ايَّ

ا من الد  ينواخلرافات ظا أتت من  ،أتت من املستفيدين من صناديق النُّذور ،أتت من سدنة القبور ،ن  ني: أهنَّ
أتت أيضًا من الَّذين  ،والز  ايرات ،واألموال الَّيت تقدَّم هلم يف موالد األموات ،الَّذين يعيشون على األطعمة

وأولئك كانوا  ،جديٍد خيالف ما اعتادوا عليهيعتقدون: أنَّ الشَّيخ حممَّد بن عبد الوهَّاب قد أتى بديٍن 
 ،حدث كلُّ ذلك بعد أن أشاع اإل جنليز ،بل ويف العامل اإل سالمي أمجع ،منتشرين أبحناء الدَّولة العثمانيَّة كل  ها

ن يه أتباع حممَّد بوالفرنسيُّون أعداء اإل سالم الفتاوى الَّيت استصدروها من علماء السُّوء بفساد ما يدعو إ ل
 .(4)عبد الوهَّاب

 ،لقد ألقى اإل جنليز ،العثمانيَّة وقيادة الدَّولة ،الدَّسُّ والوقيعة بني حركة الشَّيخ حممَّد بن عبد الوهَّاب :اثنياً 
أنَّ حركة الشَّيخ حممَّد بن عبد الوهَّاب هتدف إ ىل  :وغريهم يف روع السُّلطان حممود الثَّاين ،والفرنسيُّون

                                                           
 (.156انظر: قراءة جديدة يف اتريخ العثماني  ني، ص) (1)
 (.158املصدر السَّابق نفسه، ص) (2)
 (.94انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال، ص) (3)
 (.94انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص ) (4)



331 
 

 ،وانتزاع لواء اخلالفة ،مثَّ توحيد العامل العرب ،واالنفصال عن اخلالفة العثمانيَّة ،العرب االستقالل جبزيرة
وما   ،واستجاب السُّلطان حممود الثَّاين لوشاايت األعداء ،وإ قامة خالفٍة عربيَّةٍ  ،والقيادة من الدَّولة العثمانيَّة

ويرسل من أمناء الدَّولة من  ،النُّصح الكاذبوكان الَّالئق به أن يشكَّ يف هذا  ،كان له أن يفعل ذلك
ومل ينتبه سلطان املسلمني إ ىل خطورة تصديق هذا اخلرب املدسوس على حركٍة إ سالميٍَّة  ،يتحقَّق يف األمر

وُتكل  ُف الدَّولة الكثري  ،وّتاوب مع اقَّتاحات األعداء بوجوب القضاء عليها قبل أن يستفحل أمرها ،صادقةٍ 
 .(1)الر  جال للقضاء عليهامن األموال و 

ورأت أن تلقي عبء هذه املهمَّة على كاهل  ،وضعت الدَّولة العثمانيَّة خطَّتها حملاربة الدَّولة السُّعوديَّة األوىل
، األوَّل للقضاء على التَّوسُّع السُّعودي يف املشرق العرب    :هادفًة بذلك إ ىل غرضني ،الوالة يف األقطار اجملاورة

هت  ،واستنزاف مواردهم حَّتَّ يظلُّوا ضعافاً خاضعني للدَّولة خضوعاً اتمَّاً  ،إ ضعاف هؤالء الوالة :خرواآل فاّتَّ
إ ال أنَّ ذلك الوايل كان مشغواًل ابالرتباكات احملل  يَّة  ،إ ذ كان أقرب الوالة إ ىل جند ؛أوَّل األمر إ ىل وايل بغداد

وفشل عدَّة مرَّات يف صد    ،يقوى على جماهبة السُّعودي  ني وكان جيشه من الضَّعف حبيث ال ،يف واليته
هت الدَّولة إ ىل وايل الشَّام لعلَّه ينجح فيما فشل فيه وايل العراق ،هجماهتم على حدود العراق فكان  ،فاّتَّ

وجهها شطر ولَّت  (2)والشَّام ،وملَّا يئست الدَّولة من قدرة والهتا يف بغداد ،نصيبه من الفشل أفدح من زميله
لتصفية احلرمني »م أن يقوم حبملٍة على بالد العرب  1807فطلبت من واليها حممَّد علي عام  ،مصر

واسَّتداد سلطة الدَّولة املشرفة على الزَّوال يف جزيرة  ،من أيدي السُّعودي  ني «واستخالصهما ،الشَّريفني
م بعد َّتلُّصه من بكوات املماليك يف  1811ام ولكنَّ حممَّد علي مل يلب   طلب الدَّولة إ ال يف ع .العرب

 .(3)مذحبة القلعة
ولكنَّ اخلالف قد احنصر يف  ،ومل يبدوا اعَّتاضهم على التَّبعيَّة هلا ،إ نَّ أتباع الدَّعوة السَّلفيَّة مل يطلبوا اخلالفة

قالع عن كل    ،اإل سالم هو مطالبة السَّلفي  ني بضرورة التزام وفود احلجيج مبنهج :األول ،أمرين أساسيَّني واإل 
هو شعور الدَّولة العثمانيَّة ابحلرج والضَّعف أمام سيطرة الوهَّابي  ني على  :واألمر الثَّاين ،ما فيه خروٌج عليه

ياسيَّةحيث أدركوا أنَّ يف ذلك إ سقاطاً هليبتهم ،املدن املقدَّسة يف احلجاز  .(4)، ومكانتهم الس  
على الشَّرط الَّذي اشَّتطوه  أبال أيتوا إ ال»موقف الوهَّابي  ني من وفود حجيج الشَّام  وقد بنيَّ اجلربيت: أنَّ 

وكل   ما كان خمالفاً  ،واألسلحة ،والزَّمر ،وما يصحبهم من الطَّبل ،أن أيتوا بدون احململ «:وهو ،عليهم

                                                           
 (.95)املصدر السابق نفسه، ص (1)
 (.171انظر: العامل العرب  يف التَّاريخ احلديث، د. إ مساعيل ايغي، ص ) (2)
 (.172املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
 (.185انظر: قراءٌة جديدٌة يف التَّاريخ العثماين، ص ) (4)



332 
 

ا ذكر موقفاً مماثاًل من موكب احلج   ، كم(1)«ومل يَّتكوا مناكريهم ،فلمَّا مسعوا ذلك رجعوا من غري حج ٍ  .للشَّرع
 .(2)املصري

وبدافٍع من رسائل  ،واقتصر مرسوم السُّلطان العثماين   القاضي بطلب احلرب مع السُّعودي  ني من حممَّد علي
 ،(3)«والوصيَّة ابلرَّعيَّة والتُّجَّار ،استخالص احلرمني»على  ،وكذلك بوحٍي وتشجيٍع من اإل جنليز ،شريف جدَّة

ويف أعقاب جناح القوَّات  .تكرَّر نفس الطَّلب بعد ذلك جمد  دًا االقتصار على َّتليص احلرمني الشَّريفنيو 
بعد أن هزمت وأخفقت عدَّة مرَّات أمام أتباع الشَّيخ حممَّد بن  ،العسكريَّة يف االستيالء على بالد احلجاز

 ،(4)مصر يُقرأ يف املساجد ابستعادته للحرمني الشَّريفني عبد الوهَّاب أرسل السُّلطان حممود الثَّاين مرسوماً إ ىل
يادة العثمانيَّة.آسُّلطان العثماينَّ ليس له هدٌف وهو أمر يوحي أبنَّ ال  خر سوى عودة احلجاز للس  

 ،فقد سيطرت قوَّات حممَّد علي على مدن احلجاز ،كان من املمكن أن تنتهي هذه احلرب إ ىل هذا احلد   
وقام بطرد الشَّريف غالب  ،الَّذي اضطرَّ للسَّفر إ ليها د علي شريفًا جديدًا على منطقة احلجازوعنيَّ حممَّ 

كما أنَّ قادة الدَّعوة السَّلفيَّة السُّعودي  ني قد عرضوا عليه   ،(5)وساعدها على دخول احلجاز ،الَّذي ساند قوَّاته
وكذلك ضمَّن ردَّه على طلب الصُّلح  ،الصُّلحولكن حممد علي وضع شروطًا صعبة التحقيق لقبول  ،الصُّلح

وأمَّا الصُّلح فال أنابه بشروٍط وهو أن يُدفع لنا كلُّ ما صرفناه على العساكر ) :فيقول ،هتديدًا يرويه اجلربيت
 والذَّخائر الَّيت كانت ،واستلمه من اجلواهر ،وأن أييَت بكل   ما أخذه ،من أوَّل ابتداء احلرب إ ىل وقت اترخيه

ويتم  ،ويتالقى معي وأتعاهد معه ،وأن أييت بعد ذلك ،وكذلك مثن ما استهلك منها ،ابحلجرة الشَّريفة
 .(6)(فنحن ذاهبون إ ليه ؛ومل أيت   ،وإ ن أىب ذلك ،صلحنا بعد ذلك

 اثمناً: حقيقة محلة حممَّد علي على احلجاز وجند:
  ،عبد الوهَّاب مل تكن بني قوَّات يدين طرفاها ابإل سالموأتباع الشَّيخ حممَّد بن  ،إ نَّ احلرب بني حممَّد علي

بل إ نَّ هذه احلرب كانت بني قوَّة إ سالميٍَّة ليست  ،كما حياول البعض أن يصفها  ،كما مل تكن حراًب عربيَّةً 
 ،اإل سالمي    األساسيَّة للد  ين ئ، وحرصًا على العودة إ ىل املبادولكنَّها أبدت غريةً  ،هلا أيَّة أطماٍع سياسيَّةٍ 

أمَّا القوَّة  ،عن الد  اير اإل سالميَّة (الكفَّار)كما أظهرت محاساً يف دفع خطر املستعمرين   ،وهي القوَّة السُّعوديَّة
فأغلبها من  ؛واملرسلة من قبل وايل مصر   والَّيت مل تكن مصريَّة أبي   صورٍة من الصُّور ،الَّيت حاربتها

                                                           
 (.111انظر: من أخبار جنٍد واحلجاز، حممد أديب غالب، ص ) (1)
 (.112، 111)املصدر السَّابق نفسه، ص  (2)
، ص ) (3)  (.186قراءٌة جديدٌة يف التَّاريخ العثماين  

 (.110انظر: من أخبار احلجاز وجند، حممَّد أديب غالب، ص ) (4)
 (.100املصدر السَّابق نفسه، ص ) (5)
 (.149ه ، أديب غالب، ص ) 1328عجائب اآلاثر أخبار يوم اخر ذي القعدة سنة  (6)
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وال حيمل أغلب قادهتا من اإل سالم  ،(1)وبعض الضُّبَّاط الفرنسي  ني ،والنَّصارى ،وبعض األتراك ،األرانؤوط
وهو  ،والورع ،ويصو  ر لنا املؤر  خ اجلربيت طبيعة هذه القوَّة من خالل تعليق َمْن وصفه ابلصَّالح ،سوى االسم
 :فيقول ،ةعلى هزمية هذه القوَّات يف البداية أمام أتباع الدَّعوة السَّلفيَّ  ،شاهد عيانٍ 

بَ ْتنا  ،وال ينتحل مذهبنا ،وفيهم من ال يتديَّن بدينٍ  !وأكثر عساكران على غري امللَّة ..أين لنا النَّصر) وصح 
املؤمنون ينتظمون صفوفًا خلف إ ماٍم  ،وال تقام به فريضةٌ  ،وال يسمع يف عرضينا أذانٌ  ،صناديق املسكرات

فتتقدَّم  ،وصلُّوا صالة اخلوف ،الة واحلرب قائمٌة؛ أذَّن املؤذ  نوإ ذا حان وقت الصَّ  ،واحٍد خبشوٍع وخضوعٍ 
م مل يسمعوا به فضاًل عن رؤيته ؛وعسكران يتعجَّبون من ذلك ،وتتأخَّر األخرى للصَّالة ،طائفٌة للحرب  ،ألهنَّ

الشَّاربني  ،لل  واطوا ،املستبيحني الز  ىن ،احملل  قني الذُّقون ،وينادون يف معسكرهم هلمُّوا إ ىل حرب املشركني
 ،واستولوا عليها ،وملَّا وصلوا بدراً  ،فوجدوهم غلفًا عري خمتونني ،وكشفوا عن كثرٍي من قتلى العسكر ،اخلمور

 ،وبناهتم ،وأخذوا نساءهم ،هنبوهم ؛وهبا أهل العلم الصُّلحاء ،وهبا خيار النَّاس ،واخليوف ،وعلى القرى
 .(2)(وكتبهم ،وأوالدهم

غري  ،متعد  اًي على حدود هللا تعاىل ،بل كان خمالفًا للشَّرع ،علي مل يكن متقي  دًا بشرع هللا يف حربهإ نَّ حممَّد 
ويهتك األعراض من املسلمني  ،وأيخذ األموال ،ويدم  ر ،فهذا جيشه يقتل ،مباٍل أبحكام اإل سالم

دين  .املوح  
، ومن وال ُّتهزوا على جريحٍ  ،ال تتبعوا مدبراً ) :فهذا علي    رضي هللا عنه   يف موقعة اجلمل يقول ألصحابه

 .(3)(منٌ آألقى سالحه فهو 
كم والن  ساء.) :وقال وإ نَّ الرَّجل ليتناول املرأة ابجلريدة، أو  ،وسبنب أمراءكم ،وإ ن شتمن أعراضكم ،. وإ ايَّ

 .(4)..(.وعقبه من بعده ،اهلراوة فيعريَّ هبا هو
وال يقتلون  ،وكانوا ال جيهزون على جريحٍ  ،شهدت صف  ني» :هللا عنه   قالوعن أب أمامة الباهلي     رضي 

 .(5)..«وال يسلبون قتيالً  ،مول  ياً 
ً  ،ومهامجة الد  رعيَّة مل تكن مطلبًا ملحَّاً  ،إ نَّ السُّلطان العثماينَّ كان يكفيه خضوع احلجاز حلكمه أو ضرورايَّ

ألنَّ  ؛شد  داً يف شروط الصُّلح ممَّا يدلُّ على حرصه على استمرار احلربوكان حممَّد علي مت ،للدَّولة العثمانيَّة

                                                           
 (.233انيَّة، د. حممَّد أنيس، ص )انظر: الدَّولة العثم (1)
 (.188انظر: قراءٌة جديدٌة يف التَّاريخ العثماين، ص ) (2)

 (.15/263رواه ابن أب شيبة، كتاب اجلمل ) (3)
 (.3/463نصب الرَّاية للزَّيلعي ) (4)
 ( بسنٍد صحيٍح، ووافقه الذَّهيب.2/155احلاكم يف املستدرك ) (5)
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ياسة الربيطانيَّة يف املنطقة  ،هدفه من هذه احلرب خدمة أطماعه التَّوسُّعيَّة يف إ طار ما تسمح به أهداف الس  
ملنطقة أبسرها سواٌء يف البحر يف ا بعد أن أصبحت الدَّولة السُّعوديَّة تشك  ل خطراً ابلغاً على الوجود الربيطاين

وأصبحت بريطانيا حتسُّ بتهديٍد  ،أم يف وصوهلا إ ىل الطَّريق الرب  ي   عرب العراق ،أم يف اخلليج العرب    ،األمحر
ا محلة صليبيَّة يف ثوٍب إ سالميٍ  يعدُّ وصفاً  ،حقيقيٍ  ملصاحلها يف الشَّرق وهلذا فإ نَّ وصف هذه احلملة أبهنَّ

 .(1)حقيقيَّاً 
خرج حممَّد علي  ؛وحتطم نصف جيشه ،عندما اهنزم طوسون بن حممَّد علي أمام األمري عبد هللا بن سعود

مه ابلتَّ وقبض على شريف مكَّة غالب بن مساعد ،م 1813بنفسه إ ىل احلجاز عام  مر مع آ، واهتَّ
ح شريف مكَّة من موظَّفي حممَّد وبذلك أصب ،ومتاعٍ  ،وأاثثٍ  ،وصادر كلَّ ما ميلك من أموالٍ  ،السُّعودي  ني

م على القوَّات السُّعوديَّة يف موقعة  1815ومل يلبث أن انتصر حممَّد علي يف يناير  .علي يف احلجاز
بل من أهم املعارك يف اتريخ  ،من أكرب وقائع احلرب الوهَّابيَّة»وهي املوقعة الَّيت يعتربها البعض  ،(2)بسل

 .(3)«مصر احلرب   
بل عاد إ ىل مصر اتركًا ابنه طوسون  ،حممَّد علي يف اجلزيرة العربيَّة ليتابع النَّصر الَّذي أحرزهومل ميكث 

وأسرع ابلزَّحف على  ،وسرعان ما متكَّن طوسون من هزمية السُّعودي  ني هزميًة جديدًة ألوَّل مرَّةٍ  ،(4)ابحلجاز
وأصبح الطَّريق إ ىل الد  رعيَّة مفتوحاً  ،احتلَّ الشَّبية مثَّ  ،فبلغ يف زحفه مدينة الرَّس    ،جند القسم الشَّمايل من

ودارت  ،والقرى ،ومحاية للمدن ،وأسرع األمري عبد هللا بطلب فتح ابب املفاوضات حقنًا للد  ماء ،أمامه
 :املفاوضات بني الطَّرفني على مشروع الصُّلح ابلشُّروط التَّالية

 .يَّة  احتالل القوَّات املصريَّة الد  رع 1
 .فيسافر إ ىل اجلهة الَّيت يريده أن يسافر إ ليها ،  أن يضع األمري عبد هللا نفسه حتت تصرُّف طوسون ابشا 2
قبل حممَّد علي إ ىل حني املوافقة  وأن يكون خاضعاً حلكم املدينة من ،  أن يؤم  ن األمري عبد هللا سبل احلج    3

 .على الصُّلح
 .يف حالة االت  فاق عليها   انفذة املفعول إ ال بعد إ قرارها من حممَّد علي   أال تصبح هذه الشُّروط   4

                                                           
 (.189التَّاريخ العثماين، ص ) انظر: قراءٌة جديدٌة يف (1)
 (.235   199انظر: الدَّولة السُّعوديَّة األوىل، د. عبد الرَّحيم عبد الرَّمحن، ص ) (2)
 (.172انظر: قراءٌة جديدٌة يف التَّاريخ العثماين، ص ) (3)
 (.172املصدر السابق نفسه، ص ) (4)
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وقرَّر إ رسال وفد إ ىل مصر للتَّفاوض مع حممَّد علي  ،غري أنَّ هذه الشُّروط مل تقبل من جانب األمري عبد هللا
 ،أتهَّب السُّعوديُّون للحربو ،إ ال أنَّ الوفد فشل يف مسعاه بسبب تشدُّد الباشا ،مباشرًة حول شروط الصُّلح

 .(1)قيادة ابنه إ براهيم ابشام ب 1816فأرسل حممَّد علي محلًة جديدًة عام  ،والقتال
 ،وشقراء ،وبريدة ،وجنح يف االستيالء على مدن عنيزة ،وزحف إ براهيم ابشا بقوَّاته من احلجاز صوب جندٍ 

وهي سياسٌة كان من شأهنا  ،سياسة املالينة مع القبائل واتَّبع إ براهيم يف زحفه ،وإ خضاع كل   منطقة القصيم
ذ يف بداية األمر  ،ومينح اهلبات للنَّاس ،إ ذ كان يعقد دائمًا اجملالس ؛استمالة عدٍد كبرٍي من أهل جند واَّتَّ

زحفه  واستطاع خبربائه العسكري  ني الفرنسي  ني أن يواصل ،والسَّلب ،فمنع النَّهب ،أسلوابً استعطف به القبائل
سبتمرب  9أبريل إ ىل  6من  وكان حصارًا طوياًل استمرَّ  ،حَّتَّ الد  رعيَّة الَّيت ضرب احلصار عليها ملناعتها

حيث أرسل من هناك  ،ودخول إ براهيم الد  رعيَّة ،وانتهى ابستسالم األمري عبد هللا بن سعود ،م1818
لقد ُشه  ر ابألمري عبد هللا  (2)سل من القاهرة إ ىل إ ستانبولمثَّ أر  ،األمري السُّعودي يف حراسٍة مشدَّدٍة إ ىل مصر

ٍم كاملة مثَّ أمر إب عدامه شنقاً  وستظهر حقيقة  (3)فرمحة هللا على ذلك املظلوم ،يف شوارع إ ستانبول ثالثة أايَّ
الشَّيخ أمحد احلنبلي إ نَّه الَّذي دعا إ ىل الصُّلح صلح أهل اجلزيرة من خالل رسالٍة وجَّهها  .مقتله يوم األشهاد

م يعَّتفون إب مارة السُّلطان العثماين :لقد بيَّنوا ،إ ىل طوسون م ال خيرجون على دولة اخلالفة ،أهنَّ فَل َم إ ذاً   ،وأهنَّ
 ،وهكذا أزهقت أرواح املسلمني أبيدي بعضهم البعض ؟كان اإل صرار على توجيه القوَّات إ ىل جزيرة العرب

 .نتيجة كيد األعداء
إ نَّ حممَّد  ؟!فلماذا هذا االعتداء املتعمَّد ،قام أهل اجلزيرة مبساندة مسلمي مصر عندما احتلَّها الفرنسيُّون لقد

م يفعلون ذلك  علي استطاع بواسطة الزُّعماء الَّذين يُنسبون إ ىل اإل سالم أن يُقنع كثريًا من عوام   النَّاس أبهنَّ
وأنَّ اهلدف من ذلك منع جزيرة العرب  ،والطَّاعة ،له عليهم حقُّ السَّمع الَّذي ،امتثااًل ألمر خليفة رسول هللا

 .(4)من االنفصال عن جسد دولة اخلالفة
ومسح هلم  ،أنَّه أعطى والءه ألعداء اإل سالم :بدليل ،والرباء كانت غائبًة متاماً عن حممَّد علي ،إ نَّ قضيَّة الوالء

وهذه نتيجٌة عمليٌَّة لوصول اتجر دخان ظلَّ غري معروف النَّسب  ،حتفهاويقودوا األمَّة معه إ ىل  ،أبن يقودوه
 .(5)إ ىل سدَّة احلكم يف بالد املسلمني

                                                           
 .(345   339انظر: الدَّولة السُّعوديَّة األوىل، ص) (1)
 (.174انظر: العامل العرب  يف التَّاريخ احلديث، ص ) (2)
 (.174املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
 (.96انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص ) (4)
 املصدر السَّابق نفسه. (5)
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عاصمة الدَّولة السُّعوديَّة األوىل يف أيدي  ،لقد كانت سعادة بريطانيا كبريًة عندما علمت بسقوط الد  رعيَّة
لسَّلفيَّة الَّيت دعمت القواسم يف جهادهم ضدَّ بريطانيا يف فقد كانت هي الدَّولة ا ،(1)قوَّات إ براهيم ابشا

خاصًَّة يف  ،وهنا جيدر بنا أن نسأل ،(2)كما أسلفنا  ،ممَّا يعين هتديد املصاحل الربيطانيَّة يف اهلند ،اخلليج العرب
وجيوش  ،د عليلو أنَّ جيوش حممَّ  :لنقول ،تلك األحداث الَّيت عاشها العامل اإل سالميُّ يف اترخيه احلديث

ل َتق فا معًا يف وجه األطماع األوربيَّة  ،الدَّولة العثمانيَّة تعاونت مع الدَّولة السُّعوديَّة األوىل بداًل من أْن حتارهَبا
خاصًَّة: أنَّ الدَّولة السعوديَّة دولٌة  ،إ نَّه لو متَّ ذلك لتغريَّ وجه التَّاريخ ،وبريطانيا بوجٍه خاص ٍ  ،بشكٍل عام ٍ 

 ،والعامل اإل سالميُّ يف تلك الفَّتة يف أمس   احلاجة إ ليها ،سلمٌة أقامت دعائمها على املبدأ السَّلفي الصَّحيحم
فأسرعت بزف   التَّهاين إ ىل إ براهيم  ،وعلى أيَّة  حاٍل فلقد أدركت بريطانيا مدى االستفادة من هذه الظُّروف

 لتقدمي التَّهنئة (3)وبعثت ابلكابنت جورج فورسَّت سادلري ،اتيَّة هلامن مبدأ االحتواء يف ضوء املصاحل الذَّ  ،ابشا
براهيم ابشا الستيالئه على الد  رعيَّة  ،وحملاولة إ جياد قاعدٍة ميكن من خالهلا التَّنسيق بني قوَّات الباشا الرب  يَّة ،إل 

 .(4)أتباع الدَّولة السُّعوديَّة األوىل ،سموالقوَّات الربيطانيَّة البحريَّة للقيام بعمٍل حربٍ  مشَّتٍك ضدَّ القوا
ويف بداية حكمه دخل يف مفاوضاٍت معهم استمرَّت أربعة أشهر  ،وحممَّد علي قدميةٌ  ،إ نَّ العالقة بني بريطانيا

وهو ما  ،بل وطلب وضع نفسه حتت محايتهم ،ورغبته املخلصة يف االرتباط هبم ،أكَّد فيها حممَّد علي جد  يَّته
األمر الَّذي أدَّى   بعد اقتناعهم بذلك   إ ىل َّتل  يهم عن  ،تقرير فريزر الَّذي توىلَّ التَّفاوض معه يؤك  ده

وقد تضمَّن التَّقرير الَّذي أعدَّه قائد احلملة فريزر الَّذي تفاوض مع رسل حممَّد  ،أصدقائهم من املماليك
فقد جاء  ،م أهمَّ جوانب هذه املفاوضات1807أكتوبر سنة  16نرال مور يف والَّذي أرسله إ ىل اجل ،علي
 ،موضع نظركم فحوى حمادثٍة جرت بني ابشا مصر ..ليكون ؛أرجو أن تسمحوا يل أبن أبسط لكم) :فيه

أثناء قيامهما مبهمَّتهما لدى مسوه   ولديَّ ما جيعلين أعتقد أنَّ  «فيلوز»والكابنت  «شريوك»وامليجر جنرال 
وصادٌق فيما يقَّتحه   لقد أبدى  ،الٍت خاصٍَّة كثريٍة أخرى كانت يل معه   أبنَّه جاد  هذه احملادثة   ومن ات  صا

ووعدانه إب بالغ مقَّتحاته إ ىل  ،حممَّد علي ابشا وايل مصر رغبته يف أن يضع نفسه حتت احلماية الربيطانيَّة
جنليزيَّة للنَّظر فيهاكي يقوم هؤالء إب بالغها إ ىل   ؛الرُّؤساء يف قيادة القوَّات الربيطانيَّة ويتعهَّد  ،احلكومة اإل 

أو أي   جيٍش اتبٍع لدولٍة أخرى من الدُّخول إ ىل اإل سكندريَّة  ،حممَّد علي من جانبه مبنع الفرنسي  ني واألتراك
ولكنَّه ال مناَص له من  ،وحليٍف لربيطانيا العظمى ،ويعد ابالحتفاظ ابإل سكندريَّة كصديقٍ  .من طريق البحر

                                                           
 (.1/198انظر: دراساٌت يف اتريخ اخلليج العرب احلديث واملعاصر ) (1)
ياسي، د. حممَّد عراب، ص )انظر: ات (2)  (.43   42ريخ األحساء الس  
 (.1010   2/1009ج ج لورمير: دليل اخلليج التَّارخيي ) (3)
 (.112انظر: حروب حممَّد علي يف الشَّام، د. عايض الرُّوقي، ص ) (4)
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 ،ألنَّه ال ميلك سفنًا حربيَّةً  ؛إ ذا وقع هجوٌم عليه من جهة البحر ؛النتظار أن تعاونه إ جنلَّتا بقوَّاهتا البحريَّةا
ويوافق حممَّد علي ابشا يف الوقت نفسه على تزويد كل   السُّفن الربيطانيَّة الَّيت تقف على بعٍد من اإل سكندريَّة 

 .(1)(عند إ عطائها إ شارًة يصري االت  فاق عليها مبا قد حتتاج إ ليه من ماء الن  يل
 ؛بني حممَّد علي واإل جنليز على ما بلغه من معلوماٍت حول االت  فاق« دروفيت»وقد علَّق القنصل الفرنسي 

مثل هذه املعاهدة عند إ برامها سوف حتق  ق األغراض الَّيت توخَّاها اإل جنليز )الَّذي هو من نوع معاهدة أبنَّ 
إ رسال محلتهم على مصر إ ن مل يَ ُفق أثرها من هذه النَّاحية كلَّ ما كان يتوقَّعه هؤالء من إ رسال هذه من 

 .(2)(احلملة
 ،وإ خالئهم اإل سكندريَّة ،ومل يشأ اإل جنليز اإل عالن عن كل   ما احتوته بنود هذه االت  فاقيَّة يف أعقاب توقيعها

يُّث يف ذلك ملا حتتويه من إ عالن العداء الواضح حيث رأت بر  ،وتسليمها إ ىل ابشا مصر يطانيا ضرورة الَّتَّ
جنليزيَّة هلا مصاحلها  ،للدَّولة العثمانيَّة ملساندهتا حلاكم يريد االستقالل عنها يف وقٍت كانت الد  بلوماسيَّة اإل 

 .(3)؛ إ ن أمكننطقةواالستفادة منها ومن عميلها اجلديد لبسط نفوذها على امل ،الكربى مع دولة اخلالفة

 اتسعاً: ثورة اليوانن:
ذت لذلك اهلدف وسائل متعد  دةً  ،كانت أوربة حريصًة على متزيق الدَّولة العثمانيَّة إ اثرة الفنت  :منها ،واَّتَّ

ل جزءًا من كانت بالد اليوانن تشك     .وتفجري الثَّورات الدَّاخليَّة بدعمها املاد  ي   واملعنوي    ،والد  ينيَّة ،الطَّائفيَّة
وكانت حُتكم  ،وأرايفها للصَّلوات اخلمس يف اليوم واللَّيلة لقروٍن عديدةٍ  ،ويؤذَّن يف مدهنا ،داير اإل سالم

 ،أو غريهم من الدُّول األوربيَّة ،وكان ذلك ال يروق لزعماء النَّصارى سواٌء من اليوانن ،بشريعة اإل سالم
هدفها إ حياء  ،وغريها ،ويف روسيا ،ٍة يف داخل بالد اليواننولذلك شرعوا يف أتسيس مجعيَّاٍت سر  يَّ 

ولو  ،اإل مرباطوريَّة البيزنطيَّة القدمية على أن تكون حتت إ دارة البطريركيَّة األرثوذكسيَّة الرُّوميَّة يف إ ستانبول
ر  يَّة املناهضة ورجال الد  ين أعضاء أصلي  ني يف هذه اجلمعيَّات ا ،والقساوسة ،أصبح كثرٌي من البطارقة لس  

وحتريكهم للثَّورة ضدَّ الدَّولة  ،وقام رجال الد  ين ابستخدام نفوذهم على الشَّعب .(4)للدَّولة العثمانيَّة
وجند  ،وخصوصًا روسيا ،وكان القساوسة ورجال الد  ين على صالٍت وثيقٍة بزعماء الدُّول األوربيَّة ،العثمانيَّة

 ،وشعبها ،والتَّعاون على تدمري الدَّولة العثمانيَّة ،تدلُّ على هذا االت  صال من أجل التَّنسيقوثيقًة اترخييًَّة هامًَّة 
 :ومقو  ماهتا

                                                           
 (.857، 2/856انظر: مصر يف مطلع القرن التَّاسع عشر، د. حممَّد فؤاد شكري ) (1)

 (.2/826صدر السَّابق نفسه )امل (2)
، ص ) (3)  (.174انظر: قراءة جديدة يف التَّاريخ العثماين  
 (.57، 56انظر: دور الكنيسة يف هدم الدَّولة العثمانيَّة، ثراي شاهني، ص ) (4)
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إ ىل قيصر روسيا يبني   له فيه كيفيَّة هدم الدَّولة العثمانيَّة من  «جرجيو ريوس»وهذا نصُّ رسالة البطريرك )
 (:الدَّاخل

اً  ؛لعثماني  ني ابملواجهة العسكريَّةوتدمري األتراك ا ،من املستحيل سحق)  ،ألنَّ األتراك العثماني  ني ثوريُّون جدَّ
ا تنبع  ،وهم أصحاب عزَّة نفٍس واضحةٍ  ،وواثقون من أنفسهم ،ومقاومون وهذه اخلصال الَّيت يتمتَّعون هبا إ َّنَّ

 ،واترخيهم ،ضًا من قوَّة تراثهموأي ،وتشبُّعهم هبذه العقيدة ،وقدره ،ورضائهم بقضاء هللا ،من ارتباطهم بدينهم
 .واحَّتامهم لكبارهم ،وقادهتم ،ومؤازرهتم لسلطاهنم ،وطاعتهم

هوهنم ،جمتهدون ،وهم جمدُّون ،األتراك العثمانيُّون أذكياء ويقودوهنم يف  ،متجاوبون مع رؤسائهم الَّذين يوج  
 ،وشدَّة املراس ،والتَّصميم ،فهي تتميَّز ابلقناعة ،الطَّريق اإلجياب الصَّحيح ممَّا جيعلهم قوًَّة هائلًة خُيشى منها

 .والثَّبات عند املواجهة
ا أتيت من قوَّة متسُّكهم بدينهم، وارتباطهم  ،بل وبطوالهتم ،إ نَّ كلَّ مزااي األتراك العثماني  ني هذه وشجاعتهم إ َّنَّ

 ولذا: ،وصالبة أخالقهم ،وتقاليدهم ،أبعرافهم
وروابطهم  ،وحتطيم روحهم املعنويَّة ،وقادهتم ،شعور الطَّاعة عندهم ّتاه سلطاهنم ال بدَّ من كسر :أوَّالً 

وسلوكيَّات غريبة ال تتواءم مع تراثهم الوطين  ،تعويدهم التَّعايش مع أفكار :وأقصر طريق لتنفيذ هذا ؛الد  ينيَّة
 .واملعنوي

 ،ات اخلارجيَّة الَّيت يرفضوهنا من إ حساسهم بعزَّهتمال بدَّ من إ غراء األتراك العثماني  ني لقبول املساعد :اثنياً 
 .حَّتَّ لو أدَّى ذلك إ ىل إ عطائهم قوًَّة وقدرًة ظاهرتني فقط ملدٍَّة حمدودةٍ  ؛وتعويدهم عليها

هتم اتيَّة ،ويف اليوم الَّذي هتتزُّ فيه معنوايَّ ت والرَّوابط هي الَّيت تدفع ،ستهتزُّ قدراهتم الذَّ هم حنو فهذه املعنوايَّ
الَّيت تبدو يف الشَّكل أكرب ممَّا هي عليه يف الواقع يف  ،وكثرهتم العدديَّة ،إ ضافًة إ ىل قدراهتم األخرى ،النَّصر

 .ووجودهم يف اجملتمع الدويل ،واحلكم ،السَّيطرة
إ فسادهم  :م   أيوأذهاهن ،تصوُّراهتم وتدمريهم إب عالء أمه  يَّة وقيمة األمور املاد  يَّة يف ،كذلك ميكن هدمهم

غراءات املاد  يَّة   فإ نَّه ليس بكاٍف إ حراز انتصاراٍت عليهم يف ميدان احلرب العسكريَّة فقط ولكن  ،ابإل 
 ،يكون سببًا يف تنبُّههم ،ألنَّه إ ذا اتُّبع طريق احلرب   وحده   لتصفية الدَّولة العثمانيَّة ؛العكس هو الصَّحيح

 .وتدمريٍ  ،ولوطنهم من َّتريبٍ  ،ويُبيَّت يف اخلفاء هلم ،عرفة حقيقة ما خيطَّطووصوهلم مل ،وسرعة إ يقاظهم
اتيَّة َيت ه م الذَّ واالجتماعيَّة ومكانتهم الدَّوليَّة دون أن  ،إ نَّ ما جيب علينا عمله هو إ كمال هذه التَّخريبات يف بُ ن ْ

 .(1)(يشعروا بشيءٍ 
                                                           

 .(72إ ىل  70دور الكنيسة يف هدم الدَّولة العثمانيَّة، أتليف ثرايَّ شاهني، ترمجة حممَّد حرب، ص ) (1)
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وكان يستخدم كلَّ  ،بول عضوًا فعَّااًل يف خدمة اجلمعيَّةبطريرك إ ستان «جرجيو ريوس»لقد كان البطريرك 
ر  يَّة الَّيت تسعى لقيام دولة اليوانن الكربى وكانت خطوات  ،موظَّفيه وكلَّ نفوذه لتنفيذ أوامر اجلمعيَّة الس  

 :اجلمعيَّة كالتَّايل
يف  ،وأكثرهم نفوذاً  ،لقيام بتسجيل أغنياء الرُّوموا ،  إ نشاء مجعيَّاٍت سر  يٍَّة يف كل   مكاٍن يف الدَّولة العثمانيَّة 1

 .واملعنويَّة ،كان هذا من أجل ضمان املساعدات املاد  يَّة  ،هذه اجلمعيَّات
 .  تعيني املشهورين من اهليليني  ني من رجال الكنيسة رؤساء للجمعيَّة 2
ر  يَّ  3  .ة  أتسيس شركاٍت ّتاريٍَّة لتأمني مصدٍر مايلٍ  للجمعيَّة الس  
فادة من الشَّباب اهليليين الَّذي يدرس يف أوربة 4  .  اإل 
 .(1)  العمل على أتمني مساعدة الدُّول الكربى 5

ر  يَّة يف بالد املورة ، وعملت املكائد للتَّخلُّص من العوائق الدَّاخليَّة ،وخارجها ،وامتدَّت شبكات اجلمعيَّة الس  
ر  يَّة يف ويف هذا ال ،م1821وأعلنت مترُّدها عام  تَّمرُّد قام جرمانوس أسقف ابتراس   رئيس تنظيم اجلمعيَّة الس  

.. (واقتلي األتراك ،هيَّا أفيقي !اي أيَّتها األمَّة اليواننيَّة)وأخذ يصيح  ،املورة   حبمل علم عليه صورة مرمي بزعمه
 .وانتشاره ،تَّمرُّد قد بدأ يتَّسع نطاقهلا ويف هذا الوقت أيضاً كان ،ويدعو كلَّ الرُّوم للحرب ضدَّ العثماني  ني

 .وقاده رجال الد  ين ،ودينيَّةً  ،مكتسباً شخصيًَّة وطني  ةً  ،م1821بدأ هذا التَّمرُّد عام 
نوزاد )واحملامي الَّتُّكي  ،رئيس مجهوريَّة قربص السَّابق يف حواٍر أجراه معه الصَّحفي« مكاريوس»وقد صرَّح 

ا تعلمون ...) :م بقوله 1951عام  (قراكيل   ضدَّ العثماني  ني   عام  أنَّ الكنيسة قادت مترُّد اليوانن :رمبَّ
م أوَّل من رفع راية التَّمرُّد :أي ؛وكان القساوسة هم الَّذين أخذوا بزمام املبادرة ،م1821 وعن طريقهم  ،أهنَّ

 .(3)احلر  يَّة هي الفكرة املثلى للمسيحيَّة إ نَّ  :مثَّ قال (2)(حصلت اليوانن على استقالهلا من الدَّولة العثمانيَّة
والقصبات أبنَّ اهلجوم على األتراك   للقضاء  ،لقد ُكل  ف القساوسة إب بالغ القرى ،أنَّ هذا هو الواقع :واحلقُّ 

ر   ألحٍد قبل موعده احملدَّد ،عليهم   سيحدث ليلة عيد الفصح علم  ،وأخذوا يقسمون بعدم إ فشاء هذا الس  
ولكن مل ّتَ ْد هذه  ،فانسحبوا   من قبيل االحتياط   إ ىل القالع ،نيُّون من بعض أصدقائهم هبذا املوقفالعثما

 .فسقطت واحدٌة تلو األخرى يف أيدي العصاة املتمر  دين ،فلم تقَو على الصُّمود ،القالع مدداً 
ٍة قليلٍة   حوايل ثالثة أسابيع   استطاع املتمر  دون خالهلا ال ابستثناء املقاومة  ،سَّيطرة على املورة كل  هاويف مدَّ

  وهي مركز والية املورة   حيث استمرَّت هذه املقاومة  (تريبوليجة)الشَّديدة الَّيت أبداها العثمانيُّون يف قلعة 
                                                           

 (.60املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)

 (.65دور الكنيسة يف هدم الدَّولة العثمانيَّة، ص ) (2)
 (.65املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
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اء هذا التَّمرُّد   وقد قتل الرُّوم   بوحشيٍَّة منقطعة النَّظري   العثماني  ني الَّذين وقعوا يف األسر   أثن ،شهورًا عديدةً 
 .وسلبوا أمواهلم

ودائمًا يف تعاوٍن وثيٍق  (الفكرة العظمى)وقويٍَّة بكبار رجال مجعيَّة  ،كان رجال الد  ين على صلٍة مستمرَّةٍ 
ودفعت هلم الكنيسة األموال من  ،والبغدان ،وساعد القساوسة يف األديرة القوَّات الرُّوميَّة يف األفالق .معهم

 .صناديقها
كما مسحوا هلم ابستخدامها   ،والبارود ،ذلك مسح القساوسة للمتمر  دين ابستخدام األديرة خمازن للمدافعك
 .هلم ئ( مالجاألديرة :أي)

من أجل التَّخلُّص من األتراك متاماً ) :قال له فيها ،رسالة إ ىل القنصل الرُّوسي« ابلياابدرا»وقد أرسل املطران 
 (.لشَّعب املتمر  دجيب أن تقوم روسيا مبساعدة ا

ولكن ال بدَّ أن  ،دوراً كبرياً يف مترُّد الرُّوم ضدَّ احلكم العثماين كما ذكران سابقاً « جرجيوريوس»لعب البطريرك 
يه الرُّوم ابسم  ،نوض  ح: أن هذا البطريرك رغم أنَّه كان عضوًا يف مجعيَّة مبدأ إ قامة اليوانن الكربى أو ما يسم  

ا تستنكر فق ،الفكرة العظمى ياسة الرُّوسيَّة وقتها   أهنَّ د خاف عندما أعلنت روسيا   حسب مقتضيات الس  
ضدَّ  (بيان احلرمان)إ ىل إ صدار مرسوٍم مسَّاه ابسم « جرجيوريوس»فاضطرَّ البطريرك  ،عصيان األرثوذكس

 .(1)املتمر  دين
أنَّ خطَّة إ قامة دولة اليوانن ) :قٍة مفادهااستطاعت املخابرات العثمانيَّة أن أتيت مبعلوماٍت مؤكَّدٍة وموثَّ 

 .(2)(األرثوذكسيَّة الكربى قد أعدَّها البطريرك بنفسه
 ،وأصدر أوامره لتفتيش مقر   البطريرك ،وعندما وصلت األخبار للسُّلطان حممود الثَّاين أصابته الدَّهشة
أدَّت عند تنفيذها إ ىل وقوع  ،حكاٍم ابلغٍ واستطاع علي ابشا أن يقوم إب عداد خطَّة مدامهة البطريركيَّة إب  

 .الواثئق املشار إ ليها يف أيدي املسؤولني ورجال احلكومة
واملعلومات  ،تلك اخلطاابت املوجَّهة إ ىل القساوسة الَّذين قادوا العصيان يف املورة ؛كان من بني هذه الواثئق

اذ التَّدابري الالزمة   للعصيان   يف  ر  يَّة الَّيت تتكتَّم الدَّولة  ،واالستعدادات ،إ ستانبولالصَّادرة الَّت   تيبات الس   والَّتَّ
واملعلومات الَّيت وصلت إ ىل  ،واملراسالت ،مثَّ سرَّهبا أمراء الرُّوم التَّابعون للكنيسة ،العثمانيَّة عن أخبارها

وأخبار األسلحة  ،داد الرُّوميَّة يف روسياوفرنسا   خاصًَّة معلومات مراحل االستع ،البطريركيَّة من سفاريت إ جنلَّتا

                                                           
 (.66دور الكنيسة يف هدم الدَّولة العثمانيَّة، ص ) (1)
 (.67املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
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ر  يَّة وبياانت ونداءات طلب املعونة املوجَّهة إ ىل كل    ،يف مدينة أوديسا املرسلة من مركز اجلمعيَّة الس  
 .للبطريركيَّة من أجل العصيان ،وإ يصاالت دفع نقود املساعدات املاليَّة ،األرثوذكس يف مجيع أحناء العامل

إ نَّه هو الَّذي  :ومل ينكر البطريرك أيَّ شيٍء من هذا؛ حيث قال ،ذا يف أيدي احلكومة العثمانيَّةوقع كلُّ ه
 .وقد عرفتهم احلكومة ،وكان له شركاء يف اجلرمية ،وقَب ل التُّهم املوجَّهة إ ليه ،قام بعمل كل   شيءٍ 

وقد نف  ذ حكم  .(1)مثَّ إ عدامه ،من منصبه «جرجيوريوس»وأصدر السُّلطان حممود الثَّاين فرماانً بعزل البطريرك 
عدام يوم عيد الفصح عند الرُّوم األرثوذكس خر النتخاب شخٍص حيلُّ حملَّ آ، مثَّ أصدر السُّلطان فرمااًن اإل 

فارتعدت مجاعته هلعًا بعد  ،ترمجان الد  يوان اهلمايوين« إستافراكي بك»وسلَّم الفرمان إ ىل  ،البطريرك السَّابق
 .(2)بطريركاً  (أواينيوس)مثَّ انتخبوا  ،وقرأ على املسؤولني ذلك الفرمان ،إ ىل البطريريكيَّة« إستافراكي»ه توجي

حَّتَّ أنَّ  ،وقد أثَّر ذلك أتثرياً كبرياً يف إ عادة السُّكون ،وشرعت احلكومة العثمانيَّة يف إ عدام بعض قادة التَّمرُّد
ووصل به األمر إ ىل أن يرسل ما  .  يف املورة   وبني احلكومة العثمانيَّة البطريرك أصبح واسطًة بني املتمر  دين

ذن ابلدَّعوة إ ىل االستئمان  «عرض حال»يسمَّى ب   ولقد استجابت  «.طلب األمان»يطلب فيه اإل 
اسَّتدُّوا ف ،ومتَّ العفو على كل   من أظهر النَّدم على ما فعله ،السُّلطات العثمانيَّة ملساعي البطريرك اجلديد

كما   ،واستمرَّت الكنائس يف أداء أدوارها ،وأمَّا املوتى فقد أخذ وارثوهم ما يستحقُّونه ؛وأمالكهم ،أمواهلم
ومتَّ  ،كذلك تعهَّدت احلكومة براحة هؤالء النَّاس واستقرارهم  ،سارت الطُّقوس الد  ينيَّة النَّصرانيَّة كما هي عليه

واضطرَّت  ،ومل تتوقَّف ،وبرغم كل   هذا؛ فقد استمرَّت األحداث ؛بذلك إ بالغ سفراء الدُّول األجنبيَّة
 .(3)احلكومة إ ىل التَّدخُّل

 عاشرًا: حممَّد علي ابشا واليوانن:
 ،وتقليم أظافره ،وحان الوقت إل ضعافه ،قام حممَّد علي بدوره يف القضاء على الدَّعوة السَّلفيَّة يف اجلزيرة

 ،ربيَّة السُّلطان حممود الثَّاين ابالستعانة جبيشه إل مخاده فتنة التَّمرُّد يف اليواننولذلك دفعت الدُّول األو 
وميكن أن  ،وأومهته أبنَّه سيكون أكرب زعيٍم يف املنطقة ،وأشارت الدُّول األوربيَّة على حممَّد علي بقبوله املهمَّة

وقبل حممَّد علي ابشا عرض  ،فةيؤد  ي به األمر ليكون خليفة املسلمني بعد أن يضعف سلطان اخلال
ومبجرَّد تلق  يه خرب القبول   هلذا  .واليوانن ،السُّلطان حممود الثَّاين بشرط أن حيصل على والية كلٍ  من كريت

 ،وحترَّكت جيوش مصر بقيادة إ براهيم ابشا (4)الشَّرط   أمر ابنه إ براهيم ابشا بتويل   مسألة حرب املورة
                                                           

 (.73املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.74لسَّابق نفسه، ص )املصدر ا (2)
 املصدر السَّابق نفسه. (3)
 (.98الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص ) (4)
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اه كريت1823ه / 1239حبراً من اإل سكندريَّة عام شا الفرنساوي  ومستشاره سليمان اب وشبه جزيرة  ،م ابّت  
م 1823ه / 1241، ودخل أثينا عام م1824ه / 1240، وفتح انفرين عام املورة مركز التَّمرُّد الصَّلييب

أن أجهضت القوَّة اإل سالميَّة  وبعد ؛رغم معاونة القائد اإل جنليزي البحري   اللُّورد كوشران الصَّليبي  ني اليوانن
فأعلنت بسط محايتها على بالد  ،أابنت الصَّليبيَّة األوربيَّة عن وجهها الكاحل ؛التَّمرُّد اليوانين الصَّلييب

وإ عادهتا  ،ورأت: أنَّ الفرصة ساحنٌة لدخول إ ستانبول ،بل إ نَّ روسيا كانت تدعم التَّمرُّد اليوانين علناً  .اليوانن
 .(1)ووقف اإل جنليز إ ىل جانب روسيا ،هدها السَّابق مركزاً للصَّليبيَّة الوثنيَّةإ ىل ع

 :م وأهمُّ بنودها1832ه / 1248صفر عام  28( يف ق كرمانآ)وُأجربت الدَّولة العثمانيَّة على معاهدة 
أنَّ املعاهدة  :ورغم .ومرور سفنها من املضائق العثمانيَّة دون تفتيش ،حيقُّ لروسيا املالحة يف البحر األسود

ا مل تذكر شيئًا عنه وبعد قليل تقدَّمت إ جنلَّتا بطلب إ ىل  .قد عقدت بسبب التَّمرُّد اليوانين   الصَّلييب   إ ال أهنَّ
يف  أْن تتوسَّط الدَّولة العثمانيَّة ألنَّ هذا تدخٌُّل صريحٌ ) :م1828ه / 1244رجب  8ولة العثمانيَّة يف الدَّ 

 .فكان هذا الرَّفض حجًَّة تذرَّعت هبا أوربة إل عالن احلرب مرًَّة أخرى ،فرفضت ،(2)خليَّةشؤوهنا الدَّا
 ،ذي احلجَّة على إ جبار الدَّولة العثمانيَّة إل عطاء اليوانن استقالهلا 11وإ جنلَّتا يف  ،وفرنسا ،اتَّفقت روسيا

فأمرت الدُّول األوربيَّة  ،فض السُّلطان العثماينور  (الدَّولة العثمانيَّة)مبعىن فصلها عن جسد الدَّولة األم   
فكان جوابه طبيعيًَّا أبنَّه  ،وطلبت من إ براهيم ابشا التَّوقُّف عن القتال ،أساطيلها ابلتَّوجُّه إ ىل سواحل اليوانن

ريثما ومع ذلك توقَّف القتال عشرين يومًا  ،أو من أبيه ال من غريمها ،يتلقَّى األوامر من خليفة املسلمني
 .(3)تصل إ ليه التَّعليمات

لذا فقد كان دخوهلا  ؛دون أن ترفع أعالم احلرب «نوارين»ودخلت اجليوش األوربيَّة املتحالفة إ ىل مرفأ 
وأطلقت  ،وغدرت به ،وقامت هذه األساطيل مبباغتة األسطول العثماين   املصري   املشَّتك ،دخول خديعة

وابلتَّايل مل يعمل هلا أيَّ  ،وأغرقت السُّفن   وهي مفاجأٌة مل يكن يتوقَّعها ،ءفهزمته هزميًة نكرا ،عليه الن  ريان
واالهنزام  ،فأصبحت القوَّات العثمانيَّة يف موضع الضَّعف ،حساب   وبسبب هذا املعركة الغادرة انقلب احلال

 .والنَّصر ،بعد أن كانت يف موقع القوَّة
لقد قتل من جيش حممَّد علي أكثر من  .(4)ثة مبظاهر الفرح والسُّرورواستقبلت الشُّعوب األوربيَّة هذه احلاد

وفصلوا جزءًا من داير  ،فأضعفوا قوَّات حممَّد علي ،وهكذا حتقَّق خمطَّط األعداء ،ثالثني ألف جندي ٍ 

                                                           
 (.99املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.100الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص ) (2)
 املصدر السَّابق نفسه. (3)
 (.77يَّة، ص )دور الكنيسة يف هدم الدَّولة العثمان (4)
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لى إ رسال حيث شجَّعوا السُّلطان ع ،وإ جنلَّتا بعمل مزدوجٍ  ،لقد قامت فرنسا .اإل سالم عن الدَّولة العثمانيَّة
 .مثَّ قضوا على ذلك اجليش ،جيٍش للقضاء على التَّمرُّد يف بالد اليوانن

وقامت القوَّات الفرنسيَّة أبخذ  ،أمر ولده ابالنسحاب ؛وملَّا رأى حممَّد علي ابشا وايل مصر ما حلَّ به
صل بالد اليوانن عن وإ جنلَّتا بعقد مؤمتٍر قرَّروا فيه ف ،وقامت فرنسا ،أماكن جيش حممَّد علي املنسحب

ِإَون ََكَن  ﴿ :وصدق هللا حيث يقول (1)حيكمها حاكٌم نصراين  َّتتاره الدُّول الثَّالثة الدَّولة العثمانيَّة على أن
وَل ِمۡنُه  َباُل َمۡكُرُهۡم لََِتُ  .[46إبراهيم:]﴾ ٱۡۡلِ

َٰ يَُردُّوُكمۡ  الُونَ َوََل يَزَ ﴿ :وقال تعاىل ْ  َعن دِينُِكۡم إِِن  يَُقَٰتِلُونَُكۡم َحَّتذ  :وقوله تعاىل [217البقرة:]﴾ ٱۡستََطَُٰعوا
َٰٓئَِك ُهُم ﴿ ْولَ

ُ
ةا  َوأ مر األعداء ابالت  فاق مع َمْن ينتسبون إ ىل اإل سالم لقد آت [10التوبة:]﴾ ١٠ ٱلُۡمۡعَتُدونَ َوََل ذِمذ

 .(2)الغتصاب واحتالل داير اإل سالم يف عهد السُّلطان حممود الثَّاين
  

                                                           
 (.101انظر: الدَّولة العثمانيَّة، ص ) (1)

 املصدر السَّابق نفسه. (2)
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 احلادي عشر: حممَّد علي ابشا حيتلُّ الشَّام وحيارب الدَّولة العثمانيَّة:
مثَّ األانضول خيدم  ،أنَّ السَّماح حملمَّد علي بتوجيه جيوشه إ ىل الشَّام :والفرنسيُّون ،رأى السَّاسة الربيطانيُّون

وقد لقي هذا التَّوجُّه ترحيبًا من  ،الفة العثمانيَّةمصاحلهم للتَّصد  ي للنُّفوذ الرُّوسي املتزايد يف أمالك دولة اخل
أنَّ إ جنلَّتا عارضت  :وممَّا يدعم وجهة النَّظر هذه ،حممَّد علي خلدمة أهداف أسياده الربيطاني  ني خصوصاً 

 ،بشدٍَّة شروع حممَّد علي يف تنفيذ العرض الفرنسي بغزوه للجزائر حلساهبم قبل هجومه على الشَّام بعاٍم واحدٍ 
اجع  ،وجيشه إ ذا هو أقدم على مثل هذه العمليَّة ،وهدَّدوه ابهلجوم على أسطوله األمر الَّذي دعاه إ ىل الَّتَّ

وهو أمٌر يؤك  د على أنَّ  ،عن التَّنفيذ على الرَّغم من أنَّه كان قد عقد ات  فاقيًَّة هبذا اخلصوص مع الفرنسي  ني
وكان ذلك يساعد بريطانيا يف عرقلة  ،وخمطَّطاهتا ،بريطانيا حممَّد علي ترك احتالل اجلزائر بسبب ضغط

وأن يتذرَّع  ،وعلى أيَّة حاٍل فقد حاول حممَّد علي أن خيفي حقيقة دوره ،النُّفوذ الرُّوسي املتزايد يف املنطقة
الف من املصري  ني آوايل عكَّا لستَّة « عبد هللا ابشا»أبسباٍب سطحيٍَّة يرب  ر هبا هجومه على الشَّام مثل إ يواء 

وكذلك قيام  ،ورفضه إ عادهتم ،م فقط1831يف جيش حممَّد علي خالل سنة الفار  ين هراًب من التَّجنيد 
 .بعمليَّات ابتزاز للتُّجَّار التَّابعني للباشا «عبد هللا ابشا»

وردَّ عليه الصَّدر  ،ببهلذا السَّ  «عبد هللا ابشا»وكتب حممَّد علي إ ىل الباب العايل يبل  غه بقيامه مبهامجة 
وعدم قدرهتا على التَّصد  ي  ،عليه الدَّولة العليَّة األعظم ما يدلُّ الباحث على مدى الضَّعف الَّذي كانت

وإ ن  ،واحلرب ،وإ شعال النَّار ،إ نَّ شكوى بعض التُّجَّار ال ميكن أن تسوغ حتكيم احلسام) :فقال ،حملمَّد علي
 .(1)(باشوات املتجاورين ال ميكن أن يسوَّى إب شهار السَّيف بل بتدخُّل الباب العايلما ينشب من نزاٍع بني ال

وقام املوارنة بدعم جيش  ،ودفع جيوشه بقيادة ابنه إ براهيم ابشا ،ومل يقتنع حممَّد علي مبا قاله الصَّدر األعظم
عون املوارنة املسيحي    ،والوقوف معه ،حممَّد علي وأمدُّوهم  ،ني للوقوف مع إبراهيم ابشاوكان الفرنسيُّون يشج  
كما أنَّ   ،وأبدوا استعدادًا اتمًَّا ملساعدته ،أبنَّ إ براهيم ابشا صديٌق هلم ،وأعلن نصارى بالد الشَّام ،ابلسالح

واليهود فقط يف كل   بلٍد سيطر عليه حتت دعوى  ،إ براهيم ابشا قد ألغى كلَّ القيود املفروضة على النَّصارى
ودور هذا احملفل   التَّابع لفرنسا    ،وهي دالئل قويٌَّة على أتثُّر إ براهيم ابشا ابحملفل املاسوين    ،(2)اة واحلر  يَّةاملساو 

 .(3)وأطماع أبيه ،يف دعم أطماعه

                                                           
 (.192انظر: قراءٌة جديدٌة يف اتريخ العثماني  ني، ص ) (1)
 (.192املصدر السَّابق نفسه؛ ص ) (2)
 (.101انظر: اجلامعة اإل سالميَّة، أمحد الشوبكة، ص ) (3)
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واستطاع أن يستكمل سيطرته  ،وعلى الرَّغم من أنَّ جيش إ براهيم ابشا قد متكَّن من هزمية اجليش العثماين
مستغل  ني العديد من األسباب  ،ام؛ إ ال أنَّ العثماني  ني قد متكَّنوا من إ اثرة األهايل ضدَّ إ براهيم ابشاعلى الشَّ 

اخلناق على املسلمني يف حني منح  «إ براهيم ابشا»خصوصًا بعد أن ضيَّق  ،سواٌء كانت دينيًَّة، أو اقتصاديَّةً 
ٍت واسعًة للنَّصارى، واليهود، وانتهى ا م الَّيت حدَّدت الوجود 1840ألمر بعقد ات  فاقيَّة لندن سنة حر  ايَّ

 .(1)املصري   لوايل مصر   يف الشَّام حبياة حممَّد علي
اهه املعادي للمسلمني واملساند للنَّصارى، واليهود،  ،إ نَّ مراحل احتالل قوَّات حممَّد علي للشَّام أكَّدت اّت  

ياسي، وكان منف  ذًا لألهداف الفرنسيَّة وأكَّدت أيضاً: أنَّه كان منف  ذًا لأل هداف الربيطانيَّة على الصَّعيد الس  
 على الصَّعيد الثَّقايف يف بالد الشَّام.

وألغى كلَّ  ،واألمريكيَّة ،لقد فتح إ براهيم ابشا الباب على مصراعيه لدخول البعثات التَّبشرييَّة الفرنسيَّة
م  1834أنَّ عام  :ويعترب بعض الكتَّاب ،يسري على النَّصارى وحدهم ومجيع ما كان ،القوانني االستثنائيَّة

ومتَّ نقل مطبعة اإل رساليَّة األمريكيَّة  ،وتوسَّعت البعثات األمريكيَّة ،عام حتوٍُّل اترخييٍ  حيث عاد اليسوعيُّون
ست مدرسٌة للبنات يف بريوت على يد  ، وُزو  دت بعض (2)وزوجته« إ يلي مسيث»من مالطة إ ىل بريوت، وُأس  

حَّتَّ  (3)األديرة مبطابع أخرى يف إ طار حرص الدُّول األوربيَّة على حصر املطابع يف يد املسيحي  ني فقط
أو نشر أفكارهم يف  ،رائهمآك وسيلة التَّعبري عن تتمكَّن من حتقيق أهدافها يف ظل   عجز املسلمني عن امتال

 .(4)هذا اجملال
رينلقد كان دخول جيوش حممَّ   ؛وأنَّه لوال وقوف ابنه معهم ،د علي ابشا إ ىل الشَّام نقطة انطالٍق لدور املبش  

والَّيت ما زالت الَّيت أعيد افتتاحها    «عني طورة»فقد متكَّنت كل  ية  ،سنةً آ، وأفكارهم لبقيت عقوهلم مشلولةً 
ويف نفس الوقت طبَّق  .واملفك  رين ،ن   من القيام بدوٍر كبري يف تكوين كوادر من الكتَّابقائمًة حَّتَّ اآل

وجلب أحد الفرنسي  ني  ،كان اهلدف منها الدَّعوة إ ىل القوميَّة بني أهايل الشَّام  ،سياسًة تعليميًَّة بني املسلمني
ياسة بعد أن اكتسب خربة تطبيقها يف مصر (5)(كلوت بك)وهو  ،من مصر  ،ليشرف على تطبيق هذه الس  

ومتكَّن بكل   هذه األساليب    ،املة لنشر الكتب العربيَّة لتعينه يف حتقيق هدفهووضع حتت يده مطبعًة ك

                                                           
 (.193تَّاريخ العثماين، ص )انظر: قراءٌة جديدٌة يف ال (1)
 (.193انظر: قراءٌة جديدٌة يف التَّاريخ العثماين، ص ) (2)
 (.195املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
 (.196املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
 املصدر السَّابق نفسه. (5)
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بية والتَّعليم يف مدى  ،تشاركه اإل رساليَّات التَّنصرييَّة ورجال الكهنوت يف األديرة   من أن يقلب أساليب الَّتَّ
 .(1)واملسلمني ،إل سالموحيق  ق أهداف احملافل املاسونيَّة الفرنسيَّة يف حرهبا ل ،سنواٍت قليلةٍ 

كانت جيوش   ،وتضعف شوكة املسلمني هبا ،بينما كانت جيوش حممَّد علي متك  ن النَّصارى يف بالد الشَّام
ودخلت القوَّات الفرنسيَّة مبا  ،اخلالفة العثمانيَّة م تغتصب اجلزائر بعدما ضعفت 1830فرنسا يف عام 

وكانت  ،ألف جندي حبري 27وثالث سفن حتمل  ،ينةٍ وأسطواًل يضمُّ مئة سف ،ألف مقاتل 28يعادل 
وحلُّ املسألة الشَّرقيَّة  ،فقد حان توزيع تركة الرَّجل املريض ،الدُّول األوربيَّة مؤيدًة هلذا االغتصاب السَّافر

 .ابلطَّريقة األوربيَّة
هل ألنَّ  ؟ملاذا سكت ؟روهنا نتساءل أين حممَّد علي ابشا وايل مصر عندما قام الفرنسيُّون ابحتالل اجلزائ

ا بعيدٌة عنه ،إ مكانيَّاته ال تسمح بدعم جهاد شعب اجلزائر املسلم ووعدًا من  ،أم ألنَّ للسُّكوت مثناً  ؟أم أهنَّ
أو غري  ،ويَّتكوا له الفرصة لضم   بالد الشَّام ،ومنها فرنسا حملمَّد علي أبن يظلَّ واليًا على مصر ،دول أوربة

 !؟الميَّة الَّيت حُتبك خلف الكواليسذلك من الوعود الظَّ 
لباً  ولذلك وقفوا معه يف  ،وخنجرًا مسمومًا استعمله األعداء يف تنفيذ خمطَّطاهتم ،لقد كان حممَّد علي خم 

ولدى  ،واإل سالمي لديه ،والعسكريَّة بعد أن أيقنوا بضعف اجلانب العقدي ،واالقتصاديَّة ،هنضته العلميَّة
 .(2)وجنوده ،أعوانه

قد ترتَّب على دور حممَّد علي يف املنطقة أبسرها أن تنبَّهت الدُّول األوربيَّة إ ىل مدى الضَّعف الَّذي ل
ياسيَّةوابلتَّايل استعدادها لتقسيم أراضيها حينم ،أصبحت عليه الدَّولة العثمانيَّة  .(3)ا تتهيَّأ الظُّروف الس  

واألانضول اضطرَّت الدَّولة العثمانيَّة  ،مَّد علي يف الشَّامويف أعقاب هزمية اجليوش العثمانيَّة أمام جيوش حم
وعقدت معاهدة  ،وفرنسا ،حيظى بتأييد بريطانيا «حممَّد علي»لالستنجاد بروسيا بعد أن ملست: أنَّ 

وكانت املعاهدة مبثابة حتالٍف دفاعيٍ  بني  ،م يف أعقاب هدنة كواتهية1833سنة « أنكيار أسكله سي»
وفرنسا ابلتَّصد  ي حملمَّد علي خشية املزيد من  ،ممَّا أدَّى إ ىل مسارعة كلٍ  من بريطانيا ،اني  نيروسيا والعثم

وقد ترتَّب على هذه األحداث إ جهاض حماولة  .م1840 وفرضت عليه ات  فاقيَّة لندن سنة ،التَّدخُّل الرُّوسي
واضطرَّت الدَّولة العثمانيَّة لقبول  ،يف الدَّولة العثمانيَّةاإل صالح الَّيت حاول السُّلطان حممود الثَّاين أن يقوم هبا 

 .(4)الدُّول األوربيَّة يف مقابل محايتها من أطماع حممَّد علي وصاية

                                                           
 املصدر السَّابق نفسه. (1)

 (.103، 102ص ) انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، (2)
 (.197انظر: قراءٌة جديدٌة يف التَّاريخ العثماين، ص ) (3)
 (.198املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
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وهكذا كانت سياسة حممَّد علي خطوًة مدروسًة من قبل أعداء اإل سالم لتهيئة املنطقة أبكملها ملرحلٍة 
ياسة النَّصرانيَّة  .منها األمَّة حَّتَّ اليوماستعماريٍَّة ما زالت ااثرها تعاين  األوربيَّة أن حتق  ق لقد استطاعت الس  

 :تية بواسطة عميلها املخلص حممَّد عليأهدافها اآل
  حتطيم الدَّولة السُّعوديَّة األوىل الَّيت كادت تكون خنجرًا مسمومًا يف ظهر األطماع الربيطانيَّة يف اخلليج  1

 .املشرق عموماً و  ،العرب خصوصاً 
قامة مؤسَّساٍت معاديًة للد  ين اإل سالمي    2  ،واملسلمني يف حمافل ماسونيَّةٍ  ،  فتح األبواب على مصراعيها إل 

وبث   األفكار  ،وكنائس ومدارس يف بذر بذور الت َّيَّارات القوميَّة املعادية لإل سالم ،وأديرةٍ  ،وإ رساليَّاٍت تبشرييَّةٍ 
 .ألمَّة اإل سالميَّةاملعادية ملصاحل ا

 .  إ اتحة الفرصة لشركاٍت ّتاريٍَّة أوروبيٍَّة تتحكَّم يف االقتصاد 3
 .والشَّام من تلك االمتيازات ،ومنع أهايل مصر ،  منح امتيازاٍت واسعٍة لألوربي  ني 4
للمسلمني أن  ومل يسمح ،وضيَّق على العلماء والفقهاء ،  خنق حممَّد علي الت َّيَّار اإل سالمي األصيل 5

 .يتكتَّلوا من أجل أهدافهم النَّبيلة
  ،  أصبح حممَّد علي َّنوذجًا حتتذي به الدُّول األوربيَّة يف صنع عمالئها يف داخل داير املسلمني 6

 .وغريه ،كمصطفى كمال
حممَّد حان الوقت إل ضعاف قوَّات  ؛وبعد أن حقَّقت الدُّول األوربيَّة أهدافها بواسطة عميلها حممَّد علي

 ،فال بدَّ من إ ضعاف قوَّات حممَّد علي ،ووصلوا إ ىل مقاصدهم ،فقد حتقَّقت أهدافهم ،وحتجيمها ،علي
واستطاعت مبساندة أهل الشَّام من هزمية قوَّات حممَّد  ،ودخل اإل جنليز يف صراٍع سافر مع قوَّات حممَّد علي

من شعب  ..هذه املعارك ثالثُة أرابع قوَّات حممَّد علي وقُت ل يف ،واالستحواذ على الثُّغور الشَّاميَّة ،علي
 :اإل جنليز على توقيع املعاهدة وُأجرب حممَّد علي حتت ضغوط ،وبالد الشَّام ،مصر

 .وأن يظلَّ حكم مصر وراثيَّاً له وألبنائه ،  يتنازل فيها عن حكم بالد الشَّام 1
 .  أن حُيدَّد اجليش املصري بثمانية عشر ألفاً  2
 .  أال تصنع مصر سفناً لألسطول 3
وأن يدفع للدَّولة العثمانيَّة مثانني ألف كيس  ،  أال يعني   وايل مصر يف اجليش ضابطًا أعلى من رتبة مالزمٍ  4

 .(1)سنوايً 

                                                           
 (.108انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص ) (1)
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بني األقل  يَّات غري املسلمة يف  (م1860م إ ىل 1841)من عام وإ جنلَّتا تثري الفنت الطَّائفيَّة  ،وشرعت فرنسا
وكذلك إ جياد املرب  ر للتَّدخُّل  ،اهلدف هو إ هناك قوَّة الدَّولة العثمانيَّة الَّيت أرسلت قوَّاٍت إل هناء الفتنة ،انلبن

 .(1)واحتالله ،والربيطاين يف لبنان متهيداً لتمزيقه ،الفرنسي
ه  1265قرب إ ستانبول عام  «ه ليمانبلط»ومتَّ ات  فاٌق عثماين  روسي  يف  ،والبغدان ،واحتلَّت روسيا األفالق

قليمني جيشاً عثمانيَّاً روسيَّاً حَّتَّ يستقرَّ الوضع1848يونيو عام  وما دخل الكفَّار الرُّوس يف  .م يبقي يف اإل 
 ؟!ذلك

وَل ِمۡنُه ﴿وجوٌد عسكري  يف داير اإل سالم وهبذا املكر أصبح للنَّصارى  َباُل ِإَون ََكَن َمۡكرُُهۡم لََِتُ ﴾ ٤٦ ٱۡۡلِ

 .[46إبراهيم:]
وكانت الدُّول األكثر  ،(2)واشتدَّ صراع الدُّول األوربيَّة على تقسيم والايت الدَّولة العثمانيَّة تركة الرَّجل املريض

 :هي ،ومصري أمالكها ،اهتماماً مبصري الدَّولة العثمانيَّة
 ،وأتمني ّتارهتا معها ،واهلند خصوصاً  ،  بريطانيا الَّيت أرادت أتمني طرق مواصالهتا إ ىل الشَّرق األقصى 1

 .والفرات ،وهنري دجلة ،أو عن طريق اخلليج العرب ،والبحر األمحر ،سواٌء عن طريق السُّويس
ط   روسيا القيصريَّة الَّيت أرادت أن ّتد هلا منفذًا من البحر األسود إ ىل املياه 2 افئة ابلبحر املتوس   وذلك  ،الدَّ

والَّيت أرادت كذلك أن يكون هلا النُّفوذ األكرب  ،والدَّردنيل ،ومضايق البسفور ،نطينيَّةابالستيالء على القسط
س هبا دولًة سالفيًَّة كربى ؛يف شبه جزيرة البلقان  .لتؤس  

  فرنسا الَّيت أخذت على عاتقها من زمٍن مبك  ٍر محاية مصاحل رعااي النَّصارى الكاثوليك يف بالد الشَّام  3
مثَّ استعالء  ،والَّيت أرادت رعاية مصاحلها يف هذه املنطقة ،واملاروني  ني على األخص   يف لبنان ،ةٍ بصفٍة عامَّ 

فريقي  .واجلزائر ،وابلتَّحديد يف تونس ،نفوذها يف أمالك الدُّول األخرى يف السَّاحل الشَّمايل اإل 
اهتمَّت مبصري  ،وبروسيا ،نَّ دواًل أخرى مثل الن  مسافإ   ،  وفيما عدا الدُّول الثَّالثة الرَّئيسيَّة الَّيت ذكرانها 4

لقد تضافرت  .(3)فسم  يت لذلك برجل أوربة املريض ،وزواهلا ،الَّيت ابت من املتوقَّع هالكها ،الدَّولة العثمانيَّة
 :منها ،عدَّة عوامل سامهت يف إ براز املسألة الشَّرقيَّة إ ىل عامل الوجود

                                                           
 املصدر السَّابق نفسه. (1)
 املصدر السَّابق نفسه. (2)

 (.141مساعيل ايغي، ص )انظر: الدَّولة العثمانَّية، د. إ   (3)
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افئة  إ نَّ الطَّريق الَّ  1 هو الطَّريق الَّذي يصل البحر األسود  ،ذي تستطيع روسيا بواسطته الوصول إ ىل املياه الدَّ
ط ،مثَّ حبر إ جية ،ببحر مرمرة ومها يف حوزة  ،أي ابملرور من مضيقي البسفور والدَّردنيل ،وأخريًا ابلبحر املتوس  

 .اإل مرباطوريَّة العثمانيَّة
تصبح  ،ويتسىنَّ هلا السَّيطرة على املضايق ،يت يكون هلا قواعد قويَّة يف البحر األسود  إ نَّ الدُّول العظمى الَّ  2

ط وعلى طريق  ،ذاَت مركٍز ممتاٍز تتمكَّن بفضله من بسط سلطاهنا على بالد احلوض الشَّرقي للبحر املتوس  
ط إ ىل اهلند  .والشَّرق األقصى ،املواصالت والت  جارة من البحر املتوس  

نَّ الدَّولة الَّيت متدُّ نفوذها إ ىل البلقان تفرض سيطرهتا على الشُّعوب البلقانيَّة بعد تقلُّص سلطان   إ   3
 ،وتصبح كذلك ذات مركٍز ممتاٍز ميك  نها من االستيالء على القسطنطينيَّة نفسها ،العثماني  ني على هذه املنطقة

 .(1)يف أوربة ويهد  د ابختالل التَّوازن الدَّويل
وفرنسا   تدور حول  ،كانت سياسة الدُّول   ابستثناء روسيا  ، خالل الرُّبع األول من القرن التَّاسع عشرويف

 .احملافظة على كيان اإل مرباطوريَّة العثمانيَّة ألسباٍب انشئٍة من وجود العوامل الَّيت ذكرانها
كة مببدأ احملافظة على   وعندما  ،(2)كيان اإل مرباطوريَّة العثمانيَّة وقتئذٍ وكانت بريطانيا يف مقد  مة الدُّول املتمس  

وسائر الدُّول عن  ،ابت ممكنًا ملء الفراغ الَّذي ينجم من تقلُّص النُّفوذ العثماين عن البلقان َّتلَّت بريطانيا
ه املسألة وَسَعت الدُّول األوربيَّة ابلفعل لتصفية القسم األكرب من هذ ،مبدأ احملافظة على الدَّولة العثمانيَّة

 ،اليوانن :وكان من بني الدُّول البلقانيَّة املستقلَّة حَّتَّ هناية القرن التَّاسع عشر .ابستقالل دول البلقان
رب ،وبلغاراي ،ورومانيا  .(3)والص  

* * * 

 املبحث التَّاسع
 السُّلطان عبد اجمليد األوَّل

 م( 1860 - 1839ه   1277 - 1255)
ل آ، وهو من أجل   سالطني ورحيماً  ،واقعيَّاً  ،شديد الذَّكاء ،األوَّل ضعيف البنيةكان السُّلطان عبد اجمليد 

كما أدخل   .ورغب يف تطبيقها يف احلال ،وأدخل التَّنظيمات احلديثة ،أحبَّ اإل صالح ،عثمان قدراً 

                                                           
نَّاوي ) (1)  (.232   1/194انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. عبد العزيز الش  
 (.143انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص ) (2)
 (.144املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
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مه العلوم واملعارف .إ صالحاٍت مجًَّة يف اجليوش العثمانيَّة وُشي  دت  ،ائرة الت  جارةواتَّسعت د ،وترقَّت يف أايَّ
كك احلديديَّة ،وُمدَّت يف عهده أسالك اهلاتف ،الكثري من املباين الفاخرة  .(1)وقضبان الس  

فكان  ،وكان يف السَّادسة عشرة من عمره ،م1839سُّلطان حممود الثَّاين سنة توىلَّ احلكم بعد وفاة والده ال
ني إل كمال ما بدأه والده الرَّاحل من إ صالحات على الطَّريقة صغر سن  ه هذا فرصًة لبعض الوزراء التَّغريبي   

 ،ومن هؤالء الوزراء الَّذين ظهروا يف ثياب املصلحني ،والتَّمادي يف استحداث الوسائل الغربيَّة ،األوربيَّة
 منصب ووصل إ ىل (،ابريس)و  (لندن)الَّذي كان سفرياً للدَّولة يف  (مصطفى رشيد ابشا)ومسوح الصَّادقني 

وكانت ابكورة إ صالحاته استصدار مرسوٍم من  (،حممود الثَّاين)وزير اخلارجيَّة يف أواخر عهد السُّلطان 
ذي صدر عن سراي الزَّهر عام املرسوم املتوج خبط   السُّلطان الَّ  :أي (خبط شريف كلخانة)السُّلطان عرف 

 :م وجاء فيه1839
يَّة القرآنتنا العليَّة من مبدأ ظهورها وهي جاريٌة على رعاية األحكام ال خيفى على عموم النَّاس أنَّ دول ..)

وعماريَّة أهاليها وصلت  ،ورفاهيَّة ،ولذا كانت قوَّة سلطتنا السَّنيَّة ،والقوانني الشَّرعيَّة املنيفة بتمامها ،اجلليلة
وال  ،متثال للشَّرع الشَّريفوقد انعكس األمر منذ مئٍة ومخسني سنًة بسبب عدم االنقياد واال ،حدَّ الغاية

وثروهتا  ،واألسباب املتنو  عة فتبدَّلت قوَّهتا ابلضَّعف ،للقوانني املنيفة بناًء على طروء الكوارث املتعاقبة
 .(2)...(ابلفقر

 :مثَّ جاءت بياانت ميكن تلخيص بعضها فيما يلي
 .النَّظر عن املعتقدات الد  ينيَّة وممتلكات الرَّعااي بصورٍة كل  يَّة بغض    ،وشرف ،  صيانة حياة 1
 .وجباية الضَّرائب ،  ضمان طريقٍة صحيحٍة لتوزيع 2
ي العدل 3  .وحتديد أمدها ،واإل نصاف يف فرض اجلنديَّة ،  توخ  
 .(3)  املساواة يف احلقوق والواجبات بني املسلم وغري املسلم 4

ت العامَّةوبدأ عهٌد جديٌد يسمَّى عهد التَّنظيمات اخلرييَّة الع  ،ثمانيَّة الَّيت كان من بينها احَّتام احلر  ايَّ
ونصَّ فيه على مساواة مجيع األداين أمام  ،واألشخاص بصرف النَّظر عن معتقداهتم الد  ينيَّة ،واملمتلكات

 .(4)القانون

                                                           
 (.198انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، د. علي حسُّون، ص ) (1)
 (.185ملصدر السَّابق نفسه، ص )ا (2)
 (.186املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
 (.2/266انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة، د. علي الزَّهراين ) (4)
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   «رشيد ابشا»وهناك خطبهم  ،واليهود ،واألرمن ،ويف جزيرة متلني اجتمع نفٌر من رجال الد  ين اليوانني  ني
إ نَّكم رعيَّة  !واليهود ،والنَّصارى ،أيُّها املسلمون) :فقال ،وهو من املنسوبني إ ىل اإلصالح   ابسم السُّلطان

 .(1)(إ نَّ السُّلطان يسو  ي بينكم مجيعاً  ،وأبناء أٍب واحدٍ  ،إمرباطوٍر واحدٍ 
أو أتييداً  ،وقلٌَّة من احمليطني به ترحيباً  «ى رشيدمصطف»أو الدُّستور الَّذي سانده  ،ومل يلَق اخلطُّ الشَّريف)

وا اخلطَّ واعترب  ،«رشيد ابشا»وتكفريهم ل   ؛فأعلن العلماء استنكارهم ؛من الرَّأي العام العثماين املسلم
غض   ورأوا: أنَّ ذلك   وب ،وخباصٍَّة يف مساواته املسيحي  ني ابملسلمني ،ن الكرمي يف جمملهآالشَّريف منافيًا للقر 

 .النَّظر عن النَّواحي الد  ينيَّة   سيؤد  ي إ ىل إ اثرة القالقل بني رعااي السُّلطان
القومي لدى الشُّعوب املسيحيَّة  وهو إ اثرة الشُّعور ،وكان اهلدف ابلفعل هو ما خطَّطت له احلركة املاسونيَّة

 .(2)(ضدَّ الدَّولة
وحن  يت مجلٌة هامٌَّة من أحكام الشَّريعة اإل سالميَّة فيما  ،يف الصَّميموالرباء  ،وهبذا املرسوم طُع نت عقيدة الوالء

 .(3)يتعلَّق أبهل الذ  مَّة، وعالقات املسلمني مع غريهم
والدُّول  ،الَّذي حصلت عليه بريطانيا «الثَّمن»أنَّ استصدار خط   شريف كلخانة كان  :وممَّا يستلفت النَّظر

الَّذي كان  ،«حممَّد علي ابشا»ثماين يف مقابل تسوية الن  زاع بينه وبني وايل مصر األوربيَّة من السُّلطان الع
 1257 - 1255)واالنفصال عن الدَّولة أثناء أزمة العالقات املصريَّة العثمانيَّة املعروفة  ،يريد االستقالل

والربيطاين بوجٍه خاصٍ    ،أنَّ الضَّغط األوربَّ بوجٍه عام ٍ  :وينبغي أال يفهم من ذلك (م 1841 - 1839ه / 
، فقد واإل صالح العثمانيَّة خالل القرن التَّاسع عشر ،أو حركة التَّجديد ،كان وحده منشأ حركة التَّنظيمات

واحلضارة األوربيَّة بضرورة إ صالح  ،واملتأث  رين ابلثَّقافة ،هو اقتناع الدَّولة ،خرآأسهم يف هذه احلركة عامٌل 
أو استلهامها من غري مساٍس ابألحكام  ،ديده على أساس اقتباس النُّظم األوربيَّةوّت ،جهاز الدَّولة

 .(4)الشَّرعيَّة
مسَّ السُّلطان التَّقاليد العثمانيَّة يف  ..وهبذا التَّصريح اخلطري الَّذي أصدرته الدَّولة لتتقرَّب من دول أوربَّة)

غاف والشَّريعة كليهما ال يبيحان أن يتمتَّع  ،فإ نَّ التَّقاليد ،وتناول الشَّريعة اإل سالميَّة ابلتَّحريف ،الش  
ال بدَّ أن يكون متييز بني املسلمني بنفس  ،وغري املسلمني بنفس احلقوق يف رعاية خليفة املسلمني ،املسلمون

اعَّتفوا أبنَّ  فهو ينطق أبنَّ رجال الدَّولة ،فله داللته ؛فأمَّا هذا التَّصريح اخلطري ،احلقوق يف ذمَّة املسلمني

                                                           
 (.1/253انظر: الدَّولة العثمانيَّة دولة إ سالميَّة مفَّتى عليها ) (1)
 (.208انظر: قراءٌة جديدٌة يف التَّاريخ العثماين، ص ) (2)
 (.2/267انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (3)
 (.154انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص ) (4)
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ولو تعارض مع الشَّرائع  ،وال بدَّ من األخذ أبساليب الغرب ،التَّقاليد القدمية مل تعد ميزااًن صاحلًا للحكم
 .(1)(والسُّنن

واستقدم رجاًل  ،ووضع للدَّولة قانواًن للعقوابت وفق الشَّرائع احلديثة ،وقد أنشأ رشيد ابشا جملسًا للن ُّوَّاب
وأعقب  ،تطبيق قوانينه شدًَّة حازمًة ضمنت احَّتام النَّاس هلا واشتدَّ يف ،انواًن حديثًا للدَّولةفرنسيَّاً؛ ليضع ق

م أكَّد فيه 1856، مثَّ صدر مرسوٌم اخر عام (2)وأصدر أوراقًا ماليَّةً  ،ذلك إب نشاء بنٍك جديٍد للدَّولة
 ،وزاد فيه عدَّة امتيازاتٍ  ،لى لسان رشيد ابشاالَّيت سبق له أن أعلنها ع ئلطان عبد اجمليد األوَّل املبادالسُّ 

وعرف يف التَّاريخ العثماين ابخلط   اهلمايوين الَّذي كان أكثر جرأًة  ،(3)وحصاانٍت لرعااي الدَّولة غري املسلمني
 :وقد تضمَّن اخلط اهلمايوين ما يلي ،وأكثر اندفاعاً حنو االقتباس من الغرب ،من األوَّل

 .والقضاء على الرَّشوة والفساد ،لتزام  إ لغاء نظام اال 1
 .  املساواة يف التَّجنيد بني املسلمني وغري املسلمني 2
 .(4)ومذاهبهم ،  معاملة مجيع رعااي الدَّولة معاملًة متساويًة مهما كانت أدايهنم 3
 .  احملافظة على احلقوق واالمتيازات الَّيت متتَّع هبا رؤساء امللل غري اإل سالميَّة 4
 .ليتمتَّع كلَّ مواطين اإل مرباطوريَّة مبواطنٍة عثمانيٍَّة متساويةٍ  ،  القضاء على حواجز نظام امللل 5
ورجال  ،  أن تصبح املسائل املدنيَّة اخلاصَّة ابلرَّعااي املسيحي  ني من اختصاص جملٍس خمتلٍط من األهايل 6

 .يقوم الشَّعب ابنتخابه بنفسه ،الد  ين املسيحي  ني
 .لتفتح أمامهم وظائف الدَّولة ،فتح معاهد التَّعليم أمام املسيحي  ني   7
واخلربات  ،كما وعد السُّلطان ابالستعانة برأس املال  ،  السَّماح لألجانب ابمتالك األراضي يف الدَّولة 8

 .(5)األوربيَّة هبدف تطوير اقتصاد الدَّولة
إ ذ إنَّه  ؛ يضفي على حركة تغريب الدَّولة العثمانيَّة صفة الرَّمسيَّةويعترب السُّلطان عبد اجمليد أوَّل سلطاٍن عثماين ٍ 

وهبما بدأ يف  ،م1856 ،م1854، عامي وأمر إب صدار فرمايَنْ التَّنظيمات ،أمر بتبين   الدَّولة هلذه احلركة
 الدَّولة العثمانيَّة

                                                           
 (.256انظر: الشَّرق اإل سالمي، حسني مؤنس، ص ) (1)

 صدرت بدون رصيد معدين وابلتَّايل فقدت قيمتها، ومل ينصحهم املستشارون األجانب. (2)
 (.2/268رافات العقديَّة والعلميَّة )انظر: االحن (3)
 (.140انظر: اتريخ العرب احلديث، جمموعة علماء، ص ) (4)
 املصدر السَّابق نفسه. (5)
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وهبذين الفرمانني متَّ  ،وفق املنهج الغرب وهو اصطالح يعين تنظيم شؤون الدَّولة ،ما مس  ي بعهد التَّنظيمات
 .(1)وإ قامة املؤسَّسات ،وبدأت الدَّولة يف التَّقنني ،استبعاد العمل ابلشَّريعة اإل سالميَّة

ويف  ،الَّذي وجد يف الغرب ُمثُ َله «رشيد ابشا»أنَّ السُّلطان عبد اجمليد كان خاضعًا لتأثري وزيره  :واحلقُّ 
ومبساعدته أسهم  ،ورجال الدَّولة ،ورشيد ابشا هو الَّذي أعدَّ اجليل التَّايل له من الوزراء ،املاسونيَّة فلسفته

 .(2)هؤالء يف دفع عجلة التَّغريب الَّيت بدأها هو
وتستبدل ابلشَّريعة احلنيفية قوانني  ،واليهود ،أنَّ الدَّولة تساوي هبم النَّصارى :وحينما رأى املسلمون

أنَّ حكومة رشيد ال تكاد أتيت  :وأحسُّوا كذلك ،زايء القدمية الشَّريفة لتتَّخذ زيَّ النَّصارىوَّتلع األ ،النَّصارى
 ،أو تناهلم بضيم؛ نفروا من ذلك نفوراً عظيماً  ،وحرصت أال متسَّهم أبذى ،أمراً إ ال راعت فيه خاطر النَّصارى

وخوفهم من وثوب  ،مظاهر السُّخط الشَّعيب وعزله أمام ،ومل جيد السُّلطان ورجال دولته من بدٍ  يف إ سقاطه
 .(3)وثورهتم ،املسلمني

غري أنَّ عزل رشيد ابشا مل يؤد   إ ىل وقف حركة التَّغريب من استقدام املزيد من األنظمة والقوانني من الغرب 
قد جنحت يف  ورهودست ،ومع أنَّ هذه املعارضة لرشيد ابشا ،وفُت حت هلا األبواب ،بعد أن ُمه  د هلا الطَّريق

م تسانده جمموعٌة من أعضاء احملافل 1845عاد بعد أربع سنوات يف عام  إ ال أنَّه ،م1841إ قصائه سنة 
 1846وعاد بعد ذلك ليتوىلَّ الصَّدارة العظمى سنة  ، (4)...املاسونيَّة الَّذين ركزوا يف طريق التَّحوُّل العلماين

 .(5)م1858، وعزل منها سنة م
فال جيدون  ،ممَّا جعل رجال الدَّولة يفك  رون حقيقًة يف التَّغيري واإل صالح ،واحنطاطاً  ،اء سوءاً وازدادت األجو 

اذها ئيبيَّة يف التَّغيري الَّيت بُدوالوجهة التَّغر  ،أمامهم غري الطَّريقة األوربيَّة يف اإل صالح خصوصًا إ ذا  ،يف اَّت  
ياسي اخلارجيعلمنا: أنَّ كثريًا من رجال الدَّولة هؤالء ممَّ  أو للد  راسة  ،ن بعثتهم الدَّولة للعمل يف التَّمثيل الس  

ويقطع  ،بعد أن خلت السَّاحة من ظهور مصلٍح إ سالميٍ  يعيد األمور إ ىل نصاهبا ،العسكريَّة يف اخلارج
 .(6)الطَّريق على أنصار الغزو الفكري بتبين   إ صالٍح جادٍ  يعتمد على املنهج اإل سالمي

                                                           
 (.2/268انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (1)
 (.3انظر: مذكَّرات السُّلطان عبد احلميد، ترمجة حممَّد حرب، ص ) (2)

 (.256المي، حسني مؤنس، ص )انظر: الشَّرق اإل س (3)
 (.209انظر: قراءٌة جديدٌة يف اتريخ العثماني  ني، ص ) (4)
 (.1/181انظر: الدَّولة العثمانيَّة دولة إ سالميَّة مفَّتًى عليها ) (5)
 (.2/270انظر: االحنرافات العقديَّة، والعلميَّة ) (6)
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مرباطوريَّة العثمانيَّة طيلة ثالثة قرونٍ  «:جنيب فاضل»ما قال الكاتب الَّتُّكيُّ األستاذ وك أو أربعة  ،وخللو   اإل 
فقد تُر ك اجملال للد  بلوماسي  ني السَّطحي  ني املنبهرين  ؛وأصيلٍ  ،أو مصلٍح اجتماعيٍ  كبريٍ  ،قرون من زعيٍم فكري ٍ 

رادة ،وضمور العقل ،تيجة فقدان الرُّوحوكانت النَّ  ..واملقل  دين له ،ابلغرب  .(1)، وعموم الشَّللوذبول اإل 
ك وركبوا منت التَّفرنج  ،ووالهتم ،وقد انتشرت أفكار الغزو الفكري بني اجلمهور األعظم من ساسة الَّتُّ

 ،ه  أثىن عليه1267ام ار وايل كركوك علي ابشا علوسي ملَّا ز ، حَّتَّ إ نَّ العالمة العراقي اآلوالتَّحلُّل من الد  ين
أنَّه غري منحل    :والظَّاهر) :مثَّ قال بعد ذلك ،وابألخالق الفاضلة ،وإ كرامهم ،وامتدحه حبب   العلماء

فرجنيَّة اجلديدة، وال منتحل شيئًا من اآلالعقيدة  ،حيث إ نَّه مل يسمع منه جليٌس حديث لوندرة ،راء اإل 
وقلَّما تُنال هذه الرَّمحة يف هذا  ،أنَّ واليها سامٌل من تلك الوصمة :ويكفي أهل البلد اليوم رمحةً  !وابريس

 .(2)!(الزَّمن الذَّميم
 .واألجهزة يف الدَّولة العثمانيَّة ،وقد استمرَّ الت َّيَّار التَّغرييب يف حماولة إ حكام السَّيطرة على مجيع اجملاالت

 :والتَّجديد العثمانيَّة تدور حول نقاٍط ثالثٍة هامَّةٍ  ،صالحوعلى كل   حاٍل: لقد كانت املعامل الرَّئيسة حلركة اإل  
دارة ،  االقتباس من الغرب فيما يتعلَّق بتنظيم اجليش 1  .وتسليحه يف نظم احلكم واإل 
اه ابجملتمع العثماين حنو التَّشكيل العلماين 2  .  االّت  
اه حنو مركزيَّة السُّلطة يف إ ستانبول 3  .(3)توالوالاي ،  االّت  

رين الفرنسي  ني بقوله: )كان  له أحد املنص   كانت سنة صدور خط   كلخانة حداًث يف األوساط األوربيَّة يسج  
والسَّنة األوىل يف  ،م عامًا عظيمًا ابلن  سبة للتَّوغُّل الفرنسي يف تركيَّا.. لقد كان بداية التَّنظيمات1839عام 

ونبدأ إب رساليَّة تبشرييَّة للتَّعليم  ،الستفادة من هذه الل  يرباليَّة اخلجولةاإل صالح... وحنن رجال الد  ين سنبدأ اب
ميان ) :وقال السَّي  د إ يتيان الَّذي ترأَّس هذه اإل رساليَّة .(4)(الكاثوليكي هذه أوَّل إ مكانيٍَّة لتعزيز انتصار اإل 

. لقد سافرت أوَّل إ رساليَّة مكوَّنة من سبعة (5)عليمحير  م حَّتَّ ذلك الوقت التَّ  القرآنذلك ألنَّ  ،الَّذي سنعل  مه
م إ ىل إ ستانبول... األخوات يفتحن دارًا لليتامى وفصواًل للتَّدريس يف هناية 21/11/1839رجال ديٍن يف 

 .(6)(500م يصل العدد إ ىل 1842، وعام 230م يصل عدد التَّالميذ إ ىل 1840

                                                           
 (.43ص )انظر: السُّلطان عبد احلميد، حياتُه، وأحداث عصره،  (1)
 (.103انظر: نشوة املدام يف العودة إ ىل مدينة السَّالم، ص ) (2)

 (.152انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص ) (3)
 (.61انظر: الدَّولة العثمانيَّة قراءٌة جديدٌة لعوامل االحنطاط، د. قيس العزَّاوي، ص) (4)
 املصدر السَّابق نفسه. (5)
 ابق نفسه.املصدر السَّ  (6)
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فبعد  ؛والتَّنظيمات ،وكنيستها وقتًا طوياًل لالستفادة من ظروف التَّحديث ،وهكذا مل تضي  ع أوربَّة املسيحيَّة
اه العاصمة   ،سبعة عشر يومًا من صدور اخلط    كانت اإل رساليَّات التَّبشرييَّة األوىل تغادر مرسيلية ابّت  

وانتقلت  ،بتحرمي التَّعليمولقراهنم الكرمي الَّذي تتَّهمه  ،وهي حتمل أفكارها العدائيَّة للمسلمني ،العثمانيَّة
عهد )ففي تونس أصدر حممد ابي  ،عدوى التَّنظيمات إ ىل الوالايت العثمانيَّة العربيَّة شبه املستقلَّة وبسرعةٍ 

 :م وبناه على القواعد التَّالية1857( عام األمان
 أوَّاًل: احلر ِيَّة:

نسان ال يستطيع بلوغ الفالح إ ال إ ذا كانت احل وكان العدل سياجًا له ضدَّ  ،ر  يَّة مضمونًة لهإ ذ إنَّ اإل 
 .العدوان

 اثنياً: األمان التَّامُّ.
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 اثلثاً: املساواة التَّامَّة بني املسلمني وغري املسلمني أمام القانون:
ا هو ملٌك جلميع النَّاس ؛وهذا متضمٌَّن يف النُّقطة الثَّانية نب حقوق وجيب أن يكون لألجا ،ألنَّ هذا احلقَّ إ َّنَّ

وسارت مصر على  ،(1)وأن يكون هلم حقُّ التَّملُّك ،وأن ميارسوا األعمال الت  جاريَّة على أنواعها ،التُّونسي  ني
ومصر حتوَّل التَّحديث الَّذي كان رغبة أوربَّة  ،وتونس ،وبصدور هذه القوانني يف إ ستانبول ،هذا املنوال

يَّة يتعهَّد فيها السُّلطان إب جراء التَّنظيمات الالزمة لتغريب اجملتمع تدعمها بعض فئاٍت خنبويَّة إ ىل قوانني رمس
راع من كونه ضغطًا خارجيًَّا على الدَّولة العثمانيَّة إ ىل الدَّاخل .اإل سالمي    إ ىل صراٍع داخليٍ   :أي ،وحتوَّل الص  

هذه املؤسَّسات مستعيناً وجمتمع يرفض  ،أو أجربت على تغريب املؤسَّسات ،عنيٍف بني سلطٍة اختارت
 .(2)أنَّه خمالٌف للشَّريعة اإل سالميَّة :والدُّعاة الَّذين واجهوا بقوٍَّة تيَّار التَّحديث من منطلق ،والفقهاء ،ابلعلماء

ا  :إ نَّ من أبرز خصائص التَّنظيمات أهنَّ
بل اعتمدت مصدرًا وضعيَّاً  ،يعة اإل سالميَّة  كانت أوىل الواثئق الرَّمسيَّة الَّيت مل تستمدَّ مصدريَّتها من الشَّر  1

الَّيت تضمَّنها  «وطن»وقد احتوت على مفاهيم غربيَّة مثل  ،للتَّشريع مستوحًى من التَّجربة الدُّستوريَّة األوربيَّة
 .فكانت احلالة هي أوىل اخلطوات حنو فصل الد  ين عن الدَّولة «األمَّة»خط كلخانة بداًل من 

واملظاهر األخرى املستوحاة من  «جملس شورى الن ُّوَّاب»و  «عهد األمان»و  «قرار األمنيَّة الكاملةإ  »  إ نَّ  2
وفتحت  ،التَّجربة الغربيَّة قد مسحت إب ضفاء نوٍع من الشَّرعيَّة على استمرار احليف على العامَّة من انحيةٍ 

رين إل حلاق ا ،الطَّريق لطبقة التُّجَّار الغربي  ني ومبعايري الفكر التَّبشريي من  ،جملتمع العثماين بقوانني السُّوقواملبش  
 .انحيٍة اثنيةٍ 

 ،وألوَّل مرٍَّة يف اتريخ اإل سالم .م1876ايون بدستور مدحت ابشا عام ومه ،  لقد تكلَّل خطَّا كلخانة 3
ي دساترُي وضعيٌَّة وه ،والسُّويسري ،والبلجيكي ،ودوله جيري العمل بدستوٍر مأخوٍذ عن الدُّستور الفرنسي

 .علمانيَّةٌ 
ووضع  ،فعلمنة القوانني ،لقد وضعت التَّنظيمات الدَّولة العثمانيَّة رمسيًَّا على طريق هنايتها كدولٍة إ سالميَّةٍ 

ياسة ،واالبتعاد عن التَّشريع اإل سالمي يف جماالت الت  جارة ،مؤسَّساٍت تعمل بقوانني وضعيَّة واالقتصاد  ،والس  
 منقد سحب 

فالتَّوغُّل األوربُّ يف  ،أنَّ عدوَّ الدَّولة أصبح داخليَّاً  :انهيك ،الدَّولة العثمانيَّة شرعيَّتها يف أنظار املسلمني
ياسيَّة من انحيةٍ  ،واالقتصاديَّة ،مستوايته الثَّقافيَّة وعلماء الد  ين الَّذين يراتبون مبسلك  ،واملسلمون ،والس  

                                                           
 (.61انظر: الدَّولة العثمانية قراءٌة جديدٌة لعوامل االحنطاط، ص ) (1)
 (.62املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
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بل استمرَّ إ ىل يومنا  ،حَّتَّ بعد هناية الدَّولة العثمانيَّة ؛ثَّانية سيبدؤون صراعًا لن ينتهيالدَّولة من النَّاحية ال
 .(1)هذا

 ،ولقد ترك السُّلطان عبد احلميد الثَّاين يف مذكَّراته شهادته التَّارخييَّة ،إ نَّ من األمه  يَّة مبكاٍن أن نقو  م ما حدث
لقد كان سلطاانً  ،وُأحكم عليها احلصار ،بعد أن دارت عليها الدَّوائر ،ةلقد حاول إ نقاذ الدَّولة العثمانيَّ 

ذت هلا تسمية:  تغطيًة لنواايها احلقيقيَّة يف ربط  «احلركة اإل صالحيَّة»واعياً حلقيقة الدَّعوات التَّحديثيَّة الَّيت اَّتَّ
ويف أواخر عهده كتب وهو  .وعزلوه ،لدُّوَّنةويهود ا ،وعند ذلك حاربه الدُّستوريُّون ،الدَّولة العثمانيَّة ابلغرب

رادة يكشف حقيقة التَّجديد  :واإل صالح يقول ،سلطاٌن مسلوُب اإل 
ترى ملاذا يوصي أعداؤان  .التَّجديد الَّذي يطالبون به حتت اسم اإل صالح سيكون سببًا يف اضمحاللنا)

م يعلمون علم اليقنيأ :ال شكَّ  .الَّذين عاهدوا الشَّيطان هبذه الوصيَّة ابلذَّات  ،أنَّ اإل صالح هو الدَّاء :هنَّ
فعلينا أن  ؛إ ذا أردان أن نتبىنَّ بعض اإل صالحات .وأنَّه كفيٌل ابلقضاء على هذه اإل مرباطوريَّة ،وليس الدَّواء

قليلٍة  وأن ال نقيس األوضاع على أساس املستوى الفكري   حلفنةٍ  ،أنخذ ابحلسبان الظُّروف السَّائدة يف البالد
ون .وجيب أن يكون يف احلسبان شكوك طبقة العلماء يف كل   ما هو أورب   ،من املوظَّفني أنَّ  :واألوربيُّون يتومهَّ

 .السَّبيل الوحيد يف اخلالص هو األخذ حبضارهتم مجلًة وتفصيالً 
: أنَّ طراز التَّطوُّر عندان هو غري ما عند األوربي  ني ومن تلقاء  ،حتت ظروٍف طبيعيَّةٍ  علينا أن نتطوَّر ،ال شكَّ

ومن الظُّلم الفادح أن نُ تَّهم مبعاداة كل   شيٍء  ،وأن نستفيد من الظُّروف اخلارجيَّة يف حاالٍت خاصَّةٍ  ،أنفسنا
 .(2)(أييت من الغرب

، وأرى ربوبنيَّ كيفيَّة االستفادة من حضارة الغ ،لقد أصاب ميزان العدل يف تقوميه حلركة اإل صالح العثمانيَّة
الكرمي أن يتعرَّف على موقف اإل سالم من احلضارة الغربيَّة وغريها من احلضارات اجلاهليَّة  ئمن الفائدة للقار 

 ؟وكيف تكون االستفادة من هذه احلضارات ،األخرى
 :وغريها على ثالثة أنواع ،إ نَّ االستفادة من احلضارة الغربيَّة الكافرة

  ،والطَّبيعيَّة ،والعسكريَّة ،والعلوم التَّجريبيَّة ،واالكتشافات العلميَّة ،وأصوهلا ،ناعاتاالستفادة من الص    :األوَّل
وُتصفَّى من شوائب  ،والفلك بعد أن مُتحَّص ،واأَلحياء ،واهلندسة ،والفيزايء ،والكيمياء ،كالر  ايضيَّات

وهو ما  ،أخذه واقتباسه (3): واجبور ما بنيفهذه األم ،وُتصاغ بقوالب إ سالميٍَّة صافيةٍ  ،املؤث  رات اجلاهليَّة
الح  ،أو ال تقوم بعض الواجبات إ ال به ،حيتاجه املسلمون حاجًة ماسَّةً  والنُّظم العسكريَّة يف جماالت  ،كالس  

                                                           
 (.63انظر: الدَّولة العثمانيَّة قراءٌة جديدٌة لعوامل االحنطاط، ص ) (1)
 (.76املصدر السَّابق، ص ) (2)

 (.553، 1/551انظر: جملَّة املنار حملمَّد رشيد ) (3)
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 ،فكلُّ ما حيتاجه املسلمون   من املباحات   يف هذا اجملال فيجب أخذه ..واجلهاد يف سبيله ،الدَّعوة إ ىل هللا
 .واملسلمون أحقُّ به ،تفادة منهواالس

والوعي التَّام   جيب  ،كذلك ما يتحقَّق به قيام الدَّولة اإل سالميَّة   من الوسائل املباحة   من التَّحفُّظ الكامل
 ،ألنَّ هللا أوجب على املسلمني األخذ ابألسباب ؛وهذا قليلٌ  .(1)أو مباح ،وإ ال فَّتكه أوىل ،األخذ به

ً كان ،اءواالكتف ،واحليطة  .واالستغناء عمَّا يف أيدي الكفَّار أايَّ
 ،راء الفلسفيَّة حول الكون، واآلوالتَّصوُّرات ،واملفاهيم ،ئواملباد ،والعقائد ،التَّقليد يف العبادات :الثَّاين
نسان ،واحلياة تمداد فيها واالس ،فهي حمرَّمٌة قطعاً  ،فهذه األمور ال تفصيل فيها ،والَّيت تتَّصل ابلعقيدة ،واإل 

 .وعلى األقل   تكون حراماً مع جهل حقيقتها ،ودان هبا ،أو كفٌر إ ذا اعتقد املقل  د صحَّتها ،من الكفَّار ر دَّةٌ 
نتاج الفين    ،داب، والثَّقافة، والفكر األخالق، وأَّناط السُّلوك، واآلالتَّقليد يف :الثَّالث فهذه  ،وحنو ذلك ،واإل 

أن تتعارض مع أصول اإل سالم، وقواعده، أو تكون ممَّا هنى الشَّارع عن تقليد الكفَّار  األمور ال َّتلو إ مَّا من
أمَّا الشَّيء الَّذي يعترب فضيلًة  ،فهو على األقل   مكروهٌ  ،وحكمه ،فيه، فهذا أمٌر حمرٌَّم، أو تكون ممَّا جيهل أمره

 .أعلم   وهللا (2)  فقد يكون مباحاً  !  يف تلك احلضارة   وما أقلَّه
وكيفيَّة االستفادة من احلضارة  ،ولقد حتدَّث بعض العلماء واملفك  رين املسلمني واملعاصرين حول التَّقليد

 .الغربيَّة
وإ ين   أرى: أنَّه ال ينبغي ألهل األقطار العربيَّة أن يقتبسوا من عناصر املدنيَّة ) :مصطفى صادق الرَّافعي يقول

فإ نَّ التَّقليد ال يكون  ،بل اقتباس التَّحقيق بعد أن يعطوا كلَّ شيٍء حقَّه من التَّمحيص ،الغربيَّة اقتباس التَّقليد
فإ نَّ الفرق بعيٌد بني  ،على أنَّنا ال نريد من ذلك َأال أنخذ من القوم شيئاً  !!طبيعًة إ ال يف الطَّبقات املنحطَّة

 .(3)(رونق اخلبيثو  ،وفنون اخليال ،وأهواء النَّفس ،األخذ من زخرف املدنيَّة
واإل سالم ال أيىب  ،وقواعده ،وأصوله ،من احلق   أن نعرف: أنَّنا بعدان عن هدي اإل سالم) :حسن البنَّا يقول
ولكنَّه أيىب كلَّ اإل ابء أن نتشبَّه يف كل   شيٍء مبن ليسوا  ،وأن أنخذ احلكمة أىنَّ وجدانها ،أن نقتبس النَّافع

نيا ،وأحكامه ،وحدوده ،وفرائضه ،نطرح عقائدهوأن  ،من دين هللا على شيءٍ   ،لنجري وراء قوٍم فتَنتهم الدُّ
 .(4)(واستهوهتم الشَّياطني

                                                           
 (.553، 1/551املصدر السَّابق ) (1)
 (.38انظر: التَّقليد والتَّبعيَّة، د. انصر عبد الكرمي الغفل، ص ) (2)
 (.3/203انظر: وحي القلم ) (3)

مام الشَّهيد حسن البنَّا، ص ) (4)  (، طبعة دار األندلس.307رسائل اإل 
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ا هو  ،إ ن كان هناك شيٌء ينبغي :أبو األعلى املودودي يقول ويستحقُّ أن أتخذه أمٌَّة من األمم األخرى؛ فإ َّنَّ
ومناهجها العلميَّة الَّيت تكون قد بلغت  ،ياهتا االكتشافيَّةنتاج أحباثها العلميَّة، ومثرات قواها الفكريَّة، ومعط

نيا أو يف  ،أو يف نظمها االجتماعيَّة ،إ نَّ أيَّ أمٍَّة يف األرض إ ذا كان يف اترخيها .هبا معارج الرُّقي يف الدُّ
هارها وازد ،ومن الواجب أن نستقصي أسباب رقي  ها ،فمن الواجب أن أنخذه منها ،أخالقها درٌس انفعٌ 

 .وأنخذ منها ما نراه مالئماً حلاجتنا، وظروفنا ،ومتحيصٍ  ،بكل   دقَّةٍ 
وأدواهتا  ،وطرقها للمعيشة ،ورحنا أنخذ من أمم الغرب مالبسها ،ولكنَّنا إ ذا أعرضنا عن هذه األمور اجلوهريَّة

رَّ لنجاح تلك األمم، ورقي  ها، فال يكون ذ لك إ ال دلياًل على غباوتنا، لألكل والشُّرب؛ بزعم أنَّ فيها الس  
والرُّقي   يف خمتلف  ،وبالدتنا، ومحاقتنا، فهل ألحٍد عنده العقل أن يعتقد: أنَّ كلَّ ما أحرزه الغرب من التَّقدُّم

ا أحرزه ابجلاكيت، والبنطلون، وربطة العنق، والقبَّعة، واحلذاء؟!  حقول احلياة إ َّنَّ
ك  نيأنَّ  :أو أنَّ من أسباب رقي  ه وتقدُّمه  ،والرَّفاهيَّة ،أو أنَّ أدواته للز  ينة ،والشَّوكة ،ه يتناول طعامه ابلس  

 ؟!!والكمال ،واألصباغ هي الَّيت قد مست به إ ىل أوج الرُّقي    ،واملعاجني ،واملساحيق
 ،ح عندان ال يندفعونأنَّه ليس كذلك   فما للتَّقدُّمي  ني املتشد  قني ابإل صال :فإ ن مل يكن األمر كذلك   والظَّاهر

 ؟!(1)أو ما يندفعون إ ال هبذه املظاهر
 :عارضاً موقف املسلمني من احلضارة الغربيَّة (أضواء البيان)الشَّيخ حممَّد األمني الشنقيطي قال يف 

فهو من  ؛يهاأمَّا النَّافع ف ،االستقراء التَّامُّ القطعيُّ دلَّ على: أنَّ احلضارة الغربيَّة تشتمل على انفٍع وضار ٍ )
وما تضمَّنته من املنافع لإل نسان  ،وهو أوضح من أن أبي  نه ،وتقدُّمها يف مجيع امليادين املاد  يَّة ،النَّاحية املاد  يَّة

نسان خدماٍت هائلًة من حيث إ نَّه جسٌد حيواين . وأمَّا  ،أعظم ممَّا يدخل حتت التَّصوُّر فقد خدمت اإل 
نيا بدوهنا ،مهال ابلكل  يَّة النَّاحية الَّيت هي رأس كل   خريٍ الضَّارُّ منها؛ فهو اإل   بية  ،وال خري البتَّة يف الدُّ وهي الَّتَّ

 .(2)(وهتذيب أخالقه ،الرُّوحيَّة لإل نسان
 :مثَّ قال بعد أن ذكر حكم االنتفاع من النَّافع منها

له يف سفر اهلجرة على الطَّريق مع أنَّه   «ؤيلأب األريقط الدُّ »بداللة  صلى هللا عليه وسلمسول وقد انتفع الرَّ )
ليل: أنَّ املوقف الطَّبيعي لإل سالم واملسلمني من احلضارة الغربيَّة هو أن جيتهدوا يف  كافٌر، فاتَّضح من هذا الدَّ

فتصلح هلم  ،وحيذروا ممَّا جنته من التَّمرُّد على خالق الكون جلَّ وعال ،حتصيل ما أنتجته من النَّواحي املاد  يَّة
نيا خرة، واملؤسف: أنَّ أغلبهم يعكسون القضيَّة، فيأخذون منها االحنطاط اخللقي، واالنسالخ من واآل ،الدُّ

                                                           
 (.164   163، للمودودي، ص )انظر: اإل سالم يف مواجهة التَّحد  ايت املعاصرة (1)
 (.4/412انظر: أضواء البيان يف إ يضاح القرآن ابلقرآن ) (2)
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نيا ،وال حيصلون على نتيجٍة ممَّا فيها من النَّفع املاد  ي    ،والتَّباعد من طاعة خالق الكون ،الد  ين  ،فخسروا الدُّ
 .(1)(وذلك هو اخلسران املبني ،خرةواآل

يتشدَّد مع أصحابه   رضوان هللا عليهم   يف أمر  صلى هللا عليه وسلم)ولقد كان رسول هللا  :سيد قطب يقول
والتَّجربة يف شؤون احلياة العلميَّة املَّتوكة  ،واملنهج بقدر ما يفسح هلم يف الرَّأي ،التَّلق  ي يف شأن العقيدة

الَّيت ال عالقة هلا  ،وأمثاهلا من املسائل العلميَّة البحتة ،لقتالوخطط ا ،كشؤون الزَّرع  ،واملعرفة ،للتَّجربة
نسان ،وال ابلن  ظام االجتماعي ،ابلتَّصوُّر االعتقادي والفرق بني  ،وال ابالرتباطات اخلاصَّة بتنظيم حياة اإل 

ٌ  ،هذا واإل سالم الَّذي  ،خرآيٌء ، والتَّطبيقيَّة شوالتَّجريبيَّة ،والعلوم البحتة ،فمنهج احلياة شيءٌ  ،وذلك بني  
واالنتفاع بكل   إ بداٍع ماد  يٍ  يف نطاق  ،هو اإل سالم الَّذي وجَّه العقل للمعرفة ،جاء ليقود احلياة مبنهج هللا

 .(2)..(.منهجه للحياة
، وقوله وغضب عليه حَّتَّ رجع ،بيده ورقًة من التَّوراة صلى هللا عليه وسلمقصَّة عمر حني رأى النَّيبُّ  مث أورد

م لن يهدوكم ،ال تسألوا أهل الكتاب عن شيءٍ » :صلى هللا عليه وسلم  .احلديث ...«وقد ضلُّوا ،فإ هنَّ
يف التَّلق  ي عنهم يف أموٍر  ،صلى هللا عليه وسلم.. وهذا هو هدي رسول هللا هؤالء هم أهل الكتاب) :فقال

وتوجيهه من االنتفاع جبهود  ، ضري وفق روح اإل سالموال ،أو ابلشَّريعة واملنهج ،والتَّصوُّر ،َّتتصُّ ابلعقيدة
مياين ،وتطبيقاً  ،البشر كل  هم يف غري هذا من العلوم البحتة علماً   ،من انحية الشُّعور هبا :مع ربطها ابملنهج اإل 

 ،وتوفري األمن له ،واالنتفاع هبا يف خري البشريَّة ،ومن انحية توجيهها ،وكوهنا من تسخري هللا لإل نسان
وشكره  ،شكره ابلعبادة ،ونعمة تسخري القوى والطَّاقات الكونيَّة ،وشكر هللا على نعمة املعرفة ،والرَّخاء

 .وهذا التَّسخري خلري البشريَّة ،بتوجيه هذه املعرفة
مياين    نساين    ،ويف تفسري الوجود ،فأمَّا التَّلق  ي عنهم يف التَّصوُّر اإل   ،احلياةويف منهج  ،وغاية الوجود اإل 

الَّذي تغريَّ  فهو ؛ويف منهج األخالق والسُّلوك   أيضاً   أمَّا التَّلق  ي يف شيٍء من هذا كل  ه ،وشرائعها ،وأنظمتها
وهو الكفر  ،وهو الَّذي حذَّر هللا األمَّة املسلمة عاقبته ،أليسر شيٍء منه صلى هللا عليه وسلموجه رسول هللا 

 .(3)(الصُّراح
وتكالبت قوى اهلدم  ،والَوَهُن يف اخلالفة العثمانيَّة ،د الغرب بدأت عارمًة حني دبَّ الضَّعفإ نَّ موجة تقلي

 ،بتقويضها   يف الدَّاخل واخلارج   وحني شعرت هذه الدَّولة الضَّعيفة ابلنَّقص أمام الدُّول النَّصرانيَّة الفتيَّة
هت الدَّولة العثمانيَّة إ ىل تقليد تلك الدُّول وقد وافق هذا   شلٌل   يف  ؛وأخذت من إ نتاجها اجلديد ،فاّتَّ

                                                           
 (.41انظر: التَّقليد والتَّبعيَّة، د. انصر العقل، ص ) (1)
 (.21، 4/20انظر: يف ظالل القرآن، سيد قطب ) (2)
 (.42انظر: التَّقليد والتَّبعيَّة، ص ) (3)
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أو تفكرٍي  ،أو إ دراكٍ  ،فاستمدَّت من الكفَّار دون وعيٍ  ،وبعٌد عن منهج هللا األصيل ،التَّفكري لدى املسلمني
 ،اتيَّةواالعتماد على القوَّة الذَّ  ،ودون أن ّتد يف اللَّحاق هبا ابجلد    ،يف أسباب تقدُّم تلك الدُّول الكافرة

 .(1)...!.واجلهود املسلمة
واجلهود  ،واالحنرافاُت يف الدَّاخل ،وبدأت موجة التَّقليد األعمى قويًَّة عارمًة تدفعها   حبمٍق وعنٍف   األهواءُ 

ابتداًء من  ،فأخذت البالد اإل سالميَّة تسلك هذا الطَّريق واحدًة تلو األخرى ،املاكرة املخطَّطة من اخلارج
 .واهلند ،وإ يران ،مثَّ تونس ،والشَّام ،فمصر ،تركيَّا

اهات التَّقليد يف العامل اإل سالمي بدأت ابإل حساس ابلضَّعف العسكري :والعجيب واحلاجة إ ىل  ،أنَّ كلَّ اّت  
واإل عجاب بكل   ما هو  ،ومن مَثَّ نشأت عقدة االعتماد على الغرب ،تنظيم اجليوش يف البلدان اإل سالميَّة

 ،واحتقار كل   ما هو شرقي  مهما كان صاحلاً  ،وافٌد من بالد الكفَّار مهما كان فاسداً، واتفهاً غرب  
 .(2)وعظيماً 

 ،ايٍت كثريةٍ آوحذَّر من مغبَّته يف  ،فمقته ،لقد هنى هللا   سبحانه وتعاىل   يف كتابه الكرمي عن التَّقليد األعمى
واترًة  ،وطاعتهم ،فتارًة ابلنَّهي عن تبعيَّتهم ،يَّما تقليد الكفَّاروال س ،وأساليب متنو  عةٍ  ،ومناسباٍت عديدةٍ 

 االغَّتار مبكرهم، واالنصياع آلرائهم، والتَّأثُّر أبعماهلم، وسلوكهم، وأخالقهم. ومن ،ابلتَّحذير منهم
 .ومن تقليدهم ،واترًة بذكر بعض خصاهلم الَّيت تنف  ر املؤمنني منهم

 .واملشركني ،مثَّ من عموم أهل الكتاب ،واملنافقني ،من اليهود القرآن وأكثر ما يرد التَّحذير يف
ِينَ إِنذ ﴿ :فقال ،وطاعتهم منه ما هو ردَّةٌ  ،أنَّ تقليد الكفَّار القرآن:وقد بنيَّ هللا   سبحانه وتعاىل   يف   ٱَّلذ

 ْ وا َ لَُهُم  ٱۡرتَدُّ ِنَۢ َبۡعِد َما َتَبيذ ۡدَبَٰرِهِم م 
َ
َٰٓ أ ۡيَطَٰنُ  ٱلُۡهَدىلََعَ ۡمََلَٰ لَُهۡم  ٱلشذ

َ
َل لَُهۡم َوأ ِيَن ٢٥َسوذ ُهۡم قَالُواْ لَِّلذ نذ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َل  ُ َكرُِهواْ َما نَزذ ۡمرِى َسُنِطيُعُكۡم ِِف َبۡعِض  ٱّللذ
َ
ُ وَ  ٱۡۡل ارَُهۡم  ٱّللذ د: ﴾٢٦َيۡعلَُم إِۡۡسَ  .[26ـ  25]محمَّ

وهنى عن ات  باع  ،والنُّظم البشريَّة ،باع غريها من األهواءفقد هنى عن ات    ؛وحيث جعل هللا يف شريعته الكمال
َِن ﴿ :فقال ،والَّذين ال يعلمون ،الكفَّار َٰ ََشِيَعةٖ م  ۡمرِ ُثمذ َجَعۡلَنََٰك لََعَ

َ
ۡهَوآَء  ٱتذبِۡعَهافَ  ٱۡۡل

َ
ِينَ َوََل تَتذبِۡع أ ََل  ٱَّلذ

ْ َعنَك ِمَن ١٨َيۡعلَُموَن  ُهۡم لَن ُيۡغُنوا ِ إِنذ لِِميَ ا  ِإَونذ َشۡي  ٱّللذ َٰ ۡوِّلَآُء َبۡعٖضى وَ  ٱلظذ
َ
ُ َبۡعُضُهۡم أ َوَِّلُّ  ٱّللذ

 .[19ـ  18]الجاثية: ﴾١٩ٱلُۡمتذقِيَ 
ۡهِل ﴿ :وقال تعاىل يف معرض التَّحذير من أهل الكتاب

َ
ِۡن أ ِنَۢ َبۡعِد  ٱلِۡكَتَٰبِ َودذ َكثِيٞ م  لَۡو يَُردُّونَُكم م 

ا َ لَُهُم إِيَمَٰنُِكۡم ُكفذ ِنَۢ َبۡعِد َما َتبَيذ نُفِسِهم م 
َ
ِۡن ِعنِد أ ا م  ه ًرا َحَسدا  .[109البقرة:]﴾  ٱۡۡلَقُّ

                                                           
 (.20) املصدر السَّابق نفسه، ص (1)

 (.21املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
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ا يََودُّ ﴿ :وقال ِينَ مذ ۡهِل  ٱَّلذ
َ
ب ُِكۡم   ٱلُۡمۡۡشِكِيَ َوََل  ٱۡلِكَتَٰبِ َكَفُرواْ ِمۡن أ ِن رذ ِۡن َخۡيٖ م  َل َعلَۡيُكم م  ن يََُنذ

َ
﴾ أ

 .[105البقرة:]
َها ﴿ :وقال يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ يَ ٓ  ٱُلذَصََٰرىَٰٓ وَ  ٱّۡلَُهودَ َءاَمُنواْ ََل َتتذِخُذواْ  ٱَّلذ ۡوِّلَا

َ
ۡوِّلَآَءَۘ َبۡعُضُهۡم أ

َ
 .[51المائدة:]﴾ أ

َوََل  ٱّۡلَُهودُ َولَن تَۡرََضَٰ َعنَك ﴿ :فقال ،وخصاهلم السَّي  ئة ،وات  باع أهوائهم ،وكذلك هنى عن طاعتهم
َٰ تَتذبَِع ِملذَتُهۡمۗۡ  ىَٰ ٱُلذَصَٰرَ   .[120البقرة:]﴾ َحَّتذ

َها ﴿ :وقال يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ يَ َِن  ٱَّلذ ا م  ِينَ َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ فَرِيقا وتُواْ  ٱَّلذ

ُ
﴾ ۡعَد إِيَمَٰنُِكۡم َكَٰفِرِيَن يَُردُّوُكم بَ  ٱۡلِكَتََٰب أ

 .[100آل عمران:]
ۡهَوآءَ  ﴿ :وقال

َ
ن َيۡفتُِنوَك  ٱۡحَذرُۡهمۡ ُهۡم وَ َوََل تَتذبِۡع أ

َ
 .[49المائدة:]﴾ أ

اذهم بطانةً  ،وبنيَّ خطر مواالهتم  :فقال تعاىل ،وكياهنا ،وأنَّ ذلك فيه خطٌر عام  يهد  د مصاحل األمَّة ،واَّت  
َها ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ يَ لُونَكُ  ٱَّلذ

ۡ
ِن ُدونُِكۡم ََل يَأ  ٱْۡلَۡغَضآءُ ۡم َخَباَلا َودُّواْ َما َعنِتُّۡم قَۡد بََدِت َءاَمُنواْ ََل َتتذِخُذواْ بَِطانَةا م 

ۡكَِبُ  
َ
َٰهِِهۡم َوَما ُُتِِۡف ُصُدورُُهۡم أ ۡفَو

َ
 .[118آل عمران:]﴾ ِمۡن أ

الكرمي  القرآنفإ نَّ هللا   سبحانه وتعاىل   ذكر يف  ،كما جاء النَّهي عن التَّقليد والتَّحذير منه أبسلوب القصَّة
ميان على مدار التَّاريخ ،ومواقفها العدائيَّة ضدَّ دعوة التَّوحيد ،وأخبارها ،الكافرة الغابرة األمم وما  ،ومسرية اإل 

 ،وهو بذلك أيمران أبخذ العربة والعظة ،حصل هلا من أنواع العقوابت والعذاب جزاء ضالهلا واحنرافها
 .(1)، وّتنُّب سلوك هنجهممواالبتعاد عن تقليده ،واالت  عاظ بقصصهم ،وابالعتبار هبم

ْ فَ ﴿ :وذلك مثل قوله تعاىل ملا ذكر ما فعله أبهل الكتاب من املثالت وا ْوَِّل  ٱۡعَتِِبُ
ُ
َٰٓأ بَۡصَٰرِ يَ

َ
 .[2الحشر:]﴾ ٢ ٱۡۡل

ْوَِّل ﴿ :وقال تعاىل
ُ
ِ ۡلَبَٰبِ لََقۡد ََكَن ِِف قََصِصِهۡم ِعِۡبَةٞ ۡل 

َ
 . [111يوسف:]﴾ ٱۡۡل

 :على قسمني القرآنايت الَّيت هنت عن تقليد الكفَّار يف وقسَّم العلماء اآل
 .ايت، وهذا تدلُّ عليه مجيع اآلقسٌم بنيَّ أنَّ خمالفتهم يف عامَّة األمور أصلح للمسلمني

 .(2)ايتض اآلوهذا تدلُّ عليه بع ،وواجبٌة شرعاً  ،وقسٌم بنيَّ أنَّ خمالفتهم مطلوبةٌ 
والتَّشبُّه  ،  أحاديث عامٌَّة تنهى عن التَّقليد األعمى صلى هللا عليه وسلميف السُّنَّة   عن رسول هللا  ووردت

 ،يف معرض النَّهي عن التَّشبُّه بكل   ما مل يشر  عه صلى هللا عليه وسلم، فقال وحتذ  ر من مغبَّة ذلك ،املمقوت
 :صلى هللا عليه وسلموله ، مثل قوالنَّهي عن تقليد كل ما هو على غري سلوك املسلمني ،أو يقرُّه اإل سالم

                                                           
 (.51انظر: التَّقليد والتَّبعيَّة، ص ) (1)
راط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم البن تيميَّة، ص ) (2)  (.17انظر: اقتضاء الص  
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كما وردت أحاديث كثريٌة وصحيحٌة يف النَّهي عن تقليد الكفَّار   عمومًا     (1)«من تشبَّه بقوٍم فهو منهم»
 :يف مناسباٍت عديدةٍ  صلى هللا عليه وسلم، فقال وأهل اجلاهليَّة ،واجملوس ،واملشركني ،وأهل الكتاب

 .(2)«خالفوا اليهود»
 .(3)«خالفوا املشركني»
 .(4)«وال تتشبَّهوا ابليهود»

 ،وكياهنم ،وما ينتج عنه من خطٍر على عقيدة املسلمني ،من تقليد الكفَّار صلى هللا عليه وسلموحني حذَّر 
صلى هللا عليه : قال رسول هللا فعن جابر   رضي هللا عنه   قال ،وضاللٍ  ،علَّل ذلك مبا هم عليه من احنرافٍ 

 :وسلم
م لن يهدوكم ،كتاب عن شيءٍ ال تسألوا أهل ال» وإ نَّكم إ مَّا أن تصد  قوا بباطٍل وإ مَّا أن  ،وقد ضلُّوا ،فإ هنَّ

 .(5)(ما حل له إ ال أن يتبعين ،وإ نَّه وهللا لو كان موسى حيَّاً بني أظهركم ،تكذ  بوا حبق ٍ 
، واقتفائهم تخل  يهم عن منهج هللا  حمذ  راً   ومشرياً إ ىل ما سيحصل للمسلمني ب صلى هللا عليه وسلمكما بنيَّ 

: قال رسول وذلك فيما رواه أبو سعيد اخلدري   رضي هللا عنه   قال ،واألمم املنحرفة ،والنَّصارى ،اثر اليهودآ
حَّتَّ لو دخلوا جحر  ،وذراعًا بذراعٍ  ،لتتبعنَّ سنن من كان قبلكم شربًا بشربٍ » :صلى هللا عليه وسلمهللا 

 .(6)«؟؟فمن» :قال ؟والنَّصارى ،اليهود !اي رسول هللا :اقلن «تبعتموهم ؛ضب ٍ 
ليظهره  ؛إ ذ إنَّ هللا أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق    ؛إ نَّ من مقاصد الشَّريعة منع املسلمني من التَّقليد األعمى

ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم  ٱّۡلَۡومَ ﴿د أكمل هللا الشَّريعة للنَّاس: وق ،على الد  ين كل  ه
َ
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمَِّت أ

َ
َوأ

ا   ٱۡۡلِۡسَلَٰمَ َورَِضيُت لَُكُم   .[3المائدة:]﴾ دِينا
فال حاجة  ،ولكل   النَّاس ،واألمكنة ،لقد جعل هللا الشَّريعة مشتملًة على كل   املصاحل يف كل   األزمان

خلٍل يف شخصيَّة املسلم من الشُّعور التَّقليد من  وواضٌح ما حيدثه ،أو تقليدهم ،لالستمداد من الكفَّار
أنَّ  :فقد أثبتت التَّجربة ،وشرعه ،والعزوف عن منهج هللا ،مثَّ البعد ،واالهنزاميَّة ،والضعف ،والصَّغار ،ابلنَّقص

 ،ورجاله ،والتَّنكُّر لإل سالم ،والوالء هلم ،والث  قة املطلقة هبم ،وتقليدهم سبٌب حلب  هم ،اإل عجاب ابلكفَّار

                                                           
 (.2/367سنن أب داود، كتاب لباس الشهرة ) (1)
م ال يصلُّون يف نعاهلم خالفوا الي»وردت يف عدَّة أحاديث، منها قوله )ص(:  (2)  «.هود فإ هنَّ
(3) .  يف صحيح البخاري  
 سنن أب داود، أبواب االستئذان. (4)
مام أمحد ) (5)  (.2/338مسند اإل 
 (.83البخاري، كتاب االعتصام ابلكتَّاب والسُّنَّة، ابب: لتتبعنَّ سنن من كان قبلكم، اجمللَّد الثَّالث، اجلزء التَّاسع، ص ) (6)
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ووالايهتا التَّابعة هلا يف القرنني  ،وجهل ذلك كل  ه وهذا ما حدث للدَّولة العثمانيَّة ،وقيمه ،وتراثه ،بطالهوأ
 .(1)وهنلوا من مس  ه الزُّعاف ،املاضيني حني َّتلَّوا عن رسالتهم، وحني استسلموا لسلطان الغرب

كما خيتلف ابختالف   ،وأثره ،ومدى خطورته ،وكيفيَّته ،إ نَّ احلكم الشرعيَّ للتَّقليد خيتلف ابختالف نوعه
إ ذا   ؛فيكون التَّقليد كفراً  .واعتقاد املقل  د يف تقليده لغري املسلمني ،والعالقة الشَّرعيَّة بينهما ،واملقلَّد ،املقل  د

لثَّابتة أو مسائل الغيب ا ،أو األحكام القطعيَّة يف الشَّريعة ،وأصول العقيدة ،كان يف العقائد ألصول اإلميان
 .واألداين ،وتقليد الشُّيوعي  ني يف إ نكار النُّبوَّات ،وذلك كتقليد النَّصارى يف عقيدة التَّثليث ،ابلنَّص   

 .وغري ذلك ،واعتقاد عدم صالحيَّة الشَّريعة اإل سالميَّة للتَّطبيق ،وكتقليد الدُّول الكافرة يف تعطيل حدود هللا
 ،واملعاصي كشرب املسكرات ،وارتكاب املنكرات ،يف األخالق الفاسدةويكون التَّقليد فسقًا حني يكون 

 .وحنوه
 .وتقليدهم يف ذلك ،واحتفاالهتم ،كموافقة الكفَّار يف أعيادهم  ،ويكون حراماً مطلقاً 

من  ومل يكن ،إ ذا مل ميسَّ العقيدة ؛وال املتعمَّد يف أمور احلياة العامَّة ،ويكون مكروهًا كالتَّقليد غري املقصود
 .ومساهتم ،خصائصهم

ذ  ،أو احلرمة ،أو الفسوق ،وإ ذا خيف أن يؤد  ي التَّقليد إ ىل شيٍء من األمور السَّابقة   الكفر أو الكراهة   اَّتُّ
اً للذَّريعة ،احلكم ذاته  .سدَّ

نتاج املاد  ي     ،وقيودٍ  ،ويكون التَّقليد مباحًا بشروطٍ  نسانيَّ  ،كالتَّقليد يف اإل   ،ة والتَّجريبيَّة البحتةوالعلوم اإل 
وّتريدها  (اجلاهليَّة)وتنقيتها من شوائب  ،صياغًة إ سالميَّةً  وذلك بعد صياغتها ،وحنوها ،والتَّجارب العسكريَّة

نيويَّة  .(2)من مصاحل الكفَّار وأبال تتعارض مع املصاحل الشَّرعيَّة الد  ينيَّة والدُّ
 ،وبني قوٍم وقومٍ  ،واستقراء أحواهلا تبني   لنا: أنَّ التَّقليد بني أمٍَّة وأمَّةٍ  ،إ نَّ النَّظرة الفاحصة يف اتريخ األمم

وجيعلها  ،واالستقالل يف األمَّة املقل  دة ،واالنصهار ما يضعف التَّمايز ،والتَّفاعل ،حيدث بينهما من التَّشابه
عيفة املغلوبة تعجب ابألمَّة القويَّة املهيمنة أنَّ األمَّة الضَّ  :واقتضت سنَّة هللا يف خلقه ،مهتزََّة الشَّخصيَّة

إ ىل أن يصل األمر إ ىل تقليدها  ،وأساليب حياهتا ،وسلوكها ،فتكسب من أخالقها ،ومن تقليدها ،(3)الغالبة
اتيَّة ،وفنوهنا ،وأدهبا ،وثقافتها ،وأفكارها ،يف عقائدها   إ ن  وحضارهتا  ،وهبذا تفقد األمَّة املقل  دة مقو  ماهتا الذَّ

 .كانت ذات حضارٍة   وتعيش عالًة على غريها

                                                           
 (.81ظر: التَّقليد والتَّبعيَّة، ص )ان (1)
 (.83املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
 (.147انظر: مقد  مة ابن خلدون، فصل اقتداء املغلوب ابلغالب، ص ) (3)
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اتيَّة ،وإ ذا مل تستدرك األمَّة املغلوبة أمرها فإ نَّه    ؛وجهادها من وطأة التَّقليد األعمى ،وتتخلَّص جبهودها الذَّ
ٍض اجتماعيٍَّة فتصاب أبمرا ،وزوال الشَّخصيَّة متاماً  ،واالستعباد ،وال بدَّ   أن ينتهي هبا األمر إ ىل االضمحالل

أضف إ ىل ذلك كل  ه التَّبعيَّة  ،وعدم الث  قة ابلنَّفس ،والشُّعور ابلنَّقص ،واالستصغار ،خطريٍة من الذُّل   
ياسيَّة نيَّة ذات الر  سالة اإل هليَّة   كاألمَّة  ،واالهنزاميَّة يف كل   شيءٍ  ،واالقتصاديَّة ،الس   وابلن  سبة لألمم الرَّابَّ
ويرهقها  ،وطاقاهتا عن دين هللا ،ويصرف جهادها ،ة   فإ نَّ تقليدها لغريها يصرفها عن رسالتهااإل سالميَّ 

واألمراض اخللقيَّة ممَّا يؤد  ي هبا يف الن  هاية إ ىل  ،والقوانني ،وما مل يشر  عه هللا من النُّظم ،واخلرافات ،ابلبدع
كما ورد يف قصص   ،وهذا إ يذاٌن ببطش هللا وعقابه ،لطَّواغيتومن مثَّ الوالء للكفَّار وا ،التَّخل  ي عن رسالتها

 ،واألمَّة اليوم واقعٌة مبا وقعت فيه تلك األمم من التَّقليد األعمى للكفَّار ،عن أمٍم كثريٍة من هذا النَّوع القرآن
واستباحة  ،بغري ما أنزل هللاواحلكم  ،والوالء للكافرين يف كل   شؤون احلياة ،والتَّبعيَّة ،والتَّخل  ي عن رسالة هللا

 .(1)ومع هذا ما زالت متنُّ على هللا إب سالمها ،والفجور ،والر  اب ،الز  ىن
 

* * * 
  

                                                           
 (.115، 114انظر: التَّقليد والتَّبعيَّة، ص ) (1)
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 املبحث العاشر
 السُّلطان عبد العزيز

 م( 1876 - 1861ه /  1293 - 1277)
، وأمخدت عام ويف عهده تفجَّرت ثورٌة يف جزيرة كريت .ه 1277حلكم بعد أخيه يف أواخر عام توىلَّ ا

 ،وصدرت جملَّة األحكام العدليَّة ،م1869ه / 1285متَّ فتح قناة السُّويس عام و  .م1863ه /1283
وفكَّر يف االستفادة من خالف الدُّول األوربيَّة فيما  ،وزار أوربَّة ،وقانون الت  جارة البحريَّة يف أوائل عهده

ا تتَّفق مجيعها ضدَّ ال ،بينها ا دولٌة إ سالميَّةٌ لكنَّه وجد أهنَّ ومل يستطع األوربيُّون أن ينسوا  ،دَّولة العثمانيَّة؛ ألهنَّ
م كانوا خيتلفون فيما بينهم حسب مصاحلهم اخلاصَّة ،احلقد الصَّلييب املغروس يف نفوسهم  .(1)غري أهنَّ

طوات اإل صالح والنُّهوض وكانت الدُّول األوربيَّة عازمٌة على الضَّغط على احلكومة العثمانيَّة لالستمرار يف خ
وأكَّد السُّلطان عبد العزيز عزمه على مواصلة  ،العلمانيَّة ئ، واملبادوالفكر األورب    ،املزعوم على النَّهج الغرب   

فأبقى على كل   أصحاب املناصب من  ،وأخوه عبد اجمليد ،السَّري يف الطَّريق الَّذي سلكه أبوه حممود الثَّاين
داريَّة يف عهده صدور قانون الوالايت عام  .يذ اإل صالحاتاملكل  فني بتنف وكان من أهم   اإل صالحات اإل 

دارة أيضًا أنشئت حمكمٌة عليا قضائيٌَّة  (،م1864ه / 1281) (. كما ديوان األحكام العدليَّة)ويف جمال اإل 
أي: جملس  «ي دولتشورا»مس  ي  ،جملٌس للدَّولة على النَّسق الفرنسي (م1868ه / 1285)عام  ئأنش

 .(2)وكان من أهم   اختصاصاته مناقشة امليزانيَّة ،شورى الدَّولة
ست مدرسٌة اثنويٌَّة عام فقد أ ،أمَّا يف جمال التَّعليم كان   ،«غلطة سراي»م هي مدرسة 1868ه / 1285س  

واد   الَّيت تدرس فيها ابللُّغة وكانت كلُّ امل ،األخرى برانمج الد  راسة فيها خريًا من برامج املدارس الثَّانويَّة
وكانت الغاية من إ نشائها هي َّتريج طائفٍة من الشَّباب القادر على محل  .الفرنسيَّة فيما عدا اللُّغة الَّتُّكيَّة

ولكن كان هبا  ،فاألغلبيَّة من املسلمني ،وكان هؤالء الشَّباب من خمتلف الد  ايانت ،عبء الوظائف العامَّة
أنَّ الطُّالَّب قد أقبلوا على هذه  :والواقع .كما كان هبا أعداٌد من اليهود  ،وهم نصارى ،منواألر  ،اليوانن
 .(3)ويهود ،ونصارى ،م ستَّمئة طالٍب مسلمني1869، حَّتَّ بلغ عددهم عام املدرسة

وربيَّة مل تعتربها كافيًة إ ال أنَّ الدُّول األ ،ورغم هذه اخلطوات اإل صالحيَّة الَّيت متَّت يف عهد السُّلطان عبد العزيز
ا تريد اإل صالح وإل زالة املفاسد  ،وتعمل لتحسني رعاايها النَّصارى ،لتنهض دلياًل على أنَّ الدَّولة العثمانيَّة إ َّنَّ

                                                           
 (.492   490انظر: اتريخ الشُّعوب اإل سالميَّة، ص ) (1)
 (.159العثمانيَّة د. إ مساعيل ايغي، ص ) انظر: الدَّولة (2)
 (.159انظر: الدَّولة العثمانيَّة. د. إ مساعيل ايغي، ص ) (3)
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دارة واحلكومة وهي مفاسد كانت يف نظر الكثري من املعاصرين األوربي  ني هتد  د  ،الَّيت استشرت يف نظام اإل 
 .(1)ولة يف الن  هايةابهنيار الدَّ 

حيث  ،أنَّ زوال الدَّولة العثمانيَّة قد ابت ضرورايًَّ  :وغريهم من املعاصرين ،وكان رأي فريق كثرٍي من اإل جنليز
ا قد فشلت يف األخذ أبسباب اإل صالح األورب    رجيَّة الربيطانيَّة يف عام فقال لورد كالرندون وزير اخلا ،إ هنَّ

 .(2)«يقة الوحيدة إل صالح أحوال العثماني  ني هي إب زالتهم من على سطح األرض كل  يَّةً إ نَّ الطَّر » :م1865
ا هزمتهم منذ فتح القسطنطينيَّة ؛وهذا يؤك  د حقد النَّصارى على الدَّولة العثمانيَّة اجملاهدة  ؟ألهنَّ

األوربيَّة وبني  ئكل   صلٍة بني املبادالنعدام   لقد فشلت الدَّولة العثمانيَّة يف األخذ أبسباب اإل صالح األورب   
 .(3)صلى هللا عليه وسلم، وسنَّة رسوله الدَّولة العثمانيَّة املستمدَّة من كتاب هللا ئمباد

 :عزل السُّلطان عبد العزيز 
فحاول أن  ،على الدَّولة العثمانيَّة واتمر الدُّول األوربيَّة ،ورأى ات  فاق ،كان السُّلطان عبد العزيز قد زار أوربَّة

فبدأ يكثر  ،وروسيا ملصلحة الدَّولة العثمانيَّة ،يستفيد من اخلالف القائم على املصاحل بني دول أوربَّة الغربيَّة
 ،وبدأت تشيع الشَّائعات عنه يف التَّبذير ،فخافت الدُّول األوربيَّة ،من دعوة السَّفري الرُّوسي إ ىل إ ستانبول

 .(5)(م1876ه / 1293)مثَّ قام مع عصابته بقتله يف عام  ،شا أن يعزلهواستطاع مدحت اب (4)واإل سراف
والغرب   على أنَّه  ،روجت له الد  عاية املاسونيَّة يف أحناء الشَّرق العرب    ،إ نَّ مدحت ابشا كان من يهود الدُّوَّنة

وسخَّرت له أبواق  (.أبو الدُّستور)ته ومسَّ  ،البطل العظيم حامل لواء اإل صالح واحلر  يَّة يف السَّلطنة العثمانيَّة
 ،والعراق ،ابشويَّة سورية :منها ،فوصل بذلك إ ىل أعلى الرُّتب ،وإ ذاعاتٍ  ،وجمالتٍ  ،دعايتها من صحفٍ 

وخير  ب كما  ،مثَّ بدأ بعد ذلك يدسُّ  .ومنصب الصَّدر األعظم الَّذي يعترب أكرب الرُّتب يف السَّلطنة العثمانيَّة
وخاصَّة حكم  ،احلكم ئويغمز دائمًا ابلتَّعاون مع املاسونيَّة إ ىل مساو  ،وماسونيَّته ،ديَّتهمتلي عليه يهو 

السُّلطان عبد احلميد عدوُّ املاسونيَّة األكرب   الَّذي مل يَّتك ثقبًا من بصيص أمٍل لليهود يف فلسطني إ ال 
ق  ي»امليَّة حوله ويهود الدُّوَّنة املاسونيَّة الع «مدحت ابشا»مثَّ أسَّس  ،وسدَّه اد والَّتَّ الَّيت محلت  «مجعيَّة االحت  

                                                           
 املصدر السَّابق نفسه. (1)

 املصدر السَّابق نفسه. (2)
 (.110انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. مجال عبد اهلادي، ص ) (3)
 (.110املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
 ر السَّابق نفسه.املصد (5)
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وانكشفت جوانب من هذا اليهودي   للسُّلطان عبد  ،وجعلت مقرَّها بسالنيك ،نفس شعار املاسونيَّة
 .(1)ونفاه فيما بعد ،وعزله ،فألقى القبض عليه ،احلميد

  :سبب مقتل السُّلطان عبد العزيز 
ومتكُّنه من إ صالح  ،وكذلك العادات الغربيَّة البعيدة عن البيئة اإل سالميَّة ،ة برمَّتها  رفضه للدَّساتري الغربيَّ 

واستبدل األسلحة  ،حيث قوَّى اجليش ،وخاصًَّة يف اجملال العسكري    ،أحوال الدَّولة العثمانيَّة إ ىل درجٍة كبريةٍ 
الح من أفضل م واستورد ما ،القدمية أبخرى حديثةٍ  الح يف أوربَّةيلزم من الس   ووضع التَّنسيقات  ،صانع الس  

وسلَّح  ،والقبائل من كل   الوالايت ،وشكَّل الفرق العسكريَّة ألبناء العشائر ،العسكريَّة على الط  راز احلديث
 ،فأصبحت مدفعيَّة الدَّولة العثمانيَّة يضرب هبا املثل يف التَّقدُّم ،واحلصون أبضخم وأحدث املدافع ،القالع

حَّتَّ صار إب مكاهنا صنع مجيع  ،الت احلديثة، واآلوأدخل فيها املعدَّات «الطوخبانة»لح دار املدفعيَّة وأص
وأحلَّ اخلرباء العثماني  ني حملَّ اخلرباء  ،كما قام إب صالحاٍت يف جمال البحريَّة  ،األسلحة على الط  راز اجلديد
الدَّولة العثمانيَّة من الدُّول البحريَّة األوىل يف وأصبحت يف عهده  ،ودوهلم ،األجانب رغم اعَّتاض هؤالء

، وشيَّد عدَّة معامل لصنعها ،واشَّتى املدرَّعات ،وعمل على إ رسال البعثات البحريَّة إ ىل اخلارج ،العامل
كما أصلح الكثري من   ،إ ىل ما كان هلا من جمدٍ  «إ زميت»وعادت دار صناعة  ،واملراجل ،التولصنع اآل

أمثال  ،وحاكم كبار احلكَّام ،وعمل على إ حقاق احلق    ،وأسَّس جملَّة األحكام العدليَّة ،فنأحواض السُّ 
وهذا ال  ،واإل صالح ،وبذلك ظهر للعموم حبَّه للعدل «طاهر ابشا»و  «عاطف ابشا»و  «خسرو ابشا»

ا تريد أن يسود الظُّلم حَّتَّ تنهار ،يرضي الدُّول األوربيَّة وقام إب صالحاٍت  ،الدَّولة بسرعةٍ  وال تقبل به؛ ألهنَّ
وأصبحت  ،وسوَّت بذلك الدَّولة مجيع ديوهنا ،وألغيت القوائم املاليَّة ،وأمر بوضع ميزانيٍَّة منضبطةٍ  ،ماليَّةٍ 

 .وانتظمت األحوال املاليَّة ،املعاملة ابلنُّقود
قصرٍي؛ فتعرقلت خمطَّطاهتم يف القضاء لقد هال الدُّول األوربيَّة رؤية ما حدث على يد هذا السُّلطان يف وقٍت 

 .(2)مثَّ قتله ،لذا رأوا تدبري مؤامرة خلعه ،على الرَّجل املريض
وممث  لي الدُّول  ،إ نَّ جذور املؤامرة يف مقتل السُّلطان عبد العزيز ترجع إ ىل َّتطيٍط مدروٍس من قبل القناصل

 ،ن طريق عمالئهم ممَّن تشرَّبوا أبفكارهم من رجال الدَّولةوقاموا بتنفيذها ع ،األوربيَّة يف العاصمة العثمانيَّة

                                                           
 (.71، 70انظر: اليهود واملاسونيَّة لعبد الرَّمحن الدوسري، ص ) (1)

 (.206، 205انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، د. علي حسُّون، ص ) (2)
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وقتل  ،الَّذي اعَّتف أثناء حماكمته ابشَّتاكه يف عزل (1)وعلى رأسهم صنيعة املاسونيَّة املدعو مدحت ابشا
 .(2)وهذا أمٌر معروٌف اترخييَّاً ومدوٌَّن يف الواثئق ،السُّلطان عبد العزيز

 
* * * 

  

                                                           
 (.205املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.208املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
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 املبحث احلادي عشر
 السُّلطان مراد اخلامس

 يوماً  93ه ( ومدَّة واليته 1293)
ة وارتقى منصب اخلالف ،م1840ه  املوافق 1256رجب من عام  25جمليد ولد يف هو ابن السُّلطان عبد ا

 . (1)ه1293مجادى األوىل من عام  7يف 
والشُّؤون  ،والعلوم ،دى اهتمامًا ابألدبكما أب  ،والغربيَّة ،والثَّقافة الَّتُّكيَّة ،كان على جانٍب كبرٍي من الذَّكاء

وكان على ات  صاٍل بنامق كامل أحد  ،واخنرط يف سلك املاسونيَّة ،والتقى ببعض األوربي  ني ،وزار أوربَّة ،األوربيَّة
ة هي الَّيت وكانت احلركة املاسونيَّ  ،(2)والعلمانيَّة ،والل  يرباليَّة ،وكان ميَّااًل إ ىل الدُّستور ،وغريه ،أعضاء احلركة

والفزع عند إ يقاظه بعد  ،ولكنَّه أصيب ابضطراٍب عقليٍ  بعد أن أصابته الدَّهشة ،دفعت به إ ىل السُّلطة
وملَّا بلغه مقتل حسن اجلركسي ظهرت عليه اضطراابٌت  ،منتصف اللَّيل عند خلع السُّلطان عبد العزيز

تدهوٍر مستمرٍ  يف الوقت الَّذي كان مدحت ابشا وكانت صحَّته يف  .عصبيٌَّة أثَّرت على جهازه اهلضمي
 ويتَّصل أبعوانه ،والنُّظم الغربيَّة ،ويدرس القوانني ،حياول إ عالن الدُّستور الوضعي بداًل من الشَّرع أثناء مرضه

من  فكان ال بدَّ  ،وقد قيل إ نَّ جنون السُّلطان ظهر للنَّاس بشكٍل واضحٍ  .حَّتَّ استطاع إ عداده بشكٍل جاهزٍ 
إ ذا جنَّ إ مام املسلمني جنوانً » :م وكان نصُّ الفتوى1876لك من قبل شيخ اإل سالم عام وأعلن ذ ،خلعه
مامة ،مطبقاً  مامة من عهدته ،ففات املقصود من اإل  كتبه   .وهللا أعلم ،يصحُّ  :اجلواب ؟فهل يصحُّ حلُّ اإل 

 .(3)«الفقري حسن خري هللا عفا هللا عنه
حَّتَّ تويف   عن عمر يناهز الرَّابعة  «جراغان»وأمضى ابقي حياته يف قصر  ،ن مرضه العقلي   وبعد عزله تعاىف م

ت  ني  .(4)والس  
ق  ي على مراد اخلامس اد والَّتَّ وأدمن  ،فانتسب إ ىل احملفل املاسوين    ،لقد أثَّر الشَّباب من أعضاء مجعيَّة االحت  

 .(5)لفلسفيَّة الغربيَّةوتشبَّع ابألفكار العلمانيَّة وا ،شرب اخلمر
دون أن يفك  ر يف  ،كان من طبيعته أن ينخدع ملن يبتسمون يف وجهه» :وقد قال عنه السُّلطان عبد احلميد

حَّتَّ أنَّه بسبب ذلك مل يكن خيطر على ابله عدم لياقة اشَّتاكه وهو خليفة املستقبل  ،وغري املعقول ،املعقول
                                                           

 (.206، 205املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.178، 177انظر: الدَّولة العثمانيَّة د. إ مساعيل ايغي، ص ) (2)
 (.209انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، د. علي حسُّون، ص ) (3)
 (.210املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
 املصدر السَّابق نفسه. (5)
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م  ،وقد استطاع بعض األشخاص ،الَّيت ستنجم عن ذلك وتقدير املصيبة ،يف احملفل املاسوين ممَّن يدَّعون: أهنَّ
 .(1)«وزيَّنوا له جوانب نستخفُّ هبا يف احلياة األوربيَّة ،أنصار التَّجديد أن حير  ضوه على إ دمان اخلمر

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السَّادس
 عصر السُّلطان عبد احلميد 

  

                                                           
 (.178انظر: والدي السُّلطان عبد احلميد، ص ) (1)
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 املبحث األوَّل
 السُّلطان عبد احلميد

 م( 1909 - 1876ه /  1326 - 1293)
توىلَّ عرش الدَّولة وهو يف  .السُّلطان عبد احلميد هو السُّلطان الرَّابع والثَّالثون من سالطني الدَّولة العثمانيَّة

 (.م1842)ه  1258شعبان عام  16؛ إ ذ ولد يف الرَّابعة والثَّالثني من عمره
 ،وكانت عقيماً  ،فاعتنت به الزَّوجة الثَّانية ألبيه ،العاشرة من عمره ماتت والدة السُّلطان عبد احلميد وهو يف

وقد أتثَّر  .كما أوصت مبرياثها له  ،فبذلت له من حناهنا ،وحاولت أن تكون له أمَّاً  ،فأحسنت تربيته
بية انعكاٌس  وكان هلذا ،ئ، وصوهتا اخلفيض اهلادوتديُّنها ،وأعجب بوقارها ،السُّلطان عبد احلميد هبذه الَّتَّ

 .على شخصيَّته طوال عمره
 ،تلقَّى عبد احلميد تعليمًا منتظمًا يف القصر السُّلطاين على أيدي خنبٍة خمتارٍة من أشهر رجاالت زمنه علماً 

 ،وتعمَّق يف علم التَّصوُّف ،وأحبَّ األدب ،ودرس التَّاريخ ،والفارسيَّة ،وقد تعلَّم من اللُّغات العربيَّة .وخلقاً 
 .(1)ض األشعار ابللُّغة الَّتُّكيَّة العثمانيَّةونظم بع

وحمافظًا على  ،وإ صابة اهلدف ابملسدَّس ،وكان يتقن استخدام السَّيف ،وتدرَّب على استخدام األسلحة
ياسة العامليَّة ،الر  ايضة البدنيَّة  .اندرةٍ  ودقَّةٍ  ،ويتابع األخبار عن موقع بالده منها بعنايٍة فائقةٍ  ،وكان مهتمَّاً ابلس  

 أوَّاًل: زايرته ِإىل أوربَّة مع عمِ ه السُّلطان عبد العزيز:
وكان من ضمنه األمري عبد احلميد  ،قام السُّلطان عبد العزيز بزايرة أوربَّة يرافقه وفٌد عثماين  رفيع املستوى

تعدَّ األمري عبد احلميد هلذه وقد اس ،(2)وسريته احلميدة يف العفَّة ،الَّذي ظهر أمام األوربي  ني مبالبسه البسيطة
ولقد التقى  ،ويف حكمه على األشياء الَّيت راها يف الغرب ،فإنَّه كان دقيقًا يف رؤيته ،الر  حلة مبطالعاٍت واسعةٍ 

 ،وامللكة فكتوراي يف إ جنلَّتا ،انبليُّون الثَّالث يف فرنسا :الوفد العثماينُّ بساسة ذلك العصر يف أوربَّة مثل
وقد سبقت تلك الر  حلة  ،(3)وفرنسوا جوزيف يف الن  مسا ،وغليوم األوَّل يف أملانيا ،اين يف بلجيكاوليوبلد الثَّ 

 ،وانتبه أثناء وجوده يف مصر إ ىل الزَّيف الكاذب للربيق األورب    ،زايرته مع السُّلطان عبد العزيز إ ىل مصر
اخلديوي  نتيجة انطالق الوايل ،وتغرق يف الدُّيون ،دينممَّا جعل مصر تست ،واألخذ هناك ابلشَّكليَّات األوربيَّة

 21فقد استغرقت من  ؛وأمَّا رحلته إ ىل أوربَّة .وحماولته جعل مصر قطعًة من أوربَّة ،إ مساعيل ابشا يف إ سرافه
                                                           

 (.31عبد احلميد الثَّاين، حممَّد حرب، ص )انظر: السُّلطان  (1)
 (.33انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، حممَّد حرب، ص ) (2)
 املصدر السَّابق نفسه. (3)
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ويَّة والدَّولة الن  مسا ،وبلجيكا ،وإ جنلَّتا ،فرنسا :زار الوفد العثماين .م1867أغسطس من عام  7يونيو إ ىل 
 .اجملريَّة

 ،انعكست على فَّتة حكمه كل  ها بعد ذلك ،تفتَّح ذهن عبد احلميد إ ىل أموٍر كثريةٍ  ،ويف هذه الر  حلة األوربيَّة
 :وهذه األمور هي

 .وشكليَّاتٍ  ،وأخالقيَّاٍت خمتلفة ،  احلياة األوربيَّة بكل   ما فيها من طرق معيشٍة غريبةٍ  1
ناعي 2 ويف القوَّات البحريَّة  ،واألملانيَّة ،وخباصٍَّة يف القوَّات الرب  يَّة الفرنسيَّة ،والعسكري ،  التَّطوُّر الص  

 .الربيطانيَّة
ياسة العامليَّة 3  .  أالعيب الس  
ه السُّلطان عبد  ،  أتثري القوى األوربيَّة على سياسة الدَّولة العثمانيَّة 4 وخباصٍَّة أتثري انبليون الثَّالث على عم  

رغم أنَّ السُّلطان عبد العزيز مل يكن ُيشعر  .علي ابشا ليلتزم مبساندة الوزير ،وضغط انبليون عليه ،العزيز
 .(1)أحداً: أنَّه حتت أتثري أي   قوٍَّة غريبةٍ 

أملانيا  أمَّا .وصناعةٍ  ،وزراعةٍ  ،وإ جنلَّتا دولة ثروةٍ  ،أنَّ فرنسا دولة هلوٍ  :اقتنع األمري عبد احلميد يف هذه الر  حلة
لذلك عهد بتدريب اجليش العثماين إ ليها    ،وكان إ عجابه أبملانيا كثرياً  ،وإ دارةٍ  ،وعسكريَّةٍ  ،فهي دولة نظامٍ 

ودفعه ذلك التَّأثُّر إ ىل االهتمام إب دخال  ،عندما أصبح سلطااًن   ولقد أتثَّر األمري عبد احلميد هبذه الر  حلة
 ،وعسكريَّةٍ  ،ووسائل ات  صاالتٍ  ،وصناعيَّةٍ  ،تعليميَّةٍ  :خمتلف نواحي احلياةاملخَّتعات احلديثة يف دولته يف 

وأدخل الت  لغراف إ ىل بالده  .وكان سالح الغوَّاصات جديداً  ،شراؤه غوَّاصتني :منها ،واألمثلة على ذلك كثريةٌ 
وأوَّل  ،ىل البالد أوَّل سيَّارةٍ وأدخل إ   ،وأدخل فيها العلوم العصريَّة ،وانشأ املدارس احلديثة ،من ماله اخلاص   

 .(2)لكنَّه وقف حبزٍم ضدَّ سراين الفكر الغرب يف البالد .وأخذ بنظام القياس املَّتي ،درَّاجةٍ 
ومل يعرف عن عبد احلميد أتثري  ،أثَّرت رحلة عبد احلميد إ ىل أوربة أيضاً يف ات  باعه سياسٍة استقالليٍَّة ّتاه أوربة

 .وبني الدَّولة العثمانيَّة ،ومهما كانت درجة التَّقارب بني بلده ،مهما كانت صداقته ،عليه أي   حاكٍم أورب ٍ 
ولفت انتباه عبد احلميد أثناء هذه الر  حلة احلوار الَّذي كان جيريه فؤاد ابشا الصَّدر األعظم العثماين مع 

 :بعض الزُّعماء األوربي  ني
 ؟تبيعون جزيرة كريت بكم :ُسئل فؤاد ابشا أثناء هذه الر  حلة

                                                           
 (.56املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.57املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
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أنَّ العثماني  ني حاربوا يف سبيل احلفاظ على  :وكان يعين بذلك (.ابلثَّمن الَّذي اشَّتيناها به) :فردَّ الباشا قائالً 
 .عاماً كلُّها حروب 27جزيرة كريت 

 ؟(.ن)ما هي أقوى دولة يف العامل اآل :وُسئل فؤاد ابشا أيضاً 
وحنن هندمها من  ،ذلك ألنَّكم هتدموهنا من اخلارج .الدَّولة العثمانيَّة ن هي)أقوى دولة اآل :فردَّ قائالً 

 .(1)(ومل يستطع كالان هدمها .الدَّاخل
وتعلَّم ذكاء  .تعلَّم عبد احلميد من هذا درَس القدرة على إ سكات القوى الَّيت تودُّ حتطيم الدَّولة العثمانيَّة

ياسي  .وهو ما برع فيه بعد ذلك ،احلوار الس  
 .(2)عاماً  25وكان عمر عبد احلميد أثناء هذه الر  حلة 

 اثنياً: بيعته للخالفة وِإعالن الدُّستور:
. وكان عمره م1876أغسطس  31 -ه  1293شعبان  11يوم اخلميس  ،بويع ابخلالفة بعد أخيه مراد

وعسكري  ني يف سراي  ،مدني  ني وكبار املوظَّفني من ،واألعيان ،وحضر ملبايعته الوزراء ،نذاك أربعاً وثالثني سنةآ
وأطلقت املدافع بسائر أطراف السَّلطنة احتفااًل  ،وهنَّأه ابخلالفة كذلك رؤساء الطَّوائف املختلفة .طوبقبو

مٍ  .هبذه املناسبة وأرسل الصَّدر األعظم برقيَّات إ ىل دول  ،وأقيمت الز  ينات جبميع جهات إ ستانبول ثالثة أايَّ
 .(3)بذلكالعامل إل عالمها 

ه / 1293)ديسمرب  23مثَّ أعلن يف  ،وكان السُّلطان عبد احلميد قد عنيَّ مدحت ابشا صدرًا أعظم
ت املدنيَّة (م1876  .وينصُّ على مبدأ احلكومة الربملانيَّة ،الدُّستور الَّذي يضمن احلر  ايَّ

مثَّ جملس األعيان أو  ،أو املبعوثني ،جملس الن ُّوَّاب :ووفق هذا الدُّستور كان الربملان يتكوَّن من جملسني
 .(4)الشُّيوخ

واشتداد سياستهم التَّغريبيَّة بقيادة  ،وقد تعرَّض السُّلطان عبد احلميد يف بداية حكمه إ ىل استبداد الوزراء
ت األيدي والَّيت استطاع ،والَّيت كانت تضمُّ النُّخبة املثقَّفة الَّيت أتثَّرت ابلغرب ،مجعيَّة العثماني  ني اجلدد

وقد بلغ من استبداد الوزراء ابحلكم أن كتب مدحت ابشا   وهو يف  ،املاسونيَّة أن ّتن  دهم خلدمة أهدافها
مل يكن ) (:م1877)مقام الر  ائسة لنخبة العثماني  ني اجلدد   إ ىل السُّلطان عبد احلميد يف أوَّل عهده ابلعرش 

وما عليها من  ،وتعيني ما جلاللتكم من احلقوق ،ستبدادغرضنا من إ عالن الدُّستور إ ال قطع دابر اال
                                                           

 (.58انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (1)

 (.58السَّابق نفسه، ص )املصدر  (2)
 (.183انظر: الدَّولة العثمانيَّة يف التَّاريخ اإل سالمي احلديث، ص ) (3)
 (.178املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
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حَّتَّ تنهض البالد إ ىل  ،وحقوقهم ،وأتمني مجيع النَّاس على حر  يَّتهم ،وتعيني وظائف الوزراء ،الواجبات
 .(1)...(وإ ين   أطيع أوامركم إ ذا مل تكن خمالفًة ملنافع األمَّة ،مدارج االرتقاء

وكان يف  .مرًا ووصيًَّا عليَّ آلقد وجدت مدحت ابشا ينص  ب نفسه و ) :يد يف هذاويقول السُّلطان عبد احلم
 .(2)(وأقرب إ ىل االستبداد (الد  ميقراطيَّة)معاملته بعيداً عن املشروطيَّة 

قال السُّلطان عبد احلميد يف مذكَّراته: )... ومن  ،وأصحابه من املاسون يدمنون اخلمر ،وكان مدحت ابشا
أحرار ذلك العهد من شعراء، وأدابء اجتمعوا مساًء يوم صدور مرسوم القانون األساسي يف  أنَّ  :املعروف

 ،بل يف أمور السُّكر، والعربدة، وهم حيتسون اخلمر ،ال ليتحدَّثوا يف أمور الدَّولة ،قصر مدحت ابشا
الَّيت بعثها إ عالن  والتقت نشوة اخلمر ابلنَّشوة ،ومشهوٌر عنه هذا ،ومدحت ابشا يدمن اخلمر منذ شبابه

وعندما هنض مدحت ابشا من على مائدة األكل؛ خرج مستندًا على أذرع االخرين  ،القانون األساسي   
وبينما كان يغسل يديه قال لزوج أخته طوسون ابشا، وهو يؤرجح لسانه يف فمه  .حَّتَّ ال يقع على األرض

 )بتأثري اخلمر(:
قل يل كم عاماً سأبقى  ؟!َمنْ  ؟!ما وصلُت إ ليه أن يبعدين عن منصيب وبعد كل    ،ن! َمْن يستطيع اآل  اي ابشا

 ؟يف الصَّدارة العظمى
 :ردَّ عليه طوسون ابشا قائالً 

 !(3)  إ ذا بقيتم على هذا احلال؛ فليس أكثر من أسبوع
ر تنتشر يف وكانت هذه األسرا ،لقد كان مدحت ابشا يف جمالس اخلمر اخلاص   به يفشي أدقَّ أسرار الدَّولة)

ويف إ حدى اللَّيايل حتدََّث مدحت ابشا عن عزمه على إ عالن اجلمهوريَّة يف  .اليوم التَّايل بني أهايل إ ستانبول
 متاماً مثلما حدث .مثَّ إ مرباطوراً هلا ،وأنَّه سيصبح رئيساً للجمهوريَّة العثمانيَّة اجلديدة ،الدَّولة العثمانيَّة

 .(4)(نسامع انبليون الثَّالث بفر 
وشكَّل السُّلطان عبد احلميد جلنًة للتَّحقيق يف ذلك مثَّ  ،وكان مدحت ابشا متَّهماً بقتل السُّلطان عبد العزيز

عدام ،قدم املتَّهمني إ ىل احملكمة الَّيت أدانتهم  ،وتدخل السُّلطان عبد احلميد ،وُحك م على مدحت ابشا ابإل 
جن جن العسكري هناكمث نفي إ   ،وخفَّض احلكم إ ىل الس    .ىل احلجاز حيث مقرُّ الس  

                                                           
 (.59انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (1)
 (.60املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)

 (.77د حرب، ص )انظر: مذكَّرات السُّلطان عبد احلميد، حممَّ  (3)
 (.77املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
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كما أنَّ التَّغيريات الَّيت طرأت على   ،كان الدُّستور ينصُّ على فصل السُّلطات من حيث الشَّكل ال املضمون
يادة ،نظام احلكم طبقًا له كانت من قبيل التَّطوُّر كما نصَّ   ،فلم يفك  ر أحٌد يف تقليص حق   السُّلطان يف الس  

ومن مثَّ كان  ،وأنَّه ال يسأل أمام أحٍد عن أعماله ،ستور على أنَّ شخص السُّلطان مصوٌن ال مُيَسُّ الدُّ 
ويعلن  ،كما أنَّه هو الَّذي يعقد املعاهدات  ،وإ قالة الوزراء ،فله وحده حقُّ تعينيٍ  .(1)الدُّستور مرهتنًا بشخصه

ومن حق  ه كذلك إ صدار مجيع القوانني يف  ،ت املسلَّحةوهو القائد العامُّ للقوَّا ،ومعاهدات الصُّلح ،احلرب
ه   1327 - 1293)وهكذا ظلَّ السُّلطان عبد احلميد الثَّاين  .شَّتَّ اجملاالت دون الرُّجوع إ ىل الربملان

حبيث إ نَّ مدحت ابشا ذاته كان  ،يتمتَّع ابلسُّلطة الَّيت سبق ألسالفه أن متتَّعوا هبا (م 1909 - 1876
الصَّالحيَّات الواسعة الَّيت منحها الدُّستور للسُّلطان حدَّت من سلطة رئيس الوزراء؛  كما أنَّ   ،الضَّحااي أوَّل

 .(2)حبيث مل يتح له أن يلعب سوى دوٍر اثنويٍ  يف تسيري دفَّة احلكم
كن حماكمتهم إ ال إ ذا وكان ال مي ،ويف التَّصويت ،رائهمآيَّة أعضاء الربملان يف إ بداء ونصَّ الدُّستور على حر   

وحدَّد الدُّستور اللُّغة الَّتُّكيَّة العثمانيَّة ابعتبارها اللُّغة الرَّمسيَّة للدَّولة الَّيت جيري هبا  ،ّتاوزوا حدود قوانني اجمللس
 وعلى أن يقرَّ  ،أو علنيًَّا حبسب الظُّروف ،كما نصَّ أن يكون التَّصويت سر  ايًَّ   ،احلديث يف كل   اجللسات

 .جملس الن ُّوَّاب امليزانيَّة دون تدخٍُّل من جانب السُّلطان بعكس احلال فيما يتعلَّق ابلقوانني العاديَّة
ياسة الرَّمسيَّة للدَّولة يف إ طار مبدأ املساواة  :فقد أعلن الدُّستور ؛وأمَّا ابلن  سبة حلقوق األفراد أنَّ العثمنة هي الس  

ً كان دينهم ،الَّذي نصَّت عليه التَّنظيمات ونصَّ  ،فقد خلع الدُّستور صفة العثمانيَّة على كل   رعااي الدَّولة أايَّ
وعلى منحهم نفس احلقوق مع  ،وعلى تساوي كل   العثماني  ني أمام القانون ،على متتُّعهم ابحلر  يَّة الشَّخصيَّة

بقى على احملاكم الشَّرعيَّة على أن وأ ،ونصَّ الدُّستور كذلك على استقالل القضاء .إ لزامهم بنفس الواجبات
 .(3)يلجأ غري املسلمني حملاكم امللل يف املسائل املتعل  قة بشؤوهنم الد  ينيَّة
كانت األوىل   ،وأبن ّترى انتخاابٌت عامَّةٌ  ،وقد أمر السُّلطان عبد احلميد أبن يوضع الدُّستور موضع التَّنفيذ

مقعداً والنَّصارى ب   (71)رت تلك االنتخاابت عن متثيل املسلمني ب  وقد أسف ،من نوعها يف التَّاريخ العثماين
 (ه 1294)م 1877مارس عام  29ملان عثماين يف واجتمع أوَّل بر  ،مقاعد (4)واليهود ب  ،مقعداً  (44)

يف حني كان جملس  ،مسلماً  21عضوًا ابلتَّعيني من بينهم  26وكان جملس األعيان والشُّيوخ يتكوَّن من 
غري أنَّ  ،وقد قام بعض نوَّاب العرب بدوٍر مهمٍ  خالل املناقشات .وَّاب يتكوَّن من مئة وعشرين عضواً الن ُّ 

فرباير عام  13لن ُّوَّاب يف طلب ا ،فقبل أن يتمَّ اجمللس دورة انعقاده الثَّانية ؛جملس املبعوثني كانت مدَّته قصريةً 
                                                           

، ص ) (1)  (.234انظر: يف أصول التَّاريخ العثماين  
 املصدر السَّابق نفسه. (2)
 (.180انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص ) (3)
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امات املوجَّهة أن ميثل ثالثة من الوزراء أمام اجمل (ه 1296)م 1878 لس للد  فاع عن أنفسهم من االهت  
فما كان من السُّلطان عبد احلميد إ ال أن عطَّل اجمللس، وأمر بعودة الن ُّوَّاب إ ىل بالدهم، وقام بنفي  ،إ ليهم

 .(1)وإ بعاد البارزين منهم
ة انعقاد اجمللس خالل دورته األوىل والثَّانية عشرة شهور ومخس ومل يُْدَع هذا  ،ة وعشرين يوماً وبذلك بلغت مدَّ

 .(2)مل تفتح خالهلا قاعة اجمللس وال مرَّة واحدةً  ،اجمللس لالجتماع اثنيًة ملدة ثالثني عاماً 
لقد كان السُّلطان عبد احلميد مضطرًا يف إ عالن الدُّستور بسبب الضُّغوط الَّيت مارسها عليه املاسون بقيادة 

 .بتعطيل اجمللس الفرصة قام ولذلك عندما أتيحت له ،مدحت ابشا
واحلكم ابلدُّستور الَّذي يعرف يف املصطلح العثماين ابسم  ،إ نَّ عبد احلميد الثَّاين كان ضدَّ الد  ميقراطيَّة

 ،على اعتبار: أنَّ هذا فكٌر وافٌد من الغرب ،أي: االشَّتاط على احلاكم بتحديد سلطاته «املشروطيَّة»
مل ير غري فوائد احلكم ) :وانتقد وزيره هذا بقوله ،ورائدهم مدحت ابشا ،ولذلك كان ضدَّ املنادين به

أقراص السُّلفات ال تصلح  .األخرى ،وال أتثرياهتا ،لكنَّه مل يدرس أسباب هذه املشروطيَّة ،املشروطي يف أوربَّة
ا   .ئٍة قوميَّةٍ ولكل   بي ،وأظنُّ أنَّ أصول املشروطيَّة ال تصلح لكل   شعبٍ  .لكل   مرٍض ولكل   بنيةٍ  كنت أظنُّ: أهنَّ

 .(3)«فإ ين   مقتنٌع بضررها :ن، أمَّا اآلمفيدةٌ 
 .منها سوء تصرُّف املنادين ابلدُّستور يف أوَّل استجابة للسُّلطان ألفكارهم ،كان للسُّلطان حججه يف هذا

 :من ذلك
ع على بعض قراراٍت منها تعيني أن طلبت احلكومة من السُّلطان يف وقت إ عالن السُّلطان للدُّستور أن يوق   

وعلى قراٍر بقبول طلبة من النَّصارى يف الكل  يَّة  ،والٍة نصارى يف والايٍت أغلب السُّكَّان فيها من املسلمني
فما كان من مدحت ابشا   وهو  ،فرفض السُّلطان التَّوقيع ،احلربيَّة العثمانيَّة الَّيت هي عماد اجليش العثماين

وجيب جاللتكم أن  ،إ نَّ مقصدان من إ عالن الدُّستور أن ننهي استبداد القصر) :أن قال للسُّلطان الوزير   إ ال
 .(4)(تعرف واجباتكم

                                                           
 (.181املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.100   99العثمانيَّة، ساطع احلصري، ص ) انظر: البالد العربيَّة والدَّولة (2)
 (.80انظر: مذكَّرات السُّلطان عبد احلميد، حممَّد حرب، ص ) (3)
 (.95انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (4)
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إ نَّ الدَّولة العثمانيَّة دولٌة ) :ومن األسباب الَّيت يسوقها السُّلطان عبد احلميد يف رفضه للفكر الدُّستوري قوله
وهل يف الربملان اإل جنليزي  ، دولٍة كهذه تعين موت العنصر األصلي يف البالدواملشروطيَّة يف ،ّتمع شعوابً شَّتَّ 

 .(1)؟(وهل يف الربملان الفرنسي انئٌب جزائري  واحدٌ  ؟انئٌب هندي  واحدٌ 
وأخذ  ،بعد أن عزل عن العرش حَّتَّ  ؛ومل يغري   السُّلطان عبد احلميد موقفه ّتاه احلكم الدُّستوري يف دولته

هل   ؟هل قلَّت الدُّيون ؟ماذا حدث عندما أعلنت املشروطيَّة) :فيقول ،ارسون احلكم الدُّستوريالنَّاس مي
وهل ساد األمن  ؟!ومنطقاً  ،هل أصبحت القوانني اآلن أكثر تعقُّالً  ؟واملدارس ،ئ، واملوانكثرت الطُّرق

هل أصبح الرَّأي العامُّ  ؟املواليدوزادت  ،هل تناقصت الوفيَّات ؟ن أكثر رفاهيَّةً ؟ هل األهايل اآلالشَّخصيُّ 
أو يف  .الدَّواء النَّافع يصبح مسًَّا زعافًا إ ذا كان يف يد غري األطبَّاء ؟ن جبانبنا أكثر من ذي قبلالعامليُّ اآل

 .(2)(فاألحداث قد أظهرت صدق كالمي ،سفٌ آ، وإ ين   جلدُّ أيدي من ال يعرفون أصول استعماله
فالظُّروف الَّيت كان حيكم فيها إ ذا  ،ميد أبنَّ موقفه ليس دائمًا ّتاه احلكم الدُّستوريويبني   السُّلطان عبد احل

 .فستختلف وجهة نظره يف احلكم الدُّستوري ؛اختلفت
ينبغي أال يَُظنَّ: أنَّ فكري واقتناعي دائمًا ضدَّ احلكم الَّذي يعتمد على أصول ) :ويف هذا يقول

 .(3)(املشروطيَّة
مٍر عامليٍ  على الدَّولة العثمانيَّة من ، وآتوأزماٍت شديدةٍ  ،طان عبد احلميد مرَّ عصره بظروٍف عصيبةٍ إ نَّ السُّل
 ،فشرع يف إ صالح الدَّولة وفق التَّعاليم اإل سالميَّة ملنع التَّدخُّل األورب   يف شؤون الدَّولة ،واخلارج ،الدَّاخل

وقاوم كلَّ  ،والصَّحفي  ني عن العاصمة ،م إب بعاد الكتَّابوقا ،وحرص على تطبيق الشَّريعة اإل سالميَّة
اهات الغربيَّة املخالفة للحضارة اإل سالميَّة اجمليدة يف والايت الدَّولة، واستطاع أن يشك  ل جهازاً  االّت  

بفكرة اجلامعة واهتمَّ  ،ومجع معلومات عن أعدائه يف اخلارج ،استخباراتيًَّا قوايًَّ حلماية الدَّولة من الدَّاخل
وحقَّق هبا نتائج عظيمًة، واهتزَّ األوربيُّون من هذا التَّفكري االسَّتاتيجي العميق، وعملوا على  ،اإل سالميَّة

 تفتيتها.
 ،حسب العرف العثماين) :فقال ،وبنيَّ الغرض منه ،لقد تكلَّم السُّلطان عبد احلميد عن جهاز خمابراته

وعن  ،وقضاته من جانب ،ومن والته ،وشكواها عن طريق جهاز احلكم ،عيَّةيتعرَّف السُّلطان على تفكري الرَّ 
ويدير  ،فيجمع كلَّ هذه األخبار ،خرآ، ودراويشها من جانٍب ربوع البالد مبشاخيها طريق التَّكااي املنتشرة يف

 .البناء عليها
                                                           

 املصدر السَّابق نفسه. (1)

 (.96انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (2)
 (.96املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
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كان ذلك عندما ارتقيُت   .الرُّحَّل إ ليهاجد  ي السُّلطان حممود الثَّاين وسَّع دائرة خمابراته إب ضافة الدَّراويش 
 .وعلى ذلك أستمرُّ  ،العرش

ْر عسكر حسني  :سفريان يف لندن« موسوروس ابشا»علمُت ذات يوٍم من  أنَّ الصَّدر األعظم السَّابق: الس  
 ،خيون دولتهوهو حيكم البالد ابسم السُّلطان  ،إ ذا كان الصَّدر األعظم .عوين ابشا تسلَّم نقودًا من اإل جنليز

ويف  ،وأتثَّرتُ  ،لذلك تكدَّرتُ  ،فإ نَّ خمابراته ال بدَّ أن تبلغ القصر على أنَّه يؤد  ي عمله على الوجه األكمل
م قابلين حممود ابشا وكانت  «تركيَّا الفتاة»وأدىل إ يلَّ ببعض معلوماٍت عن بعض أعضاء  ،أثناء تلك األايَّ

واحتوى    ،أنَّه أنشأ خمابراٍت خاصَّةٍ  :فعرفت ،ألته عن طريق حصوله عليهاس ،األخبار الَّيت قدَّمها يل مهمَّة
مثَّ  ،ويسمعون منهم ،وهؤالء كانوا يقابلون أقارهبم ،«تركيَّا الفتاة»ابلنُّقود   أقارب لبعض األشخاص من 

 .فيدفع هلم ،خيربونه
 .دَّولة خمابراٍت مستقلَّة عن خمابرات الدَّولةإ ال أنَّه ال يصحُّ أن يقيم أحد ابشوات ال ،صحيٌح: أنَّه زوج أخيت

 ؛وقد أحال إ يلَّ جهازه هذا ،وأال يعاود العمل مبثل هذا األمر مرًَّة أخرى ،قلت له: أن حيلَّ جهازه هذا فوراً 
 .وهو متضايٌق كثرياً 

أشخاصًا يف درجة وزيٍر إ ذا متكَّنت الدُّول الكربى أن ّتن  د خلدمة أهدافها  ،ال ميكن للدَّولة أن تكون امنةً 
 .أعظم

وهذا هو اجلهاز الَّذي يسم  يه أعدائي  ،بناًء على هذا قرَّرت إ نشاء جهاز خمابرات يرتبط بشخصي مباشرةً 
ر  يَّة = املخابرات)ابجلورانجلية   (.الشُّرطة الس  

 ،قيقي  ني أشخاصًا مفَّتيناملخلصني احل (املخابرات)وكان ضرورايًَّ أن أعرف أن بني أعضاء جهاز اجلورانجليَّة 
 .ومل اخذ أبي   شيٍء أييت من هذا اجلهاز مطلقاً دون حتقٍُّق دقيقٍ  ،لكين   مل أصد  ق

وعلينا أن  ،إ نَّ أيدي األجانب تتجوَّل فوق كبدي) :يصيح قائالً  (سليم الثَّالث)كان جد  ي السُّلطان سليم 
األورب، وعلينا إ رسال الرُّسل إ ىل اخلارج، ولنعمل  ليب التَّقدُّمنرسل السُّفراء إ ىل الدُّول األجنبيَّة لنقل أسا

 سريعاً على تعلُّم ما وصلوا إ ليه.
ا يف داخله ،ليست فوق كبدي ،كنت أحسُّ أان أيضًا أبيدي هؤالء األجانب م يشَّتون صدوري  ،وإ َّنَّ إ هنَّ

 ،لَّذين أنفقت عليهم من خزانة الدَّولةوهم ا ؛كيف حيدث هذا  .ويستخدموهنم ضدَّ بالدي ،ووزرائي ،العظام
 !؟ويُع دُّون ،وما يدب  رون ،وال أستطيع معرفة ما يعملونه

 .وأان أدرته (.املخابرات)أان أسَّست جهاز اجلورانجليَّة  ،نعم
 ؟مَّت حدث هذا
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م مر على سلطاهنآ، والتبعد أن رأيت صدوري العظام يرتشون من الدُّول األجنبيَّة مقابل هدم دولتهم
يف  ،ويتعقَّب هؤالء الَّذين خانوا دوليت ،ولكن لكي يعرف ،أسَّست هذا اجلهاز ال ليكون أداًة ضدَّ املواطن

ويف الوقت الَّذي كانت الن  عمة العثمانيَّة متلؤهم حَّتَّ  ،الوقت الَّذي كانوا يتسلَّمون فيه رواتبهم من خزانتها
 !!(1)(ُحُلوقهم

هت للسُّلطان عبد احل ق  ي بسبب جهاز االستخبارات لقد ُوج   اد والَّتَّ ميد انتقاداٌت عنيفٌة من قبل مجعيَّة االحت  
إ نَّ ذلك اجلهاز استطاع أن حيق  ق إ جيابيَّاٍت كبريًة للدَّولة العثمانيَّة فعندما )...   :ويف احلقيقة ،الَّذي شكَّله

رهابيُّون يثريون األرمن للتَّمرُّد ض وتُراق  ،دَّ الدَّولة العثمانيَّة كان اجلنود يتصدَّون هلمكان مثريو الشَّغب، واإل 
 ،كان جهاز السُّلطان عبد احلميد   خالل ثالثني سنة   خيرب السُّلطان فور ظهور كل   حركةٍ   ...دماٌء كثريةٌ 

 .(2)ولذلك متكَّن السُّلطان من إ مخاد كل   مترٍُّد داخليٍ  يف حينه

 بلقان:اثلثاً: مترُّداٌت وثوراٌت يف ال
رب بتحريض بالد اهلرسك للخروج على الدَّولة العثمانيَّة ،قام سكَّان اجلبل األسود وكان ذلك يف عام  ،والص  

ورغب السُّلطان عبد احلميد يف منع الدُّول األوربيَّة  ،واستطاع العثمانيُّون إ مخادها (م1876 - ه 1293)
 وتعيني القضاة ابالنتخاب عن طريق ،لطة التَّنفيذيَّةفأصدر قرارًا بفصل القضاء عن السُّ  ،من التَّدخُّل

فعادوا إ ىل الثَّورة   الَّيت  ،ومل يرض  ذلك السُّكَّان ...واملساواة يف الضَّرائب بني املسلمني والنَّصارى ،األهايل
ها   استمرَّت يف واهلرسك إ لي ،وترغب يف ضم   البوسنة ،ولكنَّ الن  مسا الَّيت كانت وراء الثَّورة ،قمعت أيضاً 

وإ جنلَّتا على الطَّلب من  ،وفرنسا ،وأملانيا ،فعملت الن  مسا مع روسيا ،حتريض السُّكَّان ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة
وهذا يدلُّ على  .ولكنَّ نصارى البوسنة مل يتقبَّلوا بذلك ،فوافق عليها السُّلطان ،السُّلطان ابلقيام إب صالحاتٍ 

م يريدون التَّدخُّل يف شؤون الدَّولة  ،ت ليست سوى مرب  راٍت واهيةٍ املطالبة ابإل صالحا وحقيقة األمر: أهنَّ
 .(3)، واإل طاحة هباوغري مباشٍر إل ضعافها ،بشكٍل مباشرٍ 

 ،واهلرسك بثورهتم بدعٍم من الن  مسا ،كما قامت ث ورة البلغار يف ن فس الوقت الَّذي قام في ه نصارى البوسنة
فقد أتسَّست مجعيَّاٌت يف بالد البلغار لنشر النُّفوذ الرُّوسي بني النَّصارى  ،وخاصًَّة روسي ا ،ربيَّةوالدُّول األو 
الح ،وكانت تدعمها روسيا ،والصَّقالبة ،األرثوذكس وتبذل هذه اجلمعيَّات بدورها جهدها  ،ومتدُّها ابلس  

وعندما أنزلت الدَّولة  ،ورة ضدَّ العثماني  نيوحتر  ضهم على الثَّ  ،واهلرسك ،والبوسنة ،إل اثرة سكان الص  رب

                                                           
 (.160انظر: مذكَّرات السُّلطان عبد احلميد، ص ) (1)
 (.189انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص ) (2)

 (.189املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
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الح  ،وساعدهتم روسيا ،فقاموا بثورةٍ  ،العثمانيَّة بعض األسر الشَّركسيَّة؛ احتجَّ البلغار على ذلك والن  مسا ابلس  
ائعات عن فأخذت الدُّول األوربيَّة تثري الشَّ  ،فتمكنَّت الدَّولة العثمانيَّة من القضاء على الثَّورة ؛واألموال

وهبذه الشَّائعات أثري الرَّأي العامُّ  .والعكس هو الصَّحيح ،اجملازر الَّيت ارتكبها العثمانيُّون ضدَّ النَّصارى
اذ إ جراءاٍت صارمٍة ضدَّ العثماني  ني ومنها  ،األوربُّ ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة وطالبت احلكومات األوربيَّة ابَّت  
 .(1)، وتعيني حاكٍم نصراين ٍ هلمٍل ذايت ٍ حصول البلغار على استقال

رب ،واألملان ،وقام الرُّوس وكانت روسيا  ،واجلبل األسود للقيام حبرٍب ضدَّ العثماني  ني ،والن  مساويون بدفع الص  
 ،واهلرسك ،والن  مسا تريد توسعة حدودها من جهة البوسنة ،ترغب يف توسيع حدودها من جهة بلغاراي

ربووعدت هذه الدُّ   وشرع اجلنود الرُّوس ابلتَّدفُّق سرًَّا على بالد .واجلبل األسود ابلدَّعم ،ول أمري الص  
رب ،واجلبل األسود ،الص  رب وحلفائهم، فتدخَّلت الدُّول  ،ومتكَّنت الدَّولة العثمانيَّة من االنتصار على الص  

 .(2)ف القتال، وإ ال فاحلرب الواسعةٌ األوربيَّة، وطلبت وق
تقسيم بالد البلغار إ ىل  :وقدَّموا اقَّتاحاٍت للدَّولة من أمه  ها ،مع مندوبو الدُّول األوربيَّة يف إ ستانبولواجت

وأن تعطى هذه االمتيازات  ،وأن تشكَّل جلنة دوليٌَّة لتنفيذ القرارات ،ويكون والهتا من النَّصارى ،واليتني
ماريت البوسنة  .واجلبل األسود ،ولة عن بعض األراضي للص  ربوأن تتنازل الدَّ  ،واهلرسك أيضاً  ،إل 

سحبت نتيجته جيوشها  ،وعقدت صلحًا منفردًا مع الص  رب ،ولكنَّ الدَّولة العثمانيَّة رفضت هذه القرارات
يادة العثمانيَّة ،من بالد الص  رب رب دلياًل على الس    .(3)ويرفع العلم العثماين والص  

الثَّاين على يقنٍي من أنَّ هدف الدُّول الغربيَّة هو السَّعُي لسقوط الدَّولة  لقد كان السُّلطان عبد احلميد
رأيت أثناء مؤمتر الدُّول الكربى الَّذي عقد يف إ ستانبول ما عزمت عليه ) :العثمانيَّة؛ حيث قال يف مذكَّراته

 االستقالل الذَّايت هلؤالء بل أتمني ،وهي ليست كما يقولون أتمني حقوق الرَّعااي املسيحي  ني ،هذه الدُّول
 .وبذلك يتمُّ تقسيم الدَّولة العثمانيَّة ،مثَّ العمل على استقالهلم التَّام    ،الرَّعااي

 :كانوا يعملون على تقسيم هذا اهلدف على صورتني
 .وهبذا تتصدَّى هذه الدُّول حلمايتهم ،وتعكري صفاء اجلو    ،إ اثرة األهايل املسيحي  ني :األوىل

واستطاعوا أن جيدوا من بيننا أنصارًا يستخدموهنم  ،إل حداث الفرقة بيننا أنفسنا ،القول ابملشروطيَّة :انيةوالثَّ 
فلم يستطع بعض الشَّباب العثماين  .وبكل   أسٍف كان على خبز العدو   شيئًا من السَّمن ،يف كلتا الغايتني

                                                           
 املصدر السَّابق نفسه. (1)
 (.190املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
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وبني تعذُّر هذا احلكم  ،ستوري يف بالٍد تتمتَّع بوحدٍة قوميَّةٍ واحلكم الدُّ  ،املثقَّف أن يفرق بني التَّطبيق السَّهل
 .(1)(يف الدُّول الَّيت ال تتمتَّع بوحدٍة قوميَّةٍ 

 
 
 

 رابعاً: احلرب الرُّوسيَّة العثمانيَّة:
افئة بسبب عوامل دينيَّة وقد نصَّ  .وجغرافيَّة ،واقتصاديَّة ،كانت روسيا ترغب يف الوصول إ ىل املياه الدَّ

والثَّالثة  ،واحلادية عشرة ،يف الفقرات التَّاسعة)يف وصيَّته للرُّوس  (م1725 - 1627) (بطرس األكرب)
راع احلضاري ضدَّ العثماني  ني (عشرة  .إ ىل أن تنتهي الدَّولة العثمانيَّة من الوجود ،على ضرورة الص  
 :يف الفقرة التَّاسعة من وصيَّته (بطرس األكرب)يقول 

بناًء على ذلك  .فقد ملك العامل ؛فمن ميلك القسطنطينيَّة ،واهلند بقدر اإل مكان ،القسطنطينيَّةنقَّتب من )
 (.ينبغي مالزمة احلرب مع العثماني  ني

 (.نشارك الن  مسا فيما قصدانه من إ خراج العثماني  ني من أوربَّة) :ويف الفقرة احلادية عشرة يقول
وتدخل أساطيلنا حبر  ،جنمع جيوشنا ،بعد التَّسلُّط على املمالك العثمانيَّةو ) :ويف الفقرة الثَّانية عشرة يقول

 .(2)(ونشرع يف التَّفاوض مع فرنسا ودولة الن  مسا يف قسمة العامل بيننا ،والبحر األسود ،البلطيق
 ،ٍم من روسياويف عصر السُّلطان عبد احلميد الثَّاين كثرت الثَّورات بدع ،إ نَّ روسيا اهتمَّت بتلك الوصيَّة

بل عملت على قيام  ،ومل تكتف  بذلك ،وغريها من األقاليم العثمانيَّة ،واليوانن ،والدُّول األوربيَّة يف البلقان
رب ،وبلغاراي ،دوٍل نصرانيٍَّة مستقلٍَّة مثل رومانيا وبعد أن حقَّق العثمانيُّون انتصاراٍت رائعًة  .واليوانن ،والص  

وانضمَّت رومانيا  ،مثَّ أعلنتها حراًب ال هوادة فيها ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة ،سيا للحربيف البلقان؛ استعدَّت رو 
واستولت  ،وعربت اجليوش الرُّوسيَّة هنر الدَّانوب ،ودخل العثمانيُّون يف حرٍب طاحنٍة مع الرُّوس ،إ ىل روسيا

كما استوىل   ،الَّيت تقع يف بلغاراي حاليَّاً  «بلنيقولبلي »و «ترينوه»على بعض املدن التَّابعة للعثماني  ني ومنها 
وقام السُّلطان عبد احلميد بتغيرٍي كبرٍي يف  ،واملعابر املؤد  ية إ ىل البلقان ،الرُّوس على بعض الن  قاط املهمَّة

الَّيت تقع  (بلفنة)وقد حاول الرُّوس االستيالء على مدينة  ،قيادات اجليوش العثمانيَّة للتَّصد  ي للغزو الرُّوسي

                                                           
 (.145سُّلطان عبد احلميد، ص )انظر: مذكَّرات ال (1)
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 (عثمان ابشا)ولكنَّ القائد العثماينَّ الشُّجاع الغازي  ،وهي من أهم   املعابر إ ىل البلقان ،حاليَّاً  يف بلغاراي
ومع  ،فأعادوا اهلجوم مرَّة أخرى بقوَّاٍت أكثر كثافةً  ،فردَّهم على أعقاهبم منهزمني ،تصدَّى هلم بكل   شجاعةٍ 

ممَّا جعل السُّلطان العثماين يصدر  ،الفذُّ يف التَّصد  ي للرُّوس مرًَّة أخرى ذلك جنح ذلك القائد العثماينُّ 
 .(1)مرسوماً خاصَّاً يف الثَّناء على ذلك القائد

واتَّبعوا سياسة احلصار  ،وأمام هذا الصمود حاول الرُّوس التَّغيري من سياستهم يف االستيالء على هذه املدينة
مدادات  ،هلا وحضر  ،ويف الوقت نفسه عزَّزوا قوَّاهتم ،من الوصول إ ىل اجليوش العثمانيَّة فيهاوحاولوا منع اإل 

 ،ألف مقاتل 100وكان معه  ،وانضمَّ أمري رومانيا إ ىل روسيا ،القيصر الرُّوسي بنفسه على املعركة القادمة
حصارًا على ألف مقاتل ففرضوا  150حيث ّتاوز عددهم  ،فأصبحت الكفة العسكريَّة يف صاحل الرُّوس

مع هذا؛ فإ نَّ العثماني  ني احملاصرين بقيادة عثمان ابشا صمدوا صمود  ،ثالثة خطوط على القوَّات العثمانيَّة
م مل يكتفوا بذلك الصُّمود ،ألف مقاتل 50ورغم: أنَّ عددهم كان قرابة  ،األبطال بل أعدُّوا خطًَّة رائعًة  ،فإ هنَّ

 .أو الشَّهادة ،وفكُّ احلصار عنهم ،حملاصر هلم طالبني بذلك إ مَّا النَّصرهلجوٍم معاكٍس على خطوط العدو   ا
ون ،وهم يهل  لون ،وقاد عثمان ابشا قوَّاته الَّيت احندرت على األعداء فسقطت أعداٌد منهم شهداء  ،ويكرب  

واستولوا  ،خلط   الثَّاينوا ،ومع ذلك فقد متكَّنوا من اخَّتاق اخلط   األوَّل للمحاصرين ،على أيدي قوَّات الرُّوس
فسرت إ شاعٌة قويٌَّة بني جنده  ،وأصيب القائد عثمان ابشا ببعض اجلراح عند اخلط   الثَّالث ،على املدافع فيه

ولكنَّ بعض قوَّات الرُّوس أصبحت  ،وحاولوا الرُّجوع إ ىل املدينة ،ففتَّ ذلك يف عضدهم ،ابستشهاده
فاضطرُّوا إ ىل االستسالم  ،يُّون يف العراء بني نريان العدو   املختلفةوبذلك أصبح اجلند العثمان ،بداخلها

وقد سلَّم القائد العثماين نفسه وهو  ،م1877ه  أواخر سنة 1294. وكان ذلك يف عام للقوَّات الرُّوسيَّة
د العامَّ للقوَّات القائ حَّتَّ إ نَّ  ،(2)وإ قدامه ،ويشيدون بشجاعته ،جريح إ ىل الرُّوس الَّذين كانوا معجبني به

وأرسل  .وصربه ،وأعاد له سيفه احَّتامًا لقدرته القتاليَّة ،الرُّوسيَّة قام بتهنئة عثمان ابشا على دفاعه الرَّائع
 ،واستقبله القيصر بكل   مراسم االحَّتام ،م1877يف شهر ديسمرب من نفس العام عثمان ابشا إ ىل روسيا 

 .(3)ريمعاملة األس «عثمان ابشا»ومل يعامل 
وقامت جيوشهم  ،وقد شجَّعت تلك االنتصارات الرُّوسيَّة الص  رب يف البلقان على التَّحرُّك ضدَّ العثماني  ني

الَّذين كانوا يف الوقت نفسه يسعون الحتالل  ،فأشغلتهم عن الرُّوس ،ابهلجوم على املواقع العثمانيَّة هناك
ومل يكتف  الرُّوس  (عاصمة رومانيا حاليَّاً )تيالء على صوفيا وابلفعل متكَّن الرُّوس من االس .مناطق جديدةٍ 
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ووصلوا إ ىل مواقع ال تبعد سوى مخسني كيلو مَّتاً  ،بل توجَّهوا جنواًب انحية العاصمة العثمانيَّة القدمية ،هبذا
 .وأصبح املوقف داخل الدَّولة العثمانيَّة سي  ئاً إ ىل أبعد احلدود ،عن إ ستانبول
فسه كانت ّتري العديد من املعارك بني العثماني  ني والرُّوس يف اجلانب اآلسيوي حيث وصل ويف الوقت ن

وانتصر  ،ومع ذلك متكَّن العثمانيُّون من هزميتهم ومطاردهتم داخل األراضي الرُّوسيَّة ،الرُّوس إ ىل األانضول
ممَّا جعل السُّلطان عبد احلميد  ،ركالعثمانيُّون بقيادة أمحد خمتار ابشا على الرُّوس يف أكثر من ست   معا

ه  1295، ومتكَّنوا سنة وقد عاود الرُّوس اهلجوم يف تلك املناطق مرًَّة أخرى ،يصدر مرسومًا يف الثَّناء عليه
 .(1)واالستيالء على بعض املناطق يف األانضول نفسها ،من إ نزال اهلزائم ابلقوَّات العثمانيَّة

ويف اسيا اضطرَّت الدَّولة العثمانيَّة للدُّخول يف هدنٍة مع الرَّوس وقبول  ،ة يف أوربَّةوأمام تلك اهلزائم العثمانيَّ 
 .م1878حيث وقعت بني الطَّرفني معاهدة سان ستفانو عام  ،املفاوضات معهم

 .عن الدَّولة العثمانيَّة؛ وهو يبكي «صفوت ابشا»ووقَّعها  .م1878مارس عام  3عقدت هذه املعاهدة يف 
 .(2)ال بدَّ ابلضَّرورة أن حتتوي هذه املعاهدة على شروٍط جمحفٍة ابلدَّولة العثمانيَّةوكان 

  ه (:1295م )1878فرباير  15 معاهدة سان ستفانو 
وحتتلُّ  ،وطلب التَّوقيع عليها مباشرًة وإ ال تتقدَّم اجليوش الرُّوسيَّة ،قدَّم املندوب الرُّوسي شروطًا مسبقةً 

 :وتنصُّ املعاهدة .للعثماني  ني من خياٍر سوى التَّوقيع ومل يكن ،إ ستانبول
مارة على االستقالل ،  تعيني حدود للجبل األسود إل هناء الن  زاع 1  .وحتصل هذه اإل 
 .وُتضاف إ ليها أراٍض جديدةٍ  ،  تستقلُّ إ مارة الص  رب 2
 ،ويكون موظَّفو الدَّولة ،دَّدًا إ ىل الدَّولة العثمانيَّةوتدفع مبلغًا حم ،  تستقلُّ بلغاراي استقالاًل ذاتيًَّا إ دارايًَّ  3

وخيلي  ،وينتخب األمري من قبل السُّكَّان .وتعيني احلدود مبعرفة العثماني  ني والرُّوس .واجلند من النَّصارى فقط
 .العثمانيُّون جنودهم هنائيَّاً من بلغاراي

 .  حتصل دولة رومانيا على استقالهلا التَّام 4
 .والشَّركس ،والنَّصارى من األكراد ،  يتعهَّد الباب العايل حبماية األرمن 5
 .  يقوم الباب العايل إب صالح أوضاع النَّصارى يف جزيرة كريت 6
وميكن لروسيا أن تتسلَّم أراضي مقابل  ،مليون لرية ذهبيَّة 250  تدفع الدَّولة العثمانيَّة غرامة حربيَّة قدرها  7

 .هذا املبلغ
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لم (والدَّردنيل ،البسفور)  تبقى املضائق  8  .واحلرب ،مفتوحًة للسُّفن الرُّوسيَّة يف الس  
 .(1)  ميكن للمسلمني يف بلغاراي أن يهاجروا إ ىل حيث يريدون من أجزاء الدَّولة العثمانيَّة 9

 :لدُّول البلقانيَّة األخرىوإ ن يكن تكبري بلغاراي قد أاثر سخط ا ،وهكذا جرى تفتيت أمالك الدَّولة يف أوربَّة
رب ،اليوانن ،الن  مسا  ،واستعدَّت حملاربة روسيا ،كما استاءت بريطانيا الزدايد النُّفوذ الرُّوسي يف البلقان  ،والص  

وإ دارهتا على أن تبقى اتبعًة  (م1878)يونيو وحصلت من الدَّولة العثمانيَّة على حق   احتالل جزيرة قربص 
سيا يف وجه أي   مزيٍد من آ وذلك يف مقابل تعهُّدها ابلد  فاع عن أمالك الدَّولة يف ،ةللدَّولة العثمانيَّ 

بشرط أن يتعهَّد السُّلطان من جانبه إب دخال اإل صالحات الالزمة يف أمالكه االسيويَّة  ،التَّهديدات الرُّوسيَّة
عن املناطق الَّيت حالة جالء الرُّوس  تعهَّدت بريطانيا ابجلالء عن قربص يف وقد ،ابلتَّشاور مع بريطانيا

 .(2)سياآاحتلُّوها يف 
وقام  ،لذلك مل يصد  ق على املعاهدة ،مل يكن السُّلطان عبد احلميد راضيًا يف األصل بدخول هذه احلرب

ر وبذلك ضمن عقد مؤمتر اخ ،حَّتَّ أقنع بريطانيا يف الوقوف جبانبه ،ودبلوماسيٍَّة مكثَّفةٍ  ،جبهوٍد سياسيَّةٍ 
لكي تصرف  ،وإ خافة روسيا مبنافستها بريطانيا ،لتخفيف ااثر معاهدة سان ستفانو من انحية (مؤمتر برلني)

 .وقلَّلت البنود اخلسائر يف املعاهدة األوىل ،واستطاع حتقيق مكاسب للدَّولة ،روسيا النَّظر عن احلرب
ياسيَّةودلَّت أحداث املعاهدتني على عبقريَّة السُّلطان عبد احلميد ال الَّيت متثَّلت يف إ حداث النُّفور بني  ،س  

 .(3)ودولة أملانيا أيضاً  ،دولة روسيا
 :يف مذكَّراته «غليوم الثَّاين»يقول اإل مرباطور األملاين 

 «ألكسندر الثَّاين»جرى يل حديٌث مع أحد كبار القوَّاد الَّذين ُأحلقوا خبدمة البالط القيصري   يف عهد )
إ ين    :فقلت هلذا القائد ،وبني اجليشني والبلدين ،واألملاين ،ن العالقات بني البالطني الرَّوسيع ،قيصر روسيا

تلك غلطٌة كربى  !الذَّنب يف ذلك على مؤمتر برلني) :فقال يل .أرى انقالاًب حمسوسًا يف هذه العالقات
 ،زال الث  قة أبملانيا من البالط الرُّوسيوأ ،فقد قضى على الصَّداقة القدمية الَّيت كانت بيننا «بسمارك»ارتكبها 

يَّة الَّيت خاض وجعل اجليش يشعر أبنَّه جين عليه جنايًة عظمى بعد احلرب الدَّمو  .ومن احلكومة الرُّوسيَّة
 .(4)(م1877غمارها عام 

  م(:1887ه / 1305) مؤمتر برلني 
                                                           

 (.193، 192انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص ) (1)
 (.193املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)

 (.145انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (3)
 (.19   18انظر: مذكَّرات غليوم الثَّاين، ص ) (4)
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وجرى البحث يف هذا املؤمتر تعديل  (،ن  مساوال ،أملانيا ،فرنسا ،إ جنلَّتا)حضر ذلك املؤمتر الدُّول الكربى 
 ؛وذلك ملعارضة الدُّول املعنيَّة هلذه املعاهدة ،معاهدة سان ستفانو الَّيت عقدت بني روسيا والدَّولة العثمانيَّة

ا ال تتَّفق مع مصاحلها االسَّتاتيجيَّة وعقدت  ،واتَّفق املؤمترون على تعديل معاهدة سان ستفانو ..ألهنَّ
 :والَّيت تناولت الشُّروط التَّالية ،برلنيمعاهدة 

وتتشكَّل يف جنوب البلقان واليٌة ابسم الرُّومل  لي الشَّرقي تكون  ،وتعديٌل يف حدودها ،  استقالل بلغاراي 1
 ،وليعنيَّ ملدَّة مخس سنواٍت ابت  فاق الدُّ  ،وحيكمها نصراين   ،حتت سيادة الدَّولة العثمانيَّة سياسيًَّا وعسكرايًَّ 

 .وحتدَّد خبمسني ألف جندي ،والرُّومل  لي الشَّرقي ،وتبقى قوَّة لروسيا يف بلغاراي
ومل تشمل  ،مع العلم أبنَّ اليوانن مل تدخل يف موضوع القتال ،  تقدَّمت حدود اليوانن قلياًل إ ىل الشَّمال 2

 .معاهدة سان ستفانو أيَّ جزٍء منها
 .  ضمُّ البوسنة واهلرسك للن  مسا 3
وبعض اجلزر إ ىل رومانيا  ،وُتضمُّ مقاطعة دوبرجيه ،  ضمُّ بسارابيا إ ىل روسيا بعد اقتالعها من رومانيا 4

 .ومنحها االستقالل التامَّ 
 .واجلبل األسود ،  استقالل الص  رب 5
 .وابطوم لروسيا ،وردهان ،  ضمُّ مدن قارص 6
بقاء على الغرامة احلربيَّة  7 ومقدارها  ،الَّيت قرَّرهتا معاهدة سان ستفانو على الدَّولة العثمانيَّة  قرَّر املؤمتر اإل 

 .مليون لرية ذهبيَّة 250
 .  تعهَّد الباب العايل أبن يقبل بال متييز يف الد  ين شهادة مجيع رعاايه أمام احملاكم 8
 .(1)  املوافقة على حتسني أوضاع النَّصارى يف جزيرة كريت 9

ين بسمارك هو الَّذي دعا إ ىل عقد املؤمتر خشية أن يؤد  ي تصد  ي بريطانيا لروسيا إ ىل وكان املستشار األملا
اد األملاين الَّذي جاهد كثرياً من أجل قيامه ،نشوب حرب أوربيٍَّة عامَّةٍ  فإ نَّه دعا الدُّول العظمى  ،وهتديد االحت  

 .(2)احلرب الَّتُّكيَّة الرُّوسيَّة وتسوية نتائج ،إ ىل املؤمتر يف برلني ملراجعة صلح سان ستفانو
أنَّ يف كواليس مؤمتر برلني عرض بسمارك تقسيم اإل مرباطوريَّة العثمانيَّة على  :(3)وقد ذكر بعض املؤر  خني

 ،وعلى الن  مسا البوسنة ،والشَّام ،وعلى فرنسا تونس ،فعرض على بريطانيا مصر ،مذبح السَّالم األورب

                                                           
 (.195انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص ) (1)

 (.195املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
 الدُّكتور إ مساعيل ايغي، وأمحد مصطفى عبد الرَّحيم. (3)
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غري أنَّ هذه  .وغري ذلك من أمالك السُّلطان (والدَّردنيل ،البسفور)بوغازين وعلى روسيا ال ،واهلرسك
 .(1)العروض مل تدرج يف مقرَّرات املؤمتر

وهكذا فإ نَّ مؤمتر برلني من املعامل البارزة لتدهور اإل مرباطوريَّة العثمانيَّة الَّيت أرغمت على التَّنازل عن 
ل تعهُّد بريطانياكما أنَّ   ،مساحاٍت واسعٍة من أمالكها وفرنسا ابحملافظة على ممتلكات الدَّولة  ،ه يسج  

فقد احتلَّت فرنسا تونس عام  ،وفرنسا قد كشفتا عن نواايمها االستعماريَّة ،غري أنَّ بريطانيا .العثمانيَّة
 (م1882ه / 1300)واحتلَّت بريطانيا مصر عام  ،نظري احتالل بريطانيا لقربص (م1881ه / 1299)

 .(2)أنَّ احتالهلا مؤقَّتٌ  :ةً معلن
وملواجهة هذه األوضاع املَّتد  يَة كان على  ،وروسيا ،وهكذا كانت النَّتيجة من احلرب بني الدَّولة العثمانيَّة

وعمل على إ نشاء اجلامعة اإل سالميَّة لكي  ،السُّلطان أن يتَّخذ لقب اخلالفة ملواجهة التَّحد  ايت اجلديدة
 .واخلارج ،يع املسلمني من حوله يف الدَّاخليعمل على تكتُّل مج

: أنَّ حركة اجلامعة اإل سالميَّة قد القت استحساانً  أنَّ ضعف  :وقبواًل لدى املسلمني الَّذين اعتقدوا ،وال شكَّ
األمر الَّذي دفع فيه أعداء اإل سالم للزَّحف  ،الدَّولة العثمانيَّة مرجعه ضعف الشُّعور الد  يين عند املسلمني

 .(3)خر، وهنبها بلداً تلو اآلعلى دار اإل سالم
 

* * * 
 

 املبحث الثَّاين
 اجلامعة اإِلسالميَّة

ياسة الدَّوليَّة إ ال يف عهد السُّلطان عبد احلميدمل وابلضَّبط بعد  ، تظهر فكرة اجلامعة اإل سالميَّة يف معَّتك الس  
فبعد أن التقط السُّلطان عبد احلميد  .م1876عام ش الدَّولة العثمانيَّة ارتقاء السُّلطان عبد احلميد عر 

وتوىلَّ هو قيادة البالد قيادًة حازمًة؛ اهتمَّ السُّلطان عبد  ،وجرَّد املتأث  رين ابلفكر األورب   من سلطاهتم ،أنفاسه
وَّة وقد تكلَّم يف مذكَّراته عن ضرورة العمل على تدعيم أواصر األخ ،احلميد بفكرة اجلامعة اإل سالميَّة

 :ويف هذا يقول ،وحَّتَّ إ يران ،وغريها ،وأواسط أفريقية ،واهلند ،اإل سالميَّة بني كل   مسلمي العامل يف الص  ني

                                                           
 (.195انظر: يف أصول التَّاريخ العثماين، ص ) (1)
 (.195) انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. إ مساعيل ايغي، ص (2)
 (.196املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
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جنليز ،عدم وجود تفاهم مع إ يران أمٌر جديٌر ابلتَّأسُّف عليه) وعلى  ،وإ ذا أردان أن نفو  ت الفرصة على اإل 
 .(1)(مي يف هذا األمرالرُّوس؛ فإ نَّنا نرى فائدة تقارب إ سال

 :يقول عبد احلميد الثَّاين ،وحتدَّث عن عالقة الدَّولة العثمانيَّة إب جنلَّتا الَّيت تضع العراقيل أمام الوحدة العثمانيَّة
اإل جنليز )لذلك يرى: أنَّ  (وال ميكن اجلمع بينهما يف حضارٍة واحدةٍ  ،اإل سالم واملسيحيَّة نظراتن خمتلفتان)

ويظنُّ: أنَّه ميكن مزج حضارة مصر  .قول املصري  ني؛ ألنَّ البعض أصبح يقد  م القوميَّة على الد  ينقد أفسدوا ع
وأنَّ الفكر  ...وإ جنلَّتا هتدف من نشر الفكر القومي يف البالد اإل سالميَّة إ ىل هز   عرشي ،ابحلضارة األوربيَّة

مًا ملموسًا يف مصر فون املصريُّون أصبحوا من حيث ال يشعرون ألعوبًة يف يد واملثقَّ  .القوميَّ قد تقدَّم تقدُّ
م بذلك يهزُّون اقتدار الدَّولة اإل سالميَّة ،اإل جنليز  .(2)(ويهزُّون معها اعتبار اخلالفة ،إ هنَّ

جنليزيَّة ّتاه اخلالفة ياسة اإل  نكليزيَّة ما نصُّه) :ويقول عن الس   جيب أن تصبح ) :قالت صحيفة ستاندرد اإل 
إ نَّ  (...وجيب على إ نكلَّتا أن تسيطر على مدن املسلمني املقدَّسة ،زيرة العربيَّة حتت احلماية اإل جنليزيَّةاجل

لذلك أراد اإل جنليز أن يكون اخلديوي يف  ..وتقوية نفوذها ،إ ضعاف أتثري اإل سالم :تعمل هلدفني إ جنلَّتا
ألنَّه  ؛ٌد يقبل أن يكون اخلديوي أمريًا للمؤمننيولكن ليس هناك مسلٌم صادٌق واح ،مصر خليفة للمسلمني
 .(3)(وتطبَّع بطابع الكفَّار ،وأكملها يف فيينا ،بدأ دراسته يف جنيف

ويعَّتف السُّلطان عبد  (4)(إل عالن الشَّريف حسني أمري مكَّة خليفة للمسلمني)وعندما ظهر اقَّتاح إ نكلَّتا 
ولكنَّ الدُّول الكربى كانت ترتعد ) ..وال القوَّة حملاربة الدُّول األوربيَّة ،قةاحلميد الثَّاين أبنَّه مل يكن لديه الطَّا

أنَّ الدَّولة )و ، (5)(وخوفهم من اخلالفة جعلهم يتَّفقون على إ هناء الدَّولة العثمانيَّة ،من سالح اخلالفة
ورغم  ،وعناصر أخرى ،وزنوج ،انني  نيويو  ،وبلغار ،وألبان ،وعربٍ  ،العثمانيَّة تضمُّ أجناسًا متعد  دًة من أتراكٍ 

 .(6)(هذا فوحدة اإل سالم ّتعلنا أفراد أسرٍة واحدةٍ 
جيب تقوية روابطنا ببقيَّة املسلمني يف كل   ) :ويُعرب   عبد احلميد الثَّاين عن ثقته يف وحدة العامل اإل سالمي بقوله

ووقتها مل  ،املستقبل إ ال هبذه الوحدة فال أمل يف ،وأكثر ،جيب أن نقَّتب من بعضنا البعض أكثر ،مكانٍ 

                                                           
 (.23انظر: مذكَّرات السُّلطان عبد احلميد، ص ) (1)
 املصدر السَّابق نفسه. (2)
 (.24انظر: مذكَّرات السُّلطان عبد احلميد، ص ) (3)
 املصدر السَّابق نفسه. (4)
 املصدر السَّابق نفسه. (5)
 املصدر السَّابق نفسه. (6)
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ويقومون قومة  ،وينهضون فيه هنضًة واحدةً  ،سيأيت اليوم الَّذي يتَّحد فيه كلُّ املؤمنني ،حين بعد؛ لكنَّه سيأيت
 .(1)(وفيه حيط  مون رقبة الكفَّار ،رجٍل واحدٍ 

 ا أن حتقِ ق أهدافاً، منها:كانت فكرة اجلامعة اإِلسالميَّة يف نظر السُّلطان عبد احلميد ميكن هب
داريَّة ،  مواجهة أعداء اإل سالم املثقَّفني ابلثَّقافة الغربيَّة ياسيَّة احلسَّاسة يف  ،والَّذين توغَّلوا يف املراكز اإل  والس  

 :دونعندما جي ،وإ يقافهم عند حد  هم ،ويف أجهزة الدَّولة العثمانيَّة خصوصاً  ،أجهزة الدُّول اإل سالميَّة عموماً 
اً   أنَّ هناك سدَّ

ً يقف أمامهم ،إ سالميَّاً ضخماً   .وقوايَّ
أنَّ املسلمني قد تكتَّلوا يف صفٍ   :عند حد  ها عندما ّتد ،وروسيا ،  حماولة إ يقاف الدُّول االستعماريَّة األوربيَّة

 .ووقفوا ضدَّها ابلوحدة اإل سالميَّة ،وقد فطنوا إ ىل أطماعهم االستعماريَّة ،واحدٍ 
 ،  إ ثبات أنَّ املسلمني ميكن أن يكونوا قوًَّة سياسيًَّة عسكريَّة، حيسب هلا حساهبا يف مواجهة الغزو الثَّقايف

 .األورب   النَّصراين ،والعقدي   الرُّوسي ،والفكري   
ياسة العامليَّة  .(2)  أتخذ الوحدة اإل سالميَّة اجلديدة دورها يف التَّأثري على الس  

وّتهيزها ابألجهزة العلميَّة  ،وبذلك ميكن إ عادة تقويتها ،لدَّولة العثمانيَّة بوصفها دولة اخلالفة قوَّهتا  تستعيد ا
إ نَّ العمل على تقوية الكيان ) :يقول .وتكون درسًا اترخييَّاً  ،وبذلك تستعيد هيبتها ،احلديثة يف امليادين كافَّةً 

ياسي واجتماعيًَّا على  ،وتكوين كياٍن غريٍب فكرايًَّ  ،لقائه أرضاً أفضل من إ   ،واالجتماعي اإل سالمي ،الس  
 .(3)(نفس األرض

وبذلك ال يكون السُّلطان وحده  ،وليس صورايًَّ كما حدث لفَّتة ،ليكون أداًة قويَّةً  ،  إ حياء منصب اخلالفة
ا هي وحدةٌ  ،وعمالئه يف الدَّاخل ،فقط هو الَّذي يقف يف مواجهة أطماع الغرب شعوريٌَّة بني شعوب  وإ َّنَّ

ه ،يكون هو الرَّمز .املسلمني مجيعاً  د ،واملوج    .واملوح  
كان يهدف من سياسته   ،إ نَّ السُّلطان عبد احلميد) :يف قوله (رنولد توينيبآ)وإ ىل هذا أشار املؤر  خ الربيطاين 

يقوم هبا املسلمون ضدَّ  ،مضادَّةً  وهذا ال يعين إ ال هجمةً  ،ّتميع مسلمي العامل حتت رايٍة واحدةٍ  ،اإل سالميَّة
 .(4)(هجمة العامل الغرب   الَّيت استهدفت عامل املسلمني

                                                           
 السَّابق نفسه.املصدر  (1)
 (.168انظر: السَّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (2)
 (.169املصدر السَّابق نفسه، ص) (3)
 املصدر السَّابق نفسه. (4)
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اذ الدُّعاة من خمتلف  ولذلك استخدم السُّلطان عبد احلميد كلَّ اإل مكانيَّات املتاحة يف ذلك الوقت من اَّت  
والدُّعاة الَّذين ميكن أن يذهبوا إ ىل  ،ياسةواملرب  زين يف جماالت الس    ،من العلماء ،جنسيَّات العامل اإلسالمي

 أرجاء العامل اإل سالمي
ونشر  ،راء وتوجيهات السُّلطان اخلليفة، وإ بالغهم آبوفهم ما عندهم ،املختلفة لاللتقاء ابلشُّعوب اإل سالميَّة

 ،كتب اإل سالميَّة األساسيَّةوطبع ال ،واخلارج ،ومراكز الد  راسات اإل سالميَّة يف الدَّاخل ،العلوم اإل سالميَّة
اذ اللُّغة العربيَّة ألوَّل مرَّة يف اتريخ الدَّولة العثمانيَّة لغًة للدَّولة أو ما يسمَّى ابلتَّعبري املعاصر  ،وحماولة اَّت  

ام والقي ،وبناء  اجلديد منها ،وترميمٍ  ،واجلوامع من ّتديدٍ  ،والعناية ابملساجد ،الدَّولة العثمانيَّة «تعريب»
واستمالة زعماء  ،واالهتمام ابملواصالت لربط أجزاء الدَّولة العثمانيَّة ،حبمالت تربٍُّع إل حياء املساجد يف العامل

وتدريبهم على  ،والقبائل ،وإ نشاء مدرسة يف عاصمة اخلالفة لتعليم أوالد رؤساء العشائر ،القبائل العربيَّة
دارة  ،واالستفادة من الصَّحافة اإل سالميَّة يف الد  عاية للجامعة اإل سالميَّة ،ةواستمالة شيوخ الطُّرق الصُّوفيَّ  ،اإل 

اذ بعض الصُّحف وسيلًة للد  عاية هلذه اجلامعة والت  قنيَّة يف الدَّولة  ،والعمل على تطوير النَّهضة العلميَّة ،واَّت  
 .(1)وحتديث الدَّولة فيما هو ضروري   ،العثمانيَّة

ودعاة األمًَّة اإل سالميَّة إ ىل دعوة اجلامعة اإل سالميَّة من أمثال مجال الد  ين  ،عٌة من العلماءولقد التفَّت جممو 
 ،وعبد الرَّشيد إ براهيم من سيبرياي ،وأب اهلدى الصَّيادي من سورية ،ومصطفى كامل من مصر ،األفغاين

 .وغريها ،واحلركة السَّنوسيَّة يف ليبيا

ين األ  فغاين والسُّلطان عبد احلميد:أوَّاًل: مجال الدِ 
وقدَّم مشروعاٍت أكرب بكثري من  ،أيَّد مجال الد  ين األفغاين دعوة السُّلطان عبد احلميد إ ىل اجلامعة اإل سالميَّة

ووحدة حركة  ،ومل يكن السُّلطان أيمل يف أكثر من وحدة هدٍف بني الشُّعوب اإل سالميَّة .طموح السُّلطان
لكنَّ األفغاين  ،وقوَّةٍ  ،تكون اخلالفة فيها ذات هيبةٍ  ،يف نفس الوقت ،شعوريٌَّة عمليَّةٌ وهي وحدٌة  ،بينها

يعة ،عرض على السُّلطان مشروعاً  وكانت نظرة السُّلطان عبد احلميد ال  ،يرمي إ ىل توحيد أهل السُّنَّة مع الش  
ياسيَّة بني الفريق  .(2)ني ملواجهة االستعمار العامليترمي يف هذا الصَّدد أكثر من توحيد احلركة الس  

عاية ِإىل اجلامعة اإِلسالميَّة، رغم االختالف بني  واستفاد السُّلطان عبد احلميد كثريًا من األفغاين، يف الدِ 
 فكر السُّلطان، وفكر األفغاين، ومن أسباب االختالف:

                                                           
 (.172انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (1)
 (.181املصدر السَّابق نفسه، ص) (2)
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وَّار ضدَّ السُّلطان عبد احلميد من وأتييده يف نفس الوقت للث ُّ  ،  إ ميان األفغاين بقضيَّة وحدة املسلمني 1
 .والعثماني  ني عامَّةً  ،القومي  ني األتراك

وبقلٍب واحٍد يف مواجهة الدُّول  ،حبيث تكون كالبنيان الواحد ،  دعوة األفغاين لوحدة الشُّعوب اإل سالميَّة 2
مل يتعرَّض األفغاين  ،ويف نفس الوقت ،هااألوربيَّة الرَّامية إ ىل تقسيم الدَّولة العثمانيَّة العاملة على اهنيار 

يف وقت احتاج فيه السُّلطان عبد احلميد إ ىل مقاومة الفرنسي  ني يف  .ولو بكلمة تنديد ،لالستعمار الفرنسي
 .(1)مشال أفريقية

نكليزي 3  ،مانيَّةيف حني يذكر السُّلطان عبد احلميد: أنَّ املخابرات العث ،  تنديد مجال الد  ين ابالستعمار اإل 
نكليزيَّة وبلنت  ،واشَّتك فيها مجال الد  ين األفغاين ،حصلت على خطٍَّة أعدَّت يف وزارة اخلارجيَّة اإل 

نكليزي    وبلنت  .وعن العثماني  ني عموماً  ،وتقضي هذه اخلطَّة إب قصاء اخلالفة عن السُّلطان عبد احلميد ،اإل 
نكليزيَّةهذا سياسي  إ نكليزي  يعمل يف وزارة اخلارجيَّ  ودعا فيه  «مستقبل اإل سالم»ومؤل  ف كتاب  ،ة اإل 

وقد ردَّ مصطفى كامل ابشا زعيم  .وتقليدها للعرب ،صراحة إ ىل العمل على نزع اخلالفة من العثماني  ني
 :قائالً  (املسألة الشَّرقيَّة)يف كتاب مصطفى كامل ابشا املشهور  «بلنت»احلركة الوطنيَّة يف مصر على 

مال بين جنسه   أنَّ آالم يرى   وما هو إ ال مَّتجم عن فإنَّ حضرة مؤل  ف كتاب مستقبل اإل س ،جلملةواب)
)ً  .(2)األلَيق ابإل سالم أن ينص  ب إ نكلَّتا دولة له، بل إ نَّ اخلليفة جيب أن يكون إ نكليزايَّ

نيَّة واقتطاع الرُّوس ألجزاٍء من األراضي واحلروب الرُّوسيَّة ضدَّ الدَّولة العثما ،  رغم األطماع الرُّوسيَّة 4
فقد كان موقف السَّي  د مجال الد  ين األفغاين من مبدأ التَّوسُّع الرُّوسي غريبًا على مفهوم اجلامعة  ،العثمانيَّة

 ه ليسوأنَّ  ،تدفعهم الحتالهلا ،واسَّتاتيجيًَّة يف اهلند ،ألنَّه يعَّتف مبا للرُّوس من مصاحل حيويَّة ؛اإل سالميَّة
وأسهلها  ،بل ينصح الرُّوس ابت  باع أسلم السُّبل ،لدى األفغاين اعَّتاٌض على هذا االحتالل إ ذا حدث

شريطة أن تسهمهما يف  ،لفتح أبواب اهلند ،وبالد األفغان ،وذلك أبن يستعينوا بدولة فارس ،لتنفيذه
 .وتشركهما يف املنفعة ،الغنيمة

وظهور كتاب الشَّيخ  ،العلماء يف إ ستانبول وبني مجال الد  ين األفغاين   اخلالف العقدي الَّذي ظهر بني 5
َون (خليل فوزي الفيليباوي) َُعن ْ

 ،وسكوت األفغاين عن هذا ،للرَّد   على عقيدة األفغاين (السُّيوف القواطع) :امل
 .كيَّةومَّتجٌم وقتها إ ىل اللُّغة الَّتُّ  ،والكتاب ابللُّغة العربيَّة .وعدم دفاعه عن نفسه

                                                           
 (.182املصدر السَّابق نفسه، ص) (1)

 (.183سَّابق نفسه، ص )املصدر ال (2)
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 ،وضبَّاط جيشه ،ماَل السُّلطان عبد احلميد إ ىل تركيز كل   السُّلطات يف يده بعد أن ذاق األمرَّْين من وزرائه
تضمُّ جملساً منتخباً ميث  ل كلَّ  ،والَّذين هدفوا إ ىل إ قامة دميقراطيَّة أوربيَّة ،وصدوره العظام املتأث  رين ابلفكر الغرب   

أنَّ عدد الن ُّوَّاب املسلمني سيكون  :ومعارضة السُّلطان عبد احلميد هلذا حبجَّة ،ثمانيَّةشعوب الدَّولة الع
وعدم تركيز  ،يف حني أنَّ مجال الد  ين األفغاين مييل إ ىل الد  ميقراطيَّة .حوايل نصف العدد الكل  ي للربملان
 .(1)ة يف التَّعبري عن الرَّأيومييل األفغاين إ ىل احلر  يَّ  ،السُّلطات يف يد شخٍص واحٍد بعينه

وله عالقٌة ابملخابرات  ،ولقد ذكر السُّلطان عبد احلميد يف مذكَّراته أبنَّ مجال الد  ين األفغاين مهر  جٌ 
نكليزيَّة نكليزيَّة مهر  ٌج امسه) :اإل   ،مجال الد  ين األفغاين :وقعْت يف يدي خطٌَّة أعدَّها يف وزارة اخلارجيَّة اإل 
نكليز إ عالن الشَّريف حسني  .بلنت قاال فيها إب قصاء اخلالفة عن األتراك :يُدعى وإ نكليزي   واقَّتحا على اإل 

 (.أمري مكَّة خليفًة على املسلمني
اقَّتح عليَّ ذات مرٍَّة   وهو  ،وكان رجاًل خطرياً  ،كان يف مصر  .كنت أعرف مجال الد  ين األفغاين عن قرب

وكان رجل  ،وكنت أعرف: أنَّه غري قادٍر على هذا ،يع مسلمي اسيا الوسطىيدَّعي املهديَّة   أن يثري مج
نكليز نكليز قد أعدُّوا هذا الرَّجل الختباري ،اإل  ًا أن يكون اإل  د مع  ،فرفضت فوراً  ،ومن احملتمل جدَّ فاحتَّ

 .بلنت
 .الحَّتام يف كل   البالد العربيَّةالَّذي كان يلقى ا ،استدعيته إ ىل إ ستانبول عن طريق أب اهلدى الصَّيادي احلليب

وجاء  ،واألديب الشَّاعر عبد احلق حامد ،حامي األفغان القدمي ،قام ابلتَّوسُّط يف هذا كل  من: منيف ابشا
 .(2)...(ومل أمسح له مرًَّة أخرى ابخلروج منها ،مجال الد  ين األفغاين إ ىل إ ستانبول

إ نَّ السُّلطان عبد احلميد لو وزن مع ) :فإ نَّه يقول ؛لطان عبد احلميدأمَّا رأي مجال الد  ين األفغاين يف السُّ 
وال عجب إ ذا  ،خصوصًا يف تسخري جليسه ،وسياسةً  ،ودهاءً  ،أربعة من نوابغ رجال العصر؛ لرجحهم ذكاءً 

عاب من دول الغرب وعن  ،نهله من حضرته راضيًا ع ئ، وخيرج املناو رأيناه يذل  ل لك ما يقام مللكه من الص  
 .(3)...(والسَّفري ،والوزير ،واألمري ،امللك :مقتنعاً حبجَّته سواٌء يف ذلك ،وسريه ،سريته
ياسيَّة) :وقال وهو معد  لكل   هوٍَّة تطرأ على امللك  ،ومرامي الدُّول الغربيَّة ،ورأيته يعلم دقائق األمور الس  
كي ال تتَّفق أوربَّة على   ،وأمضى العوامل ،الوسائلوأعظم ما أدهشين ما أعدَّه من خفي    ،وسلماً  ،خمرجاً 

                                                           
 (.184املصدر السَّابق نفسه، ص) (1)
 (.148انظر: مذكَّرات السُّلطان عبد احلميد، ص ) (2)

 (.137انظر: مجال الد  ين األفغاين املصلح املفَّتى عليه، د. حمسن عبد احلميد، ص) (3)



393 
 

ويريها عيااًن حمسوسًا أن ّتزئة السَّلطنة العثمانيَّة ال ميكن إ ال خبراٍب يعمُّ  ،عمٍل خطرٍي يف املمالك العثمانيَّة
 .(1)(املمالك األوربيَّة أبسرها

بطال مكائد أوربَّةوإ عدا ،وحذره ،ورشده ،أمَّا ما رأيته من يقظة السُّلطان) :ويقول  ،ده العدَّة الالزمة إل 
 ،فقد دفعين إ ىل مد   يدي له ،واستعداده للنُّهوض ابلدَّولة الَّذي فيه هنضة املسلمني عموماً  ،وحسن نواايه

ن وال م ،أنَّ املمالك اإل سالميَّة يف الشَّرق ال تسلم من شراك أوربَّة :وامللك عاملًا علم اليقني ،فبايعته ابخلالفة
وانضواٍء  ،وانتباٍه عمومي ٍ  ،ويف األخري ازدراؤها واحدًة بعد أخرى إال بيقطةٍ  ،وّتزئتها ،السَّعي وراء إ ضعافها

 .(2)...(حتت راية اخلليفة األعظم
واالنضمام إ ىل احملافل  ،وهناك من يتَّهمه ابلعمالة ،فهناك من يدافع عنه ،إ نَّ مجال الد  ين األفغاين أمره حمري   

للمؤل  ف مصطفى فوزي عبد  «دعوة مجال الد  ين األفغاين يف ميزان اإل سالم»كتاب   :فمثالً  ،اسونيَّةامل
مجال الد  ين األفغاين »أنَّه كان من عوامل اهلدم يف األمَّة يف اترخيها احلديث. أمَّا كتاب  :اللَّطيف غزال يرى

 .من املصلحنيفرياه  ،للدُّكتور حمسن عبد احلميد «املصلح املفَّتى عليه

 اثنياً: الطُّرق الصُّوفيَّة:
استهدف السُّلطان عبد احلميد الطُّرق الصُّوفيَّة يف كسب والئها للدَّولة العثمانيَّة، والدَّعوة إ ىل فكرة اجلامعة 

رق الصُّوفيَّة ومراكز ّتمُّع الطُّ  ،واستطاع أن ُيكو  ن رابطًة بني مقر   اخلالفة   إ ستانبول   وبني تكااي ،اإل سالميَّة
ذ من حركة التَّصوُّف يف العامل اإل سالمي   وسيلًة للد  عاية للجامعة  ،يف كل   أحناء العامل اإل سالمي    واَّتَّ

ذ من الزُّهَّاد من غري املتصو  فة وسيلًة أيضًا للدَّعوة لفكر التَّجمُّع اإل سالمي  ،اإل سالميَّة وتكوَّنت يف  ،كما اَّتَّ
حيث عملوا مستشارين للسُّلطان  ،وشيوخ الطُّرق الصُّوفيَّة ،مكوَّنٌة من العلماء ،جلنٌة مركزيَّةٌ عاصمة اخلالفة 

أبو اهلدى )والشَّيخ  ،وكيل الفراشة الشَّريفة يف احلجاز (أمحد أسعد)الشَّيخ  :يف شؤون اجلامعة اإل سالميَّة
وأحد علماء احلرم  ،شيخ الطَّريقة املدنيَّة (فر الطَّرابلسيحممَّد ظا)والشَّيخ  ،شيخ الطَّريقة الر  فاعيَّة (الصَّيادي

 .وكان معهم غريهم ،كانوا أبرز أعضاء هذه الل  جنة املركزيَّة للجامعة اإل سالميَّة  ،املك  ي
يت كانت ومن أمه  ها الَّ  ،وكانت الدَّولة العثمانيَّة تنتشر فيها هيئاٌت فرعيٌَّة يف مجيع األقاليم خاضعٌة هلذه الل  جنة

 ،ومهمَّتها نشر مفهوم اجلامعة اإل سالميَّة يف موسم احلج   بني احلجَّاج ،يف مكَّة حتت إ شراف شريف مكَّة
الَّذين أيتون بكثرة من الشَّمال األفريقي  ،وتقوم بنفس املهمَّة بني أتباع الطَّريقة القادريَّة ،وأخرى يف بغداد

س الطَّريقةلزايرة الشَّيخ عبد القادر الكيالين مؤ  وقد قد  رت أعداد هؤالء يف إ حدى السَّنوات حبوايل  ،س  

                                                           
 املصدر السَّابق نفسه. (1)
 املصدر السَّابق نفسه. (2)
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وملقاومة  ،وكانت جلنة بغداد تعمل على هتيئة القادمني حلمل فكرة اجلامعة اإل سالميَّة ،نسمة (250000)
ووصفت املخابرات الفرنسيَّة ما قام به هؤالء القادمون من أهل  ،االستعمار الفرنسي يف مشال أفريقية

ا ،الشَّمال األفريقي من بغداد من أعماٍل ضدَّ الفرنسي  ني  :وضدَّ االستعمار الفرنسي أبهنَّ
 .(1)(استفزازات بعض رجال الد  ين التَّابعني للطَّريقة القادريَّة)

 ،سر  يٍَّة اتمَّةٍ  وهو يعمل يف ،َول لَّجنة املركزيَّة للجامعة اإل سالميَّة يف إ ستانبول فرٌع أفريقي  يعمل يف مشال أفريقية
 :وهذه اجلماعات هي ،ملقاومة االحتالل الفرنسي ،مهمَّته تنسيق العمل بني اجلماعات الد  ينيَّة هناك

 .(2)(واملدنيَّة ،والقادريَّة ،الشَّاذليَّة)
ميكن و ) :وهيبتها أن وصفتها إ دارة املخابرات الفرنسيَّة يف مشال أفريقية بقوهلا ،وبلغ من نفوذ هذه احلركة

للسُّلطان عبد احلميد   بصفته رئيسًا للجامعة اإل سالميَّة   أن جيمع من خالل ارتباطاته الوثيقة ابجلماعات 
 .(3)(يتمكَّن   إ ذا لزم األمر   أن يقاوم به أيَّ قوٍَّة أجنبيَّةٍ  ،الد  ينيَّة يف مشال أفريقية جيشاً حمل  يَّاً منظَّماً 

ة أن تكشف وسائل التَّنظيم للطُّرق الصُّوفيَّة التَّابعة للخالفة اإل سالميَّة يف مشال ومل تستطع املخابرات الفرنسيَّ 
هو حماولتها إ ضعاف هيبة السُّلطان عبد احلميد يف نفوس مسلمي مشال  ،وكلُّ ما استطاعت عمله ،أفريقية
 :باع سياسٍة فرنسيٍَّة تقوم علىوذلك ابت    .وحماولة هذه السُّلطات ضرب سياسة اجلامعة اإل سالميَّة ،أفريقية

 .وسياستها يف مشال أفريقية ،وابملركز للوقوف مع فرنسا ،  إ غراء بعض شيوخ الطُّرق الصُّوفيَّة ابملال 1
عدم إ عالن منع  :مبعىن .حَّتَّ ال يلتقوا بدعاة اجلامعة اإل سالميَّة ابلسُّبل املناسبة ،  منع احلجيج من احلج    2

ا ،احلج    وأرسل السُّلطان  .(4)مثل نشر أخبار عن وجود الكولريا ،ذ أسباٍب صحيٍَّة لتخويف النَّاس منهواَّت  
نكليزيَّة الدَّاعية  ،واملتصو  فة إ ىل اهلند ،عبد احلميد جمموعًة من الزُّهَّاد لتعمل على القضاء على احملاوالت اإل 

القافلة أيضًا ببعض حكَّام اجلزيرة  واتَّصلت هذه ،إل عطائها إ ىل العرب ،إ ىل سلب اخلالفة من العثماني  ني
 .(5)ال سيَّما احلجاز ،العربيَّة

وسلطان  ،وخليفة املسلمني ،وهناك ات  صاالٌت بني السُّلطان عبد احلميد بوصفه رئيسًا للجامعة اإل سالميَّة
 .ويف الص  ني ،ويف جنوب أفريقية ،وشيوخها يف تركستان ،وبني ّتمُّعات الطُّرق الصُّوفيَّة ،الدَّولة العثمانيَّة

َف عنها الن  قاب  .(6)وأكثرها مل تكشف عنه الواثئق بشكٍل كاٍف بعد ،بعضها ُكش 
                                                           

 (.196ان عبد احلميد الثَّاين، ص )انظر: السُّلط (1)
 (.197املصدر السَّابق نفسه، ص) (2)
 املصدر السَّابق نفسه. (3)
 (.198املصدر السَّابق نفسه ) (4)
 املصدر السَّابق نفسه. (5)
 املصدر السَّابق نفسه. (6)
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لقد جنح السُّلطان عبد احلميد الثَّاين يف مجع الطُّرق الصَّوفيَّة إ الَّ أنَّه فضَّل السُّكوت عن كثرٍي من احنرافاهتا 
صلى هللا عليه ، وسنَّة رسول هللا صُّوفيَّة يف تلك املرحلة احنرفت عن كتاب هللاحبيث إ نَّ الطُّرق ال ،العقديَّة

 ،وسامهت يف سقوط اخلالفة اإل سالميَّة العثمانيَّة السُّن  يَّة ،ولذلك أضعفت األمَّة ،إ ال ما رحم هللا وسلم
 .وسنبني   ذلك إب ذن هللا تعاىل يف أسباب السُّقوط

 اثلثاً: تعريب الدَّولة:
اذ اللُّغة العربيَّة لغًة رمسيًَّة للدَّولة العثمانيَّة  .كان السُّلطان عبد احلميد يرى   منذ أن توىلَّ احلكم   ضرورة اَّت  

ذانها لغًة رمسيَّة للدَّولة من قبل .اللُّغة العربيَّة لغٌة مجيلةٌ ) :ويف هذا يقول خري )لقد اقَّتحت على  !ليتنا كنَّا اَّتَّ
لكن سعيد ابشا   ،لتُّونسي   عندما كان صدرًا أعظم أن تكون اللُّغة العربيَّة هي اللُّغة الرَّمسيَّةالد  ين ابشا   ا

إ ذا عرَّبنا الدَّولة فلن يبقى   للعنصر الَّتُّكي   شيٌء بعد ) :وقال ،كبري أمناء القصر اعَّتض على اقَّتاحي هذا
 (.ذلك
املسألة غري هذا  ؟!ما َدْخُل هذه املسألة ابلعنصر الَّتُّكي .وكان كالمه فارغاً  ،رجاًل فارغاً  (سعيد ابشا)كان 

اذان للُّغة العربيَّة لغًة رمسيًَّة للدَّولة من شأنه   على األقل     أن يزيد  ،متاماً. هذه مسألة وتلك مسألٌة أخرى اَّت  
 .(1)(ارتباطنا ابلعرب

وأمناء القصر  ،بداية حكمه   من أنَّ الوزراءإ نَّ السُّلطان عبد احلميد الثَّاين كان يشكو   وخصوصًا يف 
م متأث  رون ،السُّلطاين   كانوا خيتلفون عنه يف التَّفكري وكانوا يشك  لون  ،والغربيَّة ،وابألفكار القوميَّة ،ابلغرب وأهنَّ

أو يف  ،ويف عهد عم  ه السُّلطان عبد العزيز ،سواٌء يف عهد والده السُّلطان عبد اجمليد ،ضغطًا على القصر
مل يقتصر األمر يف معارضة اقَّتاح السُّلطان عبد احلميد بتعريب الدَّولة العثمانيَّة على الوزراء  .عهده هو

اه إ ىل معارضٍة من بعض علماء الد  ين ،املتأث  رين ابلغرب فقط  .(2)بل تعدَّ
والشَّرع  ،الكرمي القرآنوشعبها بلغة  ،إ نَّ من األخطاء الَّيت وقعت فيها الدَّولة العثمانيَّة عدم تعريب الدَّولة

 .احلكيم
وتكلَّمت اللُّغة العربيَّة الَّيت نزل هبا  ،ولو تصوَّران: أنَّ دولة اخلالفة قد استعربت) :يقول األستاذ حممَّد قطب

وأقدر على مقاومة عبث  ،أنَّ عوامل الوحدة داخل الدَّولة كانت تصبح أقوى :فال شكَّ  ؛هذا الد  ين
كتاب   :فضاًل عمَّا يتيحه تعلُّم العربيَّة من املعرفة الصَّحيحة حبقائق هذا الد  ين من مصادره املباشرة ،العابثني

                                                           
 (.199املصدر السَّابق نفسه، ص) (1)
 (.200املصدر السَّابق نفسه، ص) (2)
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على الرَّغم من كل   ما  ،والعامَّة كالمها يف حاجٍة إ ليه ،ممَّا كان احلكَّام ،صلى هللا عليه وسلم، وسنَّة رسوله هللا
 .(1)( ابلَّتُّكيَّة حول هذا الد  ينوما أُل  ف أصالً  ،تُرجم إ ىل الَّتُّكيَّة

 رابعاً: مراقبته للمدارس ونظرته للمرأة وسفور املرأة:
وأنَّ  ،ونظام التَّعليم أصبح متأث  رًا ابلفكر الغرب    ،أنَّ املدارس :عندما توىلَّ السُّلطان عبد احلميد السَّلطنة رأى

ياسيَّة    ،املدارسالت َّيَّار القوميَّ هو الت َّيَّار السَّائد يف هذه  فتدخَّل يف شؤوهنا ووجَّهها   من خالل نظرته الس  
 :يت، فأمر ابآلإ ىل الد  راسات اإل سالميَّة

 لكوهنا وسيلًة من وسائل األدب الغرب    ؛استبعاد مادَّة األدب والتَّاريخ العام من الربامج الد  راسيَّة، 
 .ؤث  ر على أجيال املسلمني سلباً ممَّا ي ،والتَّاريخ القومي   للشُّعوب األخرى

 واألخالق يف برامج الد  راسة ،والتَّفسري ،وضع دروس الفقه. 
 االقتصار فقط على تدريس التَّاريخ اإل سالمي مبا فيه العثماين. 

 .(2)هها خلدمة اجلامعة اإل سالميَّةووجَّ  ،وجعل السُّلطان عبد احلميد مدارس الدَّولة حتت رقابته الشَّخصيَّة
ويف هذا يذكر السُّلطان يف معرض  ،ومنع اختالطهنَّ ابلر  جال ،وجعل للفتيات دارًا للمعل  مات ،اهتمَّ ابملرأةو 

ق  ي له أبنَّه عدوُّ العقل اد والَّتَّ ام مجعيَّة االحت    ،لو كنت عدوًَّا للعقل) :والعلم أبنَّه ،الد  فاع عن نفسه أمام اهت  
لفتياتنا   اللَّوايت ال خيتلطن  ئ، فهل كنت أنشلو كنت هكذا عدوًَّا للعلم ؟فهل كنت أفتح اجلامعة ؛والعلم

 .(3)؟!(ابلر  جال   داراً للمعل  مات
 ،إ ىل بعض الن  ساء العثمانيَّات ،وقام مبحاربة سفور املرأة يف الدَّولة العثمانيَّة، وهاجم تسرُّب أخالق الغرب

بياٌن حكومي  موجَّه إ ىل الشَّعب يعكس وجهة نظر ظهر  ،م1883أكتوبر  3صحف إ ستانبول يف  ففي
 .السُّلطان شخصيَّاً يف رداء املرأة

إ نَّ بعض الن  ساء العثمانيَّات الالئي خيرجن إ ىل الشَّوارع يف األوقات األخرية يرتدين ) :يقول هذا البيان
ا .مالبس خمالفًة للشَّرع ذ التَّدابري الالزمة للقضاء على هذه وإ نَّ السُّلطان قد أبلغ احلكومة بضرورة اَّت  

كما أبلغ السُّلطان احلكومة أيضًا بضرورة عودة الن  ساء إ ىل ارتداء احلجاب الشَّرعي   الكامل   ،الظاهرة
ذ القرارات التَّالية ،وبناًء على هذا فقد اجتمع جملس الوزراء(.إ ذا خرجن إ ىل الشَّوارع ؛ابلن  قاب  :واَّتَّ

                                                           
 (.153اقعنا املعاصر، ص )انظر: و  (1)
 (.201انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (2)

 (.99املصدر السَّابق نفسه، ص) (3)
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 ( واحٍد مينع بعده سري الن  ساء يف الشَّوارع إ ال إ ذا ارتدين احلجاب اإل سالميَّ تعطى مهلة شهٍر
 .ومن كل   تطريزٍ  ،وينبغي أن يكون هذا احلجاب خالياً من كل   زينةٍ  .القدمي

  وابلتَّايل ضرورة العودة إ ىل  .أو الشَّفَّاف ،يُلَغى ارتداء الن  ساء الن  قاب املصنوع من القماش اخلفيف
 .ن  قاب الشَّرعي الَّذي ال يبني   خطوط الوجهال
   على الشُّرطة   بعد مضي   شهٍر على نشر هذا البيان   ضمان تطبيق ما جاء فيه من قراراٍت بشكٍل

 .وعلى قوَّات الضَّبطيَّة التَّعاون مع الشُّرطة يف هذا ،حاسمٍ 
 صدَّق السُّلطان على هذا البيان بقراراته احلكوميَّة. 
 (1)(ويعلَّق يف الشَّوارع ،ا البيان يف الصُّحفينشر هذ. 

إ نَّ اجملتمع ) :الصَّادرة يف إ ستانبول (َوق تْ )أكتوبر قالت جريدة  4ويف اليوم التَّايل لنشر هذا البيان؛ أي: يف 
 .(2)(ويراه انفعاً  ،العثماينَّ عموماً يصو  ب هذا القرار

 القرآنما دام ) :ويقول (ال تتساوى مع الرَّجل من حيث القوامة أنَّ املرأة) :وكان السُّلطان عبد احلميد يرى
 (.وال داعي للتَّحدُّث عن مساواة املرأة ابلرَّجل ،فاملسألة منتهيةٌ  ،يقول هبذا

ا جاءت من الغرب) :ويرى  .(3)(إ نَّ فكرة هذه املساواة إ َّنَّ
ويقول  .ين يثري هذه القضيَّة معَّتضًا عليهاكما كان يدافع عن تعدُّد الزَّوجات يف وقٍت كان اإل عالم العثما

وملاذا ال يعَّتضون على وجوده يف أماكن أخرى غري  ،ملاذا يعَّتض بعض املثقَّفني على هذا األمر) :السُّلطان
إ نَّ مبدأ تعدُّد الزَّوجات مباٌح يف  :ويؤك  د السُّلطان ؟(وأمريكا ،يف بعض أماكن أوربَّة ،الدَّولة العثمانيَّة

 .(4)؟(فماذا يعين االعَّتاض عليه ،سالماإل  
كما    ،لتخريج معل  ماٍت للبنات ؛ولذلك أنشأ دارًا للمعل  مات ،لقد كان السُّلطان عبد احلميد مع تعليم املرأة

ومل يكن يف عهده للمرأة رأٌي يف شؤون الدَّولة  ،وضدَّ سفور املرأة ،كان ضدَّ االختالط بني الرَّجل واملرأة
ا دور املرأة يف البيت ،ه الشُّؤونمهما كانت هذ  ،وكان يعامل املرأة معاملًة كرميًة اندرةً  ،وتربية األجيال ،وإ َّنَّ

أعلن زوجة أبيه الَّيت ربَّته والدة  ،وقامت بَّتبيته عندما توىلَّ السُّلطان العرش ،فهذه زوجة أبيه الَّيت احتضنته
وليست  ،هي أمُّ السُّلطان ،ت امللكة يف القصر العثماينوكان ،مبعىن امللكة يف املفهوم احلديث ،السُّلطان

                                                           
 (.100انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (1)
 (.60، 1/59انظر: موسوعة أاتتورك ) (2)
 (.100انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (3)

 (.101لسَّابق نفسه، ص )املصدر ا (4)
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عبد احلميد على عرش  ففي اليوم التَّايل لتنصيب السُّلطان ،ومع كل   هذا .كما يف الدُّول األخرى  ،زوجته
 :وقال هلا ،وقبَّل يدها ،وهي الَّيت أحبَّها حبَّاً ابلغاً  ،قابل زوجة أبيه ،الدَّولة العثمانيَّة

أنَّ  :يعين .ولقد جعلتك السُّلطانة الوالدة ،وأنت يف نظري أم  ي ال تفَّتقني عنها ، أشعر بفقد أم  يحبنانك مل)
لكين   أرجوك   وأان مصر  على هذا الرَّجاء   أال تتدخَّلي أبي   شكٍل من األشكال  .الكلمة يف هذا القصر لك

 .(1)!(َكرُبَ أم َصُغرَ   ،يف أي   عمٍل من أعمال الدَّولة

 خامساً: مدرسة العشائر:
من  ؛ومركز السَّلطنة   مدرسة العشائر العربيَّة ،أنشأ السُّلطان عبد احلميد يف إ ستانبول   ابعتبارها مقر اخلالفة

وداير  ،واملوصل ،والبصرة ،وبغداد ،وسورية ،من والايت حلب ،وإ عداد أوالد العشائر العربيَّة ،أجل تعليم
 .ودير الزُّور ،والقدس ،وبنغازي ،واحلجاز ،منوالي ،وطرابلس الغرب ،بكر

تتكفَّل الدَّولة  ،وهي داخليَّة ،وكانت مدَّة الد  راسة يف مدرسة العشائر العربيَّة يف إ ستانبول مخس سنوات
وسفر  .وهي إ جازٌة مرًَّة كل سنتني «إ جازة صلة الرَّحم»ولكل   طالٍب  ،العثمانيَّة بكل   مصاريف الطُّالب

 .الب فيها على نفقة الدَّولةالطَّ 

  يت:وبرانمج مدرسة العشائر العربيَّة، يف ِإستانبول كان كاآل 
 .الكرمي   األجبديَّة   العلوم الد  ينيَّة   القراءة الَّتُّكيَّة   إ مالء   تدريٌب عسكري   القرآن :السَّنة األوىل
د  ينيَّة   اإل مالء   احلساب   القراءة الَّتُّكيَّة   حتسني اخلط     الكرمي   التَّجويد   العلوم ال القرآن :السَّنة الثَّانية

 .تدريٌب عسكري  
الكرمي   التَّجويد   العلوم الد  ينيَّة   اإل مالء   حسن اخلط     احلساب   اجلغرافيا   الفرنسيَّة    القرآن :السَّنة الثَّالثة

 .التَّدريب
والنَّحو  ،التَّجويد   العلوم الد  ينيَّة   الصَّرف العرب   اللُّغة الفارسيَّة   الكتابة الكرمي   القرآن :السَّنة الرَّابعة

 .الَّتُّكي   اجلغرافيا   احلساب   حسن اخلط   الفرنساوي   التَّدريب
ة   التَّاريخ العثماين   الكرمي   التَّجويد   العلوم الد  ينيَّة   النَّحو العربُّ   اللُّغة الفارسيَّ  القرآن السَّنة اخلامسة:

القواعد العثمانيَّة   الكتابة والقراءة الَّتُّكيَّة   املكاملة الَّتُّكيَّة   اجلغرافيا   احلساب   اهلندسة   حسن اخلط     
فاتر   اللُّغة الفرنسيَّة   حسن اخلط   الفرنساوي   الرَّ  سم   املعلومات املتنو  عة   حفظ الصحَّة   أصول إ مساك الدَّ

 .(2)التَّدريب
                                                           

 (.98املصدر السَّابق نفسه، ص) (1)

بية الَّتُّكيَّة، عثمان أركني، ص ) (2)  ( على التَّوايل.1182، 1180، 84، 615   614انظر: اتريخ الَّتَّ
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  .وحيصلون بعد ذلك على رتٍب عاليةٍ  .يدخلون املدارس العسكريَّة العالية ،وكان املتخر  جون من هذه املدرسة
وحيصلون بعدها على رتبة  ،كما ميكنهم كذلك أن يدخلوا املدرسة امللكيَّة   وهي مدنيٌَّة   يدرسون فيها سنة

 .(1)مثَّ يعودون إ ىل بالدهم ،قائمقام
عداد الدُّعاة للدَّعوة  (معهد تدريب الوعَّاظ واملرشدين)كما أنشأ السُّلطان عبد احلميد  الَّذي أقيم إل 

 ،فينطلقون إ ىل خمتلف أرجاء العامل اإل سالمي يدعون لإل سالم ،مثَّ يتخرَّجون ،وللجامعة اإل سالميَّة ،اإل سالميَّة
 .(2)ةويدعون للجامعة اإل سالميَّ  ،ويدعون للخالفة

 .ولذلك اهتمَّ مبسلمي الص  ني ،ولقد كانت نظرة السُّلطان عبد احلميد بعيدًة واثقبةً 
ويرغبون  ،حيبُّون العلم ،أنَّ عددًا من مسلمي الص  ني متحم  سون :خرجت الصَّحافة يف إ ستانبول خبرب مفاده

وأنَّ يف بك  ني وحدها مثانية  ،ومدارس ،ةوأنَّ لديهم مؤسَّساٍت تعليميَّ  ،ابالستفادة من املعارف اإل سالميَّة
ويدعون فيها خلليفة املسلمني السُّلطان عبد احلميد  ،يؤد  ي املسلمون فيها الصَّالة ،وجامعاً  ،وثالثني مسجداً 

ينيَّ  ،وجوامع بك  ني تُقرأ ابللُّغة العربيَّة ،وأنَّ خطبة اجلمعة يف مساجد ،الثَّاين وأنَّ  ،ةمثَّ تَّتجم إ ىل اللُّغة الص  
 بل وميتدُّ إ ىل كل   مساجد ،الدُّعاء للسُّلطان عبد احلميد بصفته خليفة املسلمني ال يقتصر على بك  ني فقط

 .(3)وجوامعها ،الص  ني
ينيُّون اسم  نسبة  (دار العلوم احلميديَّة)أتسَّست يف بك  ني   عاصمة الص  ني   جامعٌة أطلق عليها املسلمون الص  

اجلامعة احلميديَّة يف ) :أو بتعبري السَّفري الفرنسي يف إ ستانبول اسم ،ان اخلليفة عبد احلميد الثَّاينإ ىل السُّلط
 .وذلك يف تقريٍر له إ ىل وزارة خارجيَّته يف ابريس (بك  ني

يني  نيوقد حضر افتتاح هذه اجلامعة اآل  ،وحضره أيضًا مفيت املسلمني يف بك  ني .الُف من املسلمني الص  
 .الكثري من علماء املسلمني هناكو 

وقام مفيت  .ودعا اخلطيب للسُّلطان اخلليفة عبد احلميد ،ألقيت اخلطبة ابللُّغة العربيَّة ،ويف مراسم االفتتاح
ينيَّة ،بك  ني بَّتمجة اخلطبة  ،وبكى أغلب املسلمني احلاضرين بكاًء حارًَّا بدافع فرحتهم .والدُّعاء إ ىل اللُّغة الص  

وإ نَّ إ يراد اخلطبة ابللُّغة العربيَّة لغة  .مسلمي الص  ني مَّتابطون فيما بينهم ترابطاً واضحاً برابط الد  ين املتني وإ نَّ 
قد أثَّر أتثرياً ابلغاً يف هؤالء النَّاس الطَّييب  ،ورفع علم الدَّولة العثمانيَّة على ابب هذه اجلامعة ،املسلمني الد  ينيَّة

 .(4)موع يف أعينهموحرَّك الدُّ  ،القلب

                                                           
 (.202انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (1)
 (.37انظر: االنقالب العثماين، مصطفى طوران، ص ) (2)
ني  (3)  ه . 26/12/1325انظر: جريدة ترمجان حقيقت، رسالة من الص  
 (.205انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (4)
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 سادساً: خطُّ سكَّة حديد احلجاز:
عمل السُّلطان عبد احلميد على كسب الشُّعوب اإل سالميَّة عن طريق االهتمام بكل   مؤسَّساهتا الد  ينيَّة 

 ،زخرفتهاو  ،وترميم املساجد ،ورصد املبالغ الطَّائلة إل صالح احلرمني ،واملنح ،والتَّربُّع هلا ابألموال ،والعلميَّة
وعنيَّ بعض  ،فكوَّن له من العرب حرسًا خاصَّاً  ،وأخذ السُّلطان يستميل إ ليه مسلمي العرب بكل   الوسائل

  من أهل الشَّام   الَّذي جنح يف أن ينال أكرب  (عزَّت ابشا العابد)املوالني له منهم يف وظائف كربى منهم 
وقد لعب دوراً هامَّاً يف مشروع سكَّة  ،يف الشُّؤون العربيَّة وأصبح مستشاره ،حظوٍة عند السُّلطان عبد احلميد

وهو هبذا املشروع الَّذي اعتربه السُّلطان عبد احلميد  ،حديد احلجاز املمتدَّة من دمشق إ ىل املدينة املنوَّرة
 .ونشر فكرة اجلامعة اإل سالميَّة ،الوسائل الَّيت أدَّت إل عالء شأن اخلالفة وسيلًة من

السُّلطان عبد احلميد اهتمامًا ابلغًا إِبنشاء اخلطوط احلديديَّة يف خمتلف أحناء الدَّولة العثمانيَّة  وأبدى
 مستهدفاً من ورائها حتقيق ثالثة أغراٍض، وهي:

 والسَّيطرة ،واجلامعة اإل سالميَّة ،ممَّا ساعد على جناح فكرة الوحدة العثمانيَّة ،  ربط أجزاء الدَّولة املتباعدة 1
 .الكاملة على الوالايت الَّيت تتطلَّب تقوية قبضة الدَّولة عليها

  إ جبار تلك الوالايت على االندماج يف الدَّولة، واخلضوع للقوانني العسكريَّة؛ الَّيت تنصُّ على وجوب  2
 .والر  جال ،االشَّتاك يف الد  فاع عن اخلالفة بتقدمي املال

ألنَّ مدَّ اخلطوط  ؛ولة يف أيَّة جبهٍة من اجلبهات الَّيت تتعرَّض للعدوان  تسهيل مهمَّة الد  فاع عن الدَّ  3
 .(1)وإ يصاهلا إ ىل اجلبهات ،احلديديَّة ساعد على سرعة توزيع القوَّات العثمانيَّة

، ففي وكانت سكك حديد احلجاز من أهم   اخلطوط احلديديَّة الَّيت أنشئت يف عهد السُّلطان عبد احلميد
بدأ بتشييد خطٍ  حديديٍ  من دمشق إ ىل املدينة لالستعاضة به عن طريق القوافل الَّذي كان  م1900سنة 

وطريق البحر الَّذي يستغرق حوايل اثين عشر يومًا من ساحل  ،يستغرق من املسافرين حوايل أربعني يوماً 
ٍم على األ ،وكان يستغرق من املسافرين أربعة ،الشَّام إ ىل احلجاز ومل يكن الغرض من إ نشاء  ،كثرأو مخسة أايَّ

ا كان السُّلطان عبد  ،واملدينة ،وتسهيل وصوهلم إ ىل مكَّة ،هذا اخلط   جمرَّد خدمة حجَّاج بيت هللا احلرام وإ َّنَّ
ياسيَّة خلق املشروع يف أحناء  ،وعسكريَّةٍ  ،احلميد يرمي من ورائه أيضًا إ ىل أهداٍف سياسيَّةٍ  فمن النَّاحية الس  

إ ذ نشر السُّلطان على املسلمني يف مجيع أحناء األرض بياانً يناشدهم فيه  ؛اإل سالمي محاسًة دينيًَّة كبريةً  العامل
نشاء هذا اخلط    مخسني ألفاً )وقد افتتح السُّلطان عبد احلميد قائمة التَّربُّعات مببلغ  ،(2)املسامهة ابلتَّربُّع إل 

                                                           
 (.113انظر: صحوة الرَّجل املريض، د. موفَّق بين املرَجة، ص ) (1)
 (.113املصدر السَّابق نفسه، ص) (2)
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ست اجلمعيَّات ،ذهباً عثمانيًَّا من صندوق املنافع (مئة ألفٍ )ر دفع وتقرَّ  (ذهباً عثمانيًَّا من جيبه اخلاص     وُأس  
 .(1)(واألموال ،وتسابق املسلمون من كل   جهٍة لإل عانة على إ نشائها ابألنفس ،اخلرييَّة

ووزير  (حسني ابشا)ووزير احلربيَّة  ،مثل الصَّدر األعظم ،وتربَّع للمشروع الشَّخصيَّات اهلامَّة يف الدَّولة
 (.عزَّت ابشا)ورئيس جلنة املشروعات  (،ذهين ابشا)واألشغال  ،الت  جارة

 ،وكذلك موظَّفو الدَّولة العموميُّون .مثل موظَّفي شركة البواخر العثمانيَّة ،وتبارى موظَّفو الشَّركات يف التَّربُّع
 .وغريها ،وبورصة ،وحلب ،ودمشق ،مثل والية بريوت ،والوالايت
ومجع التَّربُّعات  ،وُشك  لت يف مصر جلنة الد  عاية للمشروع ،صر احلاكم يف مصر يف محلة التَّربُّعاتوشارك الق
ومثال  ،كما شاركت الصَّحافة املصريَّة يف محلة سكَّة حديد احلجاز حبماسٍ   (.أمحد ابشا املنشاوي)له برائسة 

م   ثالثة 1904للمشروع بلغت   حَّتَّ عام  تربُّعاتٍ املصريَّة  (الل  واء)ومجعت جريدة  .على ذلك جريدة املؤيَّد
ثمانيَّة لرية ع (2000)مبلغ  (علي كامل)كما مجع   ،وكان يرأسها مصطفى كامل ابشا .الف لرية عثمانيَّةآ

 .م1901للمشروع حَّتَّ عام 
روع يف كلٍ  من وُشك  لت جلان تربُّع للمش (الرَّائد املصري)وجريدة  (املنار)جريدة  ،وأسهم يف هذه احلملة

 .وغريمها من مدن مصر ،واإل سكندريَّة ،القاهرة
وقد تربَّع أمري حيدر أابد ابهلند  .وتربُّعًا للمشروع ،وعاطفةً  ،وكان مسلمو اهلند أكثر مسلمي العامل محاساً 

 .ةلرية عثمانيَّ  (50000)كما تربَّع شاه إ يران مببلغ   ،إبنشاء حمطَّة املدينة املنوَّرة يف املشروع
م مل ُيستخدموا إ ال إ ذا اشتدَّت  ،واألنفاق ،ورغم احتياج املشروع لبعض الفن  ي  ني األجانب يف إ قامة اجلسور فإ هنَّ

ابتداًء من حمطَّة األخضر   على بعد  ،مع العلم أبنَّ األجانب مل يشَّتكوا إ طالقًا يف املشروع ،احلاجُة إ ليهم
واستبدلتهم  ،ذلك ألنَّ جلنة املشروع استغنت عنهم .هناية املشروع كيلو مَّتًا جنوب دمشق   وحَّتَّ   760

 .بفن  ي  ني مصري  ني
 (4283000)وبلغ إ مجايل تكاليف املشروع  .عامل (7500)م 1907دد العمَّال غري املهرة عام وبلغ ع

ت األجنبيَّة يف أراضي الدَّولة ومتَّ إ نشاء املشروع يف زمٍن وتكاليف أقلَّ ممَّا لو تعمله الشَّركا .لرية عثمانيَّة
وكان مفروضاً أن يتمَّ مدُّه  ،م وصل اخلطُّ احلديديُّ إ ىل املدينة املنوَّرة1908ويف أغسطس سنة  .(2)العثمانيَّة

لكن حدث أن توقَّف العمل فيه ألنَّ شريف مكَّة   وهو احلسني بن علي   خشي على  ،بعد ذلك إ ىل مكَّة
 .وقوَّته ،وكانت مقرَّ إ مارته ،طش الدَّولة العثمانيَّة فنهض لعرقلة  مد   املشروع إ ىل مكَّةسلطانه يف احلجاز من ب

                                                           
 (.222انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (1)

 (.224انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (2)
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نكليز ابلتَّحالف مع  ،فبقيت هناية اخلط   عند املدينة املنوَّرة حَّتَّ إ ذا قامت احلرب الكربى األوىل عمل اإل 
وال  ،سني بن عليٍ  على َّتريب سكَّة حديد احلجازالقوَّات العربيَّة الَّيت انضمَّت إ ليهم بقيادة فيصل بن احل

كَّة معطَّلًة حَّتَّ اليوم إل صالحها حَّتَّ تعود إ ىل العمل يف تيسري  ، واملأمول أن تبذل اجلهودتزال هذه الس  
 .سفر حجَّاج بيت هللا احلرام

 ،م أمه  يَّة اخلط   احلجازي9071العام  (1)وقد وصف السَّفري الربيطاينُّ يف القسطنطينيَّة يف تقريره السَّنوي
ياسي   العام   ) :فقال أمهُّها خطَّة  ،إ نَّ بني حوادث السَّنوات العشر األخرية عناصر ابرزًة يف املوقف الس  

السَّلطان املاهرة الَّيت استطاع أن يظهر هبا أمام ثالمثئة مليون من املسلمني يف ثوب اخلليفة الَّذي هو الرَّئيس 
 ؛وغريته الد  ينيَّة ببناء سكَّة حديد احلجاز ،وأن يقيم هلم الربهان على قوَّة شعوره الد  يين    ،مسلمنيالرُّوحي لل

 ،الَّيت ستمه  د الطَّريق يف القريب العاجل أمام كل   مسلٍم للقيام بفريضة احلج   إ ىل األماكن املقدَّسة يف مكَّة
نكل (.واملدينة عاقته ،يز على ذلك اخلط   احلديدي   فال غرو إ ذا ما ملسنا حنق اإل   ،وافتعاهلم األزمات إل 

 .(2)لقطع الطَّريق على القوَّات العثمانيَّة ؛ونسفه ،وانتهازهم أوَّل فرصٍة لتعطيله
 (أغسطس)ب آ 22نوَّرة من دمشق الشَّام يوم وكان أوَّل قطار قد وصل إ ىل حمطَّة سكَّة احلديد يف املدينة امل

فقد  ،ثابة حتقيق حلم من األحالم ابلن  سبة ملئات املاليني من املسلمني يف أحناء العامل كافَّةً وكان مب ،م 1908
م يف  مياًل مشقَّات رحلٍة كانت تستغرق 814وقطع فيها  ،اختصر القطار يف رحلته الَّيت استغرقت ثالثة أايَّ

لوب أولئك الَّذين كانوا مشتاقني إ ىل كما خفقت يف ذلك اليوم التَّارخيي ق  ،السَّابق أكثر من مخسة أسابيع
 .(3)القيام أبداء فريضة احلج   املقدَّسة

فأراد أن جيمع قلوب املسلمني حواليه ابعتباره خليفة املسلمني  ،كانت سياسة عبد احلميد اإل سالميَّة حمصَّنةً 
كَّة احلديدي بني الشَّام ،مجيعاً   .(4)ميلة يف حتقيق هدفه املنشودواحلجاز من الوسائل اجل ،فكان مدُّ خط   الس  

من أوائل من ألَّب  (م 1907 - 1883ه /  1325 - 1301)كان كرومر املعتمد الربيطاينُّ يف مصر 
وحرص على أن يتحدَّث يف تقاريره السَّنويَّة عن اجلامعة اإل سالميَّة ببغٍض  ،أوربَّة على اجلامعة اإل سالميَّة

هاجم  (هانوتو)تصرحياٍت مثريًة لوزير فرنسيٍ  هو  (املصريَّة)دة األهرام ويف الوقت نفسه نشرت جري ،شديدٍ 
وكانت مهامجة اجلامعة اإل سالميَّة ُتستتبع ابلتَّايل مبهامجة الدَّولة العثمانيَّة؛ حَّتَّ  .فيها اجلامعة اإل سالميَّة

ذ االستعماريَّ الزَّاحف الَّذي قد رسم تتفرَّق الوحدة الَّيت ّتمع من حوهلا الدُّول اإل سالميَّة لتواجه النُّفو 

                                                           
 (.114انظر: صحوة الرَّجل املريض، ص ) (1)
 املصدر السَّابق نفسه. (2)

 (.114انظر: صحوة الرَّجل املريض، ص ) (3)
 (.114املصدر السَّابق نفسه، ص) (4)
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ليستدمي  ؛واحليلولة دون التقائها مرًَّة أخرى يف أي   نوٍع من الوحدة ،خمطَّطه على أساس التهام هذه الوحدات
ذوا لذلك عدَّة أعماٍل أساسيَّةٍ  ؛(1)سيطرته عليها  :فاَّتَّ

قليميَّة 1  .والعرق ،واألمَّة ،ألرضوا ،واخلاصَّة ابلوطنيَّة ،  تعميق الدَّعوات اإل 
 .وتصفيتها ،  خلق جوٍ  فكريٍ  عامٍ  حملاربة الوحدة اإل سالميَّة 2

لغاء اخلالفة العثمانيَّة هنائي اً  ، ويهود الدُّوَّنة، وأذانهبم (2)وابلتَّعاون مع الصَّهيونيَّة العامليَّة ،وكلُّ هذا مقد  مٌة إل 
اد و  ق  ي.من مجعيَّات تركيَّا الفتاة، واالحت    الَّتَّ

  :سياسة التَّودُّد واالستمالة 
انتهج السُّلطان عبد احلميد الثَّاين سياسة التَّودُّد إ ىل الشَّخصيَّات ذات النُّفوذ يف األوساط الشَّعبيَّة يف خمتلف 

ومن أجل ذلك جعل جملس  ،ويُعلي من قدرهم ،فهو من انحيٍة كان يظهر احَّتامه ألهل العلم ،البقاع
 ،وكان أرابب العلم ذوي رتٍب عاليٍة عنده ،وكان حسن الن  يَّة مع مرشديهم ،ورتَّب رواتب أعضائه ،املشايخ

ع مصطفى كامل )مثل  ،وتقف مع فكرة اجلامعة اإل سالميَّة ،وكان يتودَّد إ ىل الشَّخصيَّات املهمَّة والَّيت تشج  
الن  يَّة معه، ما داموا مقتنعني، ومساندين لفكرة ويعفو عن أخطاء البارزين   إ ذا كانوا حيسنون  ،يف مصر (ابشا

 اجلامعة اإل سالميَّة   مثل )انمق كمال(.
 ،والسَّطوة ،وكان خيتار بعض طالب مدرسة العشائر العربيَّة من أبناء العائالت األصيلة العريقة ذات النُّفوذ

 ،ة فيما بعد وأخذت من أبناء األكرادوقد توسَّعت هذه املدرس .والسُّمعة الطَّي  بة من أبناء زعماء العرب
والرُّسل لتقوية روابط  ،وأمراء قبائل العرب بواسطة الرَّسائل ،وشيوخ ،وحرص على االت  صال بزعماء ،واأللبان

جنليز الَّذين اتَّصلوا ابلشُّيوخ مثل  ،واألخوَّة اإل سالميَّة ،واحملبَّة ،الود    شريف )وكان على معرفة اتمٍَّة بعمل اإل 
وبعض الشُّيوخ من أجل حتريضهم على الدَّولة  ،وشيخ عسري ،يف اليمن (الشَّيخ محيد الد  ين)و (مكَّة

 .واالنفصال عن الدَّولة العثمانيَّة ،وتشجيعهم ابخلروج على طاعة اخلليفة ،العثمانيَّة
نكليز كُّ يف والئهم للدَّولة ومل يتواَن عن حجز من يش ،ومؤامراهتم اخلبيثة ،وعمل على إ بطال خمطَّطات اإل 

حَّتَّ أتمن الدَّولة  ،العثمانيَّة ويلزمهم ابلبقاء حتت رقابة الدَّولة يف إ ستانبول حتت مسمَّيات املناصب واملرتبات
ليمنعه من  ،كما فعل مع شريف مكَّة عندما عيَّنه عضوًا يف جملس شورى الدَّولة يف إ ستانبول  ،مؤامراهتم

عربَّ السُّلطان عبد احلميد عن رأيه يف الشريف حسني أثناء حديثه مع الصَّدر األعظم وقد  .العودة إ ىل مكَّة
لكنَّ هللا  ،وساكنٌ  ،ئٌ ن هاد، إ نَّه اآلإ نَّ الشَّريف حسني ال حيبُّنا) :قال السُّلطان عبد احلميد .فريد ابشا

                                                           
 (.1/101انظر: حاضر العامل اإل سالمي. د. مجيل املصري ) (1)
 (.1/101ر السابق نفسه، ص)املصد (2)
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رة العربيَّة بقيادة الشَّريف حسني إ ىل ما لذلك أتخَّر قيام الثَّو  (.وحده يعلم ماذا ميكن أن يفعله الشَّريف غداً 
ادي  ني للسُّلطان عبد احلميد  .بعد خلع االحت  

ق  ي املاسوين؛ أعاد الشَّريف حسني إ ىل مكَّة اد والَّتَّ واستطاع بعد ذلك أن يتحالف  ،فلمَّا حكم حزب االحت  
نكليز  .(1)وحيدث فجوًة كبريًة بني مسلمي العرب واألتراك ،مع اإل 

 عاً: ِإبطاله خمطَّطات األعداء:ساب
هبدف إ جياد  ،شرعت بريطانيا منذ الرُّبع األوَّل من القرن التَّاسع عشر يف حتريض األكراد ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة

 .وانفصال األكراد بدولٍة تُقتطع من الدَّولة العثمانيَّة من انحيٍة أخرى ،عداٍء عثماين ٍ كرديٍ  من انحيةٍ 
وقامت على العمل إل جياد حركٍة قوميٍَّة بني  ،ت شركة اهلند الربيطانيَّة؛ زاد اهتمام اإل جنليز ابلعراقوعندما قام

وّتوَّل مندوبون بريطانيُّون بني عشائر األكراد يف العراق يف حماولٍة لتوحيد العشائر الكرديَّة ضدَّ  ،األمراء
ووضع السُّلطان عبد احلميد خطًَّة  ،تتابع األمور بدقٍَّة متناهيةٍ وكانت املخابرات العثمانيَّة  ،الدَّولة العثمانيَّة

 :فقام ابلتَّايل ،مضادًَّة للعمل التَّدمريي   اإل جنليزي   
  قامت الدَّولة العثمانيَّة حبماية املواطنني األكراد من هجمات األرمن الدَّمويَّة ضدَّهم. 
 والدَّعوة إ ىل االجتماع حتت  ،واإل رشاد ،ني للنُّصحأرسل إ ىل عشائر األكراد وفوداً من علماء املسلم

 .وأدَّت هذه الوفود دورها يف إ يقاظ األكراد ّتاه األطماع الغربيَّة ،دعوة اجلامعة اإل سالميَّة
 ذ السُّلطان عبد احلميد إ جراءاٍت يضمن هبا ارتباط أمراء األكراد به  .وابلدَّولة ،اَّتَّ
 للوقوف أمام االعتداءات  ،ميديَّة يف شرق األانضول من األكرادأسَّس الوحدات العسكريَّة احل

 .األرمنيَّة
 ضدَّ أطماع األرمن يف إ قامة دولٍة تُقتطع من أراضيها ً وبذلك شعر األكراد  ،كان موقف الدَّولة قوايَّ

 .(2)املقيمون يف نفس املنطقة ابألمان
    ىل تفتيت الدَّولة العثمانيَّة حتت مسمَّى حر  يَّة عملت الدَّولة على كشف خمطَّطات اإل جنليز اهلادفة إ

 .القوميَّات يف أتسيس كل   قوميٍَّة دولًة خمتصًَّة هبا
وحيق  ق جناحًا ظاهرًا يف صراعه مع  ،استطاع السُّلطان عبد احلميد أن يضي  ق على النُّفوذ الربيطاينُّ يف اليمن

عادة اليمن إ ىل  ،يًَّة يف اليمن قوامها مثانية االف جندي ٍ عسكر  فقد أنشأ فرقةً  ،اإل جنليز يف تلك املنطقة إل 
أمحد )ووصل اهتمامه ابليمن إ ىل إ رسال مشاهري قادته ليقودوا هذه الفرقة مثل  ،الدَّولة العثمانيَّة َمرًَّة أخرى

                                                           
 (.227انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (1)
 (.132، 131انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (2)
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إمساعيل )و (عثمان ابشا)واملشري  (توفيق ابشا)و (حسني حلمي ابشا)و (أمحد فوزي ابشا)و  (خمتار ابشا
ياسة احلكيمة  ،وقد حاول اإل جنليز إ ذكاء نريان التَّمرُّد يف اليمن ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة (حق  ي ابشا ولكنَّ الس  

 .(1)الَّيت سار عليها السُّلطان عبد احلميد كفلت له النَّجاح يف اليمن
وهذا ما أثبتته الواثئق الَّيت دلَّت  ،از إ ىل اليمنوكانت العقليَّة العثمانيَّة تسعى ملد   خط   سكَّة احلديد من احلج

 .(2)ودراسٍة عميقٍة هلذا املشروع الكبري ،على وجود َّتطيطٍ 

 اثمناً: األطماع اإِليطاليَّة يف ليبيا:
ا تراه مريااثً إ يطاليَّاً  ؛كانت إ يطاليا حتلم بضم   مشال إفريقية لكنَّ  .(3)(ماتزيين)هكذا صرَّح رئيس وزرائها  .ألهنَّ

 .ومل يبَق أمام إ يطاليا إ ال ليبيا ،وإ جنلَّتا احتلَّت مصر ،فرنسا احتلَّت تونس

  :رمست ِإيطاليا سياستها يف ليبيا على ثالث مراحل 
لميَّة :األوىل  «.مؤسَّساٍت خدميَّةٍ »وغريها من  ،والبنوك ،إب نشاء املدارس ،احللول الس  
 .مال إ يطاليا يف احتالل ليبيا ابلطُّرق الد  بلوماسيَّةآب مل على أن تعَّتف الدُّولالع :الثَّانية
 .إ عالن احلرب على الدَّولة العثمانيَّة واالحتالل الفعلي    :الثَّالثة

يطاليَّة ال تلفت النَّظر إ ىل حترُّكاهتا ياسة اإل  ياسة الربيطانيَّة ،وكانت الس   أو الفرنسيَّة يف ذلك  ،بعكس الس  
ي ،الوقت  .شديدين دون إ اثرة حساسيَّة العثماني  ني «هدوءٍ »و  «حبكمةٍ »طاليُّون يتحرَّكون وكان اإل 

يطاليَّة وطلب معلوماٍت من مصادر خمتلفٍة عن نشاط  ،وكان السُّلطان عبد احلميد متيق  ظًا لتلك األطماع اإل 
يطالي  ني يف  ومؤسَّساهتم  ،وبنوكهم ،ني مبدارسهمإ نَّ لإل يطالي   ) :فجاءته املعلومات تقول ،وأهدافهم «ليبيا»اإل 

أو يف ألبانيا هدفًا أخريًا هو حتقيق أطماع إ يطاليا  ،سواٌء يف ليبيا ،اخلرييَّة الَّيت يقيموهنا يف الوالايت العثمانيَّة
 :يف االستيالء على كلٍ  من

 .  طرابلس الغرب 1
 .  ألبانيا 2
ط  مناطق األانضول الواقعة على البحر األبيض امل 3  (.أزمري   اإل سكندرون   أنطاكيا :توس  

يطاليَّة اذ التَّدابري الالزمة أمام األطماع اإل  أنَّه سيواجه اعتداًء  :وملَّا شعر ،قام السُّلطان عبد احلميد الثَّاين ابَّت  
وظلَّ يقظاً  ،تقويتهاجنديٍ  ل (15000)قام إب مداد القوَّات العثمانيَّة يف ليبيا ب   ،إ يطاليًَّا مسلَّحًا على ليبيا

                                                           
 (.224انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (1)
 (.221املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
 (.138املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
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يطاليَّة ويطالع كلَّ ما يتعلَّق ابلشُّؤون الل  يبيَّة بنفسه  ،وبدقَّةٍ  ،ويتابعها شخصيَّاً  ،حسَّاسًا ّتاه التَّحرُّكات اإل 
يطالي  ني يضطرُّون إ ىل أتجيل احتالل  ؛ووايل طرابلس ،بواسطة سفري الدَّولة العثمانيَّة يف روما ممَّا جعل اإل 

ق  ي ،ليبيا اد والَّتَّ وسنأيت على ذلك ابلتَّفصيل إب ذن هللا يف الكتاب  ،(1)ومتَّ هلم ذلك يف عهد مجعيَّة االحت  
 .واجلهادي يف إ فريقية ،وأثرها الدَّعوي ،السَّابع الَّذي يتحدَّث عن احلركة السَّنوسيَّة

 :منها ،مي   لعدَّة أسبابٍ إ نَّ فكرة اجلامعة اإل سالميَّة كان هلا صدًى بعيٌد يف العامل اإل سال
 ،  كانت الدُّول األوربيَّة يف الن  صف الثَّاين من القرن التَّاسع عشر تنافس على االستعمار يف الشَّرق 1

واحتلَّت إ جنلَّتا  (م1881)فاحتلَّت فرنسا تونس  ،وحدثت سلسلة اعتداءات على الشُّعوب اإل سالميَّة
 (م1912)ون مرَّاكش؛ حَّتَّ استطاعت أن تعلن عليها احلماية وتدخَّلت فرنسا يف شؤ  (،م1882)مصر 

 ،ونيجرياي ،إ سالميٍَّة كالسُّودان وكذلك توغَّل االستعمار األوربُّ يف بالٍد أفريقيَّةٍ  ،مقتسمًة أراضيها مع إ سبانيا
 .وغريها ،وزجنبار

 ،وتركيَّا ،رت احلركة الصَّحافيَّة يف مصروانتش ،واالت  صاالت بني العامل اإل سالمي ،  تقدَّمت وسائل النَّقل 2
 ،وكانت الصُّحف تعاجل موضوع االستعمار (،أندونيسيا)وجاوة  ،وأواسط اسيا ،وفارس ،واهلند ،واجلزائر

 ،وتنشر أخبار األوربي  ني املتكر  رة يف اهلجوم على داير اإل سالم ،وأطماع الدُّول األوربيَّة يف العامل اإل سالمي   
 .وعواطف املسلمني مع إ خواهنم املنكوبني ،وتتفاعل مشاعر ،وهتيج النُّفوس ،القلوب فتتأثَّر

فقد انتشرت يف ربوع العامل اإل سالمي    ،ودعواهتم يف وجوب إ حياء جمد اإل سالم ،  كانت جهود العلماء 3
ٍع على الشَّعوب اإل سالميَّة ممَّا يزيدها وازداد الشُّعور أبنَّ العدوان الغربَّ بغري انقطا  ،الدَّعوة إ ىل وحدة الصَّف   

 ،وتنضوي حتت راية اخلالفة العثمانيَّة ،وأبنَّ الوقت قد حان لتلتحم الشُّعوب اإل سالميَّة ،ومتاسكاً  ،ارتباطاً 
 .(2)وغري ذلك من األسباب

ك، والسَّعي لتوحيد صفوف ِإنَّ السُّلطان عبد احلميد الثَّاين جنح يف ِإحياء شعور املسلمني أبمهِ يَّة التَّمسُّ 
 األمَّة حتت راية اخلالفة العثمانيَّة، وبذلك يستطيع أن حيقِ ق هدفني:

 ،االستعماريَّة ،اليهوديَّة ،املاسونيَّة ،تثبيت دولة اخلالفة يف الدَّاخل ضدَّ احلمالت القوميَّة التَّغريبيَّة األوَّل:
 .النَّصرانيَّة

                                                           
 (.139ظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص )ان (1)
 (.112انظر: صحوة الرَّجل املريض، ص ) (2)
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 ،وبريطانيا ،كروسيا  ،ل راية اخلالفة مجوُع املسلمني اخلاضعني للدُّول األوربيَّةويف اخلارج تلتفُّ حو  الثَّاين:
وإ عالنه اجلهاد عليها يف مجيع  ،ويهد  دها إب اثرة املسلمني ،وبذلك يستطيع أن جيابه تلك الدُّول .وفرنسا

 .(1)أحناء العامل اإل سالمي   
 

* * * 
  

                                                           
 (.113املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
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 املبحث الثَّالث
 ليهودالسُّلطان عبد احلميد وا

راع بني السُّلطان عبد احلميد الثَّاين واليهود من أهم   األحداث يف اتريخ السُّلطان املسلم الغيور إ   نَّ حقيقة الص  
 .عبد احلميد الثَّاين

، وأجالهم رسول وعداءهم لإل سالم تعود جذوره إ ىل ظهور اإل سالم منذ أن انتصر اإل سالم ،إ نَّ أمر اليهود
ائمة ،عن املدينة املنوَّرة خليانتهم املتكر  رة ليه وسلمصلى هللا عهللا  ومن مثَّ عن سائر اجلزيرة  ،وعداواهتم الدَّ

وبثَّ  ،وقد تظاهر بعضهم ابإل سالم ،(1)، وهم يكيدون لهالعربيَّة يف عهد اخلليفة الرَّاشد عمر ابن اخلطَّاب
 ،واحلشَّاشون ،والقرامطة ،وما عبد هللا بن سبأ ،لالسُّموم يف جسم األمَّة اإل سالميَّة عرب اترخيها الطَّوي

امة الَّيت ظهرت يف اتريخ املسلمني عنهم ببعيد ،والرَّاونديَّة  .والدَّعوات اهلدَّ
  ،لقد أهدى تتار بالد القرم للسُّلطان سليمان القانوين يف القرن اخلامس عشر امليالدي فتاًة يهوديًَّة روسيَّةً 

فما أن كربت تلك  ،وأجنبت له بنتاً  ،غزواهتم فتزوَّجها السُّلطان سليمان القانوين كانوا قد سبوها يف إ حدى
مثَّ إ معاانً منها يف الغدر متكَّنت من  ،البنت حَّتَّ سعت أمُّها اليهوديَّة لتزوجيها من اللَّقيط الكروايت رستم ابشا

 ،مثَّ قامت بتدبري مؤامرٍة أخرى ،منهونصَّبت صهرها اللَّقيط بداًل  ،قتل الصَّدر األعظم إ براهيم ابشا
ونصَّبت ابنها  ،استطاعت هبا أن تتخلَّص من ويل العهد مصطفى بن السُّلطان سليمان من زوجته األوىل

 .سليماً الثَّاين وليَّاً للعهد
حماكم وتشرَّد الكثري منهم هراًب من  ،وروسيا ،يف ذلك الزَّمن كان اليهود قد تعرَّضوا لالضطهاد يف األندلس

 ،فتقدَّمت تلك اليهوديَّة من السُّلطان وسعت لديه ابحلصول على إ ذن هلم ابهلجرة إ ىل البالد ،التَّفتيش
 وابلفعل فقد استقرَّ قسمٌ 

وبعد استقرارهم  ،والغربيَّة من األانضول ،واملناطق الشَّماليَّة ،ومدينة بورصة ،ومنطقة أدرنة (2)منهم يف أزمري
طبَّقت احلكومة عليهم أحكام الشَّريعة اإل سالميَّة؛ حيث متتَّعوا يف ظل  ها بقدٍر كبرٍي من  ،نيَّةيف الدَّولة العثما

 ،بل وجدوا الرَّفاهيَّة ،ويف الواقع: أنَّ يهود إسبانيا مل جيدوا املأوى فقط من تركيَّا العثمانيَّة ،االستقالل الذَّايت
مثل دون  ،إ ذ تغلغلوا يف املراكز احلسَّاسة منها ؛لسل اهلرمي يف الدَّولةواحلر  يَّة التَّامَّة حبيث أصبح هلم التَّس

وأصبح رئيس احلاخامني خموَّاًل له  ،ومتتَّع يهود إ سبانيا بشيٍء كبرٍي من االستقالل ،وغريه ،جوزيف انسي

                                                           
مني، ظهرت عداوة اليهود للمسلمني منذ أن انتصر املسلمون يف غزوة بدر على كفَّار قريش، فكان ما كان منهم من مساعدٍة لقريش، وحتدٍ  للمسل (1)

 (.3/169زيبهم األحزاب على رسول هللا )ص(، فكانت غزوة األحزاب، وغريها. )انظر سرية ابن هشام وحت
 (.241انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، دكتور علي حسون، ص ) (2)



409 
 

اخام كانت تصدق من قبل حبيث إ نَّ مراسم وقرارات هذا احل ،واحلقوق املدنيَّة ،السُّلطة يف الشُّؤون الد  ينيَّة
 .(1)احلكومة إ ىل درجٍة حتوَّلت إ ىل قانون خيصُّ اليهود

وّتدر اإل شارة   يف هذا اجملال   إ ىل أنَّ علي ابشا وزير اخلارجيَّة   أصبح فيما بعد الصَّدر األعظم   قد شارك 
 .(2)طار األوربيَّة املسيحيَّةم املرسلة إ ىل األق1865ليهود يف عام يف بعثته الدُّبلوماسيَّة عدٌد من ا

لم .(3)إ نَّ اليهود متتَّعوا بكل   االمتيازات واحلصاانت مبوجب قوانني رعااي الدَّولة وحر  يَّة  ،واألمان ،ووجدوا الس  
 .(4)الوجود الكامل يف الدَّولة العثمانيَّة

 أوَّاًل: يهود الدُّومنة:
 (دوَّنك)الكلمة من النَّاحية اللُّغويَّة مشتقٌَّة من الكلمة الَّتُّكيَّة  إ ذ أنَّ  ؛هناك مفاهيٌم عديدٌة لكلمة الدُّوَّنة

أو  ،املرتد :أمَّا املفهوم االجتماعي هلذه الكلمة فإ نَّه يعين .أو االرتداد ،أو العودة ،الرُّجوع :الَّيت تعين
 ،دعا إ ليه احلاخام شبتاي زيفي ،ديداً بينما تعين هذه الكلمة من النَّاحية الد  ينيَّة مذهبًا دينيًَّا ج ،املتذبذب

ياسي هلذه الكلمة فإ نَّه يعين اليهود املسلمني الَّذين هلم كياهنم اخلاصُّ  وقد أطلق املعىن  ،(5)أمَّا املفهوم الس  
 اخلاصَّ ابلدُّوَّنة منذ القرن السَّابع عشر على اليهود

وأطلق العثمانيُّون اسم الدُّوَّنة على اليهود  ،ة سالنيكوخاصًَّة يف والي ،الَّذين يعيشون يف املدن اإل سالميَّة
مثَّ أصبح َعَلمًا على فئٍة من يهود األندلس الَّذين  ،لغرض بيان وتوضيح العودة من اليهوديَّة إ ىل اإل سالم

 .(6)وتظاهروا ابعتناق العقيدة اإل سالميَّة ،جلؤوا إ ىل الدَّولة العثمانيَّة
س فرقة الدُّ  حيث  ،أنَّه املسيح املنتظر يف القرن السَّابع عشر :الَّذي ادَّعى« شبتاي زيفي»وَّنة هو إ نَّ مؤس  

م شائعٌة تقول  ،م كي يقود اليهود يف صورة املسيح1648: إ نَّ املسيح سيظهر يف عام انتشرت يف تلك األايَّ
وكانت فكرة املسيح  ،(7)ملزعومةوجيعل القدس عاصمة الدَّولة اليهوديَّة ا ،وأنَّه سوف حيكم العامل يف فلسطني

 .وكانت األوساط اليهوديَّة القدمية تؤمن بقرب ظهور هذا املسيح ،املنتظر ذائعًة عندئٍذ يف اجملتمع اليهودي

                                                           
 (.37انظر: اليهود والدَّولة العثمانيَّة، د. أمحد النُّعيمي، ص ) (1)
 (.37املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
 (.38املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
 (.39املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
 (.8انظر: يهود الدُّوَّنة، د. أمحد النُّعيمي، ص ) (5)
 (.242انظر: صحوة الرَّجل املريض، ص ) (6)
 (.16انظر: يهود الدُّوَّنة، ص ) (7)
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بل أيَّدها كثري من  ،وشرق أوربَّة ،ومصر ،ولذلك صادفت دعوة شبتاي أتييدًا كبريًا بني يهود فلسطني
 .(1)وماليَّةٍ  ،سياسيَّةٍ  وأصحاب األموال ألغراضٍ  ،اليهود

 .وغريها ،ومشال أفريقية ،وإ يطاليا ،وإ جنلَّتا ،وهولَّندا ،وأملانيا ،وبولندا ،وذاع أمر شبتاي يف أوربَّة
حيث قلَّدته هذه  ،وأملانيا ،واليوانن ،وصوفيا ،ويف أزمري أخذ يلتقي ابلوفود اليهوديَّة الَّيت جاءت من أدرنة

 ،وعنيَّ لكلٍ  منها ملكاً  ،مثَّ قام شبتاي بتقسيم العامل إ ىل مثانيٍة وثالثني جزءاً  «ملك امللوك»الوفود اتج 
أان سليل سليمان بن ) :حيث كان يقول يف هذا اجملال ،اعتقادًا منه أبنَّه سيحكم العامل كلَّه من فلسطني

 .(2)(وأعترب القدس قصراً يل ،داود حاكم البشر
وجعل امسه  ،مَّد الرَّابع من اخلطب الَّيت كانت تلقى يف كنيس اليهودوقام شبتاي بشطب اسم السُّلطان حم

ممَّا لفت انتباه احلكومة  (سليمان بن داود) (سلطان السَّالطني)ومسَّى نفسه  ،حملَّ اسم السُّلطان
 .(3)العثمانيَّة

أكَّدوا فيها: أنَّ  ،ورفعوا ضدَّه شكوى إ ىل السُّلطان ،وأصبح شبتاي مصدر قلٍق لكثرٍي من حاخامي اليهود
 .(4)شبتاي ينوي القيام حبركٍة مترُّديٍَّة يف سبيل أتسيس دولٍة يهوديٍَّة يف فلسطني

وأودعه يف  ،ونتيجة الشتداد فتنة شبتاي زيفي أصدر الوزير القويُّ أمحد كوبرولو أوامره إب لقاء القبض عليه
جن وكاتبه اخلاص    ،ومسح لزوجته ،جزيرة غاليبويل على الدَّردنيلمثَّ نُقل إ ىل قلعة  ،وظلَّ فيه ملدَّة شهرين ،الس  

وينتظر الَّذين  ،ال يدخل عليه إ ال إب ذٍن مسبقٍ  ،وأصبح له جملٌس كمجلس األمراء ،أن يتَّخذا هلما سكنًا معه
مًا من أجل ذلك  ،يهاوأخذت زوجته تسلك سلوك األمريات مع القادمني عل ،يريدون أن يتمتَّعوا برؤيته أايَّ

 .(5)حيث كانت وفوٌد يهوديٌَّة من أحناء العامل تقدم لزايرته ،والقادمات
 ،حيث شكَّل السُّلطان هيئًة علميًَّة إ داريًَّة برائسة انئب الصَّدر األعظم ،حوكم شبتاي يف سراي أدرنة

إ مام القصر حممَّد  وهو ،وواحٍد من كبار العلماء ،حيىي أفندي منقري زادة (شيخ اإل سالم)وعضويَّة كلٍ  من 
 .(6)وقام بدور املَّتجم من اإل سبانيَّة إ ىل الَّتُّكيَّة الطَّبيب مصطفى حيايت ،أفندي وانلي

وعلى مسمٍع من السُّلطان الَّذي جلس يف  ،أنَّ املسألة تعدُّ ابلن  سبة للدَّولة العثمانيَّة :أكَّد قاضي احملكمة
مجان( قيل )غرفٍة جماورٍة   ،سنجر  دك من ثيابك ،فأران معجزتك ،تدَّعي: أنَّك املسيح :لشبتايبواسطة الَّتُّ

                                                           
 (.21املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.27املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
 املصدر السَّابق نفسه. (3)

 (.34املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
 (.36املصدر السَّابق نفسه، ص ) (5)
 (.36املصدر السَّابق نفسه، ص ) (6)
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هام يف جسمك؛ فسيقبل السُّلطان اد  عاءك! فهم  ،وجنعلك هدفًا لسهام املهرة من رجالنا فإ ن مل تغرز الس  
م تقوَّلوا عليه :وقال ،فأنكر ما أسند إ ليه ،شبتاي ما قيل له فدخل فيه حتت  ،فُعر ض عليه اإل سالم ، (1)(إ هنَّ

فأذنت  ،وطلب من السُّلطات العثمانيَّة أن تسمح له بدعوة اليهود إ ىل اإل سالم ،(2)اسم حممَّد عزيز أفندي
ميان به ،وانتهزها فرصةً  ،له وحيثُّهم على ضرورة ّتمُّعهم معلنني يف  ،فانطلق بني اليهود يواصل دعوته إ ىل اإل 

 .(3)نحرفةظاهرهم اإل سالم مبطنني يهوديَّتهم امل
ويظهرون  ،وميارسون العمل للصَّهيونيَّة يف اخلفاء ،وأنصاره يتَّبعون دينهم املوسوي سرَّاً  ،وظلَّ شبتاي

إ نَّه كالنَّيب   موسى الَّذي  :وكان يقول ألتباعه ،والتَّقوى أمام األتراك ،والصَّالح ،اإل خالص لإل سالم يف العلن
ًة من الزَّمن  ويف ظل   هذه الظُّروف ألقي القبض على شبتاي مع  .(4)يف قصور الفراعنةاضطرَّ أن يبقى مدَّ

ً يهودايًَّ  :الكائنة يف داخل املعبد بسبب (قوري جشمه)جمموعة من أتباعه يف كنيس  وهو  ،أنَّه كان مرتدايً زايَّ
فضاًل عن  ،من اليهودوقراءة املزامري مع عدٍد  ،وينشدون األانشيد اليهوديَّة ،حماٌط ابلن  ساء يشربون اخلمر

امه بدعوته املسلمني إ ىل ترك دينهم ميان به ،اهت   حيث اعَّتض  ،لقطع رأسه ؛ولوال تدخُّل شيخ اإل سالم ،واإل 
نسانيَّة) :على إ عدامه قائالً  حيث يدَّعي مريدوه  ،لو أعدم هذا احملتال سيكون سببًا حلدوث خرافٍة يف اإل 
، وذلك يف صيف فاكتفى بنفيه إ ىل مدينة دولسجنو يف ألبانيا .(5)(السَّالم كعيسى عليه  ،بعروجه إ ىل السَّماء

بتائيَّة موجودًة لدى فرق سالونيك ،وتويف   بعد مخس سنوات من نفيه ،م1673عام   ،وظلَّت عقيدة الش  
 .(6)واألخالق ،ئتَّعصُّب والتَّجرُّد من املبادوال ،وتفنَّن أتباعه يف ممارسة املكر

 ،ويف احلقيقة تعدُّ املادَّة السَّادسة عشرة ،عقيدة الدُّوَّنة يف مثاين عشرة مادَّةً « بتاي زيفيش»وقد نظم 
جيب أن تطبَّق عادات األتراك بدقٍَّة لصرف ) (:16)إ ذ تشري املادَّة  ؛والسَّابعة عشرة أهمَّ مسات الدُّوَّنة

وملن ينف  ذ كلَّ  ،ومن األضحية ،رمضان وجيب أال ُيظهر أحٌد من األتباع تضايقه من صيام ،أنظارهم عنكم
ا تشري إ ىل اآل17)أمَّا املادَّة  .(7)(شيٍء جيب تنفيذه أمام املأل  (املسلمني :يعين)مناكحتهم  إ نَّ ) :يت( فإ هنَّ

 .(8)(ممنوعٌة قطعاً 

                                                           
 (.243املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.243انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، د. علي حسُّون، ص ) (2)
 (.36انظر: يهود الدوَّنة، ص ) (3)
 (.41انظر: يهود الدُّوَّنة، ص ) (4)
 (.42املصدر السَّابق نفسه، ص ) (5)

 (.43املصدر السَّابق نفسه، ص ) (6)
 (.45املصدر السَّابق نفسه، ص ) (7)
 (.45املصدر السَّابق نفسه، ص ) (8)
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 دَّت حركة زيفي حركًة عُ  ،ويف حقيقة األمر ،إ نَّ شبتاي يعدُّ أوَّل يهوديٍ  بشَّر بعودة بين إ سرائيل إ ىل فلسطني
 .(1)سياسيًَّة ضدَّ سلطة الدَّولة العثمانيَّة أكرب من كوهنا حركًة دينيَّةً 

واألفكار  ،وعملت على نشر اإل حلاد ،لقد أسهمت هذه الطَّائفة يف هدم القيم اإل سالميَّة يف اجملتمع العثماين
 ،وخاصًَّة يف املدارس ،رأة املسلمة واختالطها مع الر  جالوالدَّعوة هلتك حجاب امل ،وانتشار املاسونيَّة ،الغربيَّة

ق  ي يساهم يف بعض نشاطاهتا اد والَّتَّ  .وأفراحها ،وكان الكثري من رجال االحت  
والَّيت حترَّكت من سالونيك  ،وقام يهود الدُّوَّنة بدوٍر فعَّاٍل يف نصرة القوى املعادية للسُّلطان عبد احلميد

 ،وهلم صحفٌ  ،وال يزالون حَّتَّ وقتنا احلاضر يسعون لذلك ،مسَّموا أفكار الضُّبَّاط الشَّبابوهم الذَّين  ،لعزله
 .(2)وكل   مناحي احلياة يف الدَّولة العثمانيَّة ،وتغلغلوا يف االقتصاد العثماين ،ودور نشرٍ 

ق  ي اد والَّتَّ  ،حلميد الثَّاين عارفًا حبقيقة الدُّوَّنةوكان السُّلطان عبد ا ،وقد استطاعوا أن يؤث  روا يف مجعيَّة االحت  
إ نَّ الشَّخص الوحيد يف اتريخ ) :ويؤك  د هذه احلقيقة اجلنرال جواد رفعت أتلخان، حيث يقول يف هذا الصَّدد

ك مجيعه، الَّذي عرف حقيقة الصَّهيونيَّة بتائيَّة ،الَّتُّ ك ،والش    ،وخطرمها متاماً  ،واإل سالم ،وأضرارمها على الَّتُّ
ًة طويلًة بصورٍة جد  يٍَّة لتحديد شرورهم هو السُّلطان الَّتُّكيُّ العظيم و  السُّلطان عبد  :أي)كافح معهما مدَّ

اً  وإب   ،وعزمٍ  ،كافح هذه املنظَّمات اخلطرية ملدَّة ثالٍث وثالثني سنة بذكاءٍ   (احلميد الثَّاين رادٍة مدهشٍة جدَّ
 .(3)كاألبطال(

بغية عدم  ؛وعدم وصوهلم إىل اآلستانة ،احلميد إب بقاء الدُّوَّنة يف والية سالونيك اهتمَّ عبد ،ويف حقيقة األمر
ونتيجة للموقف اجلاد   من عبد احلميد إ زاء فرقة الدُّوَّنة اتَّبعوا  ،والتَّجنُّب من حترُّكاهتم ،السَّيطرة عليها

 .(4)واجليش ،العثماين حترَّكوا ضدَّه على مستوى الرَّأي العام حيث ،اسَّتاتيجيَّة مضادَّة له
وقد  ،قام يهود الدُّوَّنة ابلتَّعاون مع احملافل املاسونيَّة لإل طاحة به ،ونتيجًة ملوقف عبد احلميد من الدُّوَّنة
وعلى هذا األساس قاموا  ،وإ زاحة املستبد   عبد احلميد ،والد  ميقراطيَّة ،استخدم هؤالء شعاراٍت معيَّنٍة كاحلر  يَّة

قا وكانت الغاية من هذا هي حتقيق املشروع  ،والتَّمرُّد يف الدَّولة العثمانيَّة بني صفوف اجليش ،قبنشر الش  
وكان يهود الدُّوَّنة يشك  لون اللَّبنة األوىل لتنفيذ املخطَّطات  .االستيطاين الصَّهيوين ابستيطان فلسطني

 .(5)اليهوديَّة العامليَّة

                                                           
 (.46املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.46ون، ص )انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، د. علي حسُّ  (2)
 (.107انظر: السُّلطان عبد احلميد، واخلالفة اإل سالميَّة للجندي، ص ) (3)

 (.81انظر: يهود الدُّوَّنة، ص ) (4)
 (.69، 68انظر: احلركة اإل سالميَّة احلديثة يف تركيا حملمَّد مصطفى، ص ) (5)
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 ليهوديَّة العامليَّة )هرتزل(:اثنياً: السُّلطان عبد احلميد وزعيم ا
أن يتحصَّل على أتييٍد أوربٍ  للمسألة اليهوديَّة  (تيودر هرتزل)استطاع زعيم احلركة اليهوديَّة الصَّهيونيَّة العامليَّة 

ابلة وجعل من هذه الدُّول قوََّة ضغٍط على الدَّولة العثمانيَّة متهيدًا ملق (وفرنسا ،وبريطانيا ،أملانيا)من الدُّول 
إ ذ   ؛وكانت الدَّولة العثمانيَّة تعاين من مشاكل ماليٍَّة متعد  دةٍ  ،وطلب فلسطني منه ،السُّلطان عبد احلميد

ائنة وجود بعثٍة  ؛كانت األحوال االقتصاديَّة يف البالد على درجٍة من السُّوء حبيث فرضت الدُّول األوربيَّة الدَّ
األمر الَّذي دفع عبد  ،ة لإل شراف على أوضاعها االقتصاديَّة ضمااًن لديوهناماليٍَّة أوربيٍَّة يف تركيَّا العثمانيَّ 

 .احلميد الثاين أن جيد حالًّ هلذه املعضلة
ويف  .كي يؤث  ر على سياسة عبد احلميد الثَّاين ّتاه اليهود  ،كانت هذه الثَّغرة هي السَّبيل الوحيد أمام هرتزل

علينا أن ننفق عشرين مليون لريًة تركيًَّة إل صالح األوضاع املاليَّة يف ) :ههذا الصَّدد يقول هرتزل يف مذكَّرات
والباقي لتحرير تركيَّا العثمانيَّة بتسديد ديوهنا متهيدًا للتَّخلُّص من البعثة  ،مليوانن منها مثنًا لفلسطني ...تركيَّا

 .(1)جديدٍة يطلبهاومن مثَّ نقوم بتمويل السُّلطان بعد ذلك أبي   قروٍض  ...األوربيَّة
وكانت  ،وإ جنلَّتا ،وإ يطاليا ،وروسيا ،والن  مسا ،لقد أجرى هرتزل ات  صاالٍت مكثَّفٍة مع املسؤولني يف أملانيا

ويف هذا الصَّدد فقد نصح الندو منذ  .الغاية من هذه االت  صاالت هي إ جراء حوار مع عبد احلميد الثَّاين
بريد )هلرتزل أن يقوم بواسطة صديقه نيولنسكي رئيس حترير م الصَّديق اليهودي  1869شباط  21

أو سنقد  م عطااي  ،سندفع لَّتكيَّا كثرياً  ،إ ْن حنن حصلنا على فلسطني) :ويف هذا اجملال يقول هرتزل (.الشَّرق
ضي الَّيت سنأخذ األرا ،ومقابل هذا حنن مستعدُّون أن نسو  ي أوضاع تركيَّا املاليَّة ،لكي يتوسَّط لنا ..كثريةً 

ا مل يكن هناك فرق بني السُّلطة امللكيَّة واملمتلكات  ،ميتلكها السُّلطان ضمن القانون املدين مع أنَّه رمبَّ
 .(2)(اخلاصَّة

الَّذي   ،ورافقه يف هذه الز  ايرة نيولنسكي ،م1896، وذلك يف حزيران عام وقام هرتزل بزايرة إ ىل القسطنطينيَّة
راء هرتزل إ ىل قصر آلك فقد نقل نيولنسكي ونتيجًة لذ ،مع السُّلطان عبد احلميد كانت له عالقة ود  يَّةٌ 

هل إب مكان اليهود أن ) :إ ذ قال السُّلطان له ؛وقد دارت حماورٌة بني نيولنسكي والسُّلطان عبد احلميد ،يلدز
 ،املهد األوَّل لليهود تعترب فلسطني هي) :أجاب نيولنسكي قائالً  ؟(يستقرُّوا يف مقاطعٍة أخرى غري فلسطني

 ،إ نَّ فلسطني ال تعترب مهدًا لليهود فقط) :وردَّ السُّلطان قائالً  (،وعليه فإ نَّ اليهود هلم الرَّغبة يف العودة إ ليها

                                                           
 (.116انظر: اليهود والدَّولة العثمانيَّة، ص ) (1)
 (.117ابق نفسه، ص )املصدر السَّ  (2)
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ا تعترب مهدًا لكل   األداين األخرى يف حالة عدم اسَّتجاع فلسطني من قبل ) :أجاب نيولنسكي قائالً  (.وإ َّنَّ
م  .(1)(وبكل   بساطٍة إ ىل األرجنتني ،سوف حياولون الذَّهاب اليهود فإ هنَّ

انصح صديقك ) :وقام السُّلطان عبد احلميد إب رسال رسالة إ ىل هرتزل بواسطة صديقه نيولنسكي جاء فيها
ألين   ال أستطيع أن أتنازل عن شرٍب واحٍد من  ،أال يتَّخذ خطواٍت جديدًة حول هذا املوضوع ،هرتزل

ا ليست ملكي ،قدَّسةاألراضي امل وروَّوها  ،وقد قاتل أساليف من أجل هذه األرض .بل هي ملك شعيب ،ألهنَّ
 فمن املمكن ؛إ ذا مزَّقت دوليت ،فليحتفظ اليهود مباليينهم ؛بدمائهم

ولكن ال أوافق على تشريح  ،ولكن لزم أن يبدأ التَّمزيق أوَّاًل يف جثَّتنا ،احلصول على فلسطني بدون مقابل
 .(2)(يت وأان على قيد احلياةجثَّ 

  :ويف هذا الصَّدد يقول عبد احلميد يف مذكَّراته 
وهذا يعين من جانب اخر: أنَّه كان علينا أن  ،ومن املناسب أن نقوم ابستغالل األراضي اخلالية يف الدَّولة)

غايتنا هي استيطان عناصر  ولكنَّنا ال جند أنَّ هجرة اليهود مناسبٌة؛ ألنَّ  ،ننهج ات  باع سياسة هتجري خاصَّة
 .(3)(وتقاليدان؛ حَّت ال يستطيعوا اهليمنة على زمام األمور يف الدَّولة ،تنتمي إ ىل دين أسالفنا

ه هرتزل إ ىل قصر وليم الثَّاين إ مرباطور أملانيا ،وبعد إ خفاق جهود هرتزل بواسطة نيولنسكي وال سيَّما: أنَّه   ،اّتَّ
إ ال أنَّ  ،(4)إل ضافة إ ىل كون وليم الثَّاين هو احلليف الوحيد للعثماني  ني يف أوربَّةاب ،كان صديقًا لعبد احلميد
إ عالن احلر  يَّة والسُّلطان عبد )يقول املؤر  خ الَّتُّكي نظام الد  ين نظيف يف كتابه  .مساعيه مل تكلَّل ابلنَّجاح

سند من قبل اإل مرباطور وليم   يف احلصول على وطٍن عندما ردَّ طلب الوفد اليهودي     امل ..) (:احلميد الثَّاين
ألنَّ  ،وهذا ما كان يتوقَّعه عبد احلميد (يلدز)عندما خاب هرتزل يف مسعاه؛ اشتدَّ العداء ضدَّ  :أي ،هلم

فاملال متوف  ٌر  ،وكانت لديهم قوًى عديدٌة تضمن هلم النَّجاح يف مسعاهم ،اليهود قوٌم يتقنون العمل املنظَّم
فكان يف  ،وكانت صحافة أوربَّة يف قبضتهم ،وكانوا يسيطرون على أهم   العالقات الت  جاريَّة الدَّوليَّة ،هملدي

 .(5)...(مقدورهم إ طالق العواصف الَّيت يريدوهنا لدى الرَّأي العام مَّتَّ شاؤوا
مثَّ أخذوا بتوحيد أعداء عبد احلميد الَّذين  ،بدؤوا أوَّاًل بتحريك الصَّحافة العامليَّة) :يردف املؤر  خ الَّتُّكيُّ قائالً 

م  ،وهجوميَّاً  ،جند أنصار املشروطيَّة يتَّخذون طابعًا منظَّماً  ،نشؤوا يف ذلك اجملتمع العثماين اخلليط علمًا أبهنَّ

                                                           
 (.120املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.120املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
 املصدر السَّابق نفسه. (3)
 (.121املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
 (.282، 281انظر: السُّلطان عبد احلميد، حياته، وأحداث عهده، حممَّد أورخان، ص ) (5)
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إ ذ مل يكن صعبًا عليهم توحيد أعداء  ؛ودون تنسيقٍ  ،ويعملون دون نظامٍ  ،ذلك الوقت متفر  قني كانوا حَّتَّ 
يطايل)وقد أخذ  .عبد احلميد الَّذين نشؤوا يف ذلك اجملتمع العثماين اخلليط على  (املشرق األعظم املاسوين اإل 

ولعبت احملافل  .ألنَّه كان أقرب مركٍز ماسوين ٍ لإل مرباطوريَّة العثمانيَّة ؛عاتقه هذه املهمَّة يف التَّوحيد والتَّنسيق
يطاليَّة وخاصًَّة حمفل   .(1)...(يف سالونيك دوراً ملحوظاً  (ريزوات)اإل 

حيث عرض عن طريق  ،إ زاء هذا اإل خفاق قرَّر هرتزل أن يستخدم وسائل أخرى الستمالة عبد احلميد الثَّاين
طلب مين   السُّلطان أن أقوم ) :ويف هذا الصَّدد يقول هرتزل (2)نيولنسكي خدمته بواسطة القضيَّة األرمنيَّة

ر على الصُّحف األوربيَّة بغية قيام األخرية ابلتَّحدُّث عن القضيَّة األرمنيَّة بلهجٍة أقلَّ وهي أن أؤث    ،خبدمٍة له
ولكين   أكَّدت على إ عطائي فكرًة  ،عداًء لألتراك. أخربت نيولنسكي ح ااًل ابستعدادي للقيام هبذه املهمَّة

وأيُّ الصُّحف جيب  ،ب أن أقنعهم مبا يريدونَمْن هم األشخاص يف لندن الَّذين جي :وافيًة عن الوضع األرمين   
 .(3)(وغري ذلك ،أن نستميلها جلهتنا
قناع األرمن ابلتَّخل  ي عن ثورهتم ،وعلى هذا األساس ونتيجًة لذلك  .فقد نشطت الد  بلوماسيَّة الصَّهيونيَّة إل 

كما نشط اليهود   ،على األرمن واملسؤولني اإل جنليز بغية استخدامهم للضَّغط ،فقد اتَّصل هرتزل مع سالزبوري
إ ال أنَّ دبلوماسيَّة هرتزل قد أخفقت بسبب عدم  .مثل فرنسا للقيام بنفس الدَّور ،يف مدن أوربيَّة أخرى

يؤدي إلاثرة الرَّأي العام   الربيطاين    ،ألن ذلك كان يعين أتييد سياسة عبد احلميد ؛حتمُّس بريطانيا األمر الذي  
 .(4)ضدَّ احلكومة

وال سيَّما أثناء الز  ايرة الثَّانية لإل مرباطور وليم الثَّاين إ ىل  ،د حاول هرتزل لقاء عبد احلميد الثَّاينوق
واستمرَّ هرتزل يف حماوالته املستمرَّة حَّتَّ تكلَّلت  .إ ال أنَّ موظَّفي قصر يلدز منعوه من ذلك ،القسطنطينيَّة

من االحتكاك املباشر مع املوظَّفني الكبار لقصر يلدز  (م 1901   1899) جهوده ابلنَّجاح بعد سنتني
وقد اقَّتح هرتزل قيام البنوك اليهوديَّة الغنيَّة يف  ،حيث قابل السُّلطان ملدَّة ساعتني ،من مقابلة عبد احلميد

ه قد أكَّد لعبد ابإل ضافة إ ىل ذلك فإ نَّ  ،أوربَّة مبساعدة الدَّولة العثمانيَّة لقاء السَّماح ابالستيطان يف فلسطني
وقد وعد هرتزل عبد  ،م 1881وذلك منذ عام  ،احلميد: أنَّه سوف خيف  ف الدُّيون العامَّة للدَّولة العثمانيَّة

ر  يَّة معه  .(5)احلميد أن حيتفظ مبناقشاته الس  

                                                           
 (.282احلميد، حياته، وأحداث عهده، حممَّد أورخان، ص)انظر: السُّلطان عبد  (1)
 (.132انظر: اليهود والدَّولة العثمانيَّة، ص ) (2)
 (.137املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
 (.138املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
 (.141انظر: اليهود والدَّولة العثمانيَّة، ص ) (5)
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هلرتزل يف وكان يرخي  ،كان السُّلطان عبد احلميد يف خالل مقابلته مع هرتزل مستمعًا أكثر منه متكل  ماً 
وقد أدَّى هذا  ،ومطالب ،ومشروعاتٍ  ،كي يدفعه أن يتحدَّث بكل   ما خيطر يف خميَّلته من أفكارٍ   ؛الكالم

ولكنَّه أدرك يف هناية األمر أبنَّه قد أخفق مع عبد  ،األمر إ ىل أن يعتقد هرتزل أبنَّه جنح يف مهمَّته هذه
 .(1)وأنَّه أخذ يسري يف طريٍق مسدوٍد معه ،احلميد

يف حالة منح السُّلطان فلسطني ) :حتدَّث هرتزل قائالً  ،وبعد إ خفاق جهود هرتزل عند عبد احلميد الثَّاين
فإ نَّنا سنقوم إب جياد حصٍن منيٍع ضدَّ  ؛أمَّا يف القارَّة األوربيَّة ،لليهود سنأخذ على عاتقنا تنظيم األوضاع املاليَّة

 .(2)كما سنبقى يف مجيع أحناء أوربَّة بغية ضمان وجودان  ،فوسوف نبين حضارًة ضدَّ التَّخلُّ  آسيا،
كي حيتفظ العنصر   ،أنَّه من الضَّروري عدم توطني اليهود يف فلسطني :ويف احلقيقة كان عبد احلميد يرى

يد أن فإ ذا كنَّا نر  ،ولكن لدينا عدٌد كاٍف من اليهود ...) :ويف هذا الصَّدد يقول .العربُّ بتفوُّقه الطَّبيعي   
وإ ال فإ نَّ اليهود  ،علينا أن نصرف النَّظر عن فكرة توطني املهاجرين يف فلسطني ؛يبقى العنصر العربُّ متفو  قاً 

ولذا نكون قد حكمنا على إ خواننا يف الد  ين  ،إ ذا استوطنوا أرضاً؛ متلَّكوا مجيع قدراهتا خالل وقٍت قصريٍ 
 .(3)(ابملوت احملتَّم

واحلركة  ،عثمانيَّة تسعى يف أحياٍن كثريٍة إ ىل إ بعاد اليهود العثماني  ني عن أفكار هرتزلوكانت الدَّولة ال
ا يف أحياٍن أخرى كانت تستخدم لغة التَّهديد معهم ،الصَّهيونيَّة ويف هذا الصَّدد أوضح علي  .ومع ذلك فإ هنَّ

نَّه لبعيٌد من الصَّواب أن يقوم الصَّهاينة على خلق إ  ) :وبصراحٍة اتمَّةٍ  ،فرُّوخ بك للوسائل اإل عالميَّة األجنبيَّة
ولكنَّ هذه الصُّعوابت سوف تؤد  ي يف  .بغية إ رغامها على حتقيق مصاحلها ،صعوابٍت للحكومة العثمانيَّة

لمي لن  سبة وهذه النُّقطة واضحٌة اب ...والسَّعيد يف الدَّولة العثمانيَّة ،هناية األمر إ ىل إ حلاق األذى بوجودهم الس  
واحلماقة معتمدين  ،لعالقة العثماني  ني مع رعااي األرمن؛ ألنَّ قلًَّة من املتمر  دين الَّذين قاموا على ارتكاب اخلطأ

 .(4)(نتيجةٍ  من دون التَّوصُّل إ ىل أيَّة   ،إ ىل اإل رشاد امليكافلي قد أدَّى يف هناية األمر أن يندموا على ما فعلوه
جيب متلُّك األرض ) :قائالً  ،كتب هرتزل  ؛فاق جهود هرتزل عند السُّلطان عبد احلميدوعلى الرَّغم من إ خ

ع الفقراء من السُّكَّان  ،دوَّنا حاجٍة إ ىل استخدام العنف ،بواسطة اليهود بطريقٍة تدرجييَّةٍ  سنحاول أن نشج  
إ نَّ االستيالء  .حظر تشغيلهم يف بلدانمع  ،األصلي  ني على النُّزوح إ ىل البلدان اجملاورة بتأمني أعماٍل هلم هناك

ر  ي  ني للشَّركة اليهوديَّة الَّيت تتوىلَّ بعد ذلك بيع األرض لليهود عالوًة  .على األرض سيتمُّ بواسطة العمالء الس  

                                                           
 (.143املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 املصدر السَّابق نفسه. (2)

 (.146املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
 (.141انظر: اليهود والدَّولة العثمانيَّة، ص ) (4)
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على أن يقتصر بيعها  ،وشرائها ،على ذلك تقوم الشَّركة اليهوديَّة ابإل شراف على الت  جارة يف بيع العقارات
 .(1)ى اليهود وحدهمعل

أنَّه ال ميكن االستفادة من تركيَّا  :أقرُّ على ضوء حديثي مع السُّلطان عبد احلميد الثَّاين) :وكتب هرتزل قائالً 
ياسيَّة ت حالتها الس   أو عن طريق الزَّج   هبا يف  ،أو عن طريق الزَّج   هبا يف حروب هتزم فيها ،إ ال إ ذا تغريَّ

 .(2)(ٍن واحدٍ آو ابلطَّريقتني معاً يف ، أمشكالٍت دوليَّةٍ 
ياسيَّة إ نَّ عبد احلميد كان يعرف أهداف الصَّهيونيَّة؛ حيث قال يف مذكَّراته لن يستطيع رئيس ) :الس  

ستحلُّ املشكلة اليهوديَّة يوم يقوى فيها اليهوديُّ على  :وقد يكون قوله ،الصَّهاينة هرتزل أن يقنعين أبفكاره
لكنَّه ينسى أن الذَّكاء ليس كافياً  ،أنَّه يسعى لتأمني أرٍض إل خوانه اليهود :صحيحاً يف رأيه ،دهقيادة حمراثه بي

بل يريدون أمورًا مثل  ،لن يكتفي الصَّهاينة مبمارسة األعمال الز  راعيَّة يف فلسطني ..حلل   مجيع املشاكل
لكنَّ اليهود سطحيُّون يف ظن  هم: أنَّين سأقبل  ،إ ن  ين أدرك أطماعهم جي  داً  ،وانتخاب ممث  لني ،تشكيل حكومةٍ 

 ،فإ ين   أعادي أمانيهم ،وكما أنَّين أقد  ر يف رعاايان من اليهود خدماهتم لدى الباب العايل .مبحاوالهتم
 .(3)(وأطماعهم يف فلسطني

ا أرضنا يف كل   وقتٍ  ..ملاذا نَّتك القدس) :وعن القدس يقول عبد احلميد الثَّاين وستبقى   ،ويف كل   زمانٍ  ،إ هنَّ
 .(4)(ال بدَّ أن تظلَّ القدس لنا ،وتقع يف أرٍض إ سالميَّةٍ  ،فهي من مدننا املقدَّسة ،كذلك

 :يت( معرفة اآلتيودور هرتزل)لقد كان غرض السُّلطان عبد احلميد يف استماعه إ ىل 
 .  حقيقة اخلطط اليهوديَّة 1
 .ى قوَّهتاومد ،  معرفة قوَّة اليهود العامليَّة 2
 .(5)  إ نقاذ الدَّولة العثمانيَّة من خماطر اليهود 3

اخليَّة وكتابة التَّقارير  ،واخلارجيَّة ملتابعة اليهود ،وشرع السُّلطان عبد احلميد يف توجيه أجهزة االستخبارات الدَّ
يف األوىل  .م 1890يوليو  7واألخرى يف  ،م 1890يونيو  28األوىل يف  :وأصدر إ رادتني سنيتني ،عنهم

اذ  ،على جملس الوزراء دراسة تفرُّعات املسألة) :واألخرى (رفض قبول اليهود يف املمالك الشَّاهسانيَّة) واَّت  
 .(6)(قراٍر جد  يٍ  وحاسٍم يف شأهنا

                                                           
 (.148املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.147املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
 (.148املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)

 (.57ة، ص )انظر: العثمانيُّون يف التَّاريخ واحلضار  (4)
 (.56املصدر السَّابق نفسه، ص ) (5)
 (.88انظر: اليهود والدَّولة العثمانيَّة، ص ) (6)
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ذ السُّلطان عبد احلميد الثَّاين كلَّ التَّدابري الَّالزمة يف سبيل عدم بيع األراضي إ ىل اليهود يف ف ويف  ،لسطنيواَّتَّ
سبيل ذلك عمل جاهداً على عدم إ عطاء أي   امتياٍز لليهود من شأنه أن يؤد  ي إ ىل تغلُّب اليهود على أرض 

وال بدَّ يف هذه احلالة أن تتكاتف جهود املنظَّمات الصَّهيونيَّة بغية إ بعاد السُّلطان عبد احلميد  .فلسطني
 ،إ ين   أفقد األمل يف حتقيق أماين اليهود يف فلسطني) :ل عندما قالويعز  ز هذا القول هرتز  .الثَّاين من احلكم

مستمرَّاً  ،ما دام السُّلطان عبد احلميد قائمًا يف احلكم ،وإ نَّ اليهود لن يستطيعوا دخول األرض املوعودة
 .(1)(فيه

والقوميَّون يف  ،م املتمر  دون األرمنوه ،لتدعم أعداء السُّلطان عبد احلميد الثَّاين ،وحترَّكت الصَّهيونيَّة العامليَّة
ق  ي ،البلقان اد والَّتَّ  .(2)عن الدَّولة العثمانيَّة والوقوف مع كل   حركٍة انفصاليَّةٍ  ،وحركة حزب االحت  

 
 

* * * 
  

                                                           
 (.158انظر: اليهود والدَّولة العثمانيَّة، ص ) (1)
 (.234انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين حملمَّد حرب، ص ) (2)
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 املبحث الرَّابع
قِ ي السُّلطان عبد احلميد اد والرتَّ  ومجعيَّة االحتِ 

الَّيت  ؛لن  صف الثَّاين من القرن التَّاسع عشر قد أتثَّر أبفكار الثَّورة الفرنسيَّةان الشَّباب العثماينُّ املثقَّف يف اك
وكذلك أتثَّر  ،والتَّحرُّر من حكم الفرد ،والعلمانيَّة ،وأتت أبفكار القوميَّة ،حققت حكمًا دميقراطيًَّا يف فرنسا

يطاليَّة الَّيت قادها  وكانت الدَّولة العثمانيَّة قد تعرَّضت  ،خالايهاو  ،بنظمها (ماتزيين)ابحلركة القوميَّة اإل 
وكانت الدُّول األوربيَّة  ،ومن مثَّ العمل على تفتيتها ،غرضها إ ضعاف الدَّولة ،وإ عالميَّةٍ  ،حلمالٍت عسكريَّةٍ 

ن م كا 1865ويف هذه الظُّروف وابلضَّبط يف عام  ،تتَّخذ من أوضاع النَّصارى يف الدَّولة حجًَّة للتَّدخُّل
غابة )ستٌَّة من الشَّباب العثماني  ني املثقَّفني ُيَسرُّون عن أنفسهم يف حديقة يف ضواحي إ ستانبول تسمَّى 

 (.بلغراد
إ يطاليا )على َّنط مجعيَّة  ،وخرجوا بفكرة تكوين مجعيٍَّة سر  يَّةٍ  ،حتدَّث هؤالء الشَّباب يف موضوعاٍت سياسيَّةٍ 

يطايل  الَّيت أسَّسها الزَّعيم (الفتاة يطاليَّة حتت راية اجلمهوريَّة ،م1831عام  (ماتزيين)اإل   ،هبدف الوحدة اإل 
ومن ضمن هؤالء الشُّبَّان الشَّاعر الَّذي أصبح  (ات  فاق احلميَّة)أطلق هؤالء الشَّباب على مجعيَّتهم هذه اسم 

 شكل تعريف الشَّعب حبقوقه أنَّ العمل ال بدَّ أن يكون يف :ورأوا .انمق كمال :فيما بعد واسع الشُّهرة
ياسيَّة وابلتَّايل فإ نَّ رغبة الشُّعوب النَّصرانيَّة يف االستقالل مبناطقها عن الدَّولة لن ّتد  ،وحصوله عليها ،الس  

د  ي وكانوا يرون: أنَّ إنقاذ الدَّولة من حال ،هلا ما يرب  رها من تدخٍُّل أجنيبٍ  حبجَّة مساندة األقل  يَّات الد  ينيَّة ة الَّتَّ
 .الَّيت وصلت إ ليها يكون إب جياد نظاٍم سياسيٍ  دميقراطي ٍ 

وكان يف فرنسا يف تلك الفَّتة مصطفى ابشا األمري املصري الَّذي انزع فؤاد ابشا رغبًة يف تويل   عرش مصر، 
وقدَّم نفسه بعبارة ممث  ل حزب  ،ةويف فرنسا أعلن األمري: أنَّه ضمن الت َّيَّار املنادي ابلدُّستور يف الدَّولة العثمانيَّ 

 .يف أوربَّة «حزب تركيَّا الفتاة»فشاع اسم  ،وأعجب هذا االسم اجملتمعات األوربيَّة املعنيَّة ،تركيَّا الفتاة
ابألمري  ،وعلي سعاوي ،وحممَّد ضياء ،انمق كمال :التحق ثالثٌة من اإل عالمي  ني الثَّوري  ني العثماني  ني هم

 «.مجعيَّة العثماني  ني اجلدد»وكوَّنوا منظَّمًة أمسوها  ،فاضل يف ابريس املصري مصطفى
وعلي  ،وأدابء وعلى رأسهم انمق كمال ،وشعراء ،وكان أبرز شخصيَّات مجعيَّة العثماني  ني اجلدد إ عالمي  ني

ذي تثقَّف ثقافة الَّ  ؛وكان من أشهر تلك الشَّخصيَّات أتثريًا على السَّاحة األوربيَّة انمق كمال .سعاوي
وكتاابٌت امتدَّت عرب ربع  ،وله حياٌة أدبيٌَّة واسعةٌ  (.روسو)مثل  ،وكما أتثَّر بفالسفة الثَّورة الفرنسيَّة ،إ سالميَّةً 
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عر وكانت كتاابته تسعى لإل جابة عن ثالثة  ،والتَّاريخ ،والكتابة ،واإل عالم ،قرن عربَّ عن أفكاره من خالل الش  
 :أسئلٍة هي

 ؟ما أسباب احنطاط الدَّولة العثمانيَّة   1
 ؟  ما الطُّرق الَّيت ميكن هبا أن نوقف هذا االحنطاط 2
 ؟  ما اإل صالحات الالزم عملها يف هذا السَّبيل 3

 :هي ،كما ميكن إ دراج إ جاابت انمق كمال يف ثالث نقاٍط رئيسيَّة
 .سياسيَّةٌ  ،  أسباب احنطاط الدَّولة العثمانيَّة أسباٌب اقتصاديَّةٌ  1
بية 2  .هي الطَّريق الَّيت ميكن أن يوقف هبا هذا االحنطاط :  الَّتَّ
 .  اإل صالح الرَّئيسي الواجب عمله، هو: البدء إب قامة نظام دولٍة مركزيٍَّة دستوريَّةٍ  3

أي:  ،العايلأنَّ حركة التَّنظيمات العثمانيَّة استبدلت بسلطة السَّالطني سلطة الباب  :وكان انمق كمال يرى
 ،لذلك فإ نَّ الن  ظام الَّذي جاءت به التَّنظيمات نظاٌم أقلُّ من الن  ظام العثماين القدمي .الصُّدور العظام الوزراء

وفتحت هذه التَّنظيمات الباب على  ،لذلك مل تستطع التَّنظيمات أن حتق  ق هنضًة اقتصاديًَّة يف الدَّولة
 .ة يف الشُّؤون العثمانيَّة الدَّاخليَّةمصراعيه لتدخُّل الدُّول األوربيَّ 

وقدَّم انمق   ،وقد قال انمق كمال بفكرة احلقوق الطَّبيعيَّة الَّيت هي األساس الفلسفي للحضارة الغربيَّة املعاصرة
 دستور انبليون الثَّالث)وكان متأث  رًا ابلدُّستور الفرنسي  ،كمال مشروعًا للدُّستور العثماين إ ىل مدحت ابشا

 وكان ،أنَّ هذا هو املناسب متاماً لظروف الدَّولة العثمانيَّة يف ذلك الوقت :ورأى انمق كمال (.م1852ام ع
وقد حتدَّث السُّلطان  ،ولذلك أتثَّر بقرار السُّلطان عبد احلميد يف عزله ،انمق كمال صديقًا ملدحت ابشا

َمْن لفت انتباهي من بني عدَّة أشخاٍص  كان كمال بك أكثر) :عبد احلميد عن انمق كمال يف مذكَّراته
اً   «.العثمانيُّون اجلدد»أطلقوا على أنفسهم  ال تتوافق حياته العائليَّة مع حياته  ،كان إ نسااًن مضطَّراًب جدَّ

 .وال تتوافق حياته القلميَّة مع حياته الفكريَّة ،اخلاصَّة
لكنَّك ال تستطيع القطع هبذا بشكٍل من  ،ال يستطيعأو  ،ميكن أن ّتزم أبنَّ إ نساانً ما يستطيع عمل أمٍر ما

إ نَّه واحٌد من  :تستطيع القول ،ذلك ألنَّه هو نفسه ال يعرف نفسه ،األشكال؛ وأنت تفك  ر يف كمال بك
من  .كلُّ حياٍة َّتتلف عن األخرى حسب مزاجه  ،األشخاص النَّادرين؛ الَّذين حييون حياتني مزدوجتني

وعندما فسدت  (التَّاريخ العثماين)أنَّه عندما كان على وائٍم مع السَّراي؛ كتب  :ونيعرفونه عن قرٍب يعرف
إ نَّه  (.كلٌب هو الَّذي أيمن خلدمة صيَّاٍد غري منصف) :أنَّه قطع رأس التن  ني بقوله :يعرفون ،هذه العالقة
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اً  ،إ نساٌن متقل  بٌ  ا كان إ نساانً خملصاً جدَّ وال ميكنك معرفة  ،ّتعله يفك  ر مثلك ميكنك خالل ساعات أن ،رمبَّ
م الَّيت سيحمل فيها هذه األفكار ،عدد السَّاعات  .(1)(أو األايَّ

بعد أن وجد السُّلطان عبد احلميد: أنَّ مجاعة العثماني  ني اجلدد بقيادة مدحت ابشا متارس ضغطًا متواصاًل 
فبدأ  ؛يَّة؛ عمل على تشتيت أعضاء هذه اجلمعيَّةوأجربته على دخول احلرب العثمانيَّة الرُّوس ،لقبول أفكارها

 .بعد ذلك مباشرًة قامت ضدَّ السُّلطان مؤامراتن خللعه .بنفي كبريها وهو الصَّدر األعظم مدحت ابشا
ماسونيٌَّة قامت هبا مجعيَّة كالنيت  :واألخرى .وهو من أعضاء هذه اجلمعيَّة ،بقيادة علي سعاوي :واحدةٌ 

 .سكاليريي   عزيز
 ،لكنَّهما جعلتا السُّلطان يتشدَّد يف مراقبة الفكر الوافد ،وفشلت كلتامها ،املؤامراتن مدعومتان من إ جنلَّتاو 

من طالب املدرسة احلربيَّة يف إ ستانبول من أصحاب  ،وقامت أثناء ذلك أيضًا خليٌَّة سر  يَّةٌ  ،واملتأث  رين به
كالنيت   عزيز )حيث استطاع أحد أعضاء مجعيَّة  ،احلميدهدفها مقاومة حكم السُّلطان عبد  ،الفكر اجلديد

م و 1879بني عامي  حيث أصدر ،وإ ىل جنيف ،الفرار إ ىل انبُّويل (علي شفقيت بك)املاسونيَّة وهو:  (بك
 .مبعىن املستقبل (استقبال)بعنوان  ،م جريدًة مناهضًة للحكم العثماين   1881

حيث كان بعض  ،ٌة يف املدرسة العسكريَّة الط  ب  يَّة يف إ ستانبولم أتسَّست منظَّمٌة طالبيَّ 1889ويف عام 
ونشر أفكار العثماني  ني اجلدد بني  ،أو ابخر للقيام مبعارضة احلكم ،األساتذة هناك حير  ضون الطُّالب بشكلٍ 

س هلذه املنظَّمة إ براهيم تيمو الرُّوماين الَّذي أتثَّر ابحملافل  ،الطُّالب يطاليَّةوكان املؤس   وأطلق على  ،املاسونيَّة اإل 
اد العثماين :هذه املنظَّمة نشاء منظَّمتهم ،واختاروا يوم االحتفال بذكرى الثَّورة الفرنسيَّة املئويَّة ،االحت    ،اترخياً إل 

ياسيَّة ،وجعلوا من أهدافهم مقاومة حكم السُّلطان عبد احلميد  ،وتكوين دولٍة مناسبٍة ألفكار العصر الس  
 .(2)والد  ميقراطيَّة ،واحلر  يَّة ،واملناداة ابلدُّستور ،وأملانيا ،وفرنسا ،مثل إ جنلَّتا ،تتَّخذ من الدُّول الغربيَّة َّنوذجاً هلا

اد العثماين)ومن املدرسة العسكريَّة الط  ب  يَّة سرت أفكار مجعيَّة   .إ ىل خمتلف املدارس العليا األخرى (االحت  
اد هذه سر  يٌَّة على نظام مجعيَّة وكانت خالاي مجعيَّ  يطاليَّة (الكاربوانري)ة االحت    .اإل 

لةً  حَّتَّ إ نَّ أمحد رضا بك قد  ،وال يف احلركة ضدَّ السُّلطان ،ال يف الد  عاية ألفكارها ،ومل تكن اجلمعيَّة متعج  
ريس حبجَّة حضور م إ ىل اب1889، وسافر عام وصل إ ىل منصب مدير إ دارة املعارف يف منطقة بورصة

ومكث يف فرنسا حوايل ست    ،وأعلن أنَّه لن يرجع إ ىل بالده ،ووصل إ ىل هناك ،معرض ابريس الدَّويل
 .م1895( عام مشورات)مل تصدر عنه حركة معارضٍة جديرٌة ابلتَّسجيل إ ىل حني أصدر جريدته  ،سنواتٍ 

                                                           
 (.47مذكَّرات السُّلطان عبد احلميد، ص ) (1)
 (.279السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) انظر: (2)
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اد   وهو إ براهيم تيمو   س مجعيَّة االحت   م   1895قاته يف اخلارج   حَّتَّ عام أنَّه كان ميضي أو  :ويذكر مؤس  
ر  يَّة ،لَّتبيتهم تربيًة ثوريَّةً  ،مبحاولة كسب أعضاء جدد ملنظَّمتهم وقراءة األعمال  ،ويعقد االجتماعات الس  

علي »ات وقراءة منشور  ،وضياء ابشا ،مثل انمق كمال ،األدبيَّة الَّيت ألَّفها أعضاء مجعيَّة العثماني  ني اجلدد
 .(1)وكان فارَّاً يف أوربَّة ،عضو كالنيت املاسونيَّة« شفقيت بك

ر  يَّة يف الدَّاخل اد العثماين الس   ر  يَّة بني أعضاء مجعيَّة االحت   ويف اخلارج متَّ االت  فاق على  ،ونتيجة للمراسالت الس  
ق  ي) وعلى اعتماد اسم ،واملدين   ضدَّ السُّلطان ،وحدة العمل العسكري    اد والَّتَّ للجناحني  (مجعيَّة االحت  

 .اللذين يعمالن يف إ طار اجلمعيَّة ،واملدين ،العسكري ،املعارضني
اد العثماين)كان اسم اجلمعيَّة يف األوساط العسكريَّة هو  وكان أمحد رضا بك   ممث  ل اجلناح املدين    (.االحت  

ق  ي) :دستور هذا الفيلسوف هووكان  (أوغست كانت)متأث  راً أبفكار الفيلسوف  فأخذ أمحد  (.االنتظام والَّتَّ
ق  ي)رضا كلمة  اد)واحتفظ العسكريُّون مبسمَّى  «كانت»استلهامًا من دستور  (الَّتَّ واتَّفق اجلميع أن  (،االحت  

ق  ي)تكون مجعيَّتهم ابسم  اد والَّتَّ  .(2)(االحت  
ق  ي)لقد تغلغلت خالاي  اد والَّتَّ دا يف العمل  ،وبني موظَّفي الدَّولة من املدني  ني ،حدات اجليشيف و  (االحت   واحتَّ

 .للعمل الفعلي ضدَّ السُّلطان عبد احلميد ،املوحَّد بعد ات  فاق جناحيهما العسكري   واملدين   يف ابريس
مر كان قد أ  م على إ عالن الدُّستور الَّذي 1908يوليو  24واستطاعت اجلمعيَّة ابلفعل إ جبار السُّلطان يف 

 .(3)م بوقف العمل به1877سابقاً عام 
ق  ي يؤك  د على املفاهيم الطُّورانيَّة على املستويني الدَّاخلي اد والَّتَّ ياسيُّ جلمعيَّة االحت    ،وكان الفكر الس  

نطقة ونسبته إ ىل جبل توران الواقع يف امل ،والطُّورانيَّة تسمية تشري إ ىل وطن األتراك األصلي ،واخلارجي
اٌه قوي  يؤك  د ،(4)إ يران الشَّماليَّة الشَّرقيَّة يف ق  ي اّت   اد والَّتَّ ك هم من أقدم أمم  :وكان داخل حركة االحت   أنَّ الَّتُّ

م هم واجلنس املغويل واحٌد يف األصل ،وأسبقها إ ىل احلضارة ،وأعرقها جمداً  ،األرض ويلزم أن يعودوا  ،وأهنَّ
ك الَّذين يف سيبرياي ،جلامعة الطُّورانيَّةواحدًا ويسمُّون ذلك اب  ،والص  ني ،وتركستان ،ومل يقتصروا فيها على الَّتُّ

وإ مهال اجلامعة اإل سالميَّة إ ال إ ذا كانت  ،وكان شعارهم عدم التَّديُّن ،وروسيا ،واألانضول ،والقوقاز ،وفارس
اه يدعو إ ىل إ حياء عقائد  :يعين وهذا ،فتكون عندئٍذ وسيلًة ال غايةً  ،َّتدم القوميَّة الطُّورانيَّة أنَّ هذا االّت  

ك الوثنيَّة السَّابقة على أسالفهم أو الذ  ئب األبيض   األسود الَّذي  (بوزقورت)كالوثن الَّتُّكي   القدمي   ،الَّتُّ

                                                           
 (.9انظر: مذكَّرات إ براهيم تيمو، ص ) (1)
 (.281، 280انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (2)
 (.281املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
 (.163انظر: اليهود والدَّولة العثمانيَّة، ص ) (4)
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نشادها عند كل   غ ،ووضعوا له األانشيد ،صوَّروه على طوابع الربيد م  .روبوألزموا اجليش أن يصطفَّ إل  وكأهنَّ
 .مبالغًة منهم يف إ قامة الشُّعور العرقي حملَّ الشُّعور اإل سالمي ،حيلُّون حتيَّة الذ  ئب حملَّ الصَّالة

 .وتيمورلنك ،وجنكيزخان ،وطغرك ،أتالو :ويستشهد هؤالء برجاالهتم يف التَّاريخ أمثال
اه يف الطُّورانيَّة  ،وهم يتغنَّون مبدائح جنكيز (.أتراك فكعبتنا طوران حنن) :إ ذ قالوا ؛وقد تطرَّف هذا االّت  

وينظ  مون األانشيد لألحداث يف وصف الوقائع  ،وال ينكرون شيئًا من أعماهلم ،ويعجبون بفتوحات املغول
اه كل  م ن ،ويرفعوا مستوى نفوسهم بزعيمهم ،اجلنكيزيَّة ليطبعوهم على اإل عجاب فياكوك  :وميث  ل هذا االّت  

وكثرٌي من  ،وحممَّد أمني بك الشَّاعر ،ومحد هللا صبحي ،وحيىي كمال ،وجالل ساهر ،يوسف أقثور (1)ألب
 .والنَّشء اجلديد ،األدابء واملفك  رين وأكثر الطَّلبة

املعاصرة يف )ويف هذا الصَّدد يقول نيازي بركس يف كتابه  ،وكان أتثري اليهود على الطُّورانيَّة أمرًا واضحاً 
 (:تركيَّا

والعشرين دورًا ضخمًا يف  ،إنَّ لليهود األوروبي  ني واليهود احملل  ي  ني يف الدَّولة العثمانيَّة يف القرنني التَّاسع عشر)
وأرمينيوس فامريي  ،وليون كاهون ،فالعلماء اليهود يف الغرب مثل لومايل دافيد ،إ رساء تيار القوميَّة الطُّورانيَّة

مثل كراسوا  ،كما أنَّ اليهود احملل  ي  ني يف الدَّولة العثمانيَّة  ،كرة القوميَّة الطُّورانيَّةتصدَّوا للكتابة عن أصول الف
اد  ،وإ براهام غاالنيت ،وموئيز كوهني (قراصو) ق  ي ،كان هلم ضلٌع يف مجعيَّة االحت   ومبجرَّد أن جنحت هذه  ،والَّتَّ

ادي  ني برغبتهم ومن مثَّ االس ،اجلمعيَّة يف اإل طاحة حبكم عبد احلميد تيالء على السُّلطة تقدَّم الصَّهاينة إ ىل االحت  
 .(2)...(يف أن تعَّتف اجلمعيَّة بفلسطني وطناً قوميَّاً لليهود

 :الَّذي وصفه رينيه بيلو قائالً « موئيز كوهني»وقد ذكر نيازي بركس يف كتابه السَّابق اسم اليهودي   
سي الفكر 1  .القومي الطُّوراين يف الدَّولة العثمانيَّة   إ نَّ كوهني هو من مؤس  
ياسة الطُّورانيَّة 2  .(3)  إ نَّ كتاب موئيز كوهني هو الكتاب املقدَّس للس  

ق  ي يف الصُّحف األوربيَّة اد والَّتَّ ًا يف التَّعريف حبركة االحت   فقد كان  ،كان اليهوديُّ موئيز كوهني نشطًا جدَّ
األتراك )وبدأ هذا مبقاٍل ابللُّغة الفرنسيَّة حيمل عنوان:  ،كيَّة عدَّة لغاٍت أوربيَّةٍ والَّتُّ  ،يعرف جبانب العربيَّة

 .(4)(يبحثون عن روٍح قومي ٍ 

                                                           
 (.165املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.119انظر: العثمانيُّون يف التَّاريخ واحلضارة، ص ) (2)

 (.119املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
 (.120املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
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اد ياسة العنصريَّة الطُّورانيَّة الَّيت سارت عليها مجعيَّة االحت   ق  ي ،لقد أسهم موئيز كوهني يف التَّخطيط للس    ،والَّتَّ
ياسة الَّيت ش  .والبغضاء ،وأوجدت بينها العداوة ،قَّت شعوب الدَّولة العثمانيَّةوهي الس  

وكتب ثالثة   .وال ميلُّ يف نشر الفكر القومي   الَّتُّكي لتفتيت الدَّولة العثمانيَّة ،وكان هذا اليهوديُّ ال يكلُّ 
ق  ي اد والَّتَّ و  (هذه احلرب ماذا ميكن أن يكسب األتراك من) :وهي ،كتب اعُتم دت عند مجعيَّة االحت  

كما أسهم هذا الكاتب اليهوديُّ يف الكتابة للفكر الكمايل بكتابه:   (.سياسة التََّّتيك)و  (الطُّوران)
 .(1)الَّذي أرَّخ فيه تطوُّر العنصر الَّتُّكي (الرُّوح الَّتُّكيَّة)وكتابه:  (الكماليَّة)

ق  ي على إ اثرة املشاعر ا اد والَّتَّ وقد اندت  ،حتت حلم الطُّورانيَّة ،لقوميَّة عند األتراكلقد قامت مجعيَّة االحت  
وقد ضمَّت يف  ،وكانت هذه املفاهيم غريبًة على العثماني  ني ،واحلر  يَّة ،والدُّستور ،الوطن :مبفاهيم جديدة مثل

ا اإل طاحة حبكم وكانت الغاية منه ،ابإل ضافة إ ىل يهود الدُّوَّنة ،صفوفها جمموعًة من الشَّباب املثقَّفني األتراك
 .(2)عبد احلميد الثَّاين

 
* * * 

 
  

                                                           
 (.122املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.168انظر: اليهود والدَّولة العثمانيَّة، ص ) (2)
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 املبحث اخلامس
 عبد احلميد الثَّاين اإِلطاحة حبكم السُّلطان

ق  ي املدعومة ابليهودك اد والَّتَّ  ،واحملافل املاسونيَّة ،ان السُّلطان عبد احلميد الثَّاين شديد احلذر من مجعيَّة االحت  
وجيمع املعلومات  ،از خمابرات السُّلطان عبد احلميد أن يتعرَّف على هذه احلركةواستطاع جه ،والدُّول الغربيَّة

رٍ  ،إ ال أنَّ هذه احلركة كانت قويَّةً  ؛عنها  ،وقد جاءت مراقبُة عبد احلميد ألعضاء هذه احلركة يف وقٍت متأخ  
لبني إب عادة وسوسن مطا ،وأسكوب ،ومناسَّت ،حيث دفعوا األهايل إ ىل مظاهراٍت صاخبٍة يف سالنيك

األمر الَّذي أدَّى ابلسُّلطان إ ىل  .ابإل ضافة إ ىل أنَّ املتظاهرين هدَّدوا ابلزَّحف على القسطنطينيَّة ،الدَّستور
 ،م1908متُّوز  24، وذلك يف وإ حياء الربملان ،اخلضوع ملطالب املتظاهرين؛ حيث قام إب عالن الدُّستور

ق  ي تبقي السُّلطان عبد احلميد الثَّاين يف تلك الفَّتة وكانت هناك عدَّة أسباب جعلت من مجع اد والَّتَّ يَّة االحت  
 :على العرش منها

ق  ي ال 1 اد والَّتَّ  .م1908قوَّة الكافية لعزله يف عام   مل تكن يف حوزة االحت  
اذ عبد احلميد الثَّاين سياسة املرونة معهم 2  .وروذلك بتنفيذ رغباهتم إب عادة الدُّست ،  اَّت  
ق  ي مل وهذه النُّقطة واضحٌة؛ حيث إ ن جلنة ا .  والء العثماني  ني لشخص السُّلطان عبد احلميد 3 اد والَّتَّ الحت  

اجلرأة الكافية على نشر دعايتها ضدَّ السُّلطان عبد احلميد الثَّاين بني اجلنود؛ ألنَّ هؤالء كانوا  تكن هلا
لون السُّلطان  .(1)يبج  

اد  ،م1908ى االنقالب الدُّستوري لعام ة العامليَّة مل تقتصر علإ نَّ الصَّهيونيَّ  بل تعاونت مع مجعيَّة االحت  
ق  ي لتحقيق مكاسب أخرى يف فلسطني وعليه كان ال بدَّ من التَّخلُّص من السُّلطان عبد احلميد الثَّاين  ،والَّتَّ

قُتل فيه  ،وترتَّب على أثرها اضطراٌب كبريٌ  ،م يف إ ستانبول 1909أبريل  31 ولذلك دبَّرت أحداث ،هنائيَّاً 
ق  ي اد والَّتَّ  .مارت 31عرف احلادث يف التَّاريخ ابسم حادث  ،بعض عسكر مجعيَّة االحت  

ق  ي اد والَّتَّ وحترَّك على  ،وقد حدث هذا االضطراب الكبري يف العاصمة بتخطيٍط أوربٍ  يهوديٍ  مع رجال االحت  
اد والَّتَّ  وهبذا متَّ عزل خليفة املسلمني السُّلطان عبد  ،ودخل إ ستانبول ،ق  ي من سالنيكأثره عسكر االحت  

ق  ي التُّهم التَّالية ،احلميد الثَّاين من كل   سلطاته املدنيَّة والد  ينيَّة اد والَّتَّ  :مثَّ وجَّهت إ ليه مجعيَّة االحت  
 .مارت 31  تدبري حادث  1
 .  إ حراق املصاحف 2

                                                           
 .(168انظر: اليهود والدَّولة العثمانيَّة، ص ) (1)
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 .  اإلسراف 3
 .(1)وسفك الد  ماء ،  الظُّلم 4

ق  ي العثمانيَّة تبنَّت األفكار الغربيَّة املضادَّة لإل سالم اد والَّتَّ لكنَّها  ؛وللفكر اإل سالمي ،مع أنَّ مجعيَّة االحت  
ميد وكسب أنصاٍر هلم يف معركتهم ضدَّ السُّلطان عبد احل ،استغلَّت الد  ين عند خماطبتها للنَّاس للتَّأثري فيهم

 .وقد جنحوا يف ذلك ،الثَّاين
ومل يعد  ،واخلالفة ،إ نَّ مقصدان هو سالمة الدَّولة :أيُّها العثمانيُّون) :تقول اجلمعيَّة يف بياانهتا إ ىل العثماني  ني

 كفاان أن نقوم بدور املتفر  ج على سلطان  :أيُّها املسلمون)و  (وبعون الباري ومهَّة اإل خوان)، (أحٌد جيهل هذا
ميان ،جبَّارٍ  ميان ،حتت أقدامه القرآنيسحق  ،عدمي اإل  استيقظوا اي أمَّة )و  (وكذلك يسحق الضَّمري واإل 
أيُّها )و  (نصٌر من هللا وفتٌح قريبٌ  ،الشَّجاعة منَّا والعون من هللا !الشَّجاعة الشَّجاعة اي مسلمون)و  !(حممَّد

د داهنض أيُّ )و  (اقرأ ابسم رب  ك !املسلم املوح   وأنقذ  .وإ ميانك من يد الظَّاملني ،وأنقذ دينك !ها املسلم املوح  
 ،فأنقذ دينك منه .وإ ميانك ،ويف يده دينك ،فهنا شيطاٌن جبَّاٌر حيمل فوق رأسه اتجاً  !بذلك نفسك

د ومن  !وال خليفة ،إ نَّ السُّلطان عبد احلميد   شرعاً   ليس بسلطانٍ  !اي أيُّها املسلمون)و  (وإ ميانك أيُّها املوح  
 ،واألحاديث النَّبويَّة ،يَّةالقرآنايت ، لقد أبرزت مجعيَّتنا ابآلوالسُّنَّة ،فلينظر يف الكتَّاب :ال يصد  ق قولنا هذا

لكنَّ السُّلطان عبد احلميد أشاح بوجهه بعيدًا عن  ،وأوامر الرَّسول املوجَّهة إ ىل احلكومة واألهايل ،وأوامر هللا
لذلك ينبغي على شعبنا  ؛ومل خيجل من االعَّتاض على هللا ،أثبت ظلمه :وابلتَّايل ،أوامر الرَّسولو  ،أوامر هللا

الح ضدَّه وإ ذا مل يفعل الشَّعب هذا؛ فليتحمَّل إ ذًا وزر ما عليه السُّلطان عبد احلميد من  ،أن يلجأ إ ىل الس  
 .(2)(ظلم

اهات مجعيَّة  ق  ياالحت   )لقد كان الفكر احلاكم يف اّت    ،وهي ال تعَّتف ابألداين ،املاسونيَّة :هو (،اد والَّتَّ
ومع ذلك  (،وهي تبعد الد  ين عن احلياة)والعلمانيَّة  (وهي تنفي الد  ين ،العقالنيَّة)والفلسفة الوضعيَّة 

اديُّون الد  ين حملاربة السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، وافَّتوا عليه اب  .(3)سم الد  يناستخدم الث ُّوَّار االحت  
هت للسُّلطان عبد احلميد الثَّاين ال تثبت أمام البحث العلمي    والرباهني  ،وال أمام احلجج ،إنَّ التُّهم الَّيت وج  

الَّة على براءته الكل  يَّة ممَّا ينسب إ ليه  31فقد أثبتت األدلَّة عدم علم السُّلطان عبد احلميد حبادث  ،الدَّ
ومل يعرف  ،فهو سلطاٌن معروٌف بتقواه ،حملال إ حراق السُّلطان عبد احلميد للمصاحفمن ا)كما أنَّه   ،مارت

                                                           
 (.50انظر: العثمانيُّون يف التَّاريخ واحلضارة، ص ) (1)

 (.283، 282انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (2)
 (.283انظر: املصدر السَّابق، ص ) (3)
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وألنَّه ال يعرف اإل سراف؛ فقد كان املال  ،كما أنَّه معروٌف بعدم إ سرافه  ،وإ مهاله للتَّعبُّد ،عنه تركه للصَّالة
 (.ن ماله اخلاص   ولذلك فقد أزاح عن كاهل الدَّولة أعباًء كثريًة م ،يتوفَّر معه دائماً 
وسفك الد  ماء مل يكن أبداً ضمن  ،وسفكه للد  ماء فلم يعرف عن السُّلطان عبد احلميد هذا ،وأمَّا عن ظلمه

 .(1)سياسته
ففي يوم  ،ومل يغْب عن ابل االنقالبي  ني الضَّغط على مفيت اإل سالم حممَّد ضياء الد  ين إب صدار فتوى اخللع

عضوًا من جملس األعيان يف جلسٍة  240م اجتمع 1909شرين من شهر نيسان عام والع الثُّالاثء السَّابع
وكتب مسودَّة الفتوى الشَّيخ انئب محدي أفندي  ،مشَّتكٍة قرَّروا ابالت  فاق خلع السُّلطان عبد احلميد الثَّاين

د ابالستقالة من منصبه وهدَّ  ،لكنَّ أمني الفتوى نوري أفندي الَّذي دعي لالجتماع رفض هذه املسوَّدة ،املايل
فعدَّل القسم األخري على أن يقر  ر  ،وأيَّده يف التَّعديل عدٌد من أنصاره من الن ُّوَّاب ،إ ن مل جير تعديٌل عليها

 .أو خلعه ،عرض التَّنازل عن العرش «املبعواثن»جملس 
 :وإ ليكم نصُّ الفتوى

إ ذا قام »ابإل مجاع  «املبعواثن»ووافق عليها جملس  ،دياملوقع عليها من شيخ اإل سالم حممَّد ضياء الد  ين أفن)
ومجع الكتب  ،إ مام املسلمني زيد فجعل ديدنه طيُّ وإ خراج املسائل الشَّرعيَّة املهمَّة من الكتب الشَّرعيَّة

وتغريب  ،وحبس ،وقتل ،وات  فاقيَّة خالف املسو  غات الشَّرعيَّة ،واإل سراف من بيت املال ،املذكورة والتَّبذير
وأصرَّ على  ،فحنث ،مثَّ عاد ،مثَّ أقسم على الرُّجوع عن غي  ه ،الرَّعيَّة بال سبٍب شرعيٍ  وسائر املظامل األخرى

فورد من املسلمني من كل   األقطار اإل سالميَّة ابلتَّكرار ما يشعر  ،إ حداث فتنٍة ليخلَّ هبا وضع املسلمني كافَّة
 ،فهل جيب على أهل احلل    ،ويف زواله صالحاً  ،حظ أنَّ يف بقائه ضررًا حمقَّقاً فلو  ،ابعتبار زيٍد هذا خملوعاً 

 .أو خلعه من قبلهم ،والسَّلطنة ،وأولياء األمور أن يعرضوا على زيٍد املذكور التَّنازل عن اخلالفة ،والعقد
 .(2)(نعم جيب :اجلواب

اديُّونفصرخ  ،ُقرئت هذه الفتوى يف االجتماع املشَّتك للمجلس املل  ي وبعد  ،نريد خلعه :الن ُّوَّاب االحت  
 .(3)مداوالٍت متَّت املوافقة على خلع السُّلطان عبد احلميد الثَّاين

بالغ خليفة املسلمني ق  ي متَّ تكوين جلنة إل  اد والَّتَّ وسلطان الدَّولة العثمانيَّة عبد  ،وبتكليٍف من مجعيَّة االحت  
 هذه الل  جنة تتألَّف من: وكانت ،احلميد الثَّاين بقرار خلعه

                                                           
 (.50انظر: العثمانيُّون يف التَّاريخ واحلضارة، ص ) (1)

 (.410انظر: صحوة الرَّجل املريض، ص ) (2)
 (.410ابق نفسه، ص )املصدر السَّ  (3)
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وكان مسؤواًل أمام  ،كان من أوائل املشَّتكني يف حركة تركيَّا الفتاة  ،وهو يهودي  إ سباين   :  إ ميانويل قراصو 1
ق  ي عن إ اثرة الشَّغب اد والَّتَّ وأتمني التَّخابر بني  ،وحتريضه ضدَّ السُّلطان عبد احلميد الثَّاين ،مجعيَّة االحت  

ق  ي بنجاٍح  ،وقراصو هذا حمامٍ  .وإ ستانبول فيما يتعلَّق ابت  صاالت احلركة ،سالنيك اد والَّتَّ عملت مجعيَّة االحت  
جنليزيَّة  .وعن إ ستانبول مرَّتني ،على تعيينه يف اجمللس الن  ياب   العثماين انئباً عن سالنيك مرَّةً  وصفته املصادر اإل 

ق    اد والَّتَّ واستطاع أثناء وجوده يف هذا املنصب أن  ،عمل أثناء احلرب مفت  شًا لإل عاشة .يأبنَّه من قادة االحت  
ولعب دورًا هامًَّا يف احتالل إ يطاليا لليبيا نظري مبلغ من املال دفعته إ ليه  ،جيمع أموااًل كثريًة حلسابه اخلاص   

يطاليَّةواضطرَّ نتيجًة خليانته للدَّولة أن يهرب إ ىل إ يطاليا وحيص .إ يطاليا قرَّ يف واست ،ل على حق   املواطنة اإل 
وكان أثناء وجوده يف الدَّولة العثمانيَّة األستاذ األعظم حملفل مقدونيا يزولتا  .م1934تريسنا حيث مات عام 

 .املاسوين
 .وهو أرمين عضو يف جملس األعيان العثماين :رامآ   2
 واثن عن منطقة دراج.انئب يف جملس املبع ،وهو ألباين :  أسعد طوبطاين3
 .(1)  عارف حكمت: وهو فريق حبري عضو جملس األعيان، وهو كرجي العراق 4

بعاد عن ) :فيقول ،يروي السُّلطان عبد احلميد يف مذكَّراته تفاصيل هذه احلادثة إ نَّ ما حيزنين ليس اإل 
والَّيت خرجت عن كل   حدود  ،ابشا هذهولكنَّها املعاملة غري احملَّتمة الَّيت ألقاها بعد كلمات أسعد  ،السُّلطة
سوى أين    ،وذلك تقدير العزيز العليم ،ولقرار جملس املبعواثن ،إ نَّين أحنين للشَّرعيَّة :حيث قلت هلم ،األدب

مثَّ  ،مارت 31وال من قريٍب ابألحداث الَّيت تفجَّرت يف  ،أوك  د أبنَّه مل يكن يل أدىن عالقٍة ال من بعيدٍ 
اً ) :أردف قائالً  ما هو عمل ) :مثَّ أشار عبد احلميد إ ىل قراصو قائالً  (.إ نَّ املسؤوليَّة الَّيت حتملتموها ثقيلٌة جدَّ

 .(3)؟(وأبي   قصٍد جئتم هبذا الرَّجل أمامي ؟(2)هذا اليهودي يف مقام اخلالفة
ومل  ،هرٍة كبريٍة يف مدينة سالنيكوساروا مبظا ،وابتهجوا به ،واملاسونيُّون هذا اليوم عيداً هلم ،لقد اعترب اليهود

لتباع يف أسواق تركيَّا  ،هذه املظاهرات يف بطاقاٍت بريديَّةٍ  بل طبعوا صورة ،يكتف  املاسونيُّون بذلك
م ماسونيُّون .وملدَّة طويلةٍ  ،العثمانيَّة اديُّون يفتخرون دائمًا أبهنَّ وقد أدىل رفيق مانياسي زادة  .لقد كان االحت  

ق  يبتصرحياٍت إ   اد والَّتَّ  :حيث جاء فيها ،ىل صحيفة متبس الفرنسيَّة يف ابريس عقب جناح انقالب حركة االحت  

                                                           
 (.51انظر: العثمانيُّون يف التَّاريخ واحلضارة، ص ) (1)

 (.219انظر: اليهود والدَّولة العثمانيَّة، ص ) (2)
 (.220املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
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تنا ابلعون  ،لقد كانت للمساعدات املاليَّة ...) يطاليَّة الَّيت أمدَّ واملعنويَّة الَّيت تلقَّيناها من اجلمعيَّة املاسونيَّة اإل 
 .(1)(العظيم نظراً الرتباطنا الوثيق هبا
واملاسونيَّة وضَّحها السُّلطان عبد احلميد الثَّاين يف الر  سالة الَّيت وجَّهها إ ىل  ،إ نَّ هذه العالقة بني الصَّهيونيَّة

وقد جاء يف  (2)ه 1329وذلك يف سنة  ،الشَّيخ حممود أب الشَّامات شيخه يف الطَّريقة الشَّاذليَّة بعد خلعه
 :هذه الر  سالة

ادي  ني قد أصرُّوا عليَّ أبن أصادق على أتسيس وطٍن قوميٍ  لليهود يف األرض املقدَّسة إ نَّ هؤالء اال) حت  
وأخرياً وعدوا بتقدمي مئٍة ومخسني مليون لرية  ،مل أقبل بصورٍة قطعيٍَّة هذا التَّكليف ،ورغم إ صرارهم (فلسطني)

إ نَّكم لو دفعتم ) :وأجبتهم هبذا اجلواب القطعي ،فرفضت هذا التَّكليف بصورٍة قطعيٍَّة أيضاً  ،إ نكليزيَّة ذهباً 
نيا ذهباً  واألمَّة احملمَّديَّة ما يزيد  ،لقد خدمت امللَّة اإل سالميَّة ،فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجٍه قطعي ٍ  ،ملء الدُّ

م :وأبلغوين ،وبعد جواب هذا اتَّفقوا على خلعي (.على ثالثني سنة فلن أسو  د صحائف املسلمني  أهنَّ
وأمحده أنَّين مل أقبل أبن ألط  خ  ،هذا ومحدت املوىل .فقبلت هبذا التَّكليف األخري ،سيبعدونين إ ىل سالنيك

عن تكليفهم إب قامة دولٍة يهوديٍَّة يف األراضي املقدَّسة  ئالمي هبذا العار األبدي النَّاشالعامل اإل س
 .(3)(فلسطني

يقول )حمرم فوزي  61م العدد  1947مايو عام  2كيَّة يف الَّتُّ  (بويوك ضوغو)ويف مقاٍل نشر يف جريدة 
 :يت( اآلفلسطني واملسألة اليهوديَّة)طوغاي( حتت عنوان 

وكلَّف هذا املنع السُّلطان عبد  ،منع السُّلطان عبد احلميد حتقيق هدف إ نشاء دولٍة يهوديٍَّة يف فلسطني)
رغم: أنَّه كان يدرك   كما  (.إ ىل اهنيار الدَّولة العثمانيَّة كل  ها وأدَّى هذا فيما بعد ،وأودى بعرشه ،احلميد غالياً 

اليهود ميتلكون )أنَّ  :قال نظام الد  ين لبه دخنلي أوغلو   يف دراسته عن دور اليهود يف هدم الدَّولة العثمانيَّة
جاريَّة الدَّوليَّة كانت يف والعالقات الت    ،فاملال كان عندهم ،قوًى كثريًة تستطيع النَّجاح يف العمل املنظَّم

 .(4)(واحملافل املاسونيَّة ،كما كانوا ميتلكون الصَّحافة األوربيَّة  ،أيديهم
م قد وقعوا حتت أتثري املاسونيَّة ق  ي اكتشفوا فيما بعد: أهنَّ اد والَّتَّ  ،والصَّهيونيَّة ،إ نَّ بعض أقطاب حركة االحت  

يقول يف حديٍث له مع مجال ابشا أحد  ،م1908ًا يف انقالب عام فهذا أنور ابشا الَّذي لعب دورًا مهمَّ 
ق  ي اد والَّتَّ حنن مل نعرف السُّلطان ) :وبعد حتسٍُّر عميٍق قال ؟(أتعرف اي مجال ما هو ذنبنا) :أركان مجعيَّة االحت  

                                                           
 (.221املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.223املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
 املصدر السَّابق نفسه. (3)

 (.88انظر: السُّلطان عبد احلميد الثَّاين، ص ) (4)
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فهذا  ،لنا جهودان للصَّهيونيَّةحنن بذ ،واستثمرتنا املاسونيَّة العامليَّة ،لًة بيد الصَّهيونيَّةآ، فأصبحنا عبد احلميد
 .(1)(ذنبنا احلقيقي

ادي  ني العسكري  ني ،ويف هذا املعىن عندما نفَّذان  ،لقد وقعنا يف َشَرك اليهود) :يقول أيُّوب صربي قائد االحت  
ليهود يف الوقت الَّذي عرض فيه ا ،رغبات اليهود عن طريق املاسوني  ني لقاء صفيحتني من اللَّريات الذَّهبيَّة

 .(2)(إ ال إ نَّه مل يقبل بذلك ،ثالثني مليون لريًة ذهبيًَّة على السُّلطان عبد احلميد لتنفيذ مطالبهم
واليهود بصورٍة سر  يٍَّة على إ زالة السُّلطان  ،لقد تعاون األخوة املاسونيُّون) :ويقول يف هذا الصَّدد برانرد لويس

ً ل ٍة إ عطاء أي   شرب أرٍض لليهود يف فلسطني ؛ليهودعبد احلميد؛ ألنَّه كان معارضاً قواي   .(3)(إ ذ رفض بشدَّ
إ نَّ احلركة ) :وقد علَّق جنم الد  ين أربكان اجملاهد الكبري زعيم حزب الرَّفاه يف تركيَّا على هذا املوضوع قائالً 

وَّل حمفٍل فتح يف تركيَّا وإنَّ أ ،وجنحت يف سعيها ،املاسونيَّة سعت سعيًا شديدًا لعزل السُّلطان عبد احلميد
 .(4)..(وقد انضمَّ إ ليه ضبَّاط منطقة سالونيكا ،وهو صهيوين   ،العثمانيَّة كان على يد أميل قره صو

عربت الصُّحف اليهوديَّة يف سالنيك عن غبطتها يف اخلالص من  ،بعد إ بعاد عبد احلميد الثَّاين من السُّلطة
وبعد إ بعاد عبد احلميد من ) :ويف هذا الصَّدد يقول لوثر .الصُّحفكما وصفته هذه   (مضطَّهد إ سرائيل)

تالسُّلطة مضطَّهد )وأخذت تزفُّ البشائر ابخلالص من  ،الصُّحف اليهوديَّة يف سالنيك عن غبطتها ، عربَّ
دان قانون والَّذي وضع جواز السَّفر األمحر الَّذي يقابل عن ،الَّذي رفض استجابة طلب هرتزل ملرَّتني (إ سرائيل

 .(5)(األجانب
استهدف أعداء  .واستمرَّت احلمالت اإل عالميَّة املنظَّمة تشهر تشهريًا عنيفًا ابلسُّلطان عبد احلميد الثَّاين

 :اإل سالم من تلك احلمالت
ق  ي 1 اد والَّتَّ سَّتدَّ الدَّولة مرب  رين تصرُّفهم يف إ هناء حكم السُّلطان عبد احلميد كي ت ،  الد  فاع عن أعضاء االحت  

 .مكانتها
ق  ي يف حكم الدَّولة 2 اد والَّتَّ ق  ي إ ىل القوَّة واالستبداد ،  تغطية فشل االحت   اد والَّتَّ وأاثروا  ،فقد جلأ رجال االحت  

 .الفرقة بني سكَّان البالد

                                                           
 (.228انظر: اليهود والدَّولة العثمانيَّة، ص ) (1)
 (.229املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
 املصدر السَّابق نفسه. (3)
 املصدر السَّابق نفسه. (4)
 (.230املصدر السَّابق نفسه، ص ) (5)
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 ،رُّفات عمالء اليهودوتربير تص ،وأعوانه ،  إ براز صورٍة مشرقٍة لعهد الطَّاغية امللحد مصطفى كمال أاتتورك 3
 .وإ عالن اجلمهوريَّة الَّتُّكيَّة ،والدُّول الغربيَّة يف إ لغاء اخلالفة والسَّلطنة ،واإل جنليز

  رغبة الصَّهاينة يف تدمري سرية السُّلطان عبد احلميد الثَّاين انتقامًا منه لسياسته املعادية ألهدافهم يف  4
 .(1)فلسطني

وطويت  ،ومشوخها؛ ألصبحت هباء منبثَّاً  ،وعراقتها ،ال أصال ة الدَّولة العثمانيَّ ةوحقيق ة األمر: أنَّ ه لو 
ولكنَّها ظلَّت تقاوم عوادي الزَّمن أكثر من قرنني  ،أو القرن التَّاسع عشر ،صفحاهتا يف القرن الثَّامن عشر

وهو  ،شَّديد الَّذي انتاب الدَّولةوالضَّعف ال ،والنَّخر املاسوين ،والكيد اليهودي ،نتيجًة للزَّحف االستعماري
وغدت ممتلكات الدَّولة هنبًا بني الدُّول األوربيَّة  ،ضعٌف مل يكن السُّلطان عبد احلميد مسؤواًل عنه

 .(2)االستعماريَّة، الَّيت كانت َّتط  ط منذ زمٍن بعيٍد للقضاء على الدَّولة
 

* * * 
 

  

                                                           
 (.1023   2/1018نَّاوي )انظر: الدَّولة العثمانيَّة، د. الش    (1)
 (.2/1061املصدر السَّابق نفسه ) (2)
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 اية الدَّولة العثمانيَّةوهن

  



433 
 

إ ال أنَّه يف احلقيقة ال ميلك أيَّ  ،واخلالفة بعد السُّلطان عبد احلميد الثَّاين أخوه حممَّد رشاد ،توىلَّ السَّلطنة
ق  ي ،سلطٍة فعليَّةٍ  اد والَّتَّ ا السُّلطة أصبحت بيد مجعيَّة االحت    ،هناوغدت احلكومة العثمانيَّة تركيَّة يف مضمو  ،وإ َّنَّ

فقد أتثَّرت هذه  .وإ سالميًَّة يف رابطتها ،بينما كانت م ْن قَ ْبُل عثمانيًَّة يف مضموهنا ،قوميَّة يف عصبيَّتها
أنَّ الشُّعوب اإل سالميَّة يف  :مدَّعني ،اجلمعيَّة بقوَّة األفكار القوميَّة الطُّورانيَّة الَّيت تدعو إ ىل حترير كل   األتراك

ويف األفكار الَّيت تطوَّرت أخريًا مبجهودات بعض كتَّاب  ،لوسطى تشك  ل أمَّة واحدةً ا آسياو  ،األانضول
فاتَّبعت سياسة  ؛والكاتب الَّتُّكيُّ الشَّهري ضيا كوك الب ،وعلى رأسها موئيز كوهني اليهوديُّ  ،اجلمعيَّة
 .إ ن كانت تقف اللُّغة العربيَّة إ ىل جانبهاو  ،وذلك جبعل اللُّغة الَّتُّكيَّة هي اللُّغة الرَّمسيَّة الوحيدة ،التََّّتيك

 .فتأجَّجت حركة الدَّعوة إ ىل القوميَّة العربيَّة يف مواجهة حركة التََّّتيك
وتبقى خاضعًة خارجيَّاً  ،وتعين أن أتخذ الوالايت غري الَّتُّكيَّة استقالاًل ذاتيَّاً  ،كوَّن العرب حزب الالمركزيَّة

والضَّابط عزيز علي  ،عيَّاٍت سر  يًَّة مثل اجلمعيَّة القحطانيَّة برائسة عبد الكرمي اخلليلكما كوَّنوا مج  ،إل ستانبول
ومن  ،ه  على منهج مجعيَّة تركيَّا الفتاة1329لَّيت تشكَّلت يف ابريس عام واجلمعيَّة العربيَّة الفتاة ا ،املصري

واستعمل بعضهم  ،العصبيَّة القوميَّة ئمبادتشبَّعوا ابألفكار الغربيَّة وخاصًَّة  ،قبل طالب يدرسون هناك
مثَّ إ ىل  ،وقد نقلوا مقرَّهم من ابريس إ ىل بريوت ،استقالل العرب التَّام   :وكان قصدهم ،املصطلحات املاسونيَّة

 .وخاصًَّة من النَّصارى العرب ،دمشق حيث ازداد عدد األعضاء
 ،وتعاونت مع مجعيَّة النَّهضة اللُّبنانيَّة يف املهجر ه 1331ة االصالحيَّة يف بريوت عام وتكوَّنت اجلمعيَّ 

ه  ،ولبنان ،التمستا فيها منها احتالل سورية ه 1331َّتكًة إ ىل حكومة فرنسا عام فقدَّمتا رسالًة مش بينما اّتَّ
جنليز  إ ىل بل وحَّتَّ  ،وأيَّد لبعضهم إ قامة إ شراف بريطاين على برامج اإل صالح ،بعض مثقَّفي العراق حنو اإل 

 .(1)بسط احلماية الربيطانيَّة على البالد
اديُّون أبعضاء اجلمعيَّات العربيَّة بٍ  يف ابريس سنة قامت العربيَّة الفتاة بعقد مؤمتٍر عر  ،وملَّا بطش االحت  

 :وقرَّر املؤمترون ،وقد هيَّأ الفرنسيُّون املكان املناسب لعقد االجتماع ،م1913ه / 1332
 .ذ اإل صالح بسرعة  ضرورة تنفي 1
دارة املركزيَّة 2  .  إ شراك العرب ابإل 
 .  جعل اللُّغة العربيَّة لغًة رمسيًَّة يف كل   الوالايت العربيَّة 3
 .  جعل اخلدمة العسكريَّة حمل  يًَّة ابلن  سبة للعرب إ ال حني الضَّرورة 4
 .  التَّعاطف مع مطالب األرمن 5

                                                           
 (.249انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، د. علي حسُّون، ص ) (1)
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وكان برائسة عبد  ،وتعادل عدد النَّصارى مع عدد املسلمني يف املؤمتر ،ال دينيَّة وأكَّد األعضاء أبنَّ حركتهم
 .(1)احلميد الزَّهراوي

 .مثَّ قامت بنشر مقرَّراته ،وكان هلا العديد من األنصار يف داخله ،وقد علَّقت فرنسا امااًل كبريًة على املؤمتر
دخلت تركيَّا احلرب إ ىل  (م 1918 - 1914ه /  1337 - 1333)وملَّا قامت احلرب العامليَّة األوىل 

من جر    «مبراسالت احلسني مكماهون»يف حني متكَّن اإل جنليز  «والن  مسا ،أملانيا»جانب دول الوسط 
دام بني  ،فسادت فكرة القوميَّة العربيَّة «وروسيا ،وفرنسا ،بريطانيا»العرب إ ىل جانب احللفاء  ووقع الص  

ك  .(2)العرب والَّتُّ
ووقعت اآلستانة حتت سيطرة  ،واليوانن أجزاًء منها ،واحتلَّ احللفاء ،وسقطت تركيَّا بعد هزميتها يف احلرب

 .وأصبح اخلليفة كاألسري فيها ،اإل جنليز
ق  ي يف احلكم كانت خطوًة أساسيًَّة حنو حتقيق  ،إ نَّ خلع السُّلطان عبد احلميد اد والَّتَّ وقيام مجعيَّة االحت  

صها فيما يلي ،الَّذي متَّ أثناء احلرب املخطَّط  :وبعد احلرب يف مراحل نلخ  
دة ّتلَّى ذلك يف معاه ،  ات  فاق احللفاء على تقسيم العامل اإل سالمي اخلاضع للدَّولة العثمانيَّة بني احللفاء 1

ر  يَّة يف الوقت الَّذي ُوع َد فيه العرب ابالستق1916ه / 1334سايكس بيكو سنة  وأهمُّ ما  .اللم الس  
 :تضمَّنته هذه املعاهدة

 (والسَّاحل الشَّمايل من سورية ،لبنان)وساحل سورية الشَّمايل  ،أن يكون جنوب العراق لربيطانيا 
 .لفرنسا

 يكون النُّفوذ يف األوىل الَّيت  ،وجنوهبا ،وأواسط بالد الشَّام ،تتكوَّن دولتان عربيَّتان مشال العراق
واجلزيرة  ،والنُّفوذ يف الثَّانية الَّيت تشك  ل أواسط سورية ،رق األردن لربيطانياوش ،تشمل مشال العراق

 .الفراتيَّة لفرنسا
  ًتكون فلسطني دوليَّة. 
  (3)لروسيا (والدَّردنيل ،البسفور)تكون اآلستانة واملضائق. 

أبن تكون فلسطني  (ه 1326)حمرَّم م  2/11/1917  وعد بلفور الَّذي أصدرته بريطانيا للصَّهيونيَّة يف  2
 .وطناً قوميَّاً لليهود

                                                           
 (.1/109انظر: حاضر العامل اإل سالمي. د. مجيل املصري ) (1)
 (.1/110املصدر السَّابق نفسه، ) (2)
 املصدر السَّابق نفسه. (3)
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  تسليم تركيَّا ألبشع حركة تغريب وتدمري للقيم اإل سالميَّة بنقلها من دولٍة ذات طابٍع إ سالميٍ  إ ىل دولٍة  3
ادي  ني وتويل   االحت    ،فيمكن القول أبنَّ الفَّتة الَّيت بدأت يف تركيَّا خبلع السُّلطان عبد احلميد ،غربيَّة الطَّابع

وإ براز طابع  ،للحكم هي الفَّتة الَّيت اجتمعت فيها إ رادة احلاكمني واالستعمار على تصفية الدَّولة العثمانيَّة
ك والعرب أشدَّ مراحلها عنفًا وقسوًة ممَّا مهَّد إ ىل زوال الدَّولة ،اجلامعة الطُّورانيَّة  ،وإ بالغ العالقة بني الَّتُّ

 .(1)ومنح اليهود وعد بلفور الَّذي يعطيهم احلقَّ يف إ قامة دولة فلسطني ،العربيَّة والتهام الغرب لألجزاء
اديُّون بتوجيه الدَّولة وجهًة قوميًَّة ال دينيَّةً  وأصبح  (اآلستانة)وملَّا احتلَّ اإل جنليز إ ستانبول  ،فقد قام االحت  

القائد العامُّ لقوَّات )واجلنرال هازجنتون  ، اينوأصبح املندوب السَّامي الربيط ،اخلليفة شبه أسري يف أيديهم
يادة الفعليَّة (احللفاء يف إ ستانبول وكانت اللُّعبة العامليَّة للقضاء على اخلالفة العثمانيَّة  ،(2)مها أصحاب الس  

اليائس ة فيه أمله ا  وتعل  ق امل لَّة اإل سالميَّة ،هنائيًَّا تستدعي اصطناع بطل تَّتاجع أمام ه جيوش احللفاء اجلرَّارة
وجيهز  ،ويف أوج عظمته وانتفاخه ينقض على الرَّمق الباقي يف جسم األمَّة فينهشه ،وحلمها املنشود ،الكبري
 .(3)وهدم اإل سالم «مئ ة مشروع لتقسيم تركيَّا»وهذا أفضل قطعاً من كل   ال   ،عليها

جنليزيَّة بنجا  وظهر مصطفى كمال مبظهر املنقذ لشرف  ،ٍح ابهرٍ ومتَّت صناعة البطل بواسطة املخابرات اإل 
ه  وتوغَّلوا يف حقٍد صلييبٍ  1338ري بتمكنٍي من بريطانيا سنة واليوانن الَّذين احتلُّوا أزم ،الدَّولة من احللفاء
 وردَّ اليوانني  ني على القرآن،ورفع  ،فقام مصطفى كمال ابستثارة روح اجلهاد يف األتراك ،دفنٍي يف األانضول

وبدأ مصطفى   ،وأخلت أمامه املواقع ،وتراجعت أمامه قوَّات احللفاء بدون أن يستعمل أسلحته ،أعقاهبم
 ،ومدحه الشُّعراء ،وأطلق عليه لقب الغازي ،فقد ابتهج العامل اإل سالمي ،كمال يطفو على السَّطح تدرجييَّاً 

 .وأشاد به اخلطباء
 :(4)يٍت من قصيدٍة مشهورةٍ فأمحد شوقي قرنه خبالد بن الوليد يف أوَّل ب

 هللا َأْكرَبُ َكْم يف  اْلَفْتح  م ْن َعَجب  
 

ك  َجد  ْد َخال َد اْلَعَرب     اَي َخال َد الَّتُّ
 

 :مُثَّ جيعله يف مصاف   صالح الد  ين األيُّوب   حني يقول 
ي  نَي يف َزمنٍ   َحَذْوَت َحْرَب الصَّالح 

 

 أََدب   ف ْيه  الق َتاُل ب ال َشرٍْع َوال 
 

 :فيقول ،وشبَّه انتصاره ابنتصار بدرٍ  
 يَ ْوٌم َكَبْدٍر َفَخْيُل احلَْق   رَاق َصةٌ 

 

 َعَلى الصَّع ْيد  َوَخْيُل هللا  يف السُُّحب   
 

                                                           
 ابق نفسه.املصدر السَّ  (1)

 (.1/111املصدر السَّابق نفسه ) (2)
 (.569انظر: العلمانيَّة. د. سفر احلوايل، ص ) (3)
 (.1/111انظر: حاضر العامل اإل سالمي ) (4)
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 ي َُّها الَغاز ي َوهَتْن َئةٌ هَتْي َئٌة أَ 
 

 (1)يَُة احلُُقب  آيَة  اْلَفْتح  تَ ب َْقى آب 
 

فاح مصطفى كمال املظفَّر ابستسالم اخلليفة وحيد الد  ين حممَّد السَّادس القابع يف فكان النَّاس إ ذا قارنوا ك
وزاد يف سخطهم  ،كرب يف نظرهم األوَّل مبقدار ما يهون الثَّاين  ؛اآلستانة مستكينًا ملا جيري عليه من الذُّل   

ومل يكن مصطفى كمال  ،تمر  داً واعتباره عاصياً م ،على اخلليفة ما تناقلته الصُّحف إب هدار دم مصطفى كمال
أنَّ اخلليفة مير  غه يف  :الَّذي خي  ل إ ليهم ؛يغامر بنفسه الستعادة جمد اخلالفة ،يف نظرهم إ ال بطاًل مكافحاً 

اب حتت أقدام اجليوش احملتلَّة  .الَّتُّ
النَّصارى، وخاصًَّة ولكنَّه مل يلبث غري قليٍل حَّتَّ ظهر على حقيقته صنيعًة ألعداء اإل سالم من اليهود، و 

، وأنَّ ذلك ال ميكن أن يتمَّ إال ابصطناع بطلٍ  وإ عطائه  ،إ جنلَّتا الَّيت رأت: أنَّ إ لغاء اخلالفة ليس ابألمر اهلني  
وعندها ميكن توجيه الطَّعنة  ،وكأنَّ الكرامات ّتري على يديه ،وتصويره ،وإ ظهار هالٍة حوله ،صورًة عظيمةً 

فاحللفاء أنفسهم هم الَّذين  ،إ ذ الشُّعور قد ََّتدَّر من نشوة االنتصارات الزَّائفة ؛يقٍ على يديه بال أمٍل عم
مال آواقَّتحوا اسم مصطفى كمال لتلك املهمَّة ليصبح حمطَّ  ،وطلبوا من السُّلطان إ مخادها ،اصطنعوا القالقل

وينحطُّ مركز اخلالفة  ،عة اخلليفةوتتدهور مس ،وهيبته ،فتتصاعد مكانته ،النَّاس وموضع تقدير ضبَّاط اجليش
جنليزيَّة ال ُتدرك بسهولةٍ  ،يف أعني النَّاس  .(2)فاألالعيب اإل 

جنليزيَّة أن ّتد ضالَّتها املنشودة يف شخصيَّة مصطفى كمال وكانت تلك  ،لقد استطاعت املخابرات اإل 
جنليزيَّة ومصطفى كمال بواسطة رجل املخابرا الَّذي  «أرمسَّتونج»ت اإل جنليزي العالقة بني املخابرات اإل 

 .عندما كان مصطفى كمال قائداً هناك يف اجليش العثماين ،وسورية ،تعزَّزت عالقته به يف فلسطني
جند أرمسَّتونج يف كتابه عن مصطفى كمال يضع إ صبعه بصراحٍة على بداية العقد النَّفسيَّة عند مصطفى  

وجلوئه إ ىل  ،وانقطاعه عن زايرهتا ،الدته من أحد الروديسي  ني امليسورينكمال حينما يشري إ ىل الزَّواج الثَّاين لو 
 «فتحي»اللُّغة الفرنسيَّة مع صديقه املقدوين  ئاملقدوني  ني الَّذين تلقَّفوه فلقَّنوه مباد أصحابه من الرُّهبان
حَّتَّ  ،ب املمنوعةوغريها من الكت ،وجون ستيورات ميل ،ومؤلَّفات هوبز ،وروسُّو ،فالتهما كتب فولتري

عر امللتهب مبشاعر القوميَّة فيحد  ثهم عن فساد  ،وخيطب يف َمَلئه ابلكل  يَّة العسكريَّة ،أصبح ينظم الش  
وراح  ،وحاانهتا ،وانغمس يف مالهيها ،السُّلطان قبل أن يتجاوز العشرين من العمر مثَّ انتقل إ ىل إ ستانبول

 .(3)«مجعيَّة وطن»نضمامه إ ىل ويغازل قبل أن يسجن ال ،ويقامر ،يشرب

                                                           
 (.1/111انظر: حاضر العامل اإلسالمي ) (1)
 (.277انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، ص ) (2)

 (.266، 265انظر: صحوة الرَّجل املريض، ص ) (3)
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ق  ي ابلدُّوَّنة واملاسونيَّة يف معرض أترخيه حلياة مصطفى كمال اد والَّتَّ فيذكر   ،ويشهد أرمسَّتونج بعالقة االحت  
يطاليَّة»كيف  واجلمعيَّات  ،دعي حلضور أحد اجتماعاهتا يف بيوت بعض اليهود املنتمني للجنسيَّة اإل 

يطاليَّ  وقد دأب  ،واالمتيازات األجنبيَّة ،إ ذ إنَّ جنسيَّتهم هذه حتميهم حبكم املعاهدات ؛ةاملاسونيَّة اإل 
اديُّون على االحتماء حبصانة اليهود وكان بعضهم   ،فكانوا جيتمعون يف بيوهتم امنني من كل   خطرٍ  ،االحت  

ويروي كيف استعانوا  (حرارالبنَّائني األ)كفتحي املقدوين صديق كمال القدمي قد انضمَّ إ ىل مجاعة املاسون 
وصاروا يتلقَّون اإل عاانت املاليَّة  ،على أتليف مجعيَّتهم الثَّوريَّة وتنظيمها ابقتباس أساليب املنظَّمات املاسونيَّة

ياسي  ني الَّذين نفاهم السُّلطان إ ىل خارج البالد ،الوافرة من خمتلف اجلهات  .ويتَّصلون ابلالجئني الس  
خر خطوٍة آ، لتنفيذ ج كيف وقع االختيار على مصطفى كمال وحده من دون بقيَّة أقرانهويكشف أرمسَّتون
فلم ُيْظه ر أيَّ احَّتاٍم لزعماء  ،إ نَّ طبيعته كانت متيل إ ىل أن يكون اآلمر النَّاهي» :فيقول ،يف اخلطَّة الربيطانيَّة

ادي  ني ش ،لوجاويد اليهودي   األص ،ومجال ،أنور :وتشاجر مع ،االحت   وطلعت الدُّب    ،ونيازي األملاين   املتوح  
 .الكبري الَّذي كان موظَّفاً صغرياً يف مصلحة الربيد

وبعد أن حتوَّل مصطفى كمال من جمرَّد ضابٍط غري اثئٍر على األوضاع إ ىل قائٍد عسكريٍ  ميلك رصيدًا من 
ويذكر أرمسَّتونج  ،بارات الربيطانيَّةبفضل نفوذ رجال االستخ «الغازي»واالنتصارات لق  ب ب   ،األجماد

فيتطرَّق  ،وأهليَّته لنسف اخلالفة اإل سالميَّة ،وفسقه ،بعد كشفه عن جمونه صفحًة جديدًة من حياته اخلاصَّة
تلك الفتاة األمرييَّة املوسرة الَّيت عادت لتو  ها من ابريس لتقد  م خرباهتا  «لطيفة»إ ىل زواجه األسطوري من 

داريَّة وسحرها مع قصر أبيها الفاخر يف أزمري  ،وإ جادهتا لعدَّة لغاٍت فضاًل عن أنوثتها ،وثقافتها العصريَّة ،اإل 
الَّيت أرسلها إ ىل  «فكريَّة»ودالهلا فتخلَّص من  ،إ ىل الغازي مصطفى كمال الَّذي أوقعته يف حبائلها بتمنُّعها

ليقوم بزواٍج  «صاحلة»كما َّتلَّص من   ،ر أمر انتحارهامثَّ دبَّ  ،ميونخ للعالج من املرض الَّذي نقله إ ليها
كما   ،وغريها ،والغلمان ،والن  ساء ،وعشرات البنات «سعادت»بعد أن أفسد حياة  «لطيفة»خاطٍف من 

 .(1)تؤك  د ذلك الواثئق الَّيت تركها أحد زمالئه من الضُّبَّاط املتقاعدين
وتركها فريسًة  ،حيث طلَّقها بقراٍر وزاري ٍ  ،يما بعدنفسها ضحيًَّة من ضحاايه ف «لطيفة»وقد كانت 

  الفنَّانة الَّيت تلك «عفَّت»ومل تبَق جبانبه إ ال  ،واألوجاع بعد حتذيرها للصَّمت عن كل   شذوذه ،لألمراض
 ،ومؤر  خًة حَّتَّ استطاعت أن تقود ذلك الوحش   على حد   تعبريه   أبسلوب اخلضوع ،كانت له معل  مةً 

 .يَّة لهوالعبود

                                                           
 (.267انظر: صحوة الرَّجل املريض، ص ) (1)
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أو نقٍد من التَّلميح  ،هامن أشاكي كيل مل مينعها قانون محاية مصطفى كمال من أي   هجومٍ  «لطيفة»ولكنَّ 
م من تسليط بعض 1973عام « يونيو»الَّتُّكيَّة يف حزيران  «احلر  يَّة»بني سطور مذكَّراهتا الَّيت نشرهتا صحيفة 

 :حماولًة إ لقاء املسؤوليَّة على أصحابه وزمالئه أمثال ،ه يف الشُّربوإ فراط ،األضواء على حياة أاتتورك اخلاصَّة
 ،وهم جمموعٌة من القتلة ،الَّذين كانوا يتعمَّدون إ هدار وقته «رجب هدى»و  «نوري جنكر»و  «قلج علي»

عد احلدود وأصبح بعضهم يرفع الكلفة معه إ ىل أب ،وحلراسته ،واألشقياء املعروفني الَّذين ضمَّهم إ ىل حاشيته
 .(1)بعد تنفيذهم للعديد من املهمَّات اإل جراميَّة الَّيت كلَّفهم هبا للتَّخلُّص من بعض خصومه

إ نَّ تلك األخالق العفنة الَّيت اشتهر هبا مصطفى كمال ال تستغرب منه خصوصًا عندما نعلم: أنَّ أصله من 
 .يهود الدُّوَّنة

أنَّ كمال أاتتورك كان أصله من  :قد أكَّد الكثري من يهود سالنيكل» :فقد جاء يف دائرة املعارف اليهوديَّة
 .(2)«ولكنَّ احلكومة تنكر ذلك ،وهذا هو أيضاً رأي اإل سالمي  ني املعارضني لكمال أاتتورك ،الدُّوَّنة

ً جيري يف عروق األسرة الكماليَّة» :ويعل  ق توينيب على نسب مصطفى كمال قائالً  قد كانت ف .إ نَّ دماً يهودايَّ
م حمنتهم  ،ولكنَّ طبائع مصطفى كمال ،وقد درؤوا عقائدهم ابعتناق اإل سالم ،سالنيك مهبط اليهود أايَّ

 .(3)«وتكوينه اجلسمي يبعده عن أن يكون متأث  راً بدماٍء يهوديَّةٍ  ،ولون عينه
وحجَّتهم يف  ،أنَّه منهم :راسخاً  ويعتقدون اعتقاداً  ،إ نَّ الدُّوَّنة يعتزُّون كثريًا أباتتورك» :ويقول أسامة عيناي

 .(4)«ذلك؛ أنَّ أاتتورك أسفر عن نيَّاته ضدَّ اإل سالم حني توىلَّ احلكم
ه  عندما انتصر 1337، فبينما كان يف عام إ نَّ أفعال مصطفى كمال دلَّت على بغضه لإل سالم فيما بعد

ابري الَّيت ستتَّخذ ال يقصد منها غري االحتفاظ إ نَّ كلَّ التَّد» :على اليوانن يف أنقرة يعلن أمام الشَّعب
، والبالد ؛ جنده بعد أن متكَّن من العباد(5)«والبالد من الر  ق   األجنيب    ،وحترير السُّلطان ،واخلالفة ،ابلسَّلطنة
وانتخب  ،م تعلن اجلمعيَّة الوطنيَّة الَّتُّكيَّة بزعامته عن قيام اجلمهوريَّة الَّتُّكيَّة1923ه / 1341يف عام 

وتظاهر ابالحتفاظ مؤقَّتًا ابخلالفة فاختري عبد اجمليد بن السُّلطان عبد العزيز  ،مصطفى كمال أوَّل رئيٍس هلا
ومل ميارس السُّلطان عبد اجمليد أيَّ  ،بداًل من حممَّد السَّادس الَّذي غادر البالد على ابرجٍة بريطانيٍَّة إ ىل مالطة

 .(6)سلطاٍت للحكم
                                                           

 املصدر السَّابق نفسه. (1)
 (.89   87انظر: يهود الدُّوَّنة، د. النُّعيمي، ص ) (2)
 (.90املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
 (.94املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
 (.1/112انظر: حاضر العامل اإل سالمي ) (5)

 ق نفسه.املصدر السَّاب (6)
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اًب مثقَّفًا كما يليق بساللة بين عثمانكان اخلليف لة  ،ة عبد اجمليد رجاًل مهذَّ وقد أصبح يف نظر األتراك الص  
اث والتَّاريخ العثماين اإل سالمي لقاء نظرة عليه ،احليَّة ابلَّتُّ  ،وحتيَّته كلَّ مجعةٍ  ،وكانت مجاهري إ ستانبول هترع إل 

دراك مكانة منصبه السَّاميةوكان اخلليفة مد ،وهو يف طريقه ألداء الفريضة وعراقة السُّاللة الَّيت  ،ركًا متام اإل 
 .واثنيًة يتقلَّد سيف السُّلطان سليمان القانوين ،فكان مرًَّة يرتدي عمامة حممَّد الفاتح ،ينتمي إ ليها

 ،مانل عث، وتعلُّقهم آبأو يسمع عن حمبَّة النَّاس ،فما كان ليطيق أن يرى ،استشاط مصطفى كمال غيظاً 
وحكم مصطفى كمال  ،مثَّ خفَّض خمصَّصاته للن  صف ،فمنع اخلليفة من اخلروج للصَّالة ،والسَّلطنة ،وابخلالفة

 .وضمن أتييد الدُّول العظمى لسياسته التَّعسُّفيَّة ،البالد ابحلديد والنَّار
وكان على ثقٍة اتمٍَّة من أن  ،م1924اذار/ مارس  3ىل اجتماٍع يف دعا مصطفى كمال اجلمعيَّة التَّأسيسيَّة إ  

وطرح على اجلمعيَّة  ،أحدًا يف اجلمعيَّة التَّأسيسيَّة   الَّيت مل يبق منها سوى امسها   لن جيرؤ على معارضته
وقد أجيز القرار الَّذي مشل نفي  (1)«هذا الورم من القرون الوسطى»مشروع قرار إب لغاء اخلالفة الَّيت أمساها 

وانطفأت على يد مصطفى كمال شعلة اخلالفة الَّيت كان املسلمون طيلة  ،التَّايل دون مناقشةٍ اخلليفة يف اليوم 
 .(2)واستمرار كياهنم ،القرون يستمدُّون من بقائها رمز وحدهتم

، فقد فرضت لقد كان مصطفى كمال ينف  ذ خمطَّطًا مرسومًا له يف املعاهدات الَّيت عقدت مع الدُّول الغربيَّة
فقبلت شروط الصُّلح واملعروفة بشروط كرزون األربع  ،م على تركيَّا1923ه / 1340زان سنة معاهدة لو 

 :وهي «وهو رئيس الوفد اإل جنليزي يف مؤمتر لوزان»
 .  قطع كل   صلٍة لَّتكيَّا ابإل سالم 1
 .  إ لغاء اخلالفة اإل سالميَّة إ لغاًء اتمَّاً  2
 .ومصادرة أموال اخلليفة ،إل سالم من البالدوا ،وأنصار اخلالفة ،  إ خراج اخلليفة 3
اذ دستوٍر مدين ٍ بداًل من دستور تركيَّا القدمي 4  .(3)  اَّت  

 :فقال ،وعمَّ االستياء الشَّديد على العامل اإل سالمي   فشوقي الَّذي مدحه سابقاً بكى اخلالفة
 َأغاين  الُعْرس  َرْجَع نُواح  َعاَدْت 

 

 مل   اأَلف َْراح  ونُع ْيت  َبنْيَ َمَعا 
 

 ُكف  ْنت  يف  لَْيل  الزَّفاف  ب ثَ ْوب ه  
 

ْصباح     فَن ْمت  ع ْنَد تَ بَ لُّج  اإل 
 

 ذ ٌن َوَمَناب رآْت َعَلْيك  مَ َضجَّ 
 

 َوَبَكْت َعَلْيك  مَمَال ٌك َونَواح   
 

                                                           
 (.110انظر: التَّاريخ العثماين يف شعر أمحد شوقي حملمَّد أبو غدَّة، ص ) (1)
 املصدر السَّابق نفسه. (2)
 (.287انظر: اتريخ الدَّولة العثمانيَّة، د. علي حسُّون، ص ) (3)



440 
 

َةٌ   َوم ْصُر َحز يْ َنةٌ  ،اهلْ ْنُد َواهل 
 

َْدَمٍع َسحَّا    ح  تَ ْبك ي َعَلْيك  مب 
 

 ، َواْلع َراُق َوفَار سٌ َوالشَّاُم َتْسَألُ 
 

 َأحَمَا م َن اأَلْرض  اخل  الَفَة َماح   
 

ُرٍَّة َمْوُءوَدةٍ   اَي للر  َجال  حل 
 

 ر يْ َرٍة َوُجَناحقُت َلْت ب َغرْي  جَ  
 

وابحلديد والَّنار أن ينقل  ،مٍ مثَّ انربى شوقي يوجه التَّقريع والنَّقد الشَّديد إ ىل أاتتورك الَّذي يريد جبرَّة قل 
 :ومن جذورهم العميقة يف الشَّرق إ ىل االنتظار على أبواب الغرب ،إ ىل أوربَّة آسيااألتراك رغم أنوفهم من 

َنُة َعاب ثٍ َبَكت  الصَّ   الُة َوت ْلَك ف ت ْ
 

لشَّ رْع  ع ْرب ْيد الَقَضاء  َوقَاح     اب 
 

 أَْفََّت ُخَزْعبَ َلًة َوقَاَل َضالَلةً 
 

 َوأََتى ب ُكْفٍر يف  الب الد  بَ َواح   
 

ُم ف ْقُههُ   إ نَّ الَّذ ْيَن َجَرَى َعَلْيه 
 

الح    َبٍة َوس   ُخل ُقوا ل ف ْقه  َكت ي ْ
 

 ، والُقَرىوالَعَقائ دَ  ،نَ َقل الشََّرائ عَ 
 

 والنَّاس نَ ْقَل َكَتائ َب يف السَّاح   
 

َولَّه  أُمُّهُ 
ُ
 تَ رََكْتُه َكالشََّبح  امل

 

 مل َتْسُل بَ ْعُد ع َباَدة اأَلْشَباح   
 

 َغرَّْتُه طَاَعاُت اجلُُموع  وَدْوَلةٌ 
 

ْراَتح   
ُ
 (1)َوَجَد السَّواُد هَلا َهَوى امل

 

 ،واستسالمها للطُّغاة املستبد  ين ،ومل يَّتك شوقي أن يبني   سبب ظهور هؤالء املتسل  طني إ ىل جهل الشُّعوب
 :فقال

 َزَوالُه يف  َزلَّةٍ جَمُْد األُمْور  
 

 ال تَ رُْج المسْ ك  اب ْأُلُمْور  ُخُلودا 
 

ْسل م نْيَ ع َصابةٌ 
ُ
 َخَلَعْتُه ُدْوُن امل

 

 ملَْ جَيَْعُلوا ل ْلُمْسل م نْيَ ُوُجوَدا 
 

 َن َذل َك َعْن َسَواٍد َغاف لٍ يَ ْقُضو 
 

 ُخل َق السَّواُد ُمَضلَّاًل وَمُسْوَدا 
 

دْ  ىَل إ ين   َنَظْرُت إ    الشُُّعْوب  فَ َلْم َأج 
 

 كاجلَْهل  َداًء للشُُّعْوب  ُمبْيَدا 
 

َسلَُّط جَمْل ساً َوإ َذا َسىَب ا
ُ
 ْلَفْرُد امل

 

 (2)أَْلَفْيَت َأْحَراَر الر  َجال  َعب ْيَدا 
 

التَّغريب ودخلت تركيَّا لعمليَّات  ،وابتعد عن اخلطوط اإل سالميَّة ،لقد نفَّذ مصطفى كمال املخطَّط كامالً 
، ويف عام وعهد بشؤوهنا إ ىل وزارة املعارف ،م1924ه / 1343؛ فألغيت وزارة األوقاف سنة البشعة

وواجهت كلَّ  ،وقضت احلكومة يف قسوٍة ابلغٍة على كل   تيَّاٍر ديين ٍ  ،م أغلقت املساجد1925ه / 1344
ومل  ،حدَّدت عدد املساجد (م1932   1931ه / 1351   1350)ويف عام  ،نقٍد ديينٍ  لتدبريها ابلعنف

                                                           
 (.112انظر: التَّاريخ العثماين يف شعر أمحد شوقي، ص ) (1)
 (.1/112محد شوقي )انظر: الشَّوقيَّات ديوان أ (2)
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أنَّ الرُّوح اإل سالميَّة  :وأعلن ،مَّت 500تسمح بغري مسجٍد واحٍد يف كل   دائرٍة من األرض يبلغ حميطها 
 .تعوق التَّقدُّم

فخفَّض عدد الواعظني الَّذين تدفع هلم الدَّولة أجورهم إ ىل  ،ومتادى مصطفى كمال يف هتجُّمه على املساجد
ناعيَّة ،عظٍ ثالمثئة وا  ،وأمرهم أن يفسحوا يف خطبة اجلمعة جمااًل واسعًا للتَّحدُّث عن الشُّؤون الز  راعيَّة والص  

اي صوفيا آ، وحوَّل أوَّهلما وهو مسجد وأغلق أشهر جامعني يف إ ستانبول .وََكْيل املديح له ،وسياسة الدَّولة
 .تودعوهو مسجد الفاتح إ ىل مس ،وحوَّل اثنيهما ،إ ىل متحفٍ 

عن القانون السُّويسري  وحلَّ حملَّها قانوٌن مدين  أخذته حكومة تركيَّا ،أمَّا الشَّريعة اإل سالميَّة فقد استبدلت
ت التَّقومي اهلجريَّ  .م1926ه / 1345عام  ، فأصبح عام واستخدمت التَّقومي اجلريغوري الغرب ،وغريَّ

 .م1926حملَّه عام  ، وحلَّ ه  ملغيَّاً يف كل   أحناء تركيَّا1342
وغريَّ نصَّ الَقَسم  الَّذي  ،م أغفل النَّصُّ على أنَّ تركيَّا دولٌة إ سالميَّةٌ 1928ه / 1347ويف دستور عام _ 

فأصبحوا يقسمون بشرفهم على أتدية الواجب بداًل من أن حيلفوا  ،يقسمه رجال الدَّولة عند توليهم ملناصبهم
 .بلكما كان عليه األمر من ق  ،ابهلل
ت احلكومة العطلة الرَّمسيَّة فلم يعد اجلمعة1935ويف عام _  بل أصبحت العطلة الرَّمسيَّة للدَّولة يوم  ،م غريَّ

 .ثننيبت وتستمرُّ حَّتَّ صباح يوم االوأصبحت عطلة هناية األسبوع تبدأ منذ ظهر يوم السَّ  ،األحد
بل إ نَّ كل  يَّة الشَّريعة يف جامعة  ،مثَّ متَّ إ لغاؤه ،دارس اخلاصَّةوأمهلت احلكومة التَّعليم الد  يينَّ كل  يًَّة يف امل _ 

 .م1933ه / 1352، والَّيت أغلقت عام إ ستانبول بدأت تقل  ل من أعداد طالهبا
وأمرت بلبس  ،فأصدرت قرارًا إب لغاء لبس الطَّربوش ،وأمعنت حكومة مصطفى كمال يف حركة التَّغريب _ 

 .(1)ابلدَّولة األوربيَّةالقبَّعة تشبُّهاً 
م بدأت احلكومة تفرض إ جبارايًَّ استخدام األحرف الالتينيَّة يف كتابة اللُّغة 1929ه / 1348ويف عام 

وحذفت من  ،والكتب تصدر ابألحرف الالتينيَّة ،وبدأت الصُّحف .الَّتُّكيَّة بداًل من األحرف العربيَّة
وأمَّا  ،وحرَّم استعمال احلرف العرب لطبع املؤلَّفات الَّتُّكيَّة ،واللُّغة الفارسيَّة ،ةالكل  يَّات التَّعليم ابللُّغة العربيَّ 

 ،واهلند ،وفارس ،فقد صد  رت إ ىل مصر ؛الكتب الَّيت سبق ملطابع إ ستانبول أن طبعتها يف العهود السالفة
وما بينها وبني املسلمني يف سائر  ،وهكذا قطعت حكومة تركيَّا ما بني تركيَّا وماضيها اإل سالمي من انحيةٍ 

 .(2)واإل سالميَّة من انحيٍة أخرى ،البلدان العربيَّة

                                                           
 (.1/115انظر: حاضر العامل اإل سالمي ) (1)
 املصدر السَّابق نفسه. (2)
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خني من أنَّ لغة واستغلَّ ما اندى به بعض املؤر    ،وأخذ أاتتورك ينفخ يف الشَّعب الَّتُّكي روح القوميَّة _
أبنَّ  :فقال ،صلٍة ابللُّغة الَّتُّكيَّةأصحاب احلضارة القدمية يف بالد ما بني النَّهرين كانت ذات  السُّومري  ني

ه من ق َيٍم بعد أن حارب كلَّ نشاٍط  ؛األتراك هم أصحاب أقدم حضارٍة يف العامل ليعو  ضهم عمَّا أفقدهم إ ايَّ
 .(1)ومعناه أبو األتراك «أاتتورك»وخلع مصطفى كمال على نفسه  ،إ سالمي ٍ 

وأقيمت التَّماثيل ألاتتورك يف  ،فازدهرت الفنون ،وعملت حكومته على االهتمام بكل   ما هو أورب   _
ووفد إ ىل تركيَّا عدٌد كبرٌي من الفنَّانني أغلبهم  ،واملوسيقا ،وزاد االهتمام ابلرَّسم ،ميادين املدن الكربى كل  ها

 .(2)والن  مسا ،من فرنسا
وأطلق هلا  ،الرَّجل على املرأةوألغت قوامة  ،وأمرت ابلسُّفور ،وعملت حكومته على إ لغاء حجاب املرأة _

 .والرَّقص ،واملسارح املختلطة ،وشجَّع احلفالت الرَّاقصة ،واملساواة ،العنان ابسم احلر  يَّة
هامن ابنة أحد أغنياء أزمري الَّذين كانوا على صلٍة كبريٍة مع اليهود من سكَّان  «لطيفة»ويف زواجه من  _

ع على نبذ العادات اإل سالميَّةأجرى مراسم الزَّواج على الطَّ  ،أزمري وطاف  ،واصطحبها ،ريقة الغربيَّة كي يشج  
وترتدي أحدث األزايء املعينة على التَّربُّج  ،َّتتلط مع الر  جال ،وهي ابدية املفاتن ،هبا أرجاء البالد

 .(3)الصَّارخ
 .(4)وأمر أن يكون األذان ابللُّغة الَّتُّكيَّة ،ومدلوالته ،ففقد كلَّ معانيه ،إ ىل اللُّغة الَّتُّكيَّة القرآنوأمر بَّتمجة  _
وجرى تنقية  ،وأعيد كتابة التَّاريخ من أجل إ براز املاضي الَّتُّكي القومي ،عمل على تغيري املناهج الد  راسيَّة _

 .واستُبدلت بكلماٍت أوربيٍَّة التينيٍَّة قدميةٍ  ،والفارسيَّة ،اللُّغة الَّتُّكيَّة من الكلمات العربيَّة
وأمعنت حكومتها يف  ،والعرب    ،وانفصلت عن العامل اإل سالمي ،وأعلنت الدَّولة عزمها يف التَّوجُّه حنو أوربَّة _

 .(5)اإل سالميَّة ئاستدابر اإل سالم حَّتَّ حاربت بقسوٍة أيَّ حماولة ترمي إ ىل إ حياء املباد
 ،واهلند اإل سالميَّة ،وإ يران ،انوأفغانست ،وكانت خطوات مصطفى كمال هذه بعيدة األثر يف مصر

ام الثَّقافة االستعماريَّة  ،إ ذ أاتحت الفرصة لُدعاة التَّغريب ؛ويف كل   مكاٍن من العامل اإل سالمي    ،وتركستان وخدَّ
له  فقد هلَّلت ،والنَّهضة املزعومة ،وأن يضربوا املثل بَّتكيَّا يف جمال التَّقدُّم ،الصَّدارة أن ينفذوا إ ىل مكان

                                                           
 املصدر السَّابق نفسه. (1)
 (.432   428انظر: املسألة الشَّرقيَّة للدُّسوقي، ص ) (2)
 (.1/116انظر: حاضر العامل اإل سالمي ) (3)
 املصدر السَّابق نفسه. (4)
اهات  (5)  (.2/100الوطنيَّة حملمَّد حسني )انظر: االّت  
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ياسة ،صحف مصر   األهرام اهات املضادَّة لإل سالم ،والس    ،واملدعومة من النُّفوذ الغرب    ،واملقطَّم   ذات االّت  
 .واملاسوين ،واليهودي

ليس لَّتكيَّا » :ونشرت له أقوال ،ووافقت عمَّا ابتدعه ،لقد برَّرت تلك الصُّحف تصرُّفات كمال أاتتورك
إ نَّ ارتقاء  :فقال ،ذات يوٍم يف يده القرآنألقى » :مصطفى كمال   :وأنَّه   أي «اجلديدة عالقٌة ابلد  ين

 «.وقواعد ُسنَّت يف العصور الغابرة ،الشُّعوب ال يصلح أن ينفَّذ بقوانني
لقد كانت حكومة تركيَّا العلمانيَّة الكماليَّة   هي كما وصفها األمري شكيب أرسالن   ليست حكومة ال 

سواٌء  ،بل هي دولٌة مضادٌَّة للد  ين كاحلكومة البلشفيَّة يف روسيا ،وإ جنلَّتا فحسب ،طراز فرنسادينيًَّة من 
 ،وزي   رجال الد  ين ،إ ذ إنَّه حَّتَّ الالدينيَّة يف الغرب بثوراهتا املعروفة مل تتدخَّل يف حروف األانجيل ؛بسواءٍ 

 .(1)وتلغ  الكنائس ،وطقوسهم اخلاصَّة
ويج هلذه الر  دَّة مثلما كان له دوره البارز يف تشجيع أاتتورك على وكان لإل عالم ا ليهودي   دوٌر كبرٌي يف الَّتَّ

وكانت تزي  ن له: أنَّ ما يقوم به من املذابح الوحشيَّة ضدَّ املسلمني ليست  ،البطش أبي   معارضٍة إ سالميَّةٍ 
واملناداة ابحلر  يَّة الفاجرة للمرأة  ،ه ابلغرب الصَّلييبكما كانت منربًا لكل   دعوات التَّشبُّ   ،سوى معارك بطوليَّة

ويج لفنون االحنالل اخللقي معتربةً  ،الَّتُّكيَّة  ،والز  ىن ليست إ ال مظاهر للتَّمدُّن ،واملقامرة ،أنَّ شرب اخلمر :والَّتَّ
 .(2)والتَّحضُّر

وكان ألسلوبه  ،ام يف العامل اإل سالمي   أنَّ مصطفى كمال أصبح َّنوذجًا صارخًا للحكَّ  :إ نَّ احلقيقة املرَّة
كما أنَّه أعطى االستعمار الغربَّ مرب  راً كافيًا للقضاء   ،االستبدادي   الفذ   أثره يف سياسات َمْن جاء بعده منهم

فريقي ،على اإل سالم  ،وإ خراجها من دينها ،فإ نَّ فرنسا مثاًل برَّرت حرصها على تنصري بالد الشَّمال اإل 
 .(3)أنفسهم وإ سالمها أبنَّه ال جيب عليها أن حتافظ على اإل سالم أكثر من األتراك املسلمني ،قيدهتاوع

 .خرهتم بدنياهم الزَّائلةآثرٍي من احلكَّام الَّذين ابعوا لقد أصبح مصطفى كمال زعيماً روحيَّاً لك
وظهرت أهمُّ الثَّورات يف املنطقة  ،عادي لإل سالمقاد املسلمون ثوراٍت مسلَّحًة ضدَّ احلكم العلماين   الَّتُّكي   امل

ٍة منقطعة النَّظري1349ام مثَّ يف منيمني ع ،ه 1344اجلنوبيَّة الشَّرقيَّة عام   ،ه  وقد قمعها الكماليُّون بشدَّ
ً وعلميَّاً  ،وذهب ضحيَّتها عدٌد كبرٌي من العلماء  .وأمهلت املنطقة اقتصادايَّ

وقد كتب العديد من  ،وتالميذه من بعده ،الشَّيخ بديع الزَّمان سعيد النَّورسي وقامت حركة النُّور بزعامة
 ،الكمالي  ني مبادئومقاومة  ،يف سبيل التَّوعية اإل سالميَّة «رسائل النُّور»الرَّسائل اإل سالميَّة حتت عنوان 

                                                           
 (.573انظر: العلمانيَّة، د. سفر احلوايل، ص ) (1)
 (.1/117انظر: حاضر العامل اإل سالمي ) (2)
 (.573انظر: العلمانيَّة، د. سفر احلوايل، ص ) (3)
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الح ،والعلمانيَّة  ،وقد حاول أاتتورك استمالته .نواقتصر جهادها على الل  سا ،ومل تعمد حركته إ ىل محل الس  
ا تثري الفرقة بني أعضاء اجمللس ،ونفاه  :فأجابه ،واستنكر دعوته النَّاس إ ىل الصَّالة مدَّعياً: أهنَّ

ا هي يف الصَّالة» وحكم اخلائن  ،وإ نَّ الَّذي ال يصل  ي خائنٌ  ،إ نَّ أعظم حقيقٍة تتجلَّى بعد اإل سالم إ َّنَّ
مه مبؤامرٍة لقلب نظام احلكم مثَّ  ،فسجنه ،(1)«مردودٌ  ولكنَّ دعوته استمرَّت يف االنتشار سرَّاً  ،نفاه بعد أن اهتَّ

ومثل للمحاكمة مرًَّة أخرى بتهمة أاتتورك  ،ودوائر الدَّولة ،ومعسكرات اجليش ،بني صفوف اجلامعي  ني
 :وقال ،فوقف أمام احملكمة ،ابلدَّجَّال

ياسة  ،وبيانه القرآن،يتبادلون فيما بينهم حتيَّة  إ ن  ين ألعجب كيف يُ تَّهم أانسٌ ) ومعجزاته ابت  باعهم للس  
ر  يَّة مثَّ يعدُّ ذلك  ،وحقائقه يف وقاحٍة وإ صرارٍ  القرآن،على حني حيقُّ للمارقني االفَّتاء على  ،واجلمعيَّات الس  

 ،يشعَّ يف أفئدة ماليني املسلمني املرتبطني بدستوره الَّذي أيىب إ ال أن القرآنأمَّا نور  .ألنَّه حر  يَّة ؛أمراً مقدَّساً 
ياسة! ،واخلبث ،فهو خطورٌة ينهال عليها مجيع ألفاظ الشَّر     والس  

 :إ نَّين أقول مبنتهى ما أعطاين هللا من قوَّةٍ  :وتنكَّستم يف الكفر املطلق ،امسعوا اي من بعتم دينكم بدنياكم
 .(2)...«نَّاه أن جنعل رؤوسنا فداًء ألصغر حقيقٍة من حقائق اإل سالمفغاية ما نتم ،افعلوا ما ميكنكم فعله

ه  حني بدأت احلكومة تضطرُّ لالستجابة ملطالب الشَّعب املسلم 1367 عام وبقي حَّتَّ  ،فأعيد إ ىل منفاه
 .(3)خبصوص النَّشاط الد  يين

ه  مرَّة وعام 1349( لعام جلمهوريحزب الشَّعب ا)لقد ّتلَّت سياسة أاتتورك العلمانيَّة يف برانمج حزبه 
تَّة الَّيت رمست بشكل ستَّة أسهم على َعَلم   بادئوهي امل ،والَّيت نصَّ الدُّستور الَّتُّكيُّ  ،ه  مرًَّة اثنيةً 1355 الس  
 .(4)، سلطة الدَّولةالثَّورة ،العلمانيَّة ،الشَّعبيَّة ،اجلمهوريَّة ،القوميَّة :وهي ،احلزب

لقد أصيب مصطفى كمال قبل  .ه  بعد أن حقَّق علمانيَّة تركيَّا رغم أنف املسلمني1356ام تويف   أاتتورك ع
 :وكان السَّبب ،الٍم مزمنٍة ال تطاق، وكان يتعرَّض آلوفاته بسنني مبرٍض عضاٍل يف الكلية مل يعرف كنهه

، وتعرُّضه حلاالت من ه الطَّرفيَّةوالتهاب يف أعصاب ،ممَّا أدَّى إ ىل إ صابته بتليُّف الكبد ،إ دمانه شرب اخلمر
 ،واالنطواء   وقد تدهور يف املستوايت العليا للمخ     لذلك كان هذا الد  يكتاتور مثاًل فريداً يف القسوة ،بةآالك

 .(5)واألاننيَّة املدم  رة ،والتَّنكيل

                                                           
 (.1/117انظر: حاضر العامل اإل سالمي ) (1)
 (.1/122انظر: حاضر العامل اإل سالمي ) (2)
 ملصدر السَّابق نفسه.ا (3)
 (.1/116املصدر السَّابق نفسه ) (4)
 (.242انظر: املسألة الشَّرقيَّة، حممَّد اثبت الشَّاذيل، ص ) (5)
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وسار على هنج  ،ه  توىلَّ الر  ائسة رفيقه على الدَّرب العلماين عصمت إينونو1356وفاة أاتتورك عام بعد 
مثَّ دخلت يف هناية احلرب إ ىل جانب  ،وعند نشوب احلرب العامليَّة الثَّانية التزمت تركيَّا احلياد ،سياسة أاتتورك

 ،ودخلت يف املعاهدات معها ،بت تركيَّا من الوالايت املتَّحدةوبعد انتهاء احلرب العامليَّة الثَّانية تقار  ،احللفاء
وظهرت األزمات االقتصاديَّة العنيفة الَّيت تزايد خطرها  ،وأقامت أمريكا على األراضي الَّتُّكيَّة قواعد عسكريَّةً 

 يوماً بعد يوٍم، وازداد التَّضخُّم املايل.
ه  من انشقاق داخل 1366أ احلزب الد  ميقراطيُّ عام فنش ،ومسحت الدَّولة بتشكيل أحزاب علمانيٍَّة جديدةٍ 

ياسة  ،وفاز يف االنتخاابت بدغدغة عواطف النَّاس ،صفوف حزب الشَّعب اجلمهوري   نفسه وقد تبىنَّ الس  
كما أصبح عدانن مندريس رئيساً   ،ه 1374اير رئيسًا للجمهوريَّة عام وأصبح رئيسه جالل اب ،األمريكيَّة

 .صبح منصب رئيس الوزراء يفوق يف األمه  يَّة منصب رئيس اجلمهوريَّةوأ ،للوزراء
زب فُحلَّ احل ،وتوجَّهت االنتقادات للحزب احلاكم ،والكوارث االقتصاديَّة يف تردٍ  مستمر ٍ  ،وبقيت األزمات

ر هو احلزب خآ، ولكنَّه تشكَّل ابسٍم الكماليَّة بادئه  حبجَّة معارضته امل1368القوميُّ الَّذي ظهر عام 
وضي  ق على  ،وفرضت غراماٌت فادحٌة على الصَّحفي  ني الَّذين حيطُّون من قدر احلكومة ،القوميُّ اجلمهوريُّ 
ت قيوٌد على االجتماعات عام وفرض ،واملوظَّفني املدني  ني بصورٍة عامَّةٍ  ،والقضاة ،أساتذة اجلامعات

 .ه 1376
مهم  «مؤامرة الضُّبَّاط الت  سعة»كثرٍي من األبرايء ابالشَّتاك مبا مس  ي   ووجَّه احلزب الد  ميقراطي التُّهمة إ ىل واهتَّ

وقد حصل ابلفعل بعض  ،جانب املنظَّمات الد  ينيَّة اإل سالميَّة وامليل إ ىل ،العلمانيَّة مبادئابالرتداد عن 
اجع عن بعض العداء ضدَّ اإل سالم بفعل الضَّغط اإل سالمي  .(1)الَّتَّ

اهاته العلمانيَّة منذ االنتقال إ ىل ظاهرة التَّعدُّد احلزبحَّتَّ إ    ،نَّ حزب الشَّعب اجلمهوري بدأ يغري   من اّت  
هليَّات  .ومعهد العلوم اإل سالميَّة يف أنقرة ،حيث وافق احلزب على إ نشاء كل  يَّة اإل 

ر 14ميَّة يف انتخاابت واعتمد احلزب الد  ميقراطيُّ على اجلماعات اإل سال وكان سببًا رئيسيًَّا يف  ،م1950أايَّ
وفضاًل عن ذلك اعتمدت أحزاٌب أخرى على اجلماعات السَّالفة  ،فوزه على حزب الشَّعب اجلمهوري

 .م1980   1961املدَّة الواقعة بني مثل حزب العدالة يف  ،الذ  كر
 .ت من الرَّأي العام   اإل سالمي   فإ نَّه استمدَّ قوَّته يف الثَّمانينيا ؛وأمَّا حزب الطَّريق املستقيم

                                                           
 (.1/120انظر: حاضر العامل اإل سالمي ) (1)



448 
 

وبدأ  ،وَغريَّ مفهومه عن العلمانيَّة ،وركب حزب العمل القومي بزعامة ألب أرسالن توركش املوجة اإل سالميَّة
 القرآن،دليلنا )م 1987هذا احلزب يف انتخاابت عام  وكان شعار ،ابلتَّقرُّب من الرَّأي العام   اإل سالمي   

 .(1)(وهدفنا الطُّوران
إ الَّ أنَّ العمل اإل سالميَّ املنظَّم الَّذي شقَّ طريقه يف تلك األمواج العلمانيَّة املتالطمة يظهر جليًَّا مع ظهور 

 .حزب السَّالمة الوطين

 :كانت احلركة اإِلسالميَّة يف تركيَّا قبل ظهور حزب السَّالمة الوطين تتكوَّن من 
اث اإل سالمي مبفهومه اخلاص   هبم ،ةاملتصو  فة املناوئة للحركة الكماليَّ  _ وواصلوا  ،وهؤالء حافظوا على الَّتُّ

وكان هدف هذه احلركة هو احلفاظ على العبادات اإل سالميَّة يف نفوس الرَّأي العام    ،سرَّاً  القرآنحتفيظ 
 ،خلطباء لإل كثار منهموا ،ويف هذا اجملال قاموا بتكوين مجعيَّاٍت لإل نفاق على طالب مدارس األئمَّة ،الَّتُّكي

 .احلزب الكمايل وتعويض النَّقص الَّذي نتج عن اختفاء الدُّعاة اإل سالمي  ني عندما اصطدم هبم
مام املصلح الكبري سعيد النَّورسي _ والَّيت تركَّزت جهودها على الدَّعوة  ،والَّيت تُعرف حبركة النُّور ،حركة اإل 

ميان ابهلل وحماربة املاد  يَّة امللحدة، واالهتمام بَّتبية اجليل، وابتعد الكثري من أتباعها عن  ،واليوم االخر ،إ ىل اإل 
ياسة  .(2)الس  

ياسي  ت تقدَّم اإل سالميُّون املؤمنون بضرورة خوض املعَّتك الس   عندما حتصَّلت تركيَّا على نوٍع من احلر  ايَّ
وقد  ،حيث قام على أتسيسه يونس عارف ،م1970وطين يف كانون الثَّاين عام بتأسيس حزب الن  ظام ال

غار وتوسَّع  ،واحلرفي  ني والر  جال املتدي  نني يف األانضول ،جاء دعم هذا احلزب بصورٍة رئيسيٍَّة من التُّجَّار الص  
اً  ٍة قصريٍة جدَّ  وقد جاء يف بيان التَّأسيس ما ،وبدأ يشك  ل هتديدًا خطريًا لألحزاب العلمانيَّة ،احلزب يف مدَّ

 :يلي
 ،فإ نَّ أمَّتنا العظيمة الَّيت هي امتداد ألولئك الفاحتني الَّذين قهروا اجليوش الصَّليبيَّة قبل ألف سنة :أمَّا اليوم»

وخاضوا حرب  ،سنة 400أولئك الذين قرعوا أبواب فينا قبل  ،سنة 500والَّذين فتحوا إ ستانبول قبل 
وقوَّهتا مع  ،ّتد  د عهدها ،قة حتاول اليوم أن تنهض من كبوهتاهذه األمَّة العري .االستقالل قبل مخسني سنة

األمَّة الَّيت متلك  ،إ نَّ حزب الن  ظام الوطين سيعيد ألمَّتنا جمدها التَّليد (،حزب الن  ظام الوطين)حزهبا األصيل 

                                                           
 (.187   184انظر: احلركة اإل سالميَّة احلديثة يف تركيا، د. أمحد النُّعيمي، ص ) (1)

اهات الفكر اإل سالمي املعاصر، البحرين )435مل الرَّئيسية التَّارخييَّة والفكريَّة حلزب السَّالمة، عبد احلميد حرب، ص )انظر: املعا (2)  م(. 1985( ندوة اّت  
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ذي ميث  ل احلاضر املتمث  ل وإ ىل رصيدها الَّ  ،والفضائل يضاف إ ىل رصيدها التَّارخيي    ،رصيداً هائاًل من األخالق
 .(1)«وقضية وطنه ،يف الشَّباب الواعي املؤمن بقضيَّته

 :وقدَّم حزب النِ ظام برانمج عمله يف منظومٍة من األفكار ميكن ِإجيازها يف اآليت 
قومي يقضي أبن والواجب ال ،واألمر الطَّبيعي ،  مجيع املؤسَّسات اهلامَّة يف تركيَّا يف أيٍد غربيٍَّة غري وطنيَّةٍ  1

 .تعود هذه املؤسَّسات إ ىل أصحاهبا
 ،والقوى اخلارجيَّة املؤث  رة حتاول إ بعادهم عن حمورهم احلقيقي إ ىل حموٍر غريبٍ  ،  عاش النَّاس أربعني سنةً  2

 (فطرة هللا)وحمورهم األصيل  ،وال بدَّ من إ رجاع النَّاس إ ىل طبيعتهم ،وعنٍت شديدين ،فوقع النَّاس يف ضيقٍ 
 .ويتخلَّصوا من عقائدهم ،حَّتَّ يستقيم أمرهم

والوسط هي من اخَّتاع املاسونيَّة، والصَّهيونيَّة، وكلُّها  ،واليسار ،  إ نَّ التَّسميات املعاصرة مثل اليمني 3
دَّ وأنه ال ب ،مؤسَّساٌت اتبعٌة لغرٍض واحٍد، وهو أن تنحرف تركيَّا عن خط  ها احلضاري   الَّذي عمره ألف سنة

 .والعودة إ ىل اخلط   األصيل الَّذي يصل املاضي التَّليد ابلغد املشرق ،من التَّخلُّص من هذه األمساء الغريبة
وشهوة  ،فجميع األحزاب تقوم على أساس التَّسلُّط ،  إ نَّ حزب الن  ظام الوطينَّ ال يشبه األحزاب األخرى 4

 .والعمل يف سبيل الوطن ،ة هللايبتغي مرضا ،وحنن نقوم على أساٍس جديدٍ  ،احلكم
واليهود بشكٍل ال يناسب  ،وضعته شرذمٌة من احلاقدين من الصَّليبي  ني ،  إ نَّ نظام التَّعليم يف تركيَّا فاسدٌ  5

غايته فصل تركيَّا عن ماضيها  ،أو دينيَّةٍ  ،أو أخالقيَّةٍ  ،األمَّة فهو يسقط من حسابه كلَّ قيمٍة معنويَّةٍ 
 ،ويدم  روا البالد ،وهبذه الطَّريقة فقط يستطيعون أن يقتلوا اجليل ،وقيمتها ،وسلخها عن دينها ،اإل سالمي   

وأنَّ النَّهضَة ال بدَّ أن تقوم على أنقاض الد  ين   ،وحنن نسمع أنَّ تركيَّا جزٌء من أوربَّة ،لقد مرَّت مخسون سنة
 .ودولة القس    ،ةأنَّ اإل سالم خيتلف عن الكنيس :كما حصل يف الغرب متناسني

وحتاول إ غالق معاهد  ،  يف الوقت الَّذي متنع الدَّولة فيه توزيع الكتب على املعاهد اإل سالميَّة العالية 6
ومثنًا للمشروابت الَّيت توزَّع  ،واملمث  لني ،تنفق املاليني على املسارح القرآن،ومدارس تعليم  ،واخلطابة ،األئمَّة

تدرَّس   ؛ت الَّذي تعَّتض الدَّولة على الطَّالبات اللَّوايت يلبْسَن احلجاب على رؤوسهنَّ ويف الوق .يف السَّفارات
أو ضجٍَّة. وهذا يعين أنَّ حزب الن  ظام الوطين أكَّد العودة إ ىل  ،كُتب الالهوت يف كل   مكاٍن دوَّنا رقابةٍ 

 .(2)اإل سالم احلقيقي   

                                                           
 (.126انظر: احلركة اإل سالميَّة احلديثة يف تركيا، ص ) (1)

 (.127انظر: احلركة اإلسالمية احلديثة يف تركيا، ص ) (2)
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وحير  كه يف  ،والنَّشاط ،تحمَّلوا هذا الصَّوت الفيتَّ الَّذي يتدفَّق ابحليويَّةوالعلماني  ني يف تركيَّا مل ي ،إ نَّ اليهود
ميان العميق ابإل سالم ذار آذلك حترَّك اجليش الَّتُّكيُّ يف ول ،وبضرورة رجوع الشَّعب الَّتُّكي   إ ليه ،قضاايه اإل 

الَّيت  ؛ احملكمة الدُّستوريَّةوأحال قضيَّة حزب الن  ظام الوطين إ ىل ،م بسبب نشاط حزب العمَّال1971
 .(1)م1971مارس  21راً حبل   احلزب يف أصدرت قراراً جائ

 :وقد جاء يف قرار حمكمة أمن الدَّولة العليا ما يلي 
 .وتصرُّفاته َّتالف الدُّستور الَّتُّكيَّ  ،الَّيت قام عليها احلزب بادئ  إ نَّ امل 1
 .وإ قامة حكومٍة إ سالميَّةٍ  ،د  العمل على إ لغاء العلمانيَّة يف البال 2
 .واحلقوقيَّة الَّيت تقوم عليها البالد ،واالجتماعيَّة ،  قلب مجيع األسس االقتصاديَّة 3
 .أاتتورك مبادئ  العمل ضدَّ  4
 .  القيام ببعض التَّظاهرات الد  ينيَّة 5

زب أن يعمل من خالل أي   حزٍب أنَّه ال حيقُّ ألي   شخٍص من شخصيَّات احل :وجاء يف حكم احملكمة أيضاً 
سوا أيَّ حزٍب جديدٍ  ،سياسيٍ  اخر حوا أنفسهم ألي   انتخاابٍت قادمةٍ  ،وال أن يؤس   ولو بشكٍل  ،وال أن يرش  

 .(2)وإ غالقه كانت ستَّة عشر شهراً فقط ،أنَّ املدَّة بني نشوء احلزب :وهذا يعين .مستقل  ني ملدَّة مخس سنواتٍ 
والعلمانيَّة يف تركيَّا ظهر اجملاهد الكبري جنم الد  ين  ،واملشادَّة العنيفة بني اإل سالم ،السَّاخنةويف تلك األحداث 

م وقبل أتسيس حزب السَّالمة  1972ب عام آ 2، ففي أربكان خيوض املعارك الفكريَّة مع العلماني  ني
وضيح املهمَّ األكثر مالءمًة جلعل الدُّستور يف رأينا أنَّ التَّ » :فقال ،الوطين حتدَّث أربكان يف اجمللس الوطين

 ،واملعتقد ،وحقوق الفكر ،ال بدَّ أن تكون هناك موادُّ دستوريٌَّة مناسبٌة قبل حتديد احلركات ،دستوراً دميقراطيَّاً 
 مثل ويف ،األساسيَّة للدُّستور بادئوالَّيت تتعارض مع امل ،وهكذا من املمكن إ جياد مناٍخ للتَّطبيقات احلاليَّة

ومن مثَّ لتأخذ  ،وتنمو ،وإ نَّ دولتنا لتسعى ،على املرء أن يتكلَّم عن وجود فكر احلر  يَّة واملعتقد ،احلالة هذه
 .(3)«مكانتها بني األقطار احلضاريَّة يف العامل

وكان يقصد  ،واملعتقد كان أربكان يرى: أنَّ الن  ظام الد  ميقراطيَّ ال يعدُّ دميقراطيًَّا بدون احلقوق، وحر  يَّة الفكر
و  «مجهوريت»وقد َفسَّرت كل  من صحيفيت  ،من وراء ذلك احلر  يَّة التَّامَّة الستخدام نشر األفكار اإل سالميَّة

ا ذريعٌة الستخدام الد  ين ألغراٍض سياسيَّةٍ  ،العلماني  تني تصرحيات «ملليت»  .(4)وأقوال أربكان أبهنَّ
                                                           

 (.128در السَّابق نفسه، ص )املص (1)
 (.128انظر: احلركة اإل سالميَّة احلديثة يف تركيا، ص ) (2)

 (.128انظر: احلركة اإل سالميَّة يف تركيا، د. النُّعيمي، ص ) (3)
 (.128املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
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وردَّ على احلملة  ،واستفاد من الثَّغرات املوجودة يف الدُّستور الَّتُّكي ،العلمانيَّةلقد هاجم جنم الد  ين أربكان 
 ،والعلمانيَّة ،والد  ميقراطيَّة ،إ نَّ مصطلحات القوميَّة» :فقال ،اإل عالميَّة العلمانيَّة املوجَّهة ضدَّ أطروحاته

إ نَّ هذا من املمكن  ،إ ىل املادَّة الثَّانية من الدُّستور والَّيت تقوم عليها شخصيَّة الدَّولة استناداً  ،واالجتماعيَّة
ويف هذا اجملال وبصورٍة خاصٍَّة  ،وتفسري املعارضة يف املمارسة ،توضيحه أبنَّ هذه املادَّة ال تسمح ابستخدام

ا حباجٍة إ ىل حتديدها بطريقٍة تقوم على اح :وهذا يعين ،مصطلح القوميَّة حباجٍة إ ىل توضيحٍ  َّتام مجيع القيم أهنَّ
 .(1)«والتَّقاليد ،الرُّوحيَّة لقوميَّتنا من حيث التَّاريخ

 ،وهذا يعين االعَّتاف حبق   احلر  يَّة ،ونظاٌم فكري  لألفراد ،الد  ين هو معتقٌد أساسي  » :وأضاف جنم الد  ين قائالً 
 بادئوامل ،ألسس هو ضدُّ الرُّوحإ نَّ حرمان الشَّخص من هذه ا .واالعَّتاف حبقوق املعتقد للفرد ،والوجود

 .(2)من الدُّستور «20»واملادَّة  «19»من املادَّة  «1»األساسيَّة للدُّستور خاصًَّة الفقرة 
ياسة الدَّاخليَّة الَّتُّكيَّة من جرَّاء األحكام العرفيَّة ،بعد هدوء جو   العنف ياسي يف الس   قام أربكان  ؛والقلق الس  
 «.حزب السَّالمة الوطين»وأسَّس حزابً جديداً أطلق عليه  ،ام الوطينبلم   شعث حزب الن  ظ

ٍة قصريٍة ال تتجاوز مثانية أشهر من تنظيم قواعد يف   ،حمافظة 67استطاع حزب السَّالمة الوطين خالل مدَّ
ي مع احلزب املدَّة يعود إ ىل تعاطف الرَّأي العام احملل    وأعلن جنم الد  ين أربكان أبنَّ جناح حزبه خالل هذه

وعلى هذا األساس فقد أكَّد حزب السَّالمة الوطين  ،واملواقف املعنويَّة ،الَّذي ينادي أبمه  يَّة األخالق الد  ينيَّة
 :يف برانجمه على ما أييت

 ،ويعطي القيمة املعنويَّة لإل نسان مثلما نصَّت عليه املادَّاتن العاشرة ،واألخالق ،قيام ّتمُّع يعتمد الفضيلة)
 ،والَّيت تؤك  د على القيمة املعنويَّة لإل نسان على أساٍس من األخالق ،والرَّابعة عشرة من الدُّستور

 .(3)(والفضيلة

  :أهمُّ أعمال حزب السَّالمة 
ياسيَّة يف تركيَّا شرع منظ  رو احلزب بشن   محلٍة  ،عندما شعر حزب السَّالمة بقوَّته وصار جزءًا من احلياة الس  

ياسيَّ لَّتكيَّا اجلديدة يناقض امل ،يٍَّة منظَّمٍة على أسس العلمانيَّة يف تركيَّاإ عالم  بادئوبيَّنوا للنَّاس إ نَّ اإل طار الس  
ياسيَّة لإل سالم ياسيَّة ،الس   ويف هذا  ،والد  ينيَّة حتت سيطرة الد  ين ،ويقضي اإل سالم بتوحيد السُّلطات الس  

                                                           
 (.128املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.435تَّارخييَّة حلزب السَّالمة الوطين، ص )انظر: املعامل الرَّئيسيَّة لألسس ال (2)
 (.130انظر: احلركة اإل سالميَّة احلديثة، د. النُّعيمي، ص ) (3)
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ا  ،والد  ين وخاصًَّة تطبيقها يف تركيَّا ،والشَّريعة ،والن  ظام العلماين ضدَّ اإل سالم ،املعىن فإ نَّ العلمانيَّة فإ هنَّ
 .(1)ُصم  مت لضمان الزَّندقة

ياسة شيئان منفصالن» :ويردف هؤالء ألنَّ  ؛إ نَّ اخلونة والكذَّابني هم وحدهم الَّذين يقولون أبنَّ الد  ين والس  
نيا عن شؤون السَّماءاملسلمني ال يفصلون شؤون ا لقد أصبح واضحًا أبنَّ التَّشريع ليس من حق    .لدُّ

نسان إ نَّ خالق القوانني  ..فإ نَّ علمه هذا يعدُّ خطيئة ،أو ادَّعى أبنَّه يفعل ذلك ،أمَّا إ ذا وضع القوانني .اإل 
نسان نسان وفق هذه القوانني ،اإل سالميَّة هو نفسه خالق اإل  نسانيَّة ال  .ولقد خلق هللا اإل  إ نَّ القوانني اإل 

نسان مل  القرآنإ ن  ،إ نَّه ميث  ل كاًل من الد  ين والدَّولة ،إ نَّ اإل سالم نظام يصلح لكل   زمانٍ  .تتناسب وطبيعة اإل 
 .(2)«ليحكم القرآن؛لقد أنزل  ،أو يغلق عليه يف أماكن العبادة ،ينزل ليقرأ يف القبور

، ولقد عربَّ عن والربهان ،الد  ين أربكان شقَّ طريقه بصعوبٍة يف حماربته للعلمانيَّة ابحلجَّة لكبري جنمإ نَّ اجملاهد ا
أنَّ دخول اإل سالم  :حاكم ابكستان سابقًا   رمحه هللا   مؤك  داً  رائه بصراحٍة خالل مباحثاته مع ضياء احلق   آ

قبل  » :ويف هذا اجملال قال جنم الد  ين أربكان ،ةٍ يف كل   جوانب احلياة هو الشَّرط الوحيد لقيام دولٍة إ سالميَّ 
 .(3)«فإ ن   الد  ين اإل سالميَّ يف خطرٍ  ؛إ ذا مل يكن األمر كذلك ،كل   شيٍء جيب أن تكون الدَّولة إ سالميَّةً 

عام انتخاابت إ نَّ حزب السَّالمة الوطين مل حياول أن يتَّخذ موقف اهلجوم املباشر على الد  ميقراطيَّة يف 
وا عن مشاعرهم احلقيقيَّة عن ذلك يف عام  ،م1973 م عربَّ حيث بدؤوا ينتقدون  ،م1980إ ال أهنَّ

ا تتعارض مع   .(4)اإل سالم مبادئالد  ميقراطيَّة مؤك  دين أهنَّ
 ،الغربيَّة الد  ميقراطيَّة مؤامرٌة غربيٌَّة لقيادة اجلهلة مبوجب األساليب»أنَّ  :ويف هذا اجملال أكَّد حزب السَّالمة

هليَّة ،إ نَّه انتصاٌر للمسيحيَّة ضدَّ اإل سالم .واملسيحيَّة إ ذ ال ميكن لإل نسان  ؛لذلك جيب تطبيق القوانني اإل 
 .(5)«تشريع قوانني ميكن تطبيقها

 ،واالشَّتاكية يف مقالٍة لنجيب فاضل ،وابإل مكان تلخيص وجهة نظر حزب السَّالمة الوطين عن الرَّأمساليَّة
 :ء فيهاجا
م طريق اخلالص إ ىل جمموعتني» ميكن تصنيفها   :والثَّانية ،هي طريقة اإل سالم يف اخلالص :األوىل :حنن نقس  

هليَّة .والَّيت ال توصل إ ىل اخلالص ،كنظٍم وراثيَّةٍ  وتناقض نفسها  ،إ نَّ اجملموعة الثَّانية ال تعتمد على التَّعاليم اإل 

                                                           
 (.131املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 املصدر السَّابق نفسه. (2)
 (.132انظر: احلركة اإل سالميَّة احلديثة، ص ) (3)
 (.135املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
 صدر السَّابق نفسه.امل (5)
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نسان ابعتمادها على قوانني من صنع لقد متَّ  .والد  ميقراطيَّة ،واالشَّتاكيَّة ،والرَّأمساليَّة ،الشُّيوعيَّة :مثل ،اإل 
إ ذا  .رائنا اخلاصَّةآ، وليس حسب الكرمي القرآنالتَّأكيد أيضًا على أنَّ هللا قد أمران أن حنكم طبقًا لتعاليم 

م لن يكونوا حباجة إ ىل ،حكم النَّاس حسب نظام التَّصويت يف اجملتمعات الَّيت حُتلُّ فيها كلُّ  . كالم هللافإ هنَّ
 .(1)«ال ينتشر اإل سالم ،القضااي وفقاً لنظام التَّصويت

فقد عارض احلزب الوجود األمريكيَّ يف األراضي  ؛أمَّا فيما يتعلَّق مبوقف احلزب من الوالايت املتَّحدة
ضي الَّتُّكيَّة يف استخدامها ضدَّ دول منطقة الشَّرق كما عارض استخدام الوالايت املتَّحدة األرا  ،الَّتُّكيَّة

م بسبب زايدة النَّشاط 1979حكومة دميريل يف أواخر عام  ونتيجًة هلذا فقد انتقد احلزب .األوسط
حيث قدَّم استجواابً إ ىل جملس النُّواب الَّتُّكي مطالباً فيه حماسبة حكومة دميريل  ،العسكري   األمريكي   يف تركيَّا

 180ومها حتمالن  ،وقد دلَّل هذا على قيام طائرتني ابهلبوط يف مطار مالقا ،ب هذا النَّشاط األمريكي   بسب
ً مع أحدث املعدَّات احلربيَّة  .أنَّ هذا يشك  ل هتديداً ألمن املنطقة :مؤك  داً  ،عسكرايَّ

ت املتَّحدة عن طريق املشكلة والوالاي ،ويف احلقيقة استطاع احلزب أن يشك  ل رأاًي عامًَّا مناهضًا للغرب
فقد توىلَّ  ،والَّيت قام فيها أربكان بدوٍر رئيسيٍ  يف إ قناع القيادات العسكريَّة إب نزال قوَّاهتا يف اجلزيرة ،القربصيَّة

 .القيادة مدَّة غياب أجويد يف زايرٍة لدول أوربَّة الشَّماليَّة
ويف هذا اجملال  ،واملشاريع اليواننيَّة يف حبر إ جيه ،خلططولقد عمل احلزب بقيادة أربكان على إ فشال مجيع ا

ال وفق األسس الَّيت حتد  دها األقطار األوربيَّة  ،واحلق    ،سنتحرَّك وفق أسس العدل» :يقول أربكان
 .(2)«الكبرية

وق األوربيَّة املشَّتكة إ نَّ تركيَّا جيب أال تكون يف السُّ » :وفيما يتعلَّق ابلسُّوق األوربيَّة املشَّتكة يقول أربكان
ا يف السُّوق املشَّتكة للدُّول الشَّرقيَّة ،للدُّول الغربيَّة ولكنَّها متقد  مٌة  ،إ نَّ تركيَّا متخل  فٌة ابلن  سبة للغربي  ني ،وإ َّنَّ

ا ستص ،ابلن  سبة للشَّرقي  ني  .(3)«بح مستعمرةً إ ذا دخلت تركيَّا السُّوق املشَّتكة يف األوضاع السَّائدة اليوم فإ هنَّ
وانزل حبجج  ،وعمل على إ عادة اهلويَّة اإل سالميَّة ،لقد كان حلزب السَّالمة أتثرٌي كبرٌي يف الشَّارع الَّتُّكي

 ،وكان زعيمه جنم الد  ين أربكان يتحدَّث بعزَّة اإل سالم ،والرَّأمساليَّة ،وبراهينه األنظمة االشَّتاكيَّة ،اإل سالم
ح للشَّعب ال ه صوارخيه إ ىل أعداء اإل سالم ،َّتُّكي خطورة االحنراف عن منهج هللاويوض   اجملال  ويف هذا ،ويوج  

إ نَّه فكٌر » :وفيما يتعلَّق ابألوَّل يقول أربكان ،والرَّأمسايل ،يقو  م لنا جنم الد  ين أربكان الن  ظامني االشَّتاكي

                                                           
 املصدر السَّابق نفسه. (1)
ياسيَّة يف تركيَّا، حسني فاضل كاظم، ص ) (2)  (.192انظر: األحزاب الس  
 (.137انظر: احلركة اإل سالميَّة احلديثة يف تركيَّا، د. النُّعيمي، ص ) (3)
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 :أمَّا فيما يتعلَّق ابلثَّاين يقول أربكان ،(1)«مصادر أجنبيَّةويرك  ز على  ،ويضرُّ ابلكيان القومي ،يهد  د احلر  ايت
أمَّا حزب السَّالمة فيمضي يف طريقه رافعاً  ،ومصدره أجنيب  أيضاً  ،الفكر الرَّأمسايلُّ هو فكٌر يقوم على الر  اب»

 .واألصالة ،راية األخالق
ا ميتدُّ أتثريمها إ ىل امليدانني  ،ن على ميدان االقتصادوالن  ظام االشَّتاكي ال يقتصرا ،إ نَّ الن  ظام الرَّأمسايلَّ  وإ َّنَّ

وكالمها يعمل على النُّهوض  ،فكالمها ماد  ي   ،ورغم اختالف الن  ظامني يف الظَّاهر ،واملعنوي ،االجتماعي
ت ،ابجلانب املاد  ي يف مقابل احنطاط األخالق  ،هبوط الثَّقافةوكالمها يزداد ارتفاعًا ماد  ايًَّ مع  ،واملعنوايَّ

 .(2)«واألخالق
 ،وحرص على التَّمسُّك ابملاضي العثماين اجمليد «تركيَّا الكربى»إ نَّ غاية حزب السَّالمة هو الوصول إ ىل فهم 

أاتتورك  مبادئواتَّبع سياسًة تؤد  ي يف مداها البعيد للقضاء على  ،وبنيَّ للنَّاس أمه  يَّة االلتزام ابإل سالم
وهو يف نفس  ،وهو يف نفس الوقت يدعو إ ىل عدم التَّعاون مع العناصر غري اإل سالميَّة يف تركيَّا ،العلماين   

اإل سالميَّة هو توفري احلياة احلرَّة  بادئويؤك  د على أنَّ أفضل طريقٍة النتشار امل ،الوقت يعارض الشُّيوعيَّة بعنفٍ 
 .للمواطن الَّتُّكي   

وأال تظلَّ » :حيث قال ،القات تركيَّا مع العامل اإل سالمي يف اجملاالت كافَّةً ودعا أربكان إ ىل ضرورة تطوير ع
ا جيب أن تكون عالقاٍت فعليًَّة متطو  رةً  ،هذه العالقات صوريَّةً  حيث إ نَّ يف العامل ما يقرب من مخسني  ،وإ َّنَّ

نتاجنا وهذه الدُّول اإل سالميَّة سوقٌ  ،يبلغ سكَّاهنا ملياراً  ،دولًة إ سالميَّة  .(3)«طبيعيٌَّة قويٌَّة إل 
إ نَّ » :؛ حيث قال يف هذا اجملال(4)وعلى هذا األساس، فقد انتقد أربكان كالًّ من الصَّهيونيَّة، واملاسونيَّة

أنَّ املعركة بني  :ذلك ،ومؤامراهتم مستمرَّةٌ  ،اإل سالمي    واملاسونيَّة حاوال عزل تركيَّا عن العامل ،الصَّهيونيَّة
ذت أشكااًل عدَّةً  ،سالم يف تركيَّااإل    ،ومستمرٌَّة منذ مخسة قرون ،وهي حرٌب طويلة املدى ،والصَّهيونيَّة قد اَّتَّ

راع يف املئة سنة  ،وعمل على فتح رومية ،منذ فتح السُّلطان حممَّد الفاتح القسطنطينيَّة ولكنَّ هذا الص  
م أن تؤث  ر يف جسم الدَّولة 1839تطاعت بعض القوى عام ، فاسأخذ شكاًل خمطَّطًا أُع دَّ له سلفاً  ،األخرية
 .وتدخل القوانني الوضعيَّة البعيدة عن اإل سالم بوساطة املنظَّمات اليهوديَّة املاسونيَّة ،الفكري

 ،وهي عبارٌة عن تنفيذ فكرة ليتويود ،وقسَّم العمل اليهوديَّ يف تركيَّا إ ىل ثالث مراحل مدَّهتا ثالثون سنةً 
بعاد تركيَّا  ،أمَّا املرحلة الثَّانية فقد استمرَّت عشرين سنةً  ،زل إب سقاط الدَّولة اإل سالميَّة يف تركيَّاوهرت وكانت إل 

                                                           
 (.30، 29انظر: يقظة اإل سالم يف تركيَّا، أنور اجلندي، ص ) (1)
 (.30: يقظة اإل سالم يف تركيَّا، ص )انظر (2)

 (.30املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
 (.141انظر: احلركة اإل سالميَّة احلديثة يف تركيَّا، د. النُّعيمي، ص ) (4)
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ق  ي ،عن اإل سالم اد والَّتَّ ومن مثَّ استطاع إ سقاط  ،وكانت له عالقٌة ابليهود واملاسونيَّة ،مثَّ نشأ حزب االحت  
أمهُّها العلمانيَّة الَّيت   ،وتغريبها بطرٍق عديدةٍ  ،إ بعاد تركيَّا عن النَّمط اإل سالميوبدأ يف  ،السُّلطان عبد احلميد

 .(1)كانت تعين يف تركيَّا ابلتَّحديد اضطهاد املسلمني
من  %911م حيث حصل على  1973وقد خاض حزب السَّالمة الوطين االنتخاابت العامَّة لعام 

ونتيجًة لذلك فقد مثَّل نفسه يف اجمللس الوطين  ،النَّاخبني مليون من أصوات 241أي بواقع  ،األصوات
 .(2)مقعداً  45الَّتُّكي بواقع 

كما أعلن   «صلى هللا عليه وسلم إ نَّنا سنعيد عهد الرَّسول» :م 1973وقد أعلن أربكان عشيَّة انتخاابت 
 ،زب فتح الطُّرق املغلقة أمامهأنَّ شعار حزبه هو   املفتاح   وهذا ما سيؤه  ل للح :أربكان بعد االنتخاابت

 .(3)ويكون مفتاح كل   احلكومات االئتالفيَّة
، وحزب السَّالمة الوطين ،ضمَّت حزب الشَّعب اجلمهوري ،ونتيجًة لذلك فقد تكوَّنت أوَّل حكومٍة ائتالفيَّةٍ 

الشَّعب  حيث ضمَّت الوزارة مثانية عشر وزيرًا من أعضاء حزب ،م1974كانون الثَّاين   25وذلك يف 
 .وسبعة أعضاء من حزب السَّالمة ،اجلمهوري

م 1974ذار آوألوَّل مرٍَّة يف  مث  لت تركيَّا ،مثَّ جهود حزب السَّالمة الوطين بقيادة أربكان ،وبفضل هللا تعاىل
 .ذا املؤمتريف ه «وهو من حزب السَّالمة الوطين»وقد اختري وزير الدَّاخليَّة الَّتُّكي  ،يف مؤمتر القمَّة اإل سالمي

حيث انتشرت  ،إ نَّ نشاط حزب السَّالمة الوطين خالل السَّبعينيَّات أدَّى إ ىل خرق املظاهر العلمانيَّة يف تركيَّا
حيث مسح هلا  ،كما متَّ التَّوسُّع يف املدارس اإل سالميَّة  ،وخاصًَّة يف شهر رمضان ،بعض املظاهر اإل سالميَّة
من الطُّالب يف املدارس الثَّانويَّة مبا  %10أصبحت هذه املدارس تعل  م حوايل و  ،بتدريب األئمَّة والوعَّاظ

 ،%15   %10ويف احلقيقة وصل التَّصويت اإل سالمي بني  ،من العنصر الن  سائي يف تركيَّا 50000فيهم 
 .(4)وقد اعترب العلمانيُّون هذه الن  سبة مبثابة خطٍر على املدنيَّة الَّتُّكيَّة

 «ألف كتاب»وطالب النُّور يف تركيَّا خرجت إ ىل حي  ز الوجود سلسلة  ،من حزب السَّالمة الوطينوبتأثرٍي 
بية لسلة الثَّقافة الَّتُّكيَّة مبعياٍر إ سالمي ٍ  ،الَّيت دعمتها وزارة الَّتَّ وأخذ حزب السَّالمة يعم  ق  ،وتناولت هذه الس  

 ،وهامجت الصُّحف اإل سالميَّة يف تركيَّا كمال أاتتورك ،كي   الكبرياملفاهيم اإل سالميَّة يف اجمللس الوطين   الَّتُّ 

                                                           
 (.117انظر: الصَّحوة اإل سالميَّة منطلق األصالة وإ عادة بناء األمَّة على طريق هللا، اجلندي، ص ) (1)
 (.142كات اإل سالميَّة احلديثة يف تركيَّا، د. النُّعيمي، ص )انظر: احلر  (2)
 (.143املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)

 (.145املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
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وضغط حزب السَّالمة الوطين على رائسة الشُّؤون الد  ينيَّة حَّتَّ أصدرت بياانً  «الدَّجَّال»وأطلقت عليه اسم 
 .م أكَّدت فيه على دعوة املرأة الَّتُّكيَّة إ ىل احلجاب 1973يف حزيران 

ويف  ،م   وكان وقتئٍذ انئبًا لرئيس الوزراء   بدأ زايرته للكعبة1974كان إ ىل السُّعوديَّة عام بوحينما سافر أر 
واحلجَّاج للمشاريع الَّيت ستقام  ،إ نَّ معرفة الشَّعب» :الر  سالة الَّيت كتبها للملك فيصل   رمحه هللا   ذكر ما يلي

إ نَّ دعمكم  ،لقروض الَّيت ستمنحوهنا لَّتكيَّا تعدُّ من األمور اهلامَّةواجلنوبيَّة الشَّرقيَّة اب ،يف املناطق الشَّرقيَّة
ومساعدتكم لنا يف هذا اجملال سوف تدعم  ،ملوقفي يف تركيَّا سيفتح لَّتكيَّا مرحلًة جديدًة يف العامل اإل سالمي   

 .(1)«هذه املرحلة
 .(2)وكان ذلك ممنوعاً  ،اك السَّفر برَّاً إ ىل احلج   واستطاع أربكان أن مير  ر قانوانً يف الربملان يسمح مبوجبه لألتر 

ولذلك مل يتحمَّل اجليش الَّتُّكيُّ خادم  ،لقد كانت خطوات حزب السَّالمة الوطين   جريئًة يف اجملتمع الَّتُّكي   
ة واحلر  يَّ  ،يَّةولذلك تدخَّل اجليش ابنقالبه الَّذي قضى على التَّعدُّد ،العلمانيَّة يف تركيَّا هذه األعمال احلميدة

ياسيَّة يف   ،أيلول 6وقد سبق هذا االنقالب مظاهراٌت كبريٌة يف مدينة قونيا يوم  ،م1980أيلول  12الس  
 ،وقام أنصار حزب السَّالمة ابالستهزاء بكل   ما يؤمن به أاتتورك ،واندى املتظاهرون بتأسيس دولٍة إ سالميَّةٍ 

عارات الد  ينيَّة وقد هتف هؤالء .واملؤسَّسة العسكريَّة وطالبوا  ،الَّذين جاؤوا من مجيع أحناء البالد ابلش  
ياسي الدَّاخلي  .(3)ومنعوا عزف النَّشيد الوطين ،ابستخدام الشَّريعة اإل سالميَّة يف التَّعامل الس  

اة ابلقدس ودعوة إ سرائيل للمناد ،واندوا بقطع العالقات مع إ سرائيل ،واحتجَّ املتظاهرون على ضم   القدس
راع إل هناء العقليَّة الغربيَّة الزَّائفة والَّيت حتكم تركيَّا  ،احلرَّة وقد   ،كما دعا أربكان يف هذه التَّظاهرة إ ىل بدء الص  

عارات ابللُّغة العربيَّة واندى  ،والسُّوفييت ،واألمريكي ،وقام هؤالء حبرق العلم الصَّهيوين ،كتب املتظاهرون الش  
والَّيت يبلغ  ،وال سيَّما أنَّ مدينة قونيا تضمُّ أعدادًا من طائفة اليهود «املوت لليهود»شعار املتظاهرون ب

 ،الشَّريعة ،وانتهت اهلمجيَّة ،جاء دور القانون الد  يين» :املتظاهرون أيضاً  ، واندىيهودي ٍ  20000عددها 
 ،نريد دولًة إ سالميًَّة بدون احلدود ،و دستورانه القرآنوإ نَّ  ،إ نَّ الدَّولة امللحدة جيب أن تدمَّر ،أو املوت
 .(4)«والطَّبقات

ة علنًا خصوصًا يف العامني كانت شعبيَّة حزب السَّالمة الوطين ترتقي؛ ألنَّه التزم القضااي اإل سالميَّ 
وقدَّما  ،وحزب العدالة إل رضاء حزب السَّالمة الوطين ،واضطرَّ احلزب اجلمهوري ،م1980، م1979

                                                           
 (.207انظر: احلركة اإل سالميَّة احلديثة يف تركيَّا، د. حممَّد مصطفى، ص ) (1)
 (.147د. النُّعيمي، ص )انظر: احلركة اإل سالميَّة احلديثة يف تركيَّا.  (2)
 (.151املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)

 املصدر السَّابق نفسه. (4)
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اه اإل سالميتنازال واحلاجة امللحَّة إ ىل  ،طمعًا يف املساعدات االقتصاديَّة من األقطار اإل سالميَّة ،ٍت لالّت  
 .بَّتوهلا

أبنَّ سبب تدخُّلهم من أجل وقف املد    :مل يستح  قادة اجليش الَّتُّكي بعد انقالهبم العسكري أن يقولوا
 .اإل سالمي   

ذ االنقالبيُّون قراراً حبظر ياسيَّة اَّتَّ وكان من الطَّبيعي  ،وتقدميهم للمحاكمة ،وحجز قادهتا ،مجيع األحزاب الس  
وكانت كلُّ التُّهم تدور  ،وزمالئه اجملاهدين ،وأن توجَّه التُّهم لزعيمه أربكان ،أن حياكم حزب السَّالمة الوطين

 بادئوامل ،ن األفكار العلمانيَّةوالتَّخلُّص م ،حول حرص حزب السَّالمة على إ عادة دولة اإل سالم لَّتكيَّا
إ نَّ الغطرسة الَّتُّكيَّة العلمانيَّة أعلنت بكل   وقاحٍة على لسان اجلنرال إ يفرن رئيس أركان اجليش  .الكماليَّة

 .(1)الَّتُّكي أبنَّ هلا من القوَّة حبيث تستطيع أن تقطع لسان كل   من يتهجَّم على أاتتورك
ياسي الدَّاخلي الَّتُّكيلقد استطاع حزب السَّالمة ال من بني  ،وطين أن يُدخل بعض التَّغيريات يف السُّلوك الس  

ذاعة القرآنوفرض قراءة  ،وابللُّغة العربيَّة ،ذلك حتقيق األذان يف اجلوامع  ،والت  لفزيون ،الكرمي يف حمطَّات اإل 
 .وكان ذلك حمرَّماً منذ جميء املفسد الكبري مصطفى كمال إ ىل احلكم

ولقد أثَّرت حركة  .أصبح أربكان مع حزبه اجملاهد َمْعَلمًا من معامل احلركة اإل سالميَّة املعاصرة يف تركيَّا لقد
ووجدت من الت َّيَّار اإل سالمي    ،والزَّوااي التَّقليديَّة ،والطُّرق الصُّوفيَّة ،حزب السَّالمة يف األوساط اإل سالميَّة

م  1983وحكمت احملكمة العسكريَّة الظَّاملة يف عام  ،ويدعمها ،انبهاويقف جب ،التَّقليدي   من يناصرها
جن ملدَّة أربعة أعوامٍ  جن  22وعلى  ،على اجملاهد أربكان ابلس   عضواً من أعضاء حزب السَّالمة الوطين ابلس  

 .(2)ونصف ،ملدٍَّة تصل إ ىل ثالثة أعوامٍ 
وأعلن إ يفرن يف محلته الَّيت استهدفت  ،ائحًة إ سالميَّةً وقام اجليش الَّتُّكيُّ بتسريح كل   من تشمُّ منه ر 

كان هدفهم الوصول إ ىل املراتب العليا يف القَّوات »اإل سالمي  ني داخل القوَّات املسلَّحة أبنَّ هؤالء املسلمني 
م أمسكوا بزمام اجليش ،املسلَّحة ىل أي   نوٍع قد حيو  لون البالد إ  » :وأضاف قائالً  (3)«ماذا سيحدث لو أهنَّ

 .(4)«؟أم خيانةٌ  ،هل هذا نشاٌط ديين   ،من األنظمة الَّيت يريدون
ياسيَّة مت  ،الضُّغوط األوربيَّة وإ رضاء ،وبدأت القيادة العسكريَّة يف تركيَّا تبحث عن حلٍ  ملشاكلها الس   الَّيت اهتَّ

نسان فشكَّلت جلااًن جديدًة لصنع دستوٍر  ،جديد وجيب عليها إ عادة الد  ميقراطيَّة من ،تركيَّا خبرق حقوق اإل 

                                                           
 (.150املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.156املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
 (.165املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
 املصدر السَّابق نفسه. (4)
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والدَّعوة إ ىل انتخاابٍت  ،وحل   الربملان الطوارئ،للبالد حبيث يعطي الرَّئيس الَّتُّكيَّ احلقَّ يف فرض حالة 
وبذلك يكون ابستطاعة العلماني  ني قطع حماوالت اإل سالمي  ني املستمرَّة للقضاء على الدُّستور  ،جديدةٍ 
وعدَّلت القوانني حبيث تكون للقيادة العسكريَّة حقُّ االحتفاظ ببعض السَّيطرة على احلياة  ،العلماين

ياسيَّة يف تركيَّا  .الس  
وهو امتداٌد  ،وظهر حزب الرَّفاه ،تكوَّنت أحزاٌب سياسيَّةٌ  1982وبعد إ عالن الدُّستور اجلديد يف عام 

والَّذي تعرَّض  ،سالميَّة تتوافد على هذا احلزب اجلديدوبدأت العناصر اإل   ،طبيعي  لفكر السَّالمة الوطين
إ الَّ أنَّه خاض االنتخاابت وحصل  ،م1983ملنعه من دخول انتخاابت عام ملعارضة اجليش والضَّغط عليه 

 .(1)من األصوات %5على نسبة 
من  %067.حيث فاز ب   ،م1987اه يف انتخاابت تشرين أوَّل اشَّتك حزب الرَّف ،إ ضافة إ ىل ذلك

 .(2)األصوات
وشرع حزب الرَّفاه يف قيادة احلركة اإل سالميَّة يف  ،وبدأت اجلماعات اإل سالميَّة تتمحور حول حزب الرَّفاه

وانتعشت احلركة اإل سالميَّة مع  ،والقرى املتباعدة األطراف ،وحَّتَّ احملافظات الكربى ،مجيع املدن الَّتُّكيَّة
خاصًَّة أنَّ أعدادًا كبريًة من قيادة حزبه   حزب  ،املتعاطف مع اإل سالم يف تركيَّاوهو  ،تسلُّم أوزال السُّلطة

ودخلت كوادر قياديَّة هامَّة من حزب السَّالمة املنحل   ،الوطن األم   من الوجوه اإل سالميَّة املعروفة يف تركيَّا
وشجَّعت حكومة أوزال نشاط  ،كبريةٍ   م أبغلبيَّةٍ 1983الَّذي جنح يف انتخاابت عام إ ىل حزب الوطن األم   

بدورات تعليم  «كاظم اكصوى»واهتمَّ وزير الدَّولة املشرف على الشُّؤون الد  ينيَّة  ،واملدارس الد  ينيَّة ،املساجد
دورة يف عام  3000وصلت إ ىل و  ،دورة رمسيَّة 200والَّيت كانت يف بداية الثَّمانينيَّات  ،الكرمي القرآن

والبنوك مثل بنك  ،وقام كاظم اكصوى جبعل بعض املؤسَّسات الد  ينيَّة ،الطُّرق الد  ينيَّةم ونشطت 1987
 .(3)الَّيت تغذ  ي احلركة اإل سالميَّة يف تركيَّا األوقاف من أهم   املراكز

لمي الَّذي ال تزال  ،والتَّوغُّل املتَّزن يف أعماق الشَّعب املسلم الَّتُّكي ،واستمرَّ حزب الرَّفاه يف جهاده الس  
 ،وحضوره اإل سالميَّ  ،والَّيت أعادت للمجتمع الَّتُّكي وجوده ،ووجدانه ،أعمال حزب السَّالمة يف ذاكرته

وأكرب  ،م أن يتحصَّل على أهم   1994حلزب السَّالمة يف مارس عام واستطاع حزب الرَّفاه الَّذي هو امتداد 

                                                           
 (.179املصدر السَّابق نفسه، ) (1)
 در السَّابق نفسه.املص (2)
 (.183املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
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ت يف تركيَّا تسلَّم على أثرها  ،م كأكرب حزب يف البالد1995مرب عام يسوعلى فوزه ابنتخاابت د ،البلدايَّ
 .(1)م1996ب الطَّريق القومي يف يونيو السُّلطة يف ائتالٍف حكوميٍ  مع حز 

وارتفعت الرَّواتب  ،وقام إب صالحاٍت اقتصاديٍَّة رائعةٍ  ،وأصبح اجملاهد الكبري جنم الد  ين أربكان رئيسًا للوزراء
قامة سوٍق إ سالميٍَّة مشَّتكةٍ وتقدَّ  ،يف فَّتٍة وجيزةٍ  ورفض دخول تركيَّا السُّوق  ،م مندفعًا كالسَّهم حنو الدَّعوة إل 

وضرب ممث  لو حزب  ،وجملٍس إ سالميٍ  مشَّتكٍ  ،فكانت دعوة إ ىل قيام أمٍم إ سالميٍَّة متَّحدةٍ  ،األوربيَّة املشَّتكة
ت واملقدرة على  ،وطهارة اليد ،والعفَّة ،مثلة يف النَّزاهةوعلى مستوى الدَّولة أروع األ ،الرَّفاه يف البلدايَّ

وتعاطف الشَّعب الَّتُّكي  ،وحتسني أداء اخلدمات للمواطنني ،واهتمَّت مؤسَّسات احلزب بتقدمي ،التَّخطيط
مع حزب الرَّفاه حَّتَّ كثرٌي من املومسات أعطني أصواهتنَّ حلزب الرَّفاه الَّذي عمل على إ جياد فرٍص للعمل 

 .واملغفرة ،والرُّجوع إ ىل هللا ابلتوبة ،والفساد ،وترك بيوت الدَّعارة ،الشَّريف هلنَّ 
وتضاعفت ميزانيَّة البلديَّة  ،والَّذي توىلَّ بلديَّة إ ستانبول مشاكل العاصمة بكل   جدارةٍ  ،ولقد عاجل ممث  ل الرَّفاه

 .بعد أن كانت دائماً تشتكي من العجز املايل بسبب االختالس
فدفعوا قادة  ،والعلمانيُّون عن هذه املكاسب العظيمة الَّيت حقَّقتها احلركة اإل سالميَّة يف تركيَّا ،مل يرَض اليهود

 ،وحزب الرَّفاه ،اجليش ملمارسة ضغوطهم على األحزاب حَّتَّ قَضوا على التَّحالف بني حزب الطَّريق القومي
وقدَّموا حزب الرَّفاه إ ىل  ،ورجال االقتصاد العلماني  ني ،العسكر متطر  ف مدعوٌم بقوَّة وتقدَّم حزٌب علماين  

وال يزال اإل سالميُّون يف  ،م1997، ومصادرة أمالكه عام احملكمة الدُّستوريَّة الَّيت حكمت حبل   حزب الرَّفاه
وإ ين   على  ،وذكاءٍ  ،وشجاعةٍ  ،وأعداء اإل سالم بكل   جدارةٍ  ،والعلماني  ني ،تركيَّا يديرون صراعهم مع اليهود

ألنَّ كلَّ  ،وتطب  ق شرع هللا إب ذن هللا ،أنَّ احلركة اإل سالميَّة يف تركيَّا ستصل إ ىل احلكم :يقنٍي راسٍخ ال يتزعزع
رات  .والسُّنن تقول ذلك ،املؤش  

أعمدة العلمانيَّة يف تركيَّا وأختم ابلتَّجربة اإل سالميَّة يف تركيَّا هذا احلوار لألستاذ واجملاهد الكبري الَّذي خنر 
إ نَّ املشاركة يف العمليَّة االنتخابيَّة أمٌر ال  :سأله صحفي  مسلٌم مشهوٌر بقوله .الربوفسور جنم الد  ين أربكان

فردَّ  ..وهي مسامهٌة يف تقوية الن  ظام اجلاهلي الَّذي يعتمد مثل هذه األساليب ..جيوز من النَّاحية الشَّرعيَّة
ت الشَّخصيَّة  ؟..ماذا نفعل إ ذاً  :أربكان هل كان إب مكاننا أن حنق  ق املكاسب الكربى على صعيد احلر  ايَّ
س هذه املئات من املدارس اإل سالميَّة ..والعامَّة ونرفع أصواتنا يف الربملان لتعديل املواد الدُّستوريَّة الَّيت  ..ونؤس  

ت الد  ينيَّة وحناصر الشَّرَّ أبنواعه حَّتَّ يكاد ينحسر  ،وبدينهم ،اس ثقتهم أبنفسهمونعيد للنَّ  ،حتدُّ من احلر  ايَّ

                                                           
 (.118انظر: حتد  ايٌت سياسيٌَّة تواجه احلركة اإل سالميَّة، مصطفى الطَّحَّان، ص ) (1)
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عن بالدان بغري هذه الوسائل الَّيت ترفع من مستوى أداء اجلميع أفراداً، ومجاعاٍت، وتدفع اجلميع لتحمُّل 
 .(1)؟مسؤوليَّاهتم يف إ عادة البناء

 ،وٍ  متصاعٍد على الرَّغم من ضخامة خمطَّطات األعداء احمليطني بهإ نَّ الت َّيَّار اإلسالميَّ يف تركيَّا ال يزال يف َّن
وإ نَّنا ملنتظرون حتقيق وعد هللا تعاىل يف  ،وجسامة األخطار الَّيت يواجهها من اليمني واليسار على السَّواء

 :قوله
﴿  

َ
افَأ بَدُ  مذ ا َما يَنَفُع  ٱلزذ مذ

َ
ه َوأ ۡرِض  ِِف َفَيۡمُكُث  ٱُلذاَس َفَيۡذَهُب ُجَفآءا

َ
 . [17الرعد:]﴾  ٱۡۡل

َ إِنذ  ﴿ :وقوله تعاىل  . [81يونس:]﴾ ٨١ ٱلُۡمۡفِسِدينَ ََل يُۡصلُِح َعَمَل  ٱّللذ
ََب ﴿وقوله تعاىل: 

ۡ
ُ َوَيأ ن يُتِمذ نُوَرهُ  ٱّللذ

َ
ٓ أ َٰفُِرونَ َولَۡو َكرِهَ  ۥإَِلذ  .[ 32التوبة:] ﴾٣٢ ٱۡلَك

 
 
 

* * * 
  

                                                           
 (.87املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)



461 
 

 

 والتنمية العدالةحزب 
وأصبح حزب  ،إذ مل تستطع أن تغري أسلوهبا رغم تغري أمسائها ،نتهت التجربة األربكانية إىل طريق مسدودا

أربكان )حزب السعادة( على هامش احلياة السياسية يف تركية ولعل هذه التجربة تنتهي بوفاة الرجل العظيم 
 م.27/2/2011يف 

ملنشقني عن أربكان بتأسيس حزب جديد هو حزب م قام بعض الناشطني ا2001ب عام آ 14ويف 
ويشكل هذه احلزب  ،برائسة عمدة استانبول السابق السيد رجب طيب أردوغان (AKP)العدالة والتنمية 

، وحيرص على عدم استخدام الشعارات الدينية يف خطاابته السياسية ،اجلناح اإلسالمي املعتدل يف تركية
 ،فهو حزب خيدم احلرايت الدينية والفكرية ،ن نفسه أبنه حزب إسالميعلى أنه ال حيبذ التعبري ع دويؤك

العلمانية اليت قامت عليها  بادئويؤكد التزامه ابمل ،ويبين سياسته على التسامح واحلوار ،ومنفتح على العامل
 كما يعمل احلزب على انضمام تركية إىل االحتاد األوروب.  ،اجلمهورية الَّتكية

 مبادئوأن  ،وتبادل األدوار السياسية مما نفى عنه فكرة تقديس شخصية الزعيم ،مجاعيةمتيز احلزب بقيادة 
 احلزب هي األهم وهي األبقى ال القيادات اليت تتبدل.

حقق خالهلا حضورًا كاسحًا يف احلياة السياسية الَّتكية إذ  ،فاز احلزب ابألغلبية يف ثالثة انتخاابت متوالية
 الد.أصبح احلزب الرئيسي يف الب

وحرص على التوزيع العادل للثروة مما حقق َّنوًا قدرة  ،فقضى على الفساد ،اهتم احلزب ابلتنمية يف تركية
وهي نسبة أهَّلت تركية الحتالل املرتبة الرابعة بني نسب النمو االقتصادي يف العامل. أما على املستوى  7%

ث األاتتوركي جلهة تفعيل املبدأ العلماين ّتاه االجتماعي فعمل احلزب برباعة على تلطيف استبدادية املورو 
 ،املسائل التعبدية الشخصية واليت كان بعضها )حجاب املرأة( موضع ممانعة من حرس إرث أاتتورك العتيق

املمارسات الشخصية الفردية اليت هي أحد  فنجح احلزب يف استهالكها جزئياً على األقل جبعلها ضمن دائرة
 جانبها السياسي الصحيح.مرتكزات العلمانية يف 

فعلى الرغم من اهتمام احلزب بتأهيل تركية لالنضمام إىل االحتاد األوروب؛ فإنه مل  ،أما على اجلانب السياسي
وكانت مواقف احلزب من منظمة التحرير  ،يهمل القضااي العربية واإلسالمية وخاصة قضية فلسطني

ًا وملا فازت حركة محاس ابالنتخاابت كانت تركية أول من والسلطة الفلسطينية إجيابيًَّة جد ،الفلسطينية
وكذلك موقف احلزب ورئيسه رجب طيب  ،والتأييد لربانجمها ،استقبل وفداً من محاس ليضفي الشرعية عليها

م حقق له شعبية عظيمة يف العامل العرب 2009أردوغان من حرب غزة )الرصاص املصبوب( يف عام 
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ورفض السماح  ،قف احلزب على فلسطني بل عارض احلزب احلرب على العراقومل تقتصر موا ،واإلسالمي
 لقوات التحالف بدخول العراق عرب األراضي الَّتكية مما حرمها من ميزة عسكرية هامة.

 ،كما اهتم احلزب بتحسني عالقاته ابلدول العربية وخاصة سورية حيث تقدَّمت العالقات السياسية
فأصبحت الدولتان حليفتني تتشاوران يف خمتلف القضااي  ،مًا سريعًا جداً والتجارية تقدُّ  ،واالقتصادية

 وتقيمان املشاريع املشَّتكة. ،املشَّتكة
وتصفية العالقات. وعلى الصعيد  ،كما اهتم احلزب ابلوساطة إلزالة اخلالفات بني الدولة اإلسالمية

الدستورية العليا اليت كانت سيفاً  الدستوري استطاع احلزب عرب عمله الدؤوب من تعديل نظام احملكمة
كما استطاع احلزب أن يبعد اجليش عن   ،وتسمح ملن تشاء ،مصلتًا على األحزاب يف تركية حتظر من تشاء

واالقتصادية الَّتكية فعزز ذلك من  ،العبث ابحلياة السياسية الَّتكية مما أدى إىل استقراٍر يف احلياة السياسية
 قية بني دول العامل.وأعطى لَّتكية مصدا ،التنمية

فأعطاه  ،واخلارجية ،لقد مجع احلزب يف سياسيته بني الرباغماتية السياسية والشفافية يف سياسته الداخلية
ذلك مصداقية عظيمة جعلت من شخصية رجب طيب أردوغان شخصية عاملية هلا حضورها يف مجيع 

 تقدم السريع على كافة األصعدة.وجعلت تركية تستقطب اهتمام العامل هبذا ال ،احملافل العاملية
 

* * * 
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 الفصل التاسع
 أسباب سقوط الدَّولة العثمانيَّة
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 :متهيد 
إ نَّ أسباب سقوط الدَّولة العثمانيَّة كثريٌة، جامعها هو االبتعاد عن حتكيم شرع هللا تعاىل الَّذي جلب لألفراد 

نيا ،واألمَّة تعاسةً  ر االبتعاد عن شرع هللا لتبدو على احلياة يف وجهتها الد  ينيَّة، وإ نَّ ااث ،وضنكًا يف الدُّ
ياسيَّة، واالقتصاديَّة.  واالجتماعيَّة، والس  

 .وتَّتى على النَّاس حَّتَّ متسَّ مجيع شؤون حياهتم ،وإ نَّ الفنت تظلُّ تتواىل
ِينَ َفۡلَيۡحَذرِ ﴿ :قال تعاىل ِ  ٱَّلذ ۡمرِه

َ
ن تُِصي ۦٓ َُيَالُِفوَن َعۡن أ

َ
ِّلٌم أ

َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
 .[63النور:]﴾ ٦٣َبُهۡم فِۡتَنٌة أ

اثره على األمَّة اإل سالميَّة؛ فتجد آالعثمانيَّة عن شرع هللا تعاىل  لقد كان يف ابتعاد أواخر سالطني الدَّولة
نسان املنغمس يف حياة املادَّة حيسب كلَّ صيحٍة  ،واجلنب ،واخلوف ،واجلاهليَّة مصااًب ابلقلق، واحلرية ،اإل 

وإ ذا تشجَّع يف معركة  ،واستعالءٍ  ،ومشوخٍ  ،وال يستطيع أن يقف أمامهم وقفة عز ٍ  ،خيشى من النَّصارى ،عليه
ۡعَرَض ﴿وأصبح يف ضنٍك من العيش:  ،من املعارك؛ ضعف قلبه أمام األعداء من أثر املعاصي يف قلبه

َ
َوَمۡن أ

 .[ 124طه:]﴾ َشةا َضنَكا َمعِي ۥَعن ذِۡكرِي فَإِنذ َلُ 

 ،وفقد اإل حساس ابلذَّات ،وقد أصيبت الشُّعوب اإل سالميَّة يف مراحل الدَّولة العثمانيَّة األخرية ابلتَّبلُّد
وأصاهبم ما أصاب بين إ سرائيل عندما تركوا  ،وال هنٌي عن منكرٍ  ،فال أمٌر مبعروفٍ  ،وضعف ضمريها الرُّوحي

 :قال تعاىل ،نَّهي عن املنكروال ،األمر ابملعروف
ِينَ لُعَِن ﴿ َٰ لَِساِن َداوُ  ٱَّلذ ْ ِمنَۢ بَِنٓ إِۡۡسََٰٓءِيَل لََعَ ََكنُواْ  ٱبۡنِ وَِعيََس  ۥدَ َكَفُروا ْ وذ َٰلَِك بَِما َعَصوا َمۡرَيَم  َذ

نَكرٖ َفَعلُوهُ  َْلِۡئَس َما ََكنُواْ َيفۡ ٧٨َيۡعَتُدوَن   .[79، 78: المائدة]﴾ ٧٩َعلُوَن ََكنُواْ ََل يَتََناَهۡوَن َعن مُّ

 :صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  قال .فإ نَّ أيَّ أمٍَّة ال تعظ  م شرع هللا أمراً وهنياً تسقط كما سقط بنو إ سرائيل
َهُونَّ عن املنكر»  ،راً ولتأطرُنَّه على احلق   أط ،ولتأُخُذنَّ على يد الظَّامل ،كال وهللا لََتْأُمُرنَّ ابملعروف ولتَ ن ْ

 .(1)«مثَّ لَيَ ْلَعنَ نَّكم كما لعنهم! ،أو ليضرَبنَّ هللا بقلوب بعضكم بعضاً  ،ولتقُصرُنَُّه على احلق   قصراً 
والتمرُّد على  ،واالنقياد إ ىل املخالفة ،لقد حتقَّقت يف الدَّولة العثمانيَّة سنَّة هللا يف تغيري النُّفوس من الطَّاعة

نذ ﴿ :أحكام هللا
َ
َٰلَِك بِأ َ  َذ نُفِسِهۡم  ٱّللذ

َ
واْ َما بِأ ُ ِ َٰ ُيَغي  َٰ قَۡوٍم َحَّتذ

ۡنَعَمَها لََعَ
َ
ِۡعَمًة أ ا ن  ا ِ  .[53األنفال:]﴾ لَۡم يَُك ُمَغي 

وهتان حَّتَّ تقوم أمام من خالف أمر  ،كما أنَّ الشُّعوب الَّيت َّتضع للحكَّام الَّذين تباعدوا عن شرع هللا تذلُّ 
رين عن شرع هللا .خواهنم يف العقيدةهللا تطلب العون على إ    ،إ نَّ احنراف سالطني الدَّولة العثمانيَّة املتأخ  

وكثرت  ،وتفريط الشُّعوب اإل سالميَّة اخلاضعة هلم يف األمر ابملعروف والنَّهي عن املنكر أثَّر يف تلك الشُّعوب

                                                           
 (.4670أبو داود، كتاب املالحم، ابب األمر ابملعروف، رقم احلديث ) (1)
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واألعراض لالغتصاب بسبب  ،األموال للنَّهبو  ،وتعرَّضت النُّفوس للهالك ،االعتداءات الدَّاخليَّة بني النَّاس
وبغضاء مل تزل عنهم  ،وبالاي تولَّدت على أثرها عداوةٌ  ،وفنتٌ  ،ونشبت حروبٌ  ،تعطُّل أحكام هللا فيما بينهم

رب ،والبلغار ،واإل جنليز ،وأصبحت شوكة األعداء من الرُّوس ،حَّتَّ بعد زواهلم وحتصَّلوا  ،وغريهم تقوى ،والص  
وأصبحوا يف  ،وُحرموا التَّمكني ،واألمَّة العثمانيَّة ،وغاب نصر هللا عن السَّالطني ،كبرية  على مكاسب

 .وتسلَّط الكفَّار ،وضاعت الد  اير ،وتوالت املصائب ،أعدائهم وفزٍع من ،خوفٍ 
ن يعرفونه سلَّط هللا أنَّه إ ذا ُعصي هللا تعاىل ممَّ  :والتَّاريخ ،إ نَّ من سنن هللا تعاىل املستخرجة من حقائق الد  ين

 .ولذلك سلَّط هللا النَّصارى على املسلمني يف الدَّولة العثمانيَّة ؛عليهم َمْن ال يعرفونه
 :ويعذ  ب هبا األمم قسمان ،إ نَّ الذُّنوب الَّيت يهلك هللا هبا الدَّولة

 .والكفر مبا جاؤوا به ،  معاندة الرُّسل 1
واإل سراف يف  ،وحماابة األقوايء ،وظلم الضُّعفاء ،واحتقار النَّاس ،غمط احلق   و  ،واألشر ،  كفر الن  عم ابلبطر 2

واستعماهلا يف غري ما يرضيه من  ،فهذا كلُّه من الكفر بنعمة هللا ،والثَّروة والغرور ابلغىن ،والفجور ،الفسق
 ،واخر سالطني الدَّولة العثمانيَّةوالنَّوع الثَّاين من الذُّنوب هو الَّذي مارسه أ .والعدل العام    ،نفع النَّاس

 .(1)وأمراؤهم
ملتزمًة مبنهج أهل السُّنَّة  ،إ نَّ الدَّولة العثمانيَّة يف بداية أمرها كانت تسري على شرع هللا يف كل   صغريٍة وكبريةٍ 

والسُّنَّة النَّبويَّة  ،الكرمي القرآنوأسبابه كما جاءت يف  ،اخذًة بشروط التَّمكني ،واجلهاديَّة ،يف مسريهتا الدَّعويَّة
قال  ،وابتعدت عن أسبابه املاد  يَّة واملعنويَّة ،فقد احنرفت عن شروط التَّمكني ،أمَّا يف أواخر عهدها .الشَّريفة

ُ وََعَد ﴿ :تعاىل ِينَ  ٱّللذ ْ  ٱَّلذ ْ ِمنُكۡم وََعِملُوا لَِحَٰتِ َءاَمنُوا َٰ ۡرِض لَيَۡسَتۡخلَِفنذُهۡم ِِف  ٱلصذ
َ
 ٱۡسَتۡخلََف َكَما  ٱۡۡل

ِينَ  ََِنذ لَُهۡم دِيَنُهُم  ٱَّلذ ِيِمن َقۡبلِِهۡم َوَّلَُمك  ا  َيۡعُبُدونَِن ََل  ٱۡرتََضَٰ  ٱَّلذ ۡمنا
َ
ِنَۢ َبۡعِد َخۡوفِهِۡم أ َُلذُهم م  ِ لَُهۡم َوَّلَُبد 

َٰٓئَِك ُهُم يُۡۡشُِكوَن َِب َشۡي  ْولَ
ُ
َٰلَِك فَأ قِيُمواْ ٥٥ ٱۡلَفَِٰسُقونَ ا  َوَمن َكَفَر َبۡعَد َذ

َ
ةَ َوأ لَوَٰ ةَ َوَءاتُواْ  ٱلصذ َكوَٰ ِطيُعواْ  ٱلزذ

َ
َوأ

 .[56ـ  55: النور]﴾٥٦لََعلذُكۡم تُرََۡحُوَن  ٱلرذُسوَل 

فقد  ؛أمَّا يف أواخر عهدها ،فكانت الدَّولة اإل سالميَّة العثمانيَّة يف بداية أمرها مستوعبًة لتلك الشُّروط
 :فمثالً  ،هيمها األصليَّةأصاب تلك الشُّروط احنراٌف عن مفا

 أوَّاًل: من لوازم اإِلميان الصَّحيح الوالء، والرباء:

                                                           
دين لعلي حممَّد الصَّالب، ص )انظر: دولة امل (1)  (.170وح  
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َٰفِرِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َلذ َيتذِخِذ ﴿ :فكانت الدَّولة يف عصورها املتقد  مة عاملًة بقول هللا تعاىل ۡوِّلَآَء ِمن ُدوِن  ٱۡلَك
َ
أ

َٰلَِك فَلَۡيَس مِ  ٱلُۡمۡؤِمنَِيه  ِ َن َوَمن َيۡفَعۡل َذ ِرُُكُم  ٱّللذ ۗۡ َويَُحذ  َٰةا ْ ِمۡنُهۡم ُتَقى ن َتتذُقوا
َ
ٓ أ ٍء إَِلذ ُ ِِف ََشۡ  ۗۥۡ َنۡفَسهُ  ٱّللذ

ِ ِإَوََل   .[28آل عمران:]﴾ ٢٨ ٱلَۡمِصيُ  ٱّللذ
َها ﴿ :وقول هللا تعاىل يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ يَ ْ  ٱَّلذ ْ ََل َتتذِخُذوا ٓ  ٱُلذَصََٰرىَٰٓ وَ  ٱّۡلَُهودَ َءاَمُنوا ۡوِّلَا

َ
ۡوِّلَآُء َبۡعٖض  َوَمن أ

َ
َءَۘ َبۡعُضُهۡم أ

ِنُكۡم فَإِنذهُ  ذُهم م  َ ِمۡنُهۡمۗۡ إِنذ  ۥَيَتَول لِِميَ  ٱلَۡقۡومَ ََل َيۡهِدي  ٱّللذ َٰ  . [ 51المائدة:]﴾ ٥١ ٱلظذ
ميان املواالة يف هللا) :صلى هللا عليه وسلمويقول رسول هللا   ،بُّ يف هللاواحل ،واملعاداة يف هللا ،أوثق ُعرا اإل 

 .(1)(والبغض يف هللا
رة وخصوصًا يف القرنني الثَّالث عشر فقد أصيب مفهوم الوالء  ؛اهلجري  ني والرَّابع عشر ،أمَّا يف عصورها املتأخ  

 ،والبلدان اإل سالميَّة ،الَّذي خيَّم على أغلب أقاليم الدَّولة العثمانيَّة ؛والرباء ابالحنراف نتيجًة للجهل الذَّريع
ني  ني الَّذين ينريون لألمَّة دروهبا  ،وكان احلكَّام .وأيخذون بزمامها إ ىل الطَّريق املستقيم ،ولغياب العلماء الرَّابَّ

حيث كان هؤالء الكافرون على  ؛ويتولَّوهنم من دون املؤمنني ،والسَّالطني يصانعون األعداء من الكافرين
فقد ساعد الواقع األليم  ؛لمون يف املقابل على العكس متاماً من الضَّعفواملس ،جانٍب عظيٍم من القوَّة املاد  يَّة

 .(2)الَّذي كان يعيشه املسلمون على زعزعة هذه العقيدة
وخرافٍة يف مقابل الواقع األورب مثاًل   ،ومرضٍ  ،وجهل ،وضعفٍ  ،فالواقع املليء بكل   صور االحنطاط من فقرٍ 
ومع ذلك ال جيوز لنا أبدًا أن نرب  ر هلؤالء املنبهرين  ،والرباء ،والءكان عاماًل من عوامل إ ضعاف عقيدة ال

ومل تتقاذفهم  ،مل ّترفهم أهواء الكافرين ؛وعقيدهتم راسخةً  ،إ ذ لو كان إ مياهنم صادقاً  ؛انبهارهم بواقع الكافرين
وعقيدته على قوَّة  ،على بدينهكما كان حال اجليل األوَّل   رضي هللا عنهم   الَّذي است  ،أمواج املادَّة والقوَّة

َوََل تَِهُنواْ َوََل ََتَۡزنُواْ ﴿ :وتعاىل ،كما قال هللا تبارك  ،وحلظة الفشل ،وجربوهتم حَّتَّ يف وقت اهلزمية ،الكافرين
نُتُم 

َ
ۡعلَۡونَ َوأ

َ
ۡؤِمنَِي  ٱۡۡل  .[139آل عمران:]﴾ ١٣٩إِن ُكنُتم مُّ

فقد   ؛مستقرًَّة يف العقول ،شعوب األمَّة كانت متوه  جًة يف النُّفوس ومع هذا فإ نَّ هذه العقيدة على مستوى
فريقي حيبُّ أخاه املسلم يف الشَّام وهكذا يف كل    ،ويبغض جاره النَّصراينَّ  ،كان املسلم يف الشَّمال اإل 

 ،ين من اعتداءاتٍ ومبا يقع إل خوانه يف الد    ،وكان املسلم حيسُّ إب خوانه يف كل   مكانٍ  .والبلدان ،األقطار
دٍ  كبرٍي كما فكانوا إ ىل ح ،والنَّفري يف سبيل هللا ،ويشارك بعضهم مع إخواهنم جلهاد املعتدين ،ونكباتٍ 

                                                           
 (.2536ح  2/343صحيح اجلامع الصَّغري ) (1)

 (.1/142انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة لعلي الزَّهراين ) (2)
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تداعى له سائر اجلسد  ؛كاجلسد الواحد إ ذا اشتكى منه عضوٌ » :صلى هللا عليه وسلموصفهم الرَّسول 
 .(1)«واحلمَّى ،ابلسَّهر

ه / 1213حتلَّها الفرنسيُّون يف عام وليبيا إل خواهنم يف مصر عندما ا ،ي احلجازوقد بي َّنَّا مناصرة مسلم
ودعوته  ،عبد احلميد الثَّاين إ ىل فكرة اجلامعة اإل سالميَّة وكيف تفاعل املسلمون مع دعوة السُّلطان ،م1798

اد املسلمني يف العامل يف مقابل التَّسلُّط األورب   والرُّوسي  ،وقد أمثرت هذه الدَّعوة إ ىل حدٍ  كبريٍ  ،وغريمها ،الحت  
وليس أدلَّ على ذلك من  ،وبالدهم ،وألواهنم ،وّتاوب معها املسلمون يف كل   مكاٍن على اختالف لغاهتم

نشاء خط   سكَّة حديٍد بني بغداد واحلجاز بثلث نفقات اخلط    إ نَّ الشُّعور  .تربُّع املسلمني يف أقطار العامل إل 
ابط   ،الَّيت توحي ابلفرقة واالختالف ؛الد  يين بني املسلمني كان قوايًَّ على الرَّغم من كثرة االحنرافات ابلَّتَّ

والرباء سليمًة إ ىل حدٍ  كبرٍي يف نفوس  ،وكانت عقيدة الوالء ،والطُّرق الصُّوفيَّة ،والفقهيَّة ،كاملذاهب الكالميَّة
وحاجزاً  ،والنَّصارى أن يَروا يف تلك العقيدة جدارًا صلباً  ،هودلذلك كرب على أعداء اإل سالم من الي ،العامَّة

ولذا أخذوا يعملون على حتطيم  ،ودينهم ،وحماوالهتم يف القضاء على املسلمني ،قوايًَّ يقف أمام خمطَّطاهتم
ويف الدَّولة  ،وعمالئهم يف البالد اإل سالميَّة ،وتذويب ذلك احلاجز عن طريق صنائعهم ،ذلك اجلدار

مود كما حدث مع السُّلطان العثماين حم  ،والباشوات ،لعثمانيَّة ممَّن أبيديهم مقاليد األمور من السَّالطنيا
حيث عمل على مسخ  ،م الَّذي تزعَّم حركة اإل صالح املقل  دة للمنهج األورب   1839الثَّاين املتوىفَّ عام 

اه اخلطري يف قول السُّلطان نفسهويتجلَّ  ،وحاول طمسها يف النُّفوس ،والرباء ،عقيدة الوالء  :ى هذا االّت  
واليهود إ ال  ،واملسيحيُّون إ ال يف الكنيسة ،إ ن  ين ال أريد   ابتداًء من االن   أن مييَّز املسلمون إ ال يف املسجد ..)

وحبماية  ، احلقوقإ ين   أريد ما دام اجلميع يتوجَّه حنوي ابلتَّحيَّة أن يتمتَّع اجلميع ابملساواة يف ،يف املعبد
 .(2)(ومن هنا نعمت املسيحيَّة وغريها يف الدَّولة يف ذلك العصر حبر  يٍَّة واسعة الن  طاق ،األبويَّة

 ،والكاثوليكيَّة انتشارًا واسعًا بفضل رعاية السُّلطان ،واألرمنيَّة ،ويف هذا العصر انتشرت املدارس اليواننيَّة
 .(3)وتشجيعه

حلاميات العثمانيَّة ضدَّ احتمال إ لزامهم أن يضعوا على صدورهم احلزامني املتقاطعني وقد اثر رجال إ حدى ا
 .(4)وطرد الث ُّوَّاُر الباشا املرسل من قبل السُّلطان ،على شكل صليب على النَّسق الن  مساوي

                                                           
 (.6011( رقم )10/438البخاري، كتاب األدب، ابب رمحة النَّاس والبهائم ) (1)
مر على الدَّولة وعلى آ(. وهذه احلر  يَّة الَّيت نعموا هبا استغلُّوها يف الت214لطان حممود الثَّاين، د. البحراوي، ص )انظر: حركة اإل صالح يف عصر السُّ  (2)

 املسلمني.

 (.214املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
 (.258املصدر السَّابق نفسه، ص ) (4)
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لك خلَّصهم من الرَّمز وبذ ،وقد مسح السُّلطان لرعاايه املسيحي  ني ابرتداء الطَّربوش بداًل من القلنسوة القدمية
وقد حاول فرض الطَّربوش األمحر على العلماء بداًل من  ،وكان لذلك رنَّة فرٍح شديٍد عندهم ،املم  يز هلم

 .(1)فلمَّا أبوا عليه ذلك تراجع مغط  ياً موقفه إب عالن اجلهاد ضدَّ الرُّوس ،العمامة
وظلَّت  ،ة بضبَّاط دانوا ابلوالء لروسيا من قبلحدث من استعانة الدَّولة العثمانيَّ )واألدهى من ذلك ما 

تزو  دها أبدق   املعلومات  ،وابلتَّايل كان لروسيا عيوٌن يف جيش السُّلطان اجلديد ،الدَّولة غافلًة عن هذه احلقيقة
علومات وكان من أسباهبا تسرُّب امل ،وكم من هزميٍة ساحقٍة تلقَّتها الدَّولة العثمانيَّة من روسيا ،(2)(واخلطط

 .اهلامَّة عن طريق هؤالء
 .وعدم االهتمام هبا ،والرباء لدى بعض السَّالطني العثماني  ني ،هذا مثاٌل ابرٌز على ضعف عقيدة الوالء

خالل  ئ، وما فتوسار على خطاهم ،واتبع سياستهم ،فقد ُفنت ابلغرب ،أمَّا الباشا حممَّد علي وايل مصر
ويقوم  ،ويُعلي من شأهنم ،ويصانعهم ،وأربعني عامًا تقريبًا يتوىلَّ الكفَّارحكمه الطَّويل الَّذي بلغ مخسًة 

ة بطشه ،والسَّري يف ركاهبم ،وقوانينهم ،واالقتباس من نظمهم ،ابت  باعهم  ،وتنكيله ابملسلمني ،مع شدَّ
وليخضع  ،ليبي  نيده الصَّ سياألريضي  ؛وضرهبا يف الصَّميم ،والرباء ،فقد َّتطَّى عقيدة الوالء ،واستهانته هبم

فقد اعتاد حممَّد علي ابشا أن يكون أغلب احمليطني به من  ،وشعبه املسلم للمخطَّطات اليهوديَّة ،أمَّته
خصوصًا نصارى األرمن من أعداء امللَّة الَّذين هم  ،وبالطه ،الَّذين تغلغلوا يف حكومته ،واليهود ،النَّصارى
 .(3)خرياهتا وهنب ،ه يف اختالس أموال الدَّولةوشركاؤ  ،وأهل مشورته ،وجلساؤه ،خاصَّته

ودراسة  ،واكتشاف االاثر ،والتَّنقيب ،وفتح البالد على مصراعيها ألفواج النَّصارى الصَّليبي  ني للبحث
عاب يف طريقهم ،بل ومساعدته هلم ،األماكن دراسًة دقيقةً   .(4)وتذليله الص  

ممَّا أفادهم   وال شكَّ   يف احتالل  ،دراسة املواقع دراسًة َّتطيطيَّةً و  ،لقد قام النَّصارى بدراسة مراكز الثَّروة
جنليز :م خصوصًا إ ذا علمنا 1882مصر فيما بعد عام  وكانت  ،أنَّ كثريًا من هؤالء املنق  بني كانوا من اإل 

الشَّرق )ونَّتك احلديث ألحد املستشرقني يف كتابه  ،هناك أهداٌف أخرى مل يفطن هلا كثرٌي من الباحثني
إ نَّنا يف كل   بلٍد إ سالمي   دخلناه نبشنا األرض لنستخرج حضارات ما قبل ) (:وثقافته ،جمتمعه ،األدىن

                                                           
 (261املصدر السَّابق نفسه، ص ) (1)
 (.247) املصدر السَّابق نفسه، ص (2)
 (.1/165انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (3)
 (.1/170املصدر السَّابق نفسه، ) (4)
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ولكن يكفينا تذبذب والئه  ،ولسنا نطمع بطبيعة احلال أن يرتدَّ مسلٌم إ ىل عقائد ما قبل اإل سالم ،اإل سالم
 .(1)...(وبني تلك احلضارات ،بني اإل سالم

ر اهتمامات هؤالء النَّصارى بشق   البالد طوالً وعلى ض  ،وعرضاً  ،وء ما سبق من أهداف نستطيع أن نفس  
جنليز الَّذين ساروا على خطٍ  واحٍد  ،وتعريتها بدءاً ابلفرنسي  ني ،اثرقهم األموال الطَّائلة يف كشف اآلوإ نفا مثَّ اإل 

 .(2)يف تنفيذ هذه األهداف اخلبيثة
وهم جيوسون خالل الد  اير   ،ولكن املخطَّط اخلبيث الَّذي محله الصَّليبيُّون معهم) :د قطبيقول األستاذ حممَّ 

 .(3)(متهيداً القتالعهم هنائيَّاً من الوالء لإل سالم ،الستخراج احلضارات ؛كان هو نبش األرض اإل سالميَّة
اه اإل سالمي    السَّلفي يف اجلزيرة العربيَّة تظاهراً بطاعة  وقدَّم حممَّد علي خدمًة ملخطَّطات األعداء بضرب االّت  

ذ من ذلك ستارًا لتنفيذ خمطَّطات  ،احلرمني الشَّريفني الَّذي فقد السَّيطرة على بالد ؛السُّلطان العثماين واَّتَّ
 ،خصوصًا يف اخلليج العرب    ،وفرنسا اللَّتني رأات الوجود السُّعوديَّ يشك  ل خطرًا على مصاحلهما ،بريطانيا

 .(4)والبحر األمحر
 .(5)وبعض النَّصارى ،وقد كان على رأس تلك اجليوش الَّيت وجَّهها حممَّد علي ضبَّاٌط فرنسيُّون

وأبلغت فرنسا حممَّد علي عن طريق قنصلها  ،وكذلك بريطانيا ،وقد ُسرَّت فرنسا بذلك العمل احلرب املدم  ر
ا ممنونٌة ممَّا رأته من اقتدا  .(6)ره على نشر أعالم التَّمدُّن يف البالد الشَّرقيَّةيف القاهرة: أهنَّ

 ،وسيطر على األوقاف التَّابعة لألزهر ،واألزهريَّني يف لقمة العيش ،والفقهاء ،وضايق حممَّد علي ابشا العلماء
وحَّتَّ  ،(7)وابلتَّايل أحكم السَّيطرة على املشايخ القائمني على التَّعليم من رجال األزهر ،وضمَّها للدَّولة

 ؛مل تنج عن غائلة حممَّد علي ،والعلوم األوَّليَّة للناشئة من أبناء املسلمني ،الكرمي القرآنالَّيت تعل  م  ؛الكتاتيب
واستيالء حممَّد علي  ،أنَّ كثريًا من املكاتب أغلقت بسبب تعطُّل أوقافها :فقد ذكر اجلربيت   رمحه هللا  

 .(8)عليها
واألوقاف األخرى ال يساوي جزءاً من  ،أنَّ ما أبقاه حممَّد علي من أوقاف األزهر :هوذكر الشَّيخ حممَّد عبد

 (يف عهد الشَّيخ حممَّد عبده)وأنَّه أخذ من أوقاف اجلامع األزهر ما لو بقي إ ىل اليوم  ،األلف من إ يرادها
                                                           

 (.202انظر: واقعنا املعاصر، ص ) (1)

 (.1/171انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (2)
 (.202انظر: واقعنا املعاصر، ص ) (3)
 (.189ني، ص )انظر: قراءٌة جديدٌة يف اتريخ العثماني    (4)
 (.187املصدر السَّابق نفسه، ص ) (5)
 (.1/174انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (6)
 (.179انظر: قراءٌة جديدٌة يف اتريخ العثماني  ني، ص ) (7)
 (.3/478انظر: عجائب اآلاثر ) (8)
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 ،ي أربعة االف جنيه يف السَّنةوقرَّر له بذلك ما يساو  ،لكانت غلَّته ال تقلُّ عن نصف مليون جنيه يف السَّنة
 .وإ رسال البعثات كما ذكران يف البحث ،بينما جنده قد اندفع حنو التَّغريب

ياسة التَّدمرييَّة الَّيت هنجها حممَّد علي والَّيت ُفرضت قهرًا على املسلمني كانت تنفيذًا للمخطَّط  ،إ نَّ هذه الس  
وهو أمٌر أكَّده املؤر  خ اإل جنليزي  ،بسبب اضطرارها للرَّحيل عن تنفيذهالَّذي عجزت احلملة الفرنسيَّة  ؛الصَّلييب

راء النابليونيَّة إ ىل حقائق فعَّالة يف د علي ديكتاتورًا أمكنه حتويل اآلكان حممَّ ) :أرنولد توينيب يف قوله
 .(1)(مصر

سواٌء كان وصوله إ ىل  ،ئهموعمياًل من عمال ،أنَّ حممَّد علي ابشا كان صنيعًة من صنائع الغرب :ال شكَّ 
 ،ومكره ،أو كان نتيجًة لدهاء حممَّد علي ،وعلى األخص   َّتطيٍط فرنسي ٍ  ،سدَّة احلكم نتيجة َّتطيٍط صلييب ٍ 

وال ينفي أنَّ حممَّد علي قد احتوته الدُّول  ،فإ نَّ هذا كلَّه ال يغري   من األمر شيئاً  ،أو كان لألمرين معاً  ،وثقافته
فات ،أخذت تقوده يف ركاهباو  ،الغربيَّة  ،الَّيت ينشدها املستعمرون دائماً  ،واخلالل ،وخصوصاً: أنَّ فيه من الص  

 .(2)أو عدمها ،ورقَّة الد  اينة ،وفظاظة الطَّبع ،وغلظة القلب ،كجنون العظمة
واستخدم سياسة  ،والرباء ،وقد عمل حممَّد علي طوال سنوات حكمه على القضاء على عقيدة الوالء

، ويقضي عليها قضاًء لينتزع هذه العقيدة من قلوب املسلمني ؛والتَّنكيل يف أحناء مملكته ،واإل رهاب ،العسف
 .(3)مربماً 

 ،ومن اقتفى أثرهم من املؤر  خني القومي  ني ،ومع عظم اهلالة الَّيت أحيط هبا حممَّد علي من قبل املستشرقني
إ ال أنَّه  ،والعسكريَّة ،واالقتصاديَّة ،يف كثرٍي من اجملاالت التَّعليميَّةوالعلماني  ني حول ما قام به من إ صالحاٍت 

ا ازدراء ،وحيتقرهم ،أنَّه يكره مسلمي مصر :من الثَّابت من سرية حممَّد علي وليس أدلَّ من  ،ويزدريهم أميَّ
وتعلمون أنَّين متحر  ٌر من هذه  ،فأنتم تعرفونين ،ثقوا: أنَّ قراري ال ينبع من عاطفٍة دينيَّةٍ ) :ذلك إ الَّ قوله

 .(4)(وهذه حقيقٌة أعلمها ،وثريانٌ  ،وقد تقولون: إ نَّ مواطينَّ محريٌ  ..الَّيت يتقيَّد هبا قومي ؛االعتبارات
حَّتَّ لقد همَّ   بعد أن جاءته األوامر  ،وقد كان حممَّد علي ابشا متواطئًا مع الفرنسي  ني عند احتالهلم اجلزائر

ده رفضوا تلك سياأوعماًل حلساهبم اخلاص   إ ال أنَّ  ،للفرنسي  ني ن يقوم بنفسه ابحتالل اجلزائر خدمةً ابلطَّبع   أ

                                                           
 (.182انظر: قراءٌة جديدٌة يف اتريخ العثماني  ني، ص ) (1)

 (.1/181الحنرافات العقديَّة والعلميَّة )انظر: ا (2)
 (.1/181املصدر السَّابق نفسه، ) (3)
 (.1/188انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (4)
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واكتفى حممَّد علي  ،لذا ابدروا إ ىل إ لغائها ،وتثريهم بعد أن ينكشف أمر عميلهم ،الفكرة الَّيت هتي  ج املسلمني
 .(1)بتزويد الفرنسي  ني يف اجلزائر ابلغالل

وهدَّدته بنسف  ،اثرت اثئرهتا ؛دُّكتور سليمان الغنَّام إ ىل أنَّ بريطانيا ملَّا علمت بعزم حممَّد عليويذهب ال
 .أسطوله إ ْن هو فكَّر يف ذلك

والرباء لدى األمَّة املسلمة  ،هذه وقفٌة مع ابشا من ابشوات الدَّولة العثمانيَّة عمل على إ ضعاف عقيدة الوالء
ذ التَّغريب له مساراً  ،واإل رهاب ، سياسة العسفمتثَّل يف ،بشكٍل مباشرٍ  لقد استحقَّ  ،وبشكٍل غري مباشٍر اَّتَّ

وأحفاده  ،وسار أوالده ،حممَّد علي أن يكون رائد التَّغريب يف العامل اإل سالمي العرب   التَّابع للدَّولة العثمانيَّة
ياسة  ،ويسريون يف نفس الطَّرق ،والعلمنة ،غريبفقد ظلُّوا يتعهَّدون غراس التَّ  ،من بعده على نفس الس  

 .(2)وخطب ود  ه ،ويتسابقون إ ىل كسب والء الغرب
 ،وركنوا إ ليهم ،وألقوا إ ليهم ابملوَّدة ،إ نَّ فئة من سالطني الدَّولة العثمانيَّة وابشواهتا أمعنوا يف مواالة الكافرين

ذوهم بطانًة من دون املؤمنني وأصابوها يف  ،والرباء يف األمَّة ،ف عقيدة الوالءوعملوا على إ ضعا ،واَّتَّ
وسهل بعد ذلك على  ،وفقدت أبرز مقو  ماهتا ،وهويَّتها ،وبذلك متيَّعت شخصيَّة الدَّولة العثمانيَّة ،الصَّميم

 .مثَّ مزَّقوها شرَّ ممزَّق ،أعدائها أن حيتووها

 اثنياً: احنصار مفهوم العبادة:
 القرآنيت قام هبا العثمانيُّون األوائل حتقيق مفهوم العبوديَّة الشَّامل كما فهموه من إ نَّ من شروط التَّمكني الَّ 

 .رضوان هللا عليهم ،وكما أخذوه عن السَّلف الصَّاحل ،والسُّنَّة النَّبويَّة ،الكرمي
الَّيت خلق هللا اخللق  لذا كانت العبادة مبفهومها الواسع هي الغاية احلقيقيَّة ،أنَّ الد  ين كلَّه عبادةٌ  :ففهموا
نذ َوَما َخلَۡقُت ﴿ :كما قال تعاىل  ،ألجلها نَس وَ  ٱۡۡلِ وكانت هي دعوة  ،[56الذاريات:]﴾ ٥٦إَِلذ ِّلَۡعُبُدوِن  ٱۡۡلِ

َ ﴿ :ألقوامهم صلى هللا عليه وسلمإ ىل نبي  نا حممَّد  الرُّسل مجيعاً من لدن نوح عليه السَّالم  َما يَاقَوِْم اْعُبُدوا اّللذ
 .[59 :األعراف]﴾لَُكْم ِمْن إَِلٍ َغْيُهُ 

ِن ﴿ :وقال تعاىل
َ
ةٖ رذُسوًَل أ مذ

ُ
ِ أ
ْ َولََقۡد َبَعۡثَنا ِِف ُُك  َ  ٱۡعُبُدوا ْ وَ  ٱّللذ ُغوَته  ٱۡجَتنُِبوا َٰ  . [36النحل:]﴾  ٱلطذ

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رذُسوٍل إَِلذ نُوِِحٓ ﴿ :وقال تعاىل
َ
نذهُ َوَمآ أ

َ
نَا۠ فَ  ۥإَِّلۡهِ أ

َ
ٓ أ ََٰه إَِلذ  [25األنبياء:]﴾ ٢٥ ٱۡعُبُدونِ ََلٓ إَِل

. 

                                                           
 (.311انظر: الشَّرق اإل سالميُّ، حسني مؤنس، ص ) (1)
 (.1/189انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (2)
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وهي أن تشمل كلَّ نشاٍط يف  ،لقد فهم العثمانيُّون األوائل العبادة مبفهومها الشَّامل الَّذي أراده هللا عزَّ وجلَّ 
نسان ِ قُۡل إِنذ َصَٗلِِت َونُُسِِك َوَمَۡياَي َومَ ﴿ :حياة اإل  ِ َرب  قُۡل إِنذ َصَٗلِِت َونُُسِِك ١٦٢ ٱلَۡعَٰلَِميَ َماِِت ّلِلذ

 ِ ِ رَب   . [162األنعا :]﴾ ١٦٢ ٱۡلَعَٰلَِميَ َوَمَۡياَي َوَمَماِِت ّلِلذ
 القرآن،وتعليم  ،وتربيٍة دائمٍة لرعاايها ،فأصبحت حياهتم حافلًة ابألعمال العظيمة من تقوية الدَّولة املسلمة

د ولذلك جن ،وتنفيٍذ ألهداف التَّمكني ،وقياٍم على أمور املسلمني ،واملنافقني ،وجهاد الكافرين ،موالعل
 ،والط  ب    ،وتوظيف علم النَّبات ،وتعليمها ،ق جيمع بني دوره يف توجيه األمَّةآالعالمة الشَّيخ مشس الد  ين 
وكانت  ،والدُّنيوي    ،وىل   عزَّ وجلَّ   ابلعلم الد  يين   لقد كان هذا الشَّيخ يتعبَّد امل ،والصَّيدلة ملصلحة املسلمني

 ،واهتمَّ أيضاً مبعاجلة مرض السَّرطان ،وألَّف يف ذلك كتاابً  ،ومعاجلة األمراض املعدية ،له حبوثه يف علم النَّبات
 ،ومهتمًَّا بتزكيتهم ،ىلمرب  يًا لعوام   العثماني  ني على طاعة هللا تعا ،وكان جماهدًا يف صفوف جيش حممَّد الفاتح

فبعد أن فتحت القسطنطينيَّة  ،والنَّاصح حملمَّد الفاتح ،وكان نعم املرب    ،وانهيًا عن املنكر ،وامرًا ابملعروف
إ نك إ ذا ) :وقال حملمَّد الفاتح ،فمنعه الشَّيخ مشس الد  ين ،جاء حممَّد الفاتح يدخل يف اخللوة مع الشَّيخ

والغرض  ،فيمقت هللا علينا ذلك ،فتختلُّ أمورها ،ًة تسقط عندها السَّلطنة من عينيكدخلت اخللوة ّتد لذَّ 
 (.وذكر له شيئاً من النَّصائح ،وكذا ،فعليك أن تفعل كذا ،من اخللوة حتصيل العدالة

ني  ني صد  ،ارة التَّوجيهإ نَّ هذا الفهم اجلميل هو الَّذي سارت به الدَّولة العثمانيَّة عندما كان للعلماء الرَّابَّ
بويَّة ،والتَّعليم ،واإل رشاد  ،ولذلك جند هنوضًا شاماًل يف عصر السُّلطان حممَّد الفاتح يف مجيع شؤون احلياة الَّتَّ

ياسيَّة كلُّ ذلك النُّهوض مستمد  من مفهوم العبوديَّة   .والعلميَّة ،واالجتماعيَّة ،والعسكريَّة ،واالقتصاديَّة ،والس  
وقوَّهتا تفوُّقاً يف كل    ،ولذلك جند يف الدَّولة العثمانيَّة يف عصر جمدها ،ذي فهموه من الشَّريعة الغرَّاءالشَّامل الَّ 
وكان  ،وسليمان القانوين ،فمثاًل يف اجلغرافيا يظهر اسم الرَّي  س بريي يف زمن السُّلطانني سليم األول ،اجملاالت

اً  ،ةالرَّي  س بريي قائداً للبحريَّة العثمانيَّ   (.م1554م وتويف   عام 1465)ولد عام وعاملاً جغرافيَّاً فذَّ
وله يف هذا املضمار  ،كان هذا العامل اجلغرايف رائدًا من روَّاد رسم اخلرائط يف األدب اجلغرايف العثماين

 ..األمريكتني والسَّواحل الشَّرقيَّة من ،واحمليط األطلسي ،وغرب أفريقية ،األوىل إل سبانيا ،خريطتان هامَّتان
وموجودة االن يف متحف طوبقبو يف  ،م 1517وهذه قدَّمها إ ىل السُّلطان سليم األوَّل يف مصر عام 

 .وعليها توقيع الرَّي  س (سم 85×60)إستانبول 
وموجودة االن يف متحف طوبقبو  (سم 69×68)واألخرى لسواحل األطلسي من جرونالند إ ىل فلوريدا 

 .إب ستانبول أيضاً 
 .خريطٍة هلا أنَّ اخلريطة الَّيت رمسها الرَّي  س بريي ألمريكا هي أقدم :جلدير ابلذ  كروا
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م عقدت يف جامعة جورج اتون ابلوالايت املتَّحدة األمريكيَّة ندوٌة إ ذاعيٌَّة عن 1956أغسطس عام  26يف 
اكتشاٌف خارٌق ) :الرَّي  س بريي ألمريكا اتَّفق كلُّ اجلغرافي  ني املشَّتكني فيها أبنَّ خرائط ،خرائط الرَّي  س بريي

 (.للعادة
إ نَّ حبر املغرب   ) :ويقول يف كتاب البحريَّة ،وقد كان الرَّي  س بريي على معرفٍة بوجود أمريكا قبل اكتشافها

ويف طرق هذا  ،ميل ّتاه الغرب من بوغاز سبته 2000ميتدُّ بعرض  ،يقصد احمليط األطلسي   حبٌر عظيمٌ 
نيا (،عظيم توجد قارٌَّة هي قارَّة أنتيلياالبحر ال أنَّ هذه  :وقد كتب الرَّي  س ،أو أمريكا ،وتعبري قارَّة أنتيليا هي الدُّ

 .(1)سنة 27قبل اكتشاف كولومبس ألمريكا حبوايل  :أي (م1465ه / 870)القارَّة اكتشفت عام 
وخرائط دقيقٍة دهشة املعاصرين من علماء  ،اتٍ لقد ترك ري  س بريي كتااًب يف البحريَّة أاثر مبا فيه من معلوم

 ... معلوماٌت وخرائط أثبت العامل املعاصر صحَّتها.وأوربَّة ،اجلغرافية يف أمريكا
وقد ذكر الرَّاهب اجلزوييت الين هام مدير مركز األرصاد يف ويستون ما يدلُّ على عبقريَّة القائد العثماين ري  س 

ُر  ،خرائط الرَّي  س بريي صحيحٌة بدرجٍة مذهلٍة للعقل) :ولبريي يف علم اجلغرافيا حيث يق ا ُتْظه  خاصَّة أهنَّ
مه يف القرن السَّادس عشر امليالدي إ نَّ اجلانب املذهل يف  ..بوضوٍح أماكن مل تكن قد اكتشفت حَّتَّ أايَّ

مل يكن أحٌد  ،اجلبالمع أنَّ هذه  ،مكانة بريي هو رمسه جلبال أنتار كتيكا بتفاصيلها فيما رمسه من خرائط
بعد  ؟وكيف ،يف الن  صف الثَّاين من القرن العشرين :م أي 1952قد متكَّن من اكتشافها إ ال يف عام 

أمَّا قبل القائد العثماين الرَّي  س بريي   يعين حَّتَّ القرن السَّادس  ،استخدام األجهزة املتقد  مة العاكسة للصَّوت
إ ذ كانت مغطَّاًة ابجلليد طوال عصور  ،ف أن أنتار كتيكا موجودةٌ عشر امليالدي   مل يكن أحٌد يعر 

 .(2)(التَّاريخ
مل يقتصر الذُّهول  ،والواقعة يف نصف الكرة األرضيَّة اجلنوب ،أنَّ أنتار كتيكا هي القارَّة السَّادسة :واملعروف

اه إ ىل كثرٍي من العلماء ،على الرَّاهب الين هام فقط لقد قارن بعض العلماء صور األرض  ،والكتَّاب ،بل تعدَّ
ابخلرائط الَّيت رمسها القائد البحريُّ العثماينُّ الرَّي  س  (يف القرن العشرين)الَّيت متَّ التقاطها من مركبات الفضاء 

بريي يف البداايت املبك  رة للقرن السَّادس عشر فاتَّضح التَّشابه املذهل بني صور مركبات الفضاء وبني خرائط 
 .(3)يبري 

 ،واحلكوميَّة ،والشَّعبيَّة ،إ نَّ النَّهضة يف الدَّولة العثمانيَّة يف عصورها الزَّاهية كان يف كل   املستوايت العلميَّة
رة للدَّولة  ،واألمَّة تعبرياً صادقًا ملفهوم العبوديَّة الشَّامل ،وكانت حركة الدَّولة ،والعسكريَّة أمَّا يف العصور املتأخ  

                                                           
 (.382تَّاريخ، واحلضارة، ص )انظر: العثمانيُّون يف ال (1)
 (.383املصدر السَّابق نفسه، ص ) (2)
 (.384املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
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ليس هلا  ،موروثةٍ  الَّيت أصبحت تؤدَّى كعادةٍ  ؛فقد احنصر مفهوم العبادة يف صور الشَّعائر التَّعبُّديَّة ؛ةالعثمانيَّ 
ومتَّ عزل العبادة عن بقيَّة اإل سالم حَّتَّ  ) ،اللَُّهمَّ إ ال ما تستغرقه من زمٍن ألدائها ،من أثٍر يف حياة ممارسيها

ومع  ،أو العالقات املاليَّة ،وأحكام املعامالت ،كاجلهاد مثالً   ،ة األجزاءدون بقيَّ  ،كأنَّ اإل سالم منحصٌر فيها
م أمهلوا  ،أنَّ اإل سالم ليس هو العبادات املفروضة فحسب :كلُّهم   يعلمون  :أنَّ أكثر النَّاس   إ ن مل نقل فإ هنَّ

ين إ ىل اإل عراض عمَّا سوى هذه ودعا فريٌق من املرشد ،وأنزلوا مرتبتها ،وغضُّوا النَّظر عنها ،اجلوانب األخرى
والعمل يف مجيع ما ينفع  ،ومقاومة الظُّلم ،واالستعمار ،وردُّ الطُّغيان ،وإ نكار املنكر ،فاجلهاد ،العبادات

كلُّ ذلك يف نظر هذا الفريق من النَّاس   وما أكثرهم يف عصور االحنطاط     ،املسلمني من األمور العامَّة
والتَّقوى يف اإل سالم شاملًة جلميع  ،وبينما كانت مقاييس الصَّالح ..بادتهوع ،فضوٌل يشغل عن هللا

وعمٍل انفٍع للناس واستقامٍة يف  ،وعدلٍ  ،وعلمٍ  ،وجهادٍ  ،الَّيت أوجبها اإل سالم من عبادات خاصَّةٍ  ؛الواجبات
تَّقوى حمصورًة يف أصبحت مقاييس ال ،واإل خالص له ،كلُّ ذلك مقرواًن بتوحيد هللا  ،وإ حسانٍ  ،املعاملة

 .(1)(العبادات
وهكذا أعانت هذه الفكرة الَّيت عزلت العبادة عن بقيَّة أجزاء الن  ظام اإل سالمي   الشَّامل على ضعف الوعي 

ياسي  .واألخالقي ،واالجتماعي ،الس  
 :ولقد تسبَّب هذا االحنصار يف مفهوم العبادة يف سلبيَّاٍت من أمه  ها

 ،والفائدة حني ُعزلت عن بقيَّة أمور اإل سالم ،عدمية األثر ،عبُّديَّة تؤدَّى بصورٍة تقليديَّةٍ   صارت الشَّعائر التَّ 
نسان فالصَّالة الَّيت  ،وقد ُعزلت عن بقيَّة جوانب العبادة األخرى ،فال تؤد  ي هذه الشَّعائر دورها يف حياة اإل 

لَوَٰ إِنذ ﴿ :خيرب هللا   عزَّ وجلَّ   عنها بقوله مل تعد ذات أثٍر  ،[45العنكبوت:]﴾  ٱلُۡمنَكرِ  وَ  ٱلَۡفۡحَشآءِ َتۡنَهَٰ َعِن  ةَ ٱلصذ
وما كان هلا أن حتدث ذلك  ،واقعيٍ  يف حياة مؤد  يها من النَّاس؛ حيث مل تعد تنهاهم عن الفحشاء واملنكر

 .األثر؛ وقد ُحصرت العبادة يف أداء الشَّعائر التَّعبُّديَّة فحسب
العبادة يف شيٍء حني نرى من  لنَّاس يف بقيَّة جوانب العبادات األخرى؛ إ ذ هي عندهم ليست من  هتاون ا

ويغشُّ يف بيعه  ،وحيلف على عتبة املسجد كاذابً  ،مثَّ خيرج ،املسلمني من ُيصل  ي الفروض مجاعًة يف املسجد
مثَّ تراه سادرًا يف ذلك  ،أعراض النَّاسويقع يف  ،وأيكل الر  اب أضعافًا مضاعفةً  ،وحيتال يف معامالته ،وشرائه

 .وأتنيب نفسه مبا نَ َقَرُه من ركعاتٍ  ،قد أسكت وخزات ضمريه ،اخلاطر ئهاد ،مراتح الضَّمري
داب عنوا ابآل»أنَّ املسلمني قد  :فنجد ،وإ مهال اجلوانب االجتماعيَّة ،  العناية ابجلانب الفردي الشَّخصي

نسان أكثر من عنايتهم ابآلات اواملتعل  قة بذ ،الفرديَّة فقد يكون املسلم  ،خرينداب االجتماعيَّة املتعل  قة ابآلإل 
                                                           

 (.1/100انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (1)
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إ ماطة األذى عن الطَّريق من » :أنَّ  سياً ان ،ولكنَّه ال يبايل أن يلقي القمامة يف طريق املسلمني ،يف ذاته نظيفاً 
ميان  .(1)كما ورد يف احلديث  «ُشَعب اإل 

 ،ولكنَّه ال يبايل أن يلو  ث للنَّاس طرقهم ،وشروط النَّظافة يف نفسه ،كام الطَّهارةوقد يكون املسلم مراعياً ألح
 .(2)«داب االجتماعيَّة الَّيت أمر اإل سالم هبا، وأن خيلَّ ابآلوأماكن جلوسهم

م وخرجت منها بقيَّة األعمال اهتمَّ النَّاس بشؤوهن ،ونتيجًة لكون مفهوم العبادة احنصر يف الشَّعائر وحدها
 .وَّنت روح الفرديَّة على حساب الرُّوح االجتماعيَّة ،وأمهلوا شؤوهنم العامَّة ،اخلاصَّة

اذ األسباب: ،وشعائرها ،واالكتفاء برسومها ،  إ قامة العبادة مقام العمل  ومبا ُأْحد َث فيها من بدٍع عن اَّت  
والتَّفكري  ،والنَّظر إ ىل الكون ،ت اجلهادايآصبح بدياًل عن العمل مبا فيه من وتالوته لفظًا أ القرآن،قراءة »

واستثمار ما يف الكون من نعم هللا مع أنَّ  ،واحلكم مبا أنزل هللا ،وإ قامة العدل وامليزان ابلقسط ،فيما خلق هللا
 يستعدُّ لقتال املشركني كلَّ االستعداد كما أمره صلى هللا عليه وسلم.. وبينما كان الرَّسول ذلك كلَّه عبادةٌ 

والدُّعاء    ،جيعلون الصَّالة ،ويبتهل إ ليه لينصره؛ إ ذا ابملسلمني يف هذه العصور األخرية ،ويدعو هللا ،هللا
فاء ،فيلتمسون الر  زق ،واملبتدع املخَّتع   بدياًل عن األسباب ،املأثور منه ال أبسباهبا املشروعة  ،والنَّصر ،والش  

ا اخَّتعوا لذلك رقىً  ،بل أبدعيٍة خاصٍَّة يقتصرون على تالوهتا ،الَّيت جعلها هللا سبباً وطريقاً إ ليها  ،ومتائم ،ورمبَّ
 .(3)..(وأوراداً ابتدعوها ،وزايراٍت ألمكنة خاصَّةٍ  ،وحجباً 

 ،ولقد نتج عن هذا االحنصار اخلطري يف مفهوم العبادة أن خرجت مجيع األعمال األخرى عن دائرة العبادة
ياسيُّ مبا والسَّهر  ،وتقدمي النَّصيحة إ ليه ،يشتمل عليه من رقابة األمَّة على أعمال احلاكم فخرج العمل الس  

 .وإ جراء العدل يف حياة النَّاس ،على تطبيق الشَّريعة
 :واستنكاره ملن حيصرها يف الشَّعائر التَّعبُّديَّة ،وما أمجل ما قاله سي  د قطب يف توضيحه حلقيقة العبادة

حقيقة العبادة هي جمرَّد الشَّعائر التَّعبُّديَّة ما استحقَّت كلَّ هذا املوكب الكرمي من الرُّسل  الواقع: أنَّه لو كان)
وما  ،صلوات هللا وسالمه عليهم ،وما استحقَّت كلَّ هذه اجلهود املضنية الَّيت بذهلا الرُّسل ،والر  ساالت

ا استحقَّ كلُّ  !واملؤمنون على مدار الزَّمان ،عاةواالالم الَّيت تعرَّض هلا الدُّ  ،استحقَّت كلَّ هذه العذاابت إ َّنَّ
ينونة للعباد ينونة هلل وحده يف كل   أمرٍ  ،هذا الثَّمن الباهظ هو إ خراج البشر مجلًة من الدَّ ويف   ،وردُّهم إ ىل الدَّ

نيا ،كل   شأنٍ   .(4)(خرة سواءً ، ولآلويف منهج حياهتم كل  ه للدُّ

                                                           
ميان ) (1) ميان، ابب بيان عدد شعب اإل   (.1/63مسلم، كتاب اإل 
 (.66ارك، ص )انظر: اجملتمع اإل سالمي املعاصر حملمَّد املب (2)

 (.69انظر: املصدر السَّابق نفسه، ص ) (3)
 (.4/1938انظر: ظالل القران ) (4)
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 ،وعملوا به يف واقع األرض ،فطبَّقوه يف حياهتم ،ل الَّذي وعاه العثمانيُّون األوائلوهذا معىن العبادة الشَّام
ورفعوا راية اإل سالم خفَّاقًة فوق  ،ومكَّن هللا هلم يف األرض ،وخضعت أمامهم الطَّواغيت ،فدانت هلم املمالك

وضعفت العزائم  ،عائر؛ فَّتت اهلممواحنصر يف دائرة الشَّ  ،ويوم تبدَّل ذلك املفهوم ،بقاٍع شاسعٍة من املعمورة
 .مثَّ السُّقوط ،فوقع الضَّعف ،عن القيام أبمور اإل سالم كاملةً 

 ،ومصائب اجتماعيَّةٍ  ،واحنرافاٍت خلقيَّةٍ  ،وأزماٍت اقتصاديَّةٍ  ،إ نَّ ما حلَّ ابلدَّولة العثمانيَّة من هزائم عسكريَّةٍ 
وضياع  ،كان من أسبابه إ فراغ اإل سالم من حمتواه األصيل  ،حضاري ٍ  وأتخ رٍ  ،وجفاٍف روحي ٍ  ،وتلوُّاثٍت فكريَّةٍ 

 .مفهوم العبادة الشَّامل
ا ﴿فيوم كانت: » ْ لَُهم مذ وا ِعدُّ

َ
ةٖ  ٱۡسَتَطۡعُتمَوأ ِن قُوذ عبادًة؛ مل جيرؤ أحٌد على احتالل أراضي  [60األنفال:]﴾ م 

بل كانت األمَّة  ،مل يكن هناك َّتلٌُّف علمي   «م فريضةً طلب العل»واستالب خرياهتم! ويوم كان:  ،املسلمني
 !وجامعاهتا ،املسلمة هي أمَّة العلم؛ الَّيت تعلَّمت أوربَّة يف مدارسها

ْ فَ ﴿ويوم كانت:  ِۡزقِهِ  ٱۡمُشوا ْ ِمن ر  عبادًة؛ كانت اجملتمعات اإل سالميَّة  [15الملك:]﴾ ِإَوَّلۡهِ  ۦه ِِف َمَناكِبَِها َوُُكُوا
 !ىن جمتمعات األرضأغ

ومسؤوٌل عن  ،أنَّه راعٍ  :وكان ويلُّ األمر يستشعر ،عبادةً  «وكلُّكم مسؤوٌل عن رعيَّته ،كلُّكم راعٍ »ويوم كانت 
ينَّ ملشكلة الفقر كان يطبَّق يف اجملتمع  ؛رعيَّته؛ مل يكن للفقراء يف اجملتمع اإل سالمي قضيَّةٌ  ألنَّ العالج الرَّابَّ

ِ ﴿ دًة هلل! ويوم كانت:اإل سالمي   عبا وُهنذ ب عبادًة؛ مل تكن للمرأة املسلمة  [19النساء:]﴾ ٱلَۡمۡعُروِف  وََعَِشُ
 .(1)..(وعبادًة هلل ،والضَّماانت الَّيت أمر هللا هبا كانت تؤدَّى إ ليها طاعًة هلل ،ألنَّ كلَّ احلقوق ؛قضيَّةٌ 

رة للدَّولة العثمانيَّة  لقد كان االحنراف عن مفهوم العبادة الشَّامل من أسباب إ فساح اجملال يف العصور املتأخ  
عارات العلمانيَّة على كثرٍي من األقاليم التَّابعة للدَّولة العثمانيَّة ،لشيوع املذهب العلماين     .وهيمنة الش  

 

 اثلثاً: انتشار مظاهر الشِ رك، والبدع، واخلرافات:
ركإ نَّ الدَّولة العثمانيَّة يف القرن وحدث  ،واخلرافات ،والبدع ،ني األخريين كانت غارقًة يف كثرٍي من مظاهر الش  

 ،واجلهل حجب عنها حقيقة الد  ين ،وغشيها موٌج من الظَّالم ،احنراٌف يف توحيد األلوهيَّة احنرافًا رهيباً 
 .(2)وعدل هبا عن صراطه املستقيم ،وطمس فيها نور التَّوحيد

                                                           
 (.249انظر: مفاهيم جيب أن تصحَّح حملمَّد قطب، ص ) (1)
 (.1/271انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (2)
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رك كانت يف ذروة  ،ومتارس مفهوم العبادة الشَّامل ،نيَّة حمق  قًة للتَّوحيديوم كانت الدَّولة العثما وحتارب الش  
فهذا السُّلطان مراد األوَّل وهو يف سكرات املوت بعدما طعنه جندي   ،والنَّصر من هللا تعاىل ،والعز    ،التَّمكني

رك وكلماٍت جامعةٍ  ،مبعاٍن عميقٍة يف التَّوحيد صرب  يود  ع الدنيا ال يسعين » :فيقول ،على التَّوحيد املنايف للش  
وليس يستحقُّ  ،أشهد أنَّ ال إ له إ ال هللا ،إ نَّه عالم الغيوب املتقب  ل دعاء الفقري ،حني رحيلي إ ال أن أشكر هللا

وال  ، يزيدأطيعوا ابين ،ورأيت نصر جند اإل سالم ،لقد أوشكت حيايت على الن  هاية ،والثَّناء إ ال هو ،الشُّكر
وأود  ع جيشنا الظَّافر العظيم إ ىل  ،وأود  عكم منذ هذه اللَّحظة ،وال تسلبوهم ،وال تؤذوهم ،تعذ  بوا األسرى

 .(1)«فهو الَّذي حيفظ دولتنا من كل   سوءٍ  ،رمحة هللا
قد كان قلقًا خيشى أن يدفن ل (2)(فليأت  يوٌم يرى النَّاس فيه تراب) :أمَّا السُّلطان مراد الثَّاين فقد ترك وصيَّته

 .وكان يريد أال يُبىن شيٌء على مكان دفنه ،يف قرٍب ضخمٍ 
وانتشرت تلك  ،وتنعكس على أعماهلم ،لقد كان السَّالطني األوائل تتفجَّر معاين التَّوحيد يف كلماهتم

رة؛ فقد تغريَّ احل ،املفاهيم يف الشَّعب العثماين   قاطبةً   ،وتواترها ،ومع تضافر األدَّلة ،الأمَّا يف العصور املتأخ  
رك وتشديده يف ذلك  صلى هللا عليه وسلم، وحتذير النَّيب   ووضوحها يف النَّهي عن كل   السُّبل املفضية إ ىل الش  

ذوا قبور أنبيائهم  ،والنَّصارى ،لعن هللا اليهود» :يف الصَّحيحني صلى هللا عليه وسلم، كقوله قبل وفاته اَّتَّ
 .(3)ذ  ر مثل ما صنعواحي «مساجد!

صلى هللا عليه . وقوله (4)ولكن ُكره أن يُ تَّخذ مسجداً  ،ولوال ذلك ألُبرز قربه :قالت عائشة   رضي هللا عنها  
 .(5)«والسُّرج! ،واملتَّخذين عليها املساجد ،لعن هللا زائرات القبور» :وسلم
أال فال  ،ان قبلكم كانوا يتَّخذون القبور مساجدإ نَّ َمْن ك» :قبل أن ميوت خبمس صلى هللا عليه وسلموقال 

 .(6)«فإ ين   أهناكم عن ذلك! !تتَّخذوا القبور مساجد
ذوا قبور أنبيائهم » :صلى هللا عليه وسلموقوله  اللَُّهمَّ ال ّتعل قربي وثنًا يعبد! اشتدَّ غضب هللا على قوٍم اَّتَّ

 .(8)«وال تصلُّوا إ ليها! ،على القبور ال ّتلسوا» :صلى هللا عليه وسلم، وقوله (7)«مساجد!

                                                           
 (.391انظر: الفتوح اإل سالميَّة عرب العصور، ص ) (1)
 (.346نيُّون يف التَّاريخ واحلضارة، ص )انظر: العثما (2)
 (.376مسلم، ابب النهي عن بناء املساجد على القبور، رقم ) (3)
اذ املساجد على القبور رقم ) (4)  (.1330البخاريُّ، كتاب اجلنائز، ابب ما يكره من اَّت  
مذيُّ، كتاب اجلنائز، ابب ما جاء أن يُ تَّخذ على القرب مسجٌد، رقم ) (5)  (.320الَّت  
 (.532مسلٌم، كتاب املساجد ومواضع الصَّالة، ابب النَّهي عن بناء املساجد على القبور، رقم ) (6)
 (.1/172رواه مالٌك يف املوطَّأ ) (7)
 (.972مسلٌم، كتاب اجلنائز، ابب النَّهي عن اجللوس على القبور، رقم ) (8)
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إ نَّ » :صلى هللا عليه وسلم، قال وحني ذكرت له بعض نسائه كنيسًة رأينها يف أرض احلبشة فيها تصاوير
أولئك شرار اخللق  ،مثَّ صوَّروا فيه تلك الصُّور ،أولئك إ ذا مات فيهم الرَّجل الصَّاحل؛ بنوا على قربه مسجداً 

 .(1)«عند هللا!
ى النَّهي عن وجاء يف روايٍة أخر  ،وأن يبىن عليه ،وأن يقعد عليه ،أن جيصَّص القرب صلى هللا عليه وسلمهنيه و 

 ،وبناء األضرحة ،ويف أواخر الدَّولة العثمانيَّة كثُر على غري العادة تشييد القباب .(2)الكتابة على القبور
 ،وتذكر فضله ،لنُّصوص جاءت أتمر ابلبناء على القبوروحتديث املزارات حَّتَّ لكأنَّ هذه ا ،وإ قامة املشاهد

 .وحتثُّ عليه
واحتجُّوا  ،أنَّ بعض الفقهاء أفتوا جبواز بناء القباب على القبور إ ذا كان املي  ت فاضالً  :وزاد األمر سوءاً 

م أودعوا تلك اآلوزاد الط  ني ب لَّةً  ،إ نَّ بعض السَّلف استحسن ذلك :بقوهلم  ؛اسدة يف مصنَّفاهتمراء الف: أهنَّ
 .(3)الَّيت يعكف على دراستها الطُّالب

صلى هللا عليه ، ووقع ما حذَّر منه النَّيبُّ وتعاظم شرُّه ،وبدأ يف خنر الدَّولة العثمانيَّة ،وانتقل هذا الوابء العظيم
رك العظيم وسلم  .من الش  

رك  :التَّاليةووسائله يف تلك الفَّتة يف الصُّور  ،وقد ّتلَّت مظاهر الش  
بل انتشر ذلك يف العامل  ،والقبور يف أقاليم الدَّولة ،واملشاهد على األضرحة ،والقباب ،  بناء املساجد
ع على تلك املشاهد ،اإل سالمي   كل  ه رة تشج    ،ولألسف الشَّديد جند الدَّولة العثمانيَّة يف العصور املتأخ  

احَّتاماً  والتَّكاليف ،اًل أعفت الدَّولة أهايل البصرة من الرُّسومفمث ،واألضرحة املنتشرة يف العامل اإل سالمي
 ،الزُّبري بن العوَّام   رضي هللا عنه   وأنَّ العثماني  ني بنوا على ضرحيه مسجداً  :يعين ،لصاحب احلضرة الشَّريفة

أمٌر من السُّلطان  ه  ورد1293، وتكبري املسجد. ويف سنة وقامت والدة السُّلطان عبد العزيز بَّتميم القباب
 (.انصر ابشا السَّعدون)عبد احلميد الثَّاين بتعمري هذه املراقد الشَّريفة على نظارة وايل البصرة 

وأمر أيضًا بكسوتني  ،وتعمري املسجد ،ه  أمر السُّلطان عبد احلميد أيضًا بتبييض القباب1503مثَّ يف سنة 
 ،وأمر أيضًا بوضع مباخر ،رير األمحر املفتخر املطرَّز ابلفضَّةمن احل (وعتبة بن غزوان ،الزُّبري)للضَّرحيني 

 ،واليمن ،ويف احلجاز ،وكانت مجيع األقاليم اإل سالميَّة .(4)ة عند الضَّرحيني الكرمينيوقماقم من الفضَّ 
وغريها  ،واهلند ،وبالد ما وراء النَّهر ،وإ يران ،وتركيَّا ،والشَّام ،والعراق ،واملغرب العرب    ،ومصر ،وإ فريقية

                                                           
 (.427ي اجلاهليَّة ؟ رقم )البخاريُّ: كتاب الصَّالة، ابب: هل تنبش قبور مشرك (1)
مذيُّ، كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف كراهيَّة ّتصيص القبور، صحَّحه األلباين رقم ) (2)  (.757الَّت  
 (.273، 1/272االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (3)
 (.1/294انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (4)
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إ ذ البناء على القبور هو ما درج  ؛واالحتفاء هبا ،وتتنافس يف تعظيمها ،والقباب ،تتسابق يف بناء األضرحة
 .وهو الشَّرف الَّذي يتوق إ ليه الكثريون ،عليه أهل ذلك العصر

رة ابلبناء على كل   ما يعظ  مه النَّاس يف سواٌء أكان ما  ، ذلك العصرلقد أولع العثمانيُّون يف عصورهم املتأخ  
 .أو غري ذلك ،اثراً ألنبياءآأو  ،يعظ  مونه قبوراً 

كالذَّبح   ،وانتشرت عقائد شركيَّةٌ  ،واالستعانة أبصحاهبا ،واألضرحة حماًل لالستغاثة ،وأصبحت تلك املشاهد
وأصبحت  ،اواالعتصام هب ،وطلب الرباء من األضرحة ،واالستشفاء ،والنَّذر لألضرحة ،لغري وجه هللا

وأصبحت مهيمنًة  ،وهكذا طغت هذه األضرحة على حياة النَّاس ،األضرحة والقبور هتيمن على حياة النَّاس
وكانت رحى تلك اهليمنة تدور  ،وقلوهبم أعلى مكانةٍ  ،وتبوَّأت يف نفوسهم ،وشغلت تفكريهم ،على شؤوهنم

رك ابألموات ،على الغلو    وال كبريًة  ،فال يربمون من أمورهم صغريةً  ،عزَّ وجلَّ  ،هللاوالتَّعلُّق هبم من دون  ،والش  
 ،وال نفعاً  ،وهم ال ميلكون ألنفسهم ضرَّاً  ،واستشارهتم ،ودعاء أصحاهبا ،إ ال بعد الرُّجوع إ ىل تلك األضرحة

ئة يف تعظيم ويسنُّون هلم السُّنن السَّي    ،فكيف لغريهم؟! وقد كان العلماء ولألسف الشَّديد يتقدَّمون العامَّة
 .ويزرعون اهليبة يف نفوسهم مبا كانوا يقومون به ،والولوع هبا ،واملقامات ،األضرحة

رك  ،واألحياء ،فلم يكتفوا ابملقبورين ،وحماربة التَّوحيد ،وأمعنوا يف الوثنيَّة ،والضَّالل ،وقد متادى النَّاس يف الش  
قاد العامَّة يف بغداد يف مدفٍع قدمٍي يف ساحة امليدان ووصل األمر إ ىل اعت ،واألحجار ،بل أشركوا ابألشجار

إل خراجهم من بغداد حيث   ،من بقااي أسلحة السُّلطان مراد العثماين الَّيت استخدمها يف حربه مع الفرس
ممَّا  «طوب أب خزامة» :وهو يُعرف عندهم ،ويطلبون منه إ طالق ألسنة أطفاهلم ،كانوا يقد  مون إ ليه النُّذور

ابلعالمة حممود شكري االلوسي إ ىل التَّصد  ي هلذه اخلرافة الشَّنيعة بكتابة رسالٍة يزجر هبا هؤالء  حدا
 .(1)(القول األنفع يف الرَّدع عن زايرة املدفع)أمساها ب :  ،اجلاهلني

وكان يسهل عليهم  ،واعتاد النَّاس يف أواخر الدَّولة العثمانيَّة أن حيلفوا بغري هللا   عزَّ وجلَّ   من املخلوقني
 .ولكنَّه ال جيرؤ أبداً أن حيلف مبا عظَّمه من املخلوقني إ ال صادقاً  ،متعم  داً  ،عامداً  ،احللف ابهلل كاذابً 

   انتشار البدع واخلرافات:
الفاتح فهذا السُّلطان حممد  ،وحياربوهنا ،وأهلها ،كان السَّالطني األوائل يف الدَّولة العثمانيَّة ينف  رون من البدع

رة «وابعد الَّذين حير  ضونك عليها ،وأهلها ،جانب البدع» :يف وصيَّته يقول ملن بعده . أمَّا يف العصور املتأخ  
فقلَّما َّتلو  ،وأصبحت حياة رعااي الدَّولة ممزوجًة هبا ،من الدَّولة العثمانيَّة؛ فإ نَّ البدع انتشرت انتشارًا ذريعاً 

يافات ،واألعراس ،متآ، واملسواٌء يف اجلنائز ،من شؤون احلياة أو شأنٌ  ،أو عملٌ  ،منها عبادةٌ   ،والوالئم ،والض  
                                                           

 (.1/367علميَّة )انظر: االحنرافات العقديَّة وال (1)
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تكاد حتتلُّ منزلة الصَّدارة  ،وهكذا أصبحت البدع ُترى يف كل   مكانٍ  ،وبدع املوالد عند املتصو  فة املنحرفني
وتغريَّ  ،(1)والبدعة سنَّةً  ،بدعةً وأصبحت السُّنَّة  ،ويؤي  دها العاملون ،يعمل هبا اجلاهلون ،من حياة النَّاس

ورسوٍم ابليٍة يتشبَّثون  ،وشامٍل جلميع جماالت احلياة إ ىل طقوس غريبةٍ  ،والعلم من منهٍج كاملٍ  ،مفهوم الد  ين
م مهتدون ،هبا إ ىل  صلى هللا عليه وسلممبا حواه من منهٍج للنَّيب    وحتوَّل صحيح البخاري    .وحيسبون: أهنَّ

 .(2)ودحر األعداء ،طلباً للنَّصر ،ويُقرأ يف احلروب ،يُتلى يف األزمات ،رتيبٍ  تقليٍد ابلٍ 
اً  وصار النَّاس متشب  ثني  ،بعد أن غمرها طوفان البدع العظيم ،لقد أضحت السُّنَّة يف تلك الفَّتة غريبًة جدَّ

ا من صميم الد  ين ذي كانوا يفر  طون فيه يف كثرٍي من يف الوقت الَّ  ،وأيبون التَّفريط فيها مطلقاً  ،ابلبدع على أهنَّ
م خدموا الد  ين ،ويتعاهد عليها ،ويكافحون من أجلها ،أحكام اإل سالم  .(3)ونفعوا املسلمني ،ويرون: أهنَّ

   انتشار اخلرافات:
وأضحت   ،واألساطري يف مجوع املسلمني بشكٍل منقطع النَّظري ،يف أواخر الدَّولة العثمانيَّة فشت اخلرافات

ا غدت عند كثرٍي منهم أمورًا مقدَّسًة ال  ،وليس ذلك فحسب ،ائق مسلَّمًة ال تقبل الن  قاش مطلقاً كحق وإ َّنَّ
 .فضاًل عن التَّشكيك يف صحَّتها ،جيوز التَّهاون هبا

وهلذا  ،ستانة: أنَّ جامع خوجة مصطفى ابشا حماٌط جبنزيٍر مربوٌط فيه بشجرة سرٍو قدميةٍ ومن اخلرافات يف اآل
فهو يسقط  ،وجلس حتت هذا اجلنزير ،أنَّ كلَّ من أنكر شيئاً حقيقيَّاً  :مؤدَّاها ،نزير خرافٌة يتناقلها اجلهالءاجل

لقد كانت األمَّة يف تلك الفَّتة غارقًة يف عبادة  .(4)، فاجلنزير ال يتحرَّكوإ ذا كان صادقاً يف إ نكاره ،على رأسه
رك ،وجلَّ  عزَّ  ،والتَّعلُّق هبا من دون هللا ،األضرحة  ،والبدع ،والغلو    ،ووقعت فريسًة لكثرٍي من مظاهر الش  
 ،وصرفت جهودها عن طريقها الصَّحيح ،وقتلت طاقاهتا ،وشغلت أوقاهتا ،الَّيت مألت حياهتا ،واخلرافات

 ،واهنزمت أمام جيوش األعداء ؟وما استطاعت أن تعاجل أسباب احنطاطها ،فعجزت عن النُّهوض من كبوهتا
 .وكانت النَّتيجة ضياع الدَّولة العثمانيَّة ،ومؤامراهتم ،نت عن مقاومة خمطَّطاهتمووه

 رابعاً: الصُّوفيَّة املنحرفة:
كقوٍَّة منظَّمٍة يف اجملتمع اإل سالمي   ،إ نَّ أعظم احنراٍف وقع يف اتريخ األمَّة اإل سالميَّة ظهور الصُّوفية املنحرفة

وقد قوي عود  صلى هللا عليه وسلم، وسنَّة رسوله يدًة عن كتاب هللاوعبادات بع ،وأفكار ،حتمل عقائد
 :منها ،واشتدَّت شوكتها يف أواخر العصر العثماين بسبب عوامل متعد  دةٍ  ،الصُّوفيَّة املنحرفة

                                                           
 (.373انظر: مشكالت اجليل يف ضوء اإل سالم، ص ) (1)

 (.1/380انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (2)
 (.1/428املصدر السَّابق نفسه ) (3)
 (.1/432املصدر السَّابق نفسه ) (4)
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ن يف تلك والواقع املرير الَّذي كان يعيشه املسلمو  ،  األحوال السَّي  ئة الَّيت كانت تعيشها األمَّة اإل سالميَّة 1
كلُّ ذلك جعل النَّاس يرمتون يف   ،واجلهل ،واملرض ،والفقر ،والطُّغيان ،والظُّلم ،من انتشار التخلُّف ،الفَّتة

بيت عليهم ،أحضان الصُّوفية املنحرفة وجعلهم يعيشون يف غري  ،والتَّحذير هلم ،الَّيت ال تقوم أبكثر من الَّتَّ
 .واقعهم الَّذي فرُّوا منه

رة ،اب األمن  كان اضطر  2 حيث كانت تُزهق األرواح ألسباٍب  ،وانعدامه مسًة من مسات العصور املتأخ  
والظُّروف العصيبة كان أرابب التصوُّف  ،ويف هذه األجواء احلالكة ،بل دون سبٍب يف بعض األحيان ،اتفهةٍ 

 .يت فتكت ابلنَّاسحييون حياًة هادئًة يرفرف عليها األمن واالطمئنان بعيدًة عن املصائب والفنت الَّ 
والصُّنَّاع يف  ،والتُّجار يف متاجرهم ،وأكثر طمأنينًة من الفالحني يف حقوهلم ،قد كان الفقراء أروح ابالً »

. وكانوا يف أغلب فَّتات الظُّلم الفادح يف جناٍة من هذه .فقد كانوا يف أمٍن من تطبيق القوانني ،مصانعهم
فيتزلَّفون  ،ويؤمنون ابت  صاهلم ابهلل ،وخيشون سلطاهنم الرُّوحي ،خيافون أبسهم الشُّرور كل  ها؛ ألنَّ اجلنود كانوا

فأقبل بعض النَّاس على دخول الطَّريق مدفوعاً مبا سيصيبه من رحاب الزَّوااي من  ،ويطلبون الر  ضا منهم ،إ ليهم
 .(1)«واستقرار احلال ،اطمئنان البال

ف يف معيشة أرابب الفرق 3 ال جيهدون أنفسهم  ،الفقراء فوق النَّجاة من ضغط احلياة يومذاك كان» :  الَّتَّ
كاسني على نفقة   ،طاعمني ،بل كانوا يعيشون يف الزوااي ،يف احَّتاف عمٍل يكسبون قوهتم من ورائه

 هذا . ومن أطرف مفارقات.والتجرُّد لعبادة هللا ،واالنقطاع للتهجُّد ،واألثرايء بدعوى التَّفرُّغ للذ  كر ،احملسنني
وأترف  ،والقناعة ابلتَّافه من شؤون العيش أرغد عيشاً  ،العصر أن يكون هؤالء الزُّهاد الَّذين يدَّعون التقشُّف

 .(2)..وأرابب احلرف ،والتُّجار ،حياًة من الفالحني
 تقديس أهل ومييلون إ ىل ،كان األتراك حيبُّون التَّصوُّف» :والتصوُّف ،  حبُّ األتراك العثماني  ني للدَّروشة 4

ميان بصدق واليتهم  .(3)«اإل 
أمَّا يف  ،ولكنَّها كانت ركنًا منعزاًل عن اجملتمع ،لقد كانت الصُّوفيَّة قد أخذت تنتشر يف اجملتمع العبَّاسي»

وانتشرت   يف القرنني  ،وصارت هي الد  ين ،فقد صارت هي اجملتمع ؛ويف تركيا ابلذَّات ،ظل   الدَّولة العثمانيَّة
وأصبحت   ابلن  سبة للعامَّة  !َمْن ال شيخ له؛ فشيخه الشَّيطان :خريين بصفٍة خاصٍَّة   تلك القولة العجيبةاأل

 .(4)«وهي جمال ممارستهم للد  ين ،بصورٍة عامَّة   هي مدخلهم إ ىل الد  ين

                                                           
ن العصر العثماين، د. الطَّويل، ص) (1)  (.154، 152انظر: التصوُّف يف مصر إ ابَّ
 (.154املصدر السَّابق نفسه، ص) (2)
ن العصر العثماين، ص) (3)  (.154انظر: التَّصوف يف مصر إ ابَّ
 (.155انظر: واقعنا املعاصر، ص) (4)
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حَّتَّ  ،وحدهبم ،ويفيضون عليها من عطفهم ،وقد كان كثري من سالطني ال عثمان يقومون برعاية الصُّوفيَّة
والكوارث واحملن حتيط هبا  ،واملؤامرات حتاك لألمَّة ،جاء السلطان عبد احلميد إ ىل السَّلطنة يف ظروٍف عصيبةٍ 

 ،والرَّابطة الد  ينيَّة ،فدعا إ ىل اجلامعة اإل سالميَّة ،ودعاة القوميَّة يبثُّون دعوهتم يف سائر البالد ،من كل   مكانٍ 
 .وطرقها تشك  ل ثقاًل يف الدَّعوة إ ىل اجلامعة اإل سالميَّة ،جبميع أصنافهاوكانت الصُّوفيَّة 

 ،ومل تبق مدينةٌ  ،عصر الصُّوفيَّة الَّيت أطبقت على العامل اإل سالمي من أدانه إ ىل أقصاه ،لقد كان ذلك العصر
 .(1)وملحقاهتا ،وال قريٌة إال دخلتها إ ال إ ذا استثنينا جنداً 

 ،ووقع مجهوٌر من املسلمني يف أسرها ،وفيَّة املنحرفة على العامل اإل سالمي يف تلك الفَّتةلقد سيطرت الصُّ 
لو مل يكن من قوَّته ونفوذه إ ال هيمنته على  ،وبلغ مبلغًا عظيماً  ،وعظم سلطان املتصو  فة يف ذينك القرنني
 !؟(2)وانصره احلكام ،ولةفكيف إ ذا تبنَّته الدَّ  ،لكفى ؛اجلماهري الغفرية يف طول البالد وعرضها

يق ،وتبيح التَّسوُّل ،وكانت نظرة املتصو  فة املنحرفة حتَّتم البطالة  ،وتسعى إ ىل مواطن الذُّل    ،وتصطنع الض  
اً:  ،وتغتبط ابهلوان فما أخيب التَّاجر الذي يصرف وقته يف )وكانت نظرهتم إ ىل األخذ ابألسباب منحرفًة جدَّ

وما أفشل من سافر  ،والصَّانع الَّذي يبذل نشاطه يف صناعته ،ينفق جهده يف زراعتهوالزَّارع الذي  ،ّتارته
 ،واملرزوق يف طلب رزقه حائرٌ  ،فإ نَّ الرزق يف طلب صاحبه دائرٌ  ،أو رغبًة يف مالٍ  ،منهم طلبًا لكسبٍ 

 (...!!.وبسكون أحدمها يتحرَّك االخر
لقد كتب  ،وأصبحت عندهم عقيدًة سلبيًَّة خمذ  لةً  ،روفسدت لدى كثري من املتصو  فة عقيدة القضاء والقد

رادة » :يقول ،أحد املستشرقني األملان؛ وهو يؤر  خ حلال املسلمني يف عصورهم األخرية طبيعة املسلم التَّسليم إل 
ففي  :وكان هلذه الطَّاعة أثران خمتلفان ،واخلضوع بكل   ما ميلك للواحد القهَّار ،والر  ضا بقضائه وقدره ،هللا

ا دفعت يف اجلندي روح  ؛إ ذ حقَّقت نصراً متواصالً  ؛العصر اإل سالمي األوَّل لعبت دوراً كبرياً يف احلروب ألهنَّ
 ،فقذف به إ ىل االحندار ،ويف العصور األخرية كانت سبباً يف اجلمود الَّذي خيَّم على العامل اإل سالمي ،الفداء
 .(3)«مليَّةوطواه عن تيَّارات األحداث العا ،وعزله

ميان ابلقدر كما فهمه السَّلف :إ نَّ هذا الرَّجل وهو كافر أدرك هذه احلقيقة وبني  ،حقيقة الفرق بني اإل 
ميان الَّذي ابتدعه اخللف متأث  رين ابملتصو  فة وقد  ،بل ذنب املعتقدين هبا ،فالذَّنب ليس ذنب العقيدة ،اإل 

 :فقال ،صاغ ذلك شاعر اإل سالم حممَّد إ قبال شعراً 

                                                           
 (.1/447انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (1)
 (.1/448املصدر السَّابق نفسه) (2)

 (.78ابول مستز، ص) انظر: اإل سالم قوَّة الغد العامليَّة، (3)
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َس               اع ي الق               رآنم                َن 
َ
 قَ               ْد تَ رَُك               وا امل

 

 قَ                       ْد َمَلُك                      وا الث ُّ                       َرايَّ  لق                      رآنَواب   
 

 إ ىَل الت َّْق                            د ْير  َردُّوا ُك                            لَّ َس                            ْعي
 

 وََك                       اَن ز َم                       اُعُهْم قَ                       َدراً َخف يَّ                       ا 
 

 تَ بَ                              دََّلت  الضَّ                              َمائ ُر يف  إ َس                              ارٍ 
 

 (1)َفَم               ا َكر ُه               وُه َص               اَر هَلُ               ْم َرض                يَّا 
 

تغلَّ انبليون بوانبرت تلك الفكرة املنحرفة عن القضاء والقدر ملَّا احتلت جيوشه الصَّليبيَّة أرض وقد اس
فمن  ،هلم من االحتالل واألسر كان بقدٍر من هللا فكان يصدر منشوراته بتذكري املسلمني أبنَّ ما وقع ،مصر

ا يعَّتض على القضاء والقدر ،حاول االعَّتاض على ما وقع  .(2)فكأَّنَّ
وكان العامل الصَّلييب ينطلق يف جماالت  ،لقد كانت مفاهيم التَّصوُّف املنحرف تنخر يف كيان الدَّولة العثمانيَّة

والدَّسائس لتفتيت الدَّولة  ،ويدير املؤامرات ،والرُّقي    ،والتَّقدُّم ،وميادين املعرفة اخذًا أبسباب القوَّة ،العلم
 .العامل اإل سالميومن مثَّ اهليمنة على  ،العثمانيَّة

وكانت جمالسهم مليئًة  ،ويتعلَّمون املوسيقا ،واملعازف ،وكان املتصو  فة املنحرفون مقبلني على استماع املالهي
وكانت كثرٌي من الطُّرق املنحرفة ال َّتلو حلقات الذ  كر فيها من  ،والرَّاايت ،واألعالم ،والنَّاايت ،ابلطُّبول

؛ حَّتَّ قال أبو اهل ومن أنصار اجلامعة  ،وهو من خواص   السُّلطان عبد احلميد الثاين ،دى الصَّيَّاديالدَّف  
 :اإل سالميَّة

 ب  ال                  دُّفَّ َوَجان                   ْب َج                  اه الً اْض                  ر  
 

ْكَم                 َة الشَّ                 رْع  ل َمْع                 ىَن َم                 ا َدَرى   ح 
 

 ُك                   لُّ َم                   ا َح                   رََّك قَ ْلبَ                   اً َس                   اك َناً 
 

ا  ْن                         ُه ُمْعتَ                         رب   َوَدَع                         ا اْلَعْق                         َل م 
 

َه                                ا َوَأَج                                الَ   ال                                رُّْوَح يف  بَ ْرَزخ 
 

 تَ                                ْذُكُر هللا وتَ ْبغ                                 ي َمْظَه                                را 
 

 فَ ُه                           َو ب                            ر  َوالَّ                           ذ ي يَ ْفَعلُ                            هُ 
 

َّ َوهللا يَ                                       َرى   فَ َع                                      َل اْل                                      رب 
 

 إ نَّ يف  ال                                                     دُّف   َويف  رنَّت                                                      ه  
 

 نَ ْغَم                         ٌة يَ ْعر فُ َه                         ا َم                         ْن ذََك                         َرا 
 

 َويف حُبَّت                                     ه ،َص                                    ْوتُُه ذ ْك                                    رٌ 
 

 قَ                       اَت السَّ                       َرىأنَّ                       ٌة تُ                       ذَك  ُر أَوْ  
 

ْن                      ُه ع ْن                      َدانَ   َنْض                      ر ب ال                      دُّفَّ َوم 
 

 (3)َذاك                       َراً َنْس                      َمُعُه لَ                      ْن يَ ْف                      َُّتَا 
 

َمْن مل حيركه السَّماع فهو » :يقول أبو اهلدى الصَّيادي ،وقد كان للسماع عند مجهور املتصو  فة منزلٌة عظيمةٌ 
بل هو أبلد من  ،وكثافته ،زائٌد يف غلظة الطَّبع ،ةبعيد عن نور الرُّوحانيَّ  ،مائٌل عن لطف االعتدال ،انقصٌ 
. وابجلملة فالسَّماع يثمر حالًة يف .فإ نَّ مجيعها تتأثَّر ابلنَّغمات املوزونة ،وسائر البهامي ،والطُّيور ،اجلماد

                                                           
 (.519انظر: العلمانيَّة، سفر احلوايل، ص) (1)
 (.1/467انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (2)

 (.45انظر: رايضة األمساع يف أحكام الذ  كر والسَّماع، للصَّيادي، ص) (3)
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وإ مَّا  ،باالضطرا :فُتسمَّى ،إ مَّا حبركٍة غري موزونة ،ويثمر الوجد حتريك األطراف ،َوْجَداً  :وتسمَّى ،القلب
 .(1)«والرَّقص ،التَّصفيق :حبركٍة موزونٍة فُتسمَّى

وعدُّوه  ،ولكنَّهم جعلوه إ ىل هللا قربةً  ،والغناء ،والسَّماع ،واي ليت أولئك املتصوفة اقتصروا على الولوع ابلطَّرب
 .وتشفُّ هبا األرواح ،تلني هبا القلوب ،طاعةً 

ك » :م اجلوزيَّة عن هؤالء املتصو  فة حيث يقولوما أحسن ما قاله العالمة احلافظ ابن قي    فلو رأيتهم عند ذايَّ
وانصبَّت  ،وعكفت قلوهبم بكل  يَّتها عليه ،وهدأت منهم احلركات ،وقد خشعت منهم األصوات ،السَّماع

 ،ملخانيثأرأيت تكسَّر ا ،ورقصهم ،وتكسَّروا يف حركاهتم ،فتمايلوا له كتمايل النَّشوان ،انصبابًة واحدًة إ ليه
 !؟والن  سوان

 ،بل للشيطان ،ففعل فيها أعظم ما تفعله مُحَّيا الكؤوس! فلغري هللا ،وقد خالط مخرة النُّفوس ،وحيقُّ هلم ذلك
 ،وبلغ الشَّيطان منهم أمنيته ،حَّتَّ إ ذا عمل السُّكر فيها عمَله ،وأثواٌب يف غري طاعة تنفق ،قلوب هناك مُتَزَّق

له ،وحيله ،تهواستفزَّهم بصو  ،وأمله زَّهم إ ىل ضرب  ،وخز يف صدورهم وخزاً  ،وخيله ،وأجلب عليهم ب َرج  ََ وَأ
فيا رمحة  ،واترًة كالذُّابب ترقص وسط الد  اير ،فطورًا ّتعلهم كاحلمري حول املدار ،األرض ابألقدام أزَّاً 

ْن أشباه احلمري ،للسُّقوف واألرض من دك   تلك األقدام واي مشاتة أعداء اإل سالم  ،واألنعام ،واي سوأات م 
م خواصُّ اإل سالم ذوا دينهم هلواً  ،وطرابً  ،قضوا حياهتم لذَّةً  ،ابلَّذين يزعمون: أهنَّ مزامري الشَّيطان  ،ولعباً  ،واَّتَّ

وال أزعج له  ،خره؛ ملَّا حرَّك له ساكناً آالقرآن من أوَّله إ ىل لو مسع أحدهم  القرآن،أحبُّ إ ليهم من مساع سور 
 ،حَّتَّ إذا تال عليه قران الشَّيطان ،وال قدح فيه من لواعج األشواق إ ىل هللا ز نداً  ،وال أاثر فيه َوْجداً  ،ناً قاط

وعلى يديه  ،فرقصت ،وعلى أقدامه ،فجرت ،تفجَّرت ينابيع الَوْجد من قلبه على عينيه ؛ووجل مزموره مسعه
 وعلى ،فتزايدت ،وعلى زفراته ،فتصاعدت ،فاسهوعلى أن ،وطربت ،فاهتزَّت ،وعلى سائر أعضائه ،فصفَّقت

 :. ولقد أحسن القائل.فاشتعلت ،نريان أشواقه
َف                  ةً تُل                   َي اْلك   ي ْ  تَ                  اُب فَ                  َأْطَرُقوا ال خ 

 

 َلك نَّ                        ُه إ ط                        راُق َس                        اٍه اله                         يْ  
 

رْي  تَ نَ                  اَهُقواَوأَتَ                  ى الغ نَ                  ا  ُء َفَك                  احلَْم 
 

 َوهللا  َم                             ا َرَقُص                             وا أَلْج                             ل  هللا   
 

 ْزَم                             اٌر َونَ ْغَم                             ُة َش                             اد نٍ َدف  َوم  
 

اله                      ي   َفَم                     ََّت َرأَيْ                     َت ع بَ                     اَدًة مب 
 

 ثَ ُق                   َل اْلك تَ                   اُب َعلَ                   ْيه م  َلمَّ                    ا َرأَوا
 

 تَ ْقي ْي                                  َدُه أبوام                                  ٍر َونَ                                   َواهي 
 

ُع               وا لَ               ُه َرْع               داً َوبَ ْرق               اً إ ْذ َح               َوى  مسَ 
 

 َزْج                     َراً َوََّتْو ْيف                     اً ب ف ْع                     ل  َمنَ                     اه ي 
 

                                                           
 (.78املصدر السَّابق نفسه، ص) (1)
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 ط ٍع ل ل                  ن َّْفس  َع                  نْ ْعظَ                  َم قَ                  اَوَرأَوه أَ 
 

تَ نَ                            اه ي 
ُ
َا اَي َذحْبََه                            ا امل  َش                            َهواهت 

 

 َماُع ُمَواف ق                  اً َأْغَراَض                  هاَوأَتَ                  ى السَّ                  
 

 (1)َفأَلْج              ل  َذاَك َغ              َدا َعظ               ْيَم اجْلَ               اه   
 

 ،وأضاعوا أوقاهتم وأعمارهم يف جمالس الذ  كر ،والسَّخافة ،وهكذا أصبحت حياة املتصو  فة املنحرفني يف اللَّهو
 وضاعت ،وأصبحت حياهتم من أوَّهلا إ ىل اخرها تدور حول الذ  كر يف صورته املنحرفة ،واملالهي ،والسَّماع

والنَّهي  ،واألمر ابملعروف ،ونشره ،وطلب العلم ،واجلهاد ،وطلب الر  زق ،عبادة السَّعي يف مناكب األرض
وأن يعيش  ،مثَّ ينبغي على املسلم أال يشتغل هبا ومن ،وتصدُّ عنه ،فكلُّها أموٌر تشغل عن الذ  كر ،عن املنكر

 .والرَّقص ،والغناء ،حياته على الذ  كر ابلسَّماع
ونسبوا إ ليهم خوارق  ،واألحياء ،ودخل يف عامل التصوُّف املنحرف تقديس األشخاص األموات منهم

واتَّسعت  ،واالحنطاط ،والعجز ،وأصيب النَّاس ابلوهن ،وعاشوا يف األوهام عامل اخليال ،والكرامات ،العادات
وتعدُّ جيوشها  ،وكانت أوربة الصَّليبيَّة تواصل صعودها يف سلَّم احلضارة املاد  يَّة ،هوة التخلُّف والسُّقوط

 .واالت  كال على اخلوارق والكرامات ،واألوهام ،للزَّحف على العامل اإل سالمي الغارق أهله يف دنيا اخلرافات
وتدور عليها املؤامرات من  ،واالحنطاط ،ت فيه األمَّة تعاين أشدَّ املعاانة من الضَّعفيف الوقت الَّذي كان

كان كثرٌي من علمائها طوع مشيئة شيوخهم من املتصو  فة املنحرفني الَّذين   ،وحتاك هلا الدَّسائس ،األعداء
وتركت كثرٌي من  ،األمراض املنحرفة وغري ذلك من ،واهلوان ،والذ  لَّة ،يف األمَّة واخلنوع ،أشاعوا روح الذُّل   

 ،واجملانني ،وأصبح األولياء يف عرف النَّاس هم اجملاذيب ،الطُّرق الصُّوفيَّة املنحرفة اجلهاد ملقارعة األعداء
استغلُّوا ما للمجاذيب من مكانٍة  ،واحملَّتفني ،أنَّ هناك بينهم بنسبة كبريٍة من الدَّجَّالني :وال شكَّ  ،واملعتوهني

وال  ،من الَّذين ال لوم عليهم ،ليصبحوا ضمن رابطة األولياء ،فاندسوا يف صفوفهم ،سٍة يف نفوس النَّاسمقدَّ 
فكان  ،وكان الكثري منهم يتعامل مع اجلن    ،اثم، واآلوجاهروا ابلفواحش ،مهما ارتكبوا من املوبقات ،عتاب

 .وُتستباح بيضتنا ،وشهم أرضناوحتتلَّ جي ،وتنجح خمطَّطاهتم ،طبيعياً أن تنفذ سهام األعداء
ولعل اخر العقائد ممَّا امن هبا كثرٌي من  ،والضَّالة ،ولقد حفلت الصُّوفية ببحٍر زاخر من العقائد املنحرفة

وعملوا على  ،لقد احتضن املتصو  فة املنحرفني هذه العقائد ،واحللول ،املتصو  فة املنحرفني عقيدة وحدة الوجود
َف هلم سرُّها ،اٍت من أجلهاوألَّفوا مؤلف ،نشرها  .وُسَّت َ عن االخرين ،واعتربوها احلقيقة الَّيت ُكش 

وغريمها من كتب املتصو  فة الَّيت  (ابن عرب)ل  (الفتوحات املك  يَّة)و (فصوص احلكم)وكان تدريس كتاب: 
وهو املنزلة العلميَّة  ،وغريهم ،هو شعار كبار العلماء من املتصو  فة ،واحللول ،تطفح بعقيديت: وحدة الوجود
 .(1)واملستوى العلمي الَّذي ال يرقى إ ليه إ ال فحول العلماء ،الَّيت ال يتبوَّؤها إ ال اخلاصَّة منهم

                                                           
 (.1/506ة )انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّ  (1)
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لقد لقيت هذه العقائد املنحرفة رواجًا واسعًا بني املتصو  فة املنحرفني يف تلك الفَّتة احلرجة الَّيت كانت مترُّ هبا 
 ،الَّيت ال ميكن للحياة يف ظل  ها أن تفسد ،فكان كثرٌي منهم يؤمن بعقيدة وحدة الوجود ،األمَّة اإل سالميَّة

 ،وكافرٍ  ،وال عداٌء بني مسلمٍ  ،وال جهادٌ  ،فال يبقى معها دينٌ  ،وتبطل األداين ابلكل  يَّة ،وحييق الدَّمار ابلعامل
 المة يف الد  ين!وإن تعددت املظاهر. نسأل هللا السَّ  ؛والوجود واحدٌ  ،فالكلُّ واحدٌ 

واستهانتهم أبوامر الد  ين  ،هلا أو إ سقاطهم ،وإ لغاؤهم التَّكاليف ،وكان هناك استخفاٌف كثرٌي منهم ابلشَّرائع
ًة قويًَّة استندت إ ليها  .والشُّهود ،واجلذب ،واحلزب ،ونواهيه حتت مسمَّى الوالية ولقد كان واقع الصُّوفيَّة حجَّ

 .يت خنرت الدَّولة العثمانيَّةحركات التَّغريب الَّ 

 
 خامساً: نشاط الفرق املنحرفة:

 .وغريها من الفرق الضَّالَّة احملسوبة على اإل سالم ،والبهائيَّة ،كالقاداينيَّة
خصوصًا مع جميء االستعمار الصَّلييب الَّذي طوَّق األمَّة  ،لقد كانت تلك الفرق قد استفحل أمرها

 .وجنداً خملصني حتت قياداهتم ،عادهتم دائماً مع أعداء املسلمني عوانً هلمفكانوا على  ،اإل سالميَّة
وها هم يسريون على نفس املنهج املمزوج  ،والصَّليبي  ني ضدَّ املسلمني ،ففي املاضي كانوا أكرب عوٍن للتَّتار

ة االثين عشريَّة يف حماربة وقد مرَّ بنا يف هذا الكتاب دور الصَّفويَّ  ،مر حلساب أعداء األمَّةآ، والتَّ ابخليانة
وانطلقت احلركات اجلهاديَّة ضدَّهم كان  ،وحني احتلَّ الفرنسيُّون سوراي ،الدَّولة العثمانيَّة على مر   عصورها

ومن  (إ براهيم هنانو)أعضاء بعض الفرق الضالة يقاتلون جنبًا إ ىل جنب مع الفرنسي  ني كما فعلوا مع اجملاهد 
 .(2)معه من اجملاهدين

هاب املتوىف سنة   ،ه  يقف جبنوده جبانب جيش حممَّد علي عند احتالله للشَّام1266وكان األمري بشري الش  
وأوغلت جيوشه يف  ،وعرب جبال طوروس ،ممَّا سهَّل على جيش حممَّد علي هزمية اجليش العثماين يف محص

ك  .(3)شهاب عند حصار الفرنسي  ني )عكَّا(وكان هناك مراسالٌت بني انبليُّون، وطائفة ال ،قلب بالد الَّتُّ
 ،واليهوديَّة العامليَّة ،م حتت رعاية االستعمار الرُّوسي1844ه /1260أمَّا البهائيَّة فقد نشأت عام 

وتفكيك وحدة املسلمني وصرفهم عن قضاايهم  ،واالستعمار اإل جنليزي هبدف إ فساد العقيدة اإل سالميَّة
 .(1)واأللوهيَّة ،مثَّ ادعى الرُّبوبيَّة ،مثَّ ادَّعى النُّبوَّة ،بهاء املهديَّةوقد ادَّعى ال ،األساسيَّة

                                                                                                                                                                      
 (.1/556انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (1)

 (.1/42انظر: األعالم ) (2)
 (.1/577انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (3)
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وشرعه يف  ،وتطبيق حكم هللا ،إ نَّ من املؤمل حقًَّا هتاون الدَّولة العثمانيَّة يف القضاء على تلك الن  حلة اخلبيثة
 .أمثاهلم

ونسبت إ ىل قرية قاداين من إ قليم البنجاب يف  (،ينغالم أمحد القاداي)وأمَّا القاداينية فهي حنلٌة تنسب إ ىل 
حركة نشأت بتخطيٍط من االستعمار اإلجنليزي يف القارة اهلنديَّة هبدف ) :وهي (ه 1326املتوىف سنة )اهلند 

 .(2)(حَّتَّ ال يواجهوا املستعمر ابسم اإل سالم ،وعن فريضة اجلهاد بشكٍل خاص ٍ  ،إ بعاد املسلمني عن دينهم
ميله الشَّديد ) (غالم أمحد القادايين)وقد كان من أبرز مالمح دعوة  ،مثَّ األلوهيَّة ،عى القادايينُّ النُّبوَّةوقد ادَّ 

وحثُّ أتباعه على  ،وثناؤه عليهم ،وإ بطال عقيدة اجلهاد هلم ،وخدمته ألغراضهم يف بالد اهلند ،لإل جنليز
 .(3)(..نصرهتم يف كل   مكانٍ 

وأن يرفعوا على هذه الدَّولة  ،وال جيوز عندي أن يسلك رعااي اهلند من املسلمني الُبغاة) :ويقول القادايينُّ 
أو  ،أو الفعل ،ويُعان على شيٍء أحد من املخالفني ابلقول ،أو يعينوا أحدًا يف هذا األمر ،احملسنة سيوفهم

 ،ورسوله ،فقد عصى هللا ؛من أرادهاو  ،بل هذه األمور حراٌم قطعي   ،أو التَّدابري املفسدة ،أو املال ،اإل شارة
 .(4)(وضلَّ ضالاًل مبيناً 

وكذلك  ،وإ حداث الفوضى يف داخل الدَّولة العثمانيَّة ،والفنت ،لقد كانت تلك الفرق مصدراً إل اثرة القالقل
أعداء مرها املستمر   مع ، وال متلُّ يف آتوكانت تلك الفرق ال تكلُّ  ،وغريها ،يف ّتمُّعات املسلمني كاهلند

لقد اكتوت األمَّة بشرور تلك الفرق  ،وأحلك الظُّروف ،ويف خيانة املسلمني يف أحرج األوقات ،اإل سالم
 .ويف نفوس رعاايها من أهل السُّنَّة ،عندما ضعفت عقيدة أهل السُّنَّة يف كيان الدَّولة القائمة عليها

نيَّة:  سادساً: غياب القيادة الرابَّ
ومبنزلة الرَّأس  ،والتَّمكني هلا؛ ألنَّ قادة األمَّة هم عصب حياهتا ،نيَّة من أسباب هنوض األمَّةإ نَّ القيادة الرَّابَّ 

ولقد فطن  ،صار هذا الفساد إ ىل األمَّة ؛وإ ذا فسد القادة ،صلحت األمَّة ؛فإ ذا صلح القادة ،من جسدها
ولذلك حرصوا كلَّ احلرص على أال ميك  نوا القيادات  ،أعداء اإل سالم ألمهيَّة القيادة الرَّابنيَّة يف حياة األمَّة

نيَّة من امتالك نواصي األمور عدم )ففي خطة لويس التَّاسع أوصى ب  ،وأَز مَّة احلكم يف األمَّة اإل سالميَّة ،الرَّابَّ

                                                                                                                                                                      
 (.1/589املصدر السَّابق نفسه ) (1)
 (.389انظر: املوسوعة امليسَّرة لألداين، ص) (2)

 (.209ثمان عبد املنعم، ص)انظر: عقيدة ختم النُّبوَّة، د. ع (3)
 (.255انظر: عقيدة ختم النُّبوَّة ابلنُّبوَّة احملمَّدية، د. أمحد محدان، ص) (4)
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اد أنظمة احلكم العمل على إ فس)كما أوصى ب   (والعربيَّة من أن يقوم هبا حاكٌم صاحلٌ  ،متكني البالد اإل سالميَّة
 .(1)(حَّت تنفصل القاعدة عن القمَّة ،والن  ساء ،والفساد ،يف البالد اإل سالميَّة ابلرَّشوة

إ ذا وجد القائد ) :قائالً  (جريدة التَّاميز اللَّندنيَّة)يف  (مونتجومري وات)وصرح القائد املستشرق الربيطاين 
فإ نَّ من املمكن هلذا الد  ين أن يظهر كإ حدى القوى  ،ماملناسب الَّذي يتكلَّم الكالم املناسب عن اإل سال

ياسيَّة العظمى يف العامل مرًَّة أخرى  .(2)(الس  
إ نَّ ) :م1976يف دراسٍة نشرها عام  (عودة اإلسالم)حتت عنوان  (برانرد لويس)وقال املستشرق الصَّهيوين 

إ نَّ غياب هذه  ،وتنظيمٍ  ،سالم مبا يقتضيه العصر من علمٍ القيادة الَّيت َّتدم اإل   :غياب القيادة العصرية املثقَّفة
ومنع غياب هذه القيادات احلركات اإل سالميَّة من أن تكون  ،القيادة قد قيَّدت حركة اإل سالم كقوٍَّة منتصرةٍ 

ٍة هائلٍة لكن هذه احلركات ميكن أن تتحوَّل إ ىل قوًى سياسيَّ  ،منافسًا خطرياً على السُّلطة يف العامل اإل سالمي
 .(3)(إ ذا هتيَّأ هلا هذا النَّوع من القيادة

وخصوصًا عند  ،إ نَّ الباحث يف الدَّولة العثمانيَّة جيد: أنَّ القيَّادة الرَّابنيَّة كانت موجودًة يف عصورها املتقد  مة
نيَّني يف اجملال اجلهادي    ،فتح القسطنطينيَّة فات املشَّتكة  ،واجملال املدين    ،فنجد القادة الرَّابَّ ونالحظ الص  

 ،واملروءة ،والشَّجاعة ،والكفاءة ،والص  دق ،والقدوة ،والث  قة ابهلل ،والعلم الشَّرعي ،املعتقد كسالمة  ،بينهم
وعلو    ،والصرب ،واحللم ،وقبول التَّضحية ،والتَّواضع ،وحسن االختيار للمعاونني ،وحبُّ التَّضحية ،والزُّهد
رادة القويَّة ،واحلزم ،والدُّعابة ،ز خبفَّة الرُّوحوالتَّميُّ  ،اهلمَّة والقدرة على حل    ،واالحَّتام املتبادل ،والعدل ،واإل 

فات ،وإ عداد القادة ،والقدرة على التَّعليم ،املشكالت  .وغري ذلك من الص  
نيَّةً  ميان يف قلب ،لقد قاد حممَّد الفاتح األمَّة يف زمنه قيادًة رابَّ وانعكست مثاره على  ،وعروقه ،هوقد جرى اإل 

وشعبه حنو األهداف  ،وانتقل بدولته ،وأحواله ،وسكناته ،وتفجَّرت صفات التَّقوى يف أعماله ،جوارحه
نيُّون هم قلب القيادة يف الدَّولة ،املرسومة خبطواٍت اثبتةٍ  ولذلك سارت  ،وعقلها املفك  ر ،وكان العلماء الرَّابَّ

رة؛ فإن الباحث جيد احنرافاً  ،(4)وعلمٍ  ،وهدىً  ،نيَّة على بصريةٍ األمَّة والدَّولة العثما وأمَّا يف العصور املتأخ  
فمثاًل: وصل إ ىل الصَّدارة العظمى مدحت  ،والعلمي    ،خطريًا يف القيادة العثمانيَّة على املستوى العسكري   

وإ نَّ املرء ليعجب من اختيار العلماء  ،ءُ ووىلَّ واليَة مصر حممَّد علي ابشا العلماُء والفقها ،ابشا املاسوين
أما كان أحدهم أوىل به من  ،وإ صرارهم عليه يف تويل احلكم ،ليتوىلَّ أمورهم (حممَّد علي ابشا)لرجٍل مثل 

                                                           
 (.63انظر: قادة الغرب يقولون، جالل العامل، ص) (1)
 (.25املصدر السَّابق نفسه، ص) (2)
 (.185انظر: التَّمكني لألمَّة اإل سالميَّة، ص) (3)

 (.328يف القران الكرمي لعلي الصَّالب، ص) انظر: فقه التمكني (4)
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وحتمُّل  ،وهتيَّبوا النُّزول إ ىل امليدان ،أنَّ العلماء فقدوا ثقتهم يف علمهم :ويبدو ،جاهٍل مغرورٍ  عسكري ٍ 
م قد ألفوا الرُّكون إ ىل حلقات العلم ؛ات العظاماملسؤوليَّ  ومل يعودوا قادرين على القيام  ،وأتليف الكتب ،ألهنَّ

 .بغري ذلك من مهمَّات ومسؤوليَّات
واستعانة بعضهم  ،والضَّغائن بينهم ،ومن األمور احملزنة الَّيت كانت تقع بني العلماء حدوث املنافسات

نزال ضرابهتم املوجعة  ،عليهمواستعداء السُّلطة  ،ابحلكَّام ا تسنح الفرصة للطُّغاة إل  ومَّت ما حدث ذلك؛ فإ هنَّ
رقاوي)كاخلالف الَّذي وقع بني الشَّيخ   ،لتقويض صف   العلماء وبني بعض  ،شيخ األزهر (عبد هللا الش  

ي رقاوي املشايخ االخرين حيث ترتَّب على ذلك اخلالف صدور األمر من حممَّد علي ابشا إ ىل الش   خ الش  
 ،وضغائن ،أمورٌ ) :وسبب ذلك كما يقول اجلربيت ،اجلمعة وال حَّتَّ إ ىل صالة ،وعدم اخلروج منها ،بلزوم داره

وأمهل  ،ومل جيد انصراً  ،فامتثل األمر ،ففعل به ما ذُكر ،. فأغروا به الباشا.ومنافساٌت بينه وبني إ خوته
 .(1)(أمره

وما هي نظرة  ،ونصح احلكام ،ماء الَّذين ابتعدوا عن أمور احلكمويصف الشَّيخ مصطفى صربي حال العل
ياسة كانوا هم وإ خواهنم ال يرون االشتغال ) :فقال ،العلماني  ني للعلماء والَّذين جرَّدوا الد  ين يف دايران عن الس  

ياسة لعلماء الد  ين ياسةحبجَّة: أنَّه ال ينبغي هلم، وينقص من كرامتهم. ومرادهم حك ،ابلس   وحصرها  ،ر الس  
م حمَّتمون عندهم ،فيقب  لون أيديهم ،وخمادعة العلماء بتنزيلهم منزلة العجزة ،ألنفسهم  ،وخيي  لون هلم بذلك: أهنَّ

أو هنٌي  ،حمرَّرين عن احتمال أن جييء من العلماء أمٌر مبعروفٍ  ،ودنياهم ،مثَّ يفعلون ما يشاؤون لدين النَّاس
ميان ،أو ما يكمن يف القلب ،من فضول الل  سان عن منكٍر إ ال ما بَ ُعدَ   .وذلك أضعف اإل 

ياسة م تواطؤوا مع كل   السَّاسة  ،فالعلماء املعتزلون عن الس   على أن يكون األمر  ،وظامليهم ،صاحليهم ،كأهنَّ
نعام ،أبيديهم ٍذ وعن كل نفو  ،كاخلليفة املتنازل عن السُّلطة  ،واالحَّتام ،ويكون هلم منهم رواتب اإل 
 .(2)(..سياسي ٍ 

 ،وضعفوا عن القيام بواجباهتم ،واتَّبعوا أهواءهم ،لقد أخلد العلماء يف أواخر الدَّولة العثمانيَّة إ ىل األرض
نيا ،وترقبهم عن قربٍ  ،فكانوا بذلك قدوًة سي  ئًة للجماهري الَّيت ترمقهم  ،ولقد غرق الكثري منهم يف متاع الدُّ

 ،ولكن إب غداق العطااي عليهم من قبل الباشوات ،أو سوطٍ  ،ههم بدون سيفٍ وكم  مت أفوا ،وأترفوا فيها
الَّيت تكون كفيلًة إب سكات  ،واملزااي العظيمة ،ووضعهم يف املناصب العالية ذات املرتَّبات اجلزيلة ،واحلكَّام
 .(3)واعَّتاضهم ،وكبح ثورهتم ،أصواهتم

                                                           
 (.3/134انظر: عجائب اآلاثر ) (1)

اهات الوطنية يف األدب املعاصر ) (2)  (.2/84انظر: االّت  
 (.1/605انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (3)
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هم ملجؤها كذلك؛ إ ذا حزهبم  ،وموجهوها ،مَّة هم قادهُتالقد كان علماء الد  ين دائمًا يف اتريخ هذه األ)
ليشريوا عليها يف أمورها  ؛وتتَّجه إ ليهم ،لتتلقَّى علم الد  ين منهم ؛. تتَّجه إ ليهم.ومالذها عند الفزع ،أمر

بتذكري أولئك  ،ليسعوا إ ىل رفع الظُّلم عنهم ؛والوالة ،عليهم ظلٌم من احلكَّام وتتَّجه إ ليهم إ ذا وقع ،اهلامَّة
م ،احلكَّام . وكان العلماء ُيضطهدون من قبل ذوي .وهنيهم عن املنكر ،وأمرهم ابملعروف ،والوالة برهب  

ولكنَّهم  ،وكراماهتم أحياانً  ،وأمواهلم ،ويُؤذون يف أبداهنم ،ويُلقون يف السُّجون أحياانً  ،السُّلطان أحياانً 
 .هللا تعاىل تقديراً ملسؤوليَّاهتم أمام ،يصمدون هلذا

ياسيَّة  ،والفكريَّة ،واالقتصاديَّة ،واالجتماعيَّة ،وكما كان العلماء هم قادة األمَّة ومرشدوها يف األمور الس  
 ،خر، واليوم اآل. يذك  روهنا ابهلل.وكانوا كذلك دعاهتا إ ىل اجلهاد كلَّما حدث على األمَّة عدوان ،والرُّوحيَّة

بل يقودون اجليوش أبنفسهم يف  ،وكانوا يشاركون يف اجلهاد أبنفسهم ،اهدين الصَّادقنيوابجلنَّة الَّيت تنتظر اجمل
 .بعض األحيان

م.والد  ين حي  يف النُّفوس ،تلك كانت مهمَّة علماء الد  ين وأدَّوا  ،. ويف التَّاريخ َّناذج عديدٌة لعلماء أرضوا رهبَّ
. .وما استكانوا ،فما ضعفوا ،ما أصاهبم يف سبيل هللاوصربوا على  ،وجاهدوا يف هللا حقَّ جهاده ،أمانتهم

 ؟فأين كان العلماء يف تلك الفَّتة الَّيت حنن بصددها من التَّاريخ
 ؟..هل كانوا يف مكان القيادة الَّذي عهدهتم األمَّة فيه إ ىل عهد ليس ببعيدٍ 

 ؟ذوي السُّلطانومحاهتا من الظُّلم الواقع عليهم من  ؟هل كانوا محاة األمَّة من العدوان
ياسيَّة  ؟وحقوقها االقتصاديَّة ،وحقوقها االجتماعيَّة ،هل كانوا هم الَّذين يطالبون لألمَّة حبقوقها الس  

مام اجلائر ،وينهون عن املنكر ،هل كانوا هم الَّذين أيمرون ابملعروف  ،وينهونه ،فيأمرونه ،ويقومون إ ىل اإل 
 ؟أم مل يقتلهم ،قتلهم

فيمدُّونه يف  ،ويباركون مظامله ،يتملَّقونه ،ومشوا يف ركابه ،هم قد استعبدوا أنفسهم للسُّلطانأم كان كثرٌي من
حتسب: أنَّ مهمَّتها قد  ،والكتاب ،أو انزوت يف الدَّرس ،بينما البقيَّة الصَّاحلة منهم قد قبعت يف بيوهتا ،الغي   

 ،احلق    د كان منهم   وال شكَّ   من صدع بكلمةفق ،. وما نريد أن نظلمهم.انتهت؛ إ ذا لقنت النَّاس العلم
. .أو يلجمه عن كلمة احلق ،أنَّه يستعبده ألويل السُّلطان :ومنهم من ألقى ابملنصب حتت قدميه حني أحسَّ 

 ،والكتاب ،أو تقبع داخل الدَّرس ،ولكنَّهم قلٌَّة قليلٌة بني الكثرة الغالبة الَّيت راحت تلهث وراء املتاع األرضي   
 .(1)(..لى ما فيها من جوانب القصورع

                                                           
 (.327انظر: واقعنا املعاصر، ص) (1)
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والتحجُّر نتيجًة لعدَّة عوامل أعطت أثرها  ،وكان من الطَّبيعي   أن تصاب العلوم الد  ينيَّة يف هذه الفَّتة ابجلمود
 :ومن هذه العوامل ،عرب القرون املتواليَّة

   االهتمام ابملختصرات: 1
بغية تسهيل حفظها لطلبة العلم؛ حيث غدا احلفظ هو الغاية قام بعض العلماء ابختصار املؤلَّفات الطَّويلة 

فأصبح الفقهاء ينقلون أقوال من ) ،واالستنباط عندهم ،حيث ضعفت ملكة الفهم ،والطالَّب ،عند العلماء
 ،والسُّنَّة ،وأيخذون هذه األقوال جمرَّدًة من أدلَّتها من الكتاب ،وخيتصرون مؤلَّفاهتم يف متوٍن موجزةٍ  ،قبلهم

 .(1)(مكتفني بنسبتها إ ىل أصحاهبا
واقتصران على قراءة الفروع الفقهيَّة ) :يقول الشَّيخ عبد احلميد بن ابديس انقدًا للطَّريقة يف تدريس الفقه

 .(2)(وراء أسواٍر من األلفاظ املختصرة تفين األعمار قبل الوصول إ ليها ،جافًة بال حكمةٍ  ،جمرَّدًة بال نظرٍ 
مام ال  :فيقول ،واخلطورة الَّيت تنطوي على ذلك ،شَّوكاين اهتمام النَّاس يف عصره هبذه املختصراتويذكر اإل 

وهناية مقاصدهم العلم مبختصٍر من خمتصرات الفقه؛ الَّيت هي مشتملٌة على ما هو  ،قد جعلوا غاية مطالبهم)
فصاروا جاهلني  ،ن مجيع أنواع العلومومل يرفعوا إ ىل غري ذلك رأسًا م ،والرأي أغلب ،من علم الرَّأي والر  واية

 ،أنَّ حكم الشَّريعة منحصٌر يف ذلك املختصر :وعلمهما جهاًل شديداً؛ ألنَّه تقرَّر عندهم ،والسُّنَّة ،ابلكتاب
وزهدوا فيه زهداً  ،ورغبوا عمَّا عداه ،وتكالبهم عليه ،فاشتدَّ شغفهم به ،أو فضول ،وأنَّ ما عداه فضلةٌ 

 .(3)(شديداً 

 الشُّروح، واحلواشي، والتَّقريرات:   2
 ،واحلواشي يف خمتلف العلوم الد  ينيَّة ،ودرَّس الكثري من هذه الشُّروح ،يقول الشَّوكاين   رمحه هللا   الَّذي درس

ات وال سيَّما تلك التَّدقيق ،مع أنَّ فيها مجيعًا ما ال تدعو إ ليه احلاجة بل غالبها كذلك) :واللُّغويَّة منتقدًا هلا
ا عن علم الكتاب ،وحواشيها ،الَّيت يف شروحها  .(4)(والسُّنَّة مبعزلٍ  ،فإ هنَّ

وأدَّت إ ىل  ،وحواٍش وغري ذلك من األغالل الَّيت كبَّلت العقول ،لقد كانت املؤلَّفات على كثرهتا من شروحٍ 
 ،ها ال تكاد تذكرولكنَّ  ،والشُّروح املفيدة ،وكانت توجد بعض احلواشي ،مجود العلوم عرب قرون عديدةٍ 

وكانت املعاهد  ،وكانت مناهج التَّعليم يف تلك الفَّتة بعيدًة كلَّ البعد عن منهج أهل السُّنَّة واجلماعة
 .اإل سالميَّة كلُّها تقريباً   بعيدًة عن ذلك املنهج اإل سالمي   األصيل

                                                           
 .(56انظر: اجملتمع اإل سالمي املعاصر، ص) (1)
 (.1/108اثره )آانظر: ابن ابديس.. حياته  (2)
 (.59انظر: أدب الطَّلب، ص) (3)
 (.1/86انظر: البدر الطَّالع مبحاسن ما بعد القرن السَّابع ) (4)
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كان مركزًا لعلوم املتكل  مني البعيدة عن روح واجلامعة العتيقة     ،فاألزهر مثاًل   وهو املعهد اإل سالميُّ الكبري
 :يقول أحد الدَّارسني يف األزهر عن علم الكالم ،ومبادئه ،اإل سالم

 ،فقد درسته ابألزهر عدَّة سنواتٍ  ،من العلوم الَّيت مل أنتفع بدراستها يف األزهر على اإل طالق علم الكالم)
ا انغمست يف اصطالحاٍت زادت تفكريي غموضاً وإ   ،ولكين   مل أعرف منه شيئًا عن هللا ذا ابلٍ  واضطراابً  ،َّنَّ

 .(1)(حَّتَّ متنَّيت إ ميان العوام
إ نَّ العصور ) :لقد أصاب املناهج اإل سالميَّة يف تلك الفَّتة ابإل ضافة إ ىل اجلمود موجٌة من اجلفاف؛ حيث

رة بَ ُعدت بعدًا كبريًا عن روح اإل سالم واملادَّة؛ حَّتَّ أصبحت الدراسات اإل سالميَّة  ،واهتمَّت ابجلسم ،املتأخ  
حَّتَّ األبواب الَّيت   ،وجرت عدوى هذه الد  راسات إ ىل مجيع أبواب الفقه ،وال روح ،دراسًة ال حياة فيها

 .(2)(كانت جيب أن تكون دراسة الرُّوح أهمَّ عنصٍر فيها

   اإِلجازات: 3
ر  ؛ة التَّساهل يف منح اإل جازاتمن عوامل تدهور احلياة العلميَّة يف تلك الفَّت  فكانت تُعطى يف العصر املتأخ  

إ ذ كان يكفي أن يقرأ الطَّالب أوائل كتاب، أو كتابني ممَّا يدر  سه األستاذ؛ حَّتَّ ينال  ؛للدولة العثمانيَّة جزافاً 
ته، وكثرياً ما أُعطيت ملن طلبوها من أهل البالد القاصية عن طري فكان العامل يف  .ق املراسلةإ جازة جبميع مروايَّ

 .(3)أو خيتربه ،القاهرة يبعث إ ىل طالب يف مكَّة ابإل جازة دون أن يراه
وهكذا كان  ،فكان ذلك التَّساهل من األمور الَّيت شغلت املسلمني عن حتصيل العلوم كما كان ينبغي

وضعف العلوم الشَّرعيَّة؛ حيث  ،عليميالتَّساهل يف منح اإل جازات عاماًل مهمَّاً من عوامل احندار املستوى التَّ 
أضحى اهلدف عند كثرٍي من املنتسبني إ ىل العلم حيازة أكرب عدٍد من هذه اإل جازات الصُّوريَّة؛ الَّيت مل يكن 

 .(4)هلا يف كثرٍي من األحيان أيُّ رصيٍد علميٍ  يف الواقع

   وراثة املنصب العلمي: 4
 ،والفتوى ،الدَّولة العثمانيَّة ابلوراثة يف األمور العلميَّة املهمَّة كالتَّدريس أصبحت املناصب العلميَّة يف أواخر

مامة  ،فقد صارت تلك املناصب تورث مبوت من كانوا يتولوَّهنا متامًا كما تورث الدُّور ،وحَّتَّ القضاء ،واإل 
ياع  ،ارى الَّتاب حَّتَّ ينتقل منصبهفال يو  ،فكثريًا ما كان حيدث أن ميوت شيٌخ يدرَّس عليه ،واألموال ،والض  

ولكن ال  ،وقد يكون الوارث قليل الفهم ُمْزَجى البضاعة يف العلم ،أو أحد أقاربه ،أو أخيه ،وكرسيُّه إ ىل ولده
                                                           

 (.43و 2/42انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (1)
 (.210انظر: اجملتمع اإل سالميُّ املعاصر، ص) (2)
 (.2/59ات العقديَّة والعلميَّة )انظر: االحنراف (3)
 (.2/64املصدر السَّابق نفسه ) (4)
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؛ حَّتَّ ولو   ؛وعدم إ خالء الكرسي    ،والتَّدريس ،بدَّ للتَّصدر لإل قراء الَّذي قد يَّتبَّع عليه غريٌب عن أهل املتوىفَّ
 .(1)يراً خبالفته يف منصبه الَّذي رحل عنهكان جد

الظَّاهرة السَّي  ئة يف الدَّولة  متحد  اًث عن تلك (2)ه 1312يقول املؤر  خ الَّتُّكيُّ أمحد جودت املتوىفَّ عام 
ويَّتقَّون لذلك يف  ،وأطفالٌ  ،وهم أحداثٌ  ،والقضاة ينالون وظيفة التَّدريس ،وصار أبناء الصُّدور) :العثمانيَّة
وكان ينال  .وال اخضرَّ ع ذاره ،وما طرَّ شاربه (3)حَّتَّ إ نَّ الواحد منهم لتأتيه نوبته يف املولويَّة ،الوظائف

فسهل على  ،واملناصب العلميَّة تؤخذ ابإل رث ،حَّتَّ صارت املراتب ،التَّدريس أيضًا كلُّ ذي وجاهٍة واعتبارٍ 
وصار اجلهَّال ميوج بعضهم يف  ،فازدحم عليها الغوغاء ،هموغري  ،ورجال الدَّولة تقليدها ألبنائهم ،الوزراء
 .(4)(وفسد أيَّ فساد ،والتبس األمر ،بعضٍ 

وقد قويت ) :وترد  يها يف العصر العثماين ،يف حديثه عن األحوال العلميَّة يف الشَّام (حممَّد كرد علي)ويقول 
ستانة أوَّل ( من مشايخ اإل سالم يف اآلعودأبو السُّ )وكان املفيت «. خري األب لالبن»يف هذا العصر قاعدة 

مامة ،واخلطابة ،والتَّولية ،فأصبح التَّدريس ،وأخرجها للنَّاس ،من ابتدعها وغريها من املسالك الد  ينية  ،واإل 
وإ ن كانوا  ،ومناصبهم ،وهم جيب أن يرثوا وظائفهم ،كانوا علماء  آابءهمتوسد إ ىل اجلهلة بدعوى: أنَّ 

بل بلغت احلال ابلدَّولة إ ذ ذاك أن كانت تويل    ،وكتبهم ،وفرشهم ،وعقارهم ،ورثوا حوانيتهم كما  ،جهلةً 
أمَّا يف  ،قاضي القضاة (بريوت)و (القدس)و (حلب)و (دمشق)وكم من أميٍ  غدا يف  ،القضاء األمي  ني

 .(5)(..فرمبا كان األميُّون أكثر من غريهم ،األقاليم
 ،وضعف احلياة العلميَّة عند املسلمني ،اثٌر وخيمٌة يف احندار مستوى التَّعليمآي  ئة قد كانت لتلك العادة السَّ ل

وابلتَّايل أثَّرت تلك العادة يف إ جياد علماء  ،وحكرها يف أسٍر معيَّنةٍ  ،وذلك بتوارث تلك املناصب الد  ينية
ني  ني متجر  دين لدين هللا تعاىل مهُّهم إ حقاق العدل  .وإ عزاز الد  ين ،ظلومونصرة امل ،رابَّ

 سابعاً: رفض فتح ابب االجتهاد:
وتصل  ،إ ىل الرَّمي ابلكبائر يف أواخر الدَّولة العثمانيَّة أصبحت الدَّعوى بفتح ابب االجتهاد هتمًة كبريًة تصل

سَّلفيَّة إ ىل وكان من التُّهم الَّيت وجَّهها خصوم الدَّعوة ال ،واجلامدين إ ىل حد   الكفر ،عند بعض املقل  دين
وكانت  ،مع أنَّ أحدًا منهم مل يقل بذلك ،وكانت هتمًة شديدًة يف ذلك الزَّمن ،علمائها دعوى االجتهاد

                                                           
 املصدر السابق نفسه. (1)
 جملداً. 12كان وزيراً يف البالط العثماين، وكتب اتريخ جودت ابلَّتُّكيَّة يف   (2)

 املولويَّة: اثين رتبٍة يف القضاء العثماين بعد رتبة قاضي العسكر. (3)
 (.2/68العقديَّة والعلمية )انظر: االحنرافات  (4)
 (.3/70انظر: خطط الشَّام ) (5)
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بون على مر   العصور وأصبح حرصهم يف أواخر الدَّولة العثمانيَّة  ،الدَّعوة إ ىل قفل ابب االجتهاد توارثها املتعص  
ممَّا شجع املتغر  بني ابلسَّعي الدَّؤوب  ،قاومة كل   من حيوم حولهوم ،وانفحوا من أجل عدم فتحه ،ظاهراً 

اثٌر خطريٌة ال تزال أضرارها تنخر آترتَّب على إ غالق ابب االجتهاد ولقد  ،والنُّظم من أوربة املبادئالسترياد 
 .يف حياة املسلمني إ ىل يومنا هذا

 ؟حيدث . فماذا.فحني يتوقف االجتهاد مع وجود دواعيه ومتطلباته
وإ ما أن  .ألهنا حمكومة بقوالب مل تعد تالئمها ؛وتتوقف عن النمو    ،إ ما أن ّتمد احلياة :حيدث أحد أمرين

َّترج يف ذات الوقت من ظل الشريعة؛ ألن هذا الظل مل ميدَّ ابالجتهاد حَّت  ،َّترج على القوالب املصبوبة
 .يعطيها

 .(1)مثَّ اخلروج بعد ذلك من دائرة الشَّريعة ،مود أوَّالً . اجل.خر، الواحد تلو اآلوقد حدث األمران معاً 
 ،وكانت الدَّولة العثمانيَّة يف أواخر عهدها مل تعط هذا الباب حقَّه ،لقد عانت األمَّة من قفل ابب االجتهاد

 ،أيديهموخرج األمر من  ،واملقل  دين الَّذين ردُّوا كلَّ جديدٍ  ،وأقوى من اجلامدين ،وكانت عجلة احلياة أسرع
ال تتوقَّف عن الوالدة  ،واحلياة ولودٌ  ،وهكذا توقَّفت احلركة العقليَّة عند املسلمني إ زاء كل   جديٍد تلده احلياة)

نسانيَّة من قبل ،أبداً  . وكان من هذا أن مضى النَّاس   من غري .فهي تلد كلَّ يوٍم جديدًا مل تكن تعرفه اإل 
. وهكذا سار النَّاس   من غري .ويستولدون منه جديداً  ،تعاملون معهوي ،املسلمني   يواجهون كلَّ جديدٍ 

واألجداد  اآلابء،الَّذي كان عليه  ؛ووقف املسلمون حيث هم ال يربحون مكاهنم ،املسلمني   قدمًا يف احلياة
 ،ومجودها ،واحندار العلوم ،واستمرَّ التَّعصُّب املذهيب يف إ ضعاف املستوى التَّعليمي    .(2)(من بضعة قرون
وإفساد  ،ابإل ضافة إ ىل ما تسبَّب فيه من تفريق كلمة املسلمني .واحلجر عليها ،واألفهام ،وتكبيل العقول

قاق بني أفرادهم ،وزرع العداء ،ذات بينهم كلُّ طائفٍة   ،وبعد أن حتزَّبوا طوائف ومجاعاتٍ  ،ومجاعاهتم ،والش  
ومل  ،وعمَّ األقطار اإل سالميَّة ،الفَّتة تفاقم هذا التعصُّبويف تلك  ،وتعادي غريها من أجله ،تناصر مذهبها
راعات املذهبيَّة خصوصًا بني الشَّوافع ؛وال مصر ،يسلم منه قطرٌ   ،فاجلامع األزهر كان ميدااًن رحبًا للص  

 .(3)وذلك من أجل التَّنافس الشَّديد على مشيخة األزهر ،واألحناف

                                                           
 (.159انظر: واقعنا املعاصر، ص) (1)

 (.144انظر: سد ابب االجتهاد وما ترتَّب عليه، د. عبد الكرمي اخلطيب، ص) (2)
 (.2/242اثر )انظر: عجائب اآل (3)
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فأضعفت شعورهم بوحدهتم  ،جز كثيفًة بني املسلمني يف القرون األخريةإ نَّ العصبية املذهبيَّة أوجدت حوا
وأورثت فيما بينهم من العداوات ما شغلهم عن أعداء اإل سالم على  ،سياً اوسي ،اإل سالميَّة اجتماعيَّاً 

 .(1)واإل سالم ،وعن األخطار احملدقة ابملسلمني ،اختالف أنواعهم
ومجود  ،وزاد هذا االحنراف عمقًا يف حجر العقول ،ن منهج هللا تعاىللقد كان التعصُّب املذهيب منحرفًا ع

وانشغاهلا  ،واحنطاطها ،وتفتيت الصَّف   اإل سالمي ممَّا كان له أعظم األثر يف ضعف الدَّولة العثمانيَّة ،العلوم
يف اإل جهاز على وشرع الصَّليبيُّون  ،مبشاكلها الدَّاخلية يف الوقت الَّذي كانت املؤامرات قد أحاطت هبا

 .الرَّجل املريض

 اثمناً: انتشار الظُّلم يف الدَّولة:
ل يف موته بعد أن يقضي املدَّة املقدَّرة له وهو مريضٌ  نسان يعج   وابنتهاء  ،إ نَّ الظُّلم يف الدَّولة كاملرض يف اإل 

اثٍر مدم  رٍة تؤد  ي آدثه فيها من ل يف هالكها مبا حيفكذلك الظُّلم يف الدَّولة يعج    ،هذه املدَّة حيني أجل موته
ٍة معيَّنٍة يعلمها هللا الَّذي قدَّره هللا هلا  :أي ،هي األجل املقدَّر هلا ،إ ىل هالكها، واضمحالهلا خالل مدَّ

أو من  ،جال األمم بناًء على ما يكون فيها من عوامل البقاء كالعدلمبوجب سنَّته العامَّة الَّيت وضعها آل
 :قال تعاىل .(2)مضي   مدٍَّة حمدَّدٍة يعلمها هللا وهو هالكها بعد ،الَّيت يظهر أثرها ؛كالظُّلمعوامل اهلالك  

ِخُروَن َساَعةا َوََل يَۡستَۡقِدُموَن ﴿
ۡ
َجلُُهۡم ََل يَۡسَتأ

َ
ه فَإِذَا َجآَء أ َجٞل

َ
ٍة أ مذ

ُ
ِ أ
لوسي يف . قال اآل[34األعراف:]﴾ َولُِك 

ه َولِ ﴿ :يةتفسريه هلذه اآل َجٞل
َ
ٍة أ مذ

ُ
ِ أ
وقٌت معنيٌَّ مضروٌب  :أي ؛ولكل   أمٍَّة من األمم اهلالكة أجلٌ  أي: ﴾ُك 

 :أنَّنا نعلم يقيناً  :أي ؛ولكن وقت حلوله جمهوٌل لنا ،ولكن هالك األمم وإ ن كان شيئاً مؤكَّداً  .(3)الستئصاهلم
ولكنَّنا ال نعرف وقت  ،والظَّاملني ،عاىل يف الظُّلمأنَّ األمَّة الظَّاملة هتلك حتماً بسبب ظلمها حسب سنَّة هللا ت

م ،هالكها ابلضَّبط نني ،فال ميكن ألحٍد أن حيد  د األايَّ ٌد عند هللا تعاىل ،وال الس    .(4)وهو حمدَّ
ۢنَبآءِ ﴿ :قال تعاىل ،إ نَّ ُسنَّة هللا مطَّردٌة يف هالك األمم الظَّاملة

َ
َٰلَِك ِمۡن أ هُ  ٱلُۡقَرىَٰ َذ َعلَۡيَكه ِمۡنَها قَآئِٞم  ۥَنُقصُّ

ۡغنَۡت َعۡنُهۡم َءالَِهُتُهُم ١٠٠وََحِصيٞد 
َ
ٓ أ نُفَسُهۡمه َفَما

َ
ْ أ ِ يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱلذَِّت َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َظلَُموٓا  ٱّللذ

ۡمُر َرب َِكه َوَما َزاُدوُهۡم َغۡيَ تَۡتبِيٖب 
َ
ا َجآَء أ ذمذ ءٖ ل ِ ١٠١ِمن ََشۡ َخَذ َوَكَذَٰل

َ
ٓ أ ۡخُذ َرب َِك إَِذا

َ
َوِِهَ َظَٰلَِمٌة   ٱۡلُقَرىَٰ َك أ

ۡخَذهُ 
َ
ِّلٞم َشِديٌد  ۥٓ إِنذ أ

َ
 [.102   100: هود﴾١٠٢أ

                                                           
 (.2/86انظر: االحنرافات العقديَّة والعلميَّة ) (1)
هلية، د. عبد الكرمي زيدان، ص)انظر:  (2)  (.121السُّنن اإل 
 (.8/112لوسي )انظر: تفسري اآل (3)
 (.121انظر: السُّنن اإلهليَّة، ص ) (4)
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: أنَّ عذاب هللا ليس مقتصرًا على من تقدَّم من األمم الظَّاملة، بل إ نَّ سنَّته تعاىل يف إ نَّ اآل ية الكرمية تبني  
واحدٌة، فال ينبغي أن يظنَّ أحٌد: أنَّ هذا اهلالك مقصوٌر على أولئك الظَّلمة أخذ كل   الظَّاملني سنٌَّة 

َخَذ ﴿ :ألنَّ هللا تعاىل ملَّا حكى أحواهلم؛ قال ؛السَّابقني
َ
ۡخُذ َرب َِك إِذَآ أ

َ
فبنيَّ  .﴾َوِِهَ َظَٰلَِمٌة   ٱلُۡقَرىَٰ َوَكَذَٰلَِك أ

فال بدَّ أن يشاركهم يف  ؛الَّيت أدَّت إ ىل هالكهم ؛يف أفعاهلمأنَّ كلَّ من شارك أولئك املتقد  مني  :هللا تعاىل
أنَّ  :إ نَّ الدَّولة الكافرة قد تكون عادلًة مبعىن .ية حتذ  ر من وخامة الظُّلم؛ فاآلذلك األخذ األليم الشَّديد
إ ذ ليس  ؛ها تبقىفهذه الدَّولة مع كفر  ،والنَّاس أنفسهم ال يتظاملون فيما بينهم ،حكامها ال يظلمون النَّاس

وتظامل النَّاس  ،ولكن إ ذا انضمَّ إ ىل كفرها ظلم حكَّامها للرَّعيَّة ،من سنَّته تعاىل إ هالك الدَّولة بكفرها فقط
ۡهلَُها ُمۡصلُِحوَن  ٱلُۡقَرىَٰ َوَما ََكَن َربَُّك ِّلُۡهلَِك ﴿ :قال تعاىل (1)فيما بينهم

َ
 . [117هود:]﴾ ١١٧بُِظۡلٖم َوأ

مام الرَّازي يف تفسريهقال ا ركنَّ املراد من الظُّلم يف هذه اآلإ  ) :إل  أنَّ هللا تعاىل ال يهلك أهل  :واملعىن .ية الش  
يعامل بعضهم بعضًا على  ،إ ذ كانوا مصلحني يف املعامالت فيما بينهم ؛القرى مبجرد كوهنم مشركني

 .(2)(وعدم الفساد ،الصَّالح

ۡهلَُها ُمۡصلُِحوَن ﴿وكفٍر  ،بشركٍ  :﴾ بُِظۡلمٍ ﴿ ويف تفسري القرطيب قوله تعاىل
َ
فيما بينهم يف تعاطي  :أي ﴾َوأ

كما أهلك   ،إ نَّ هللا تعاىل مل يكن ليهلكهم ابلكفر وحده؛ حَّت ينضاف إ ليه الفساد :ية. ومعىن اآلاحلقوق
 .(3)وقوم لوٍط ابلل  واط ،وامليزان ،قوم شعيب ببخس املكيال

ا تستقيم مع العدل) :الدَّولة الظَّاملة وإ ن كانت مسلمة قال ابن تيميَّة يف هالك الَّذي يكون  ؛وأمور النَّاس إ َّنَّ
مث أكثر ممَّا تستقيم مع الظلم يف احلقوق إ نَّ  :وهلذا قيل ،وإ ن مل تشَّتك يف إ مثٍ  ،فيه االشَّتاك يف بعض أنواع اإل 

نيا تدوم مع العدل :ويقال ،لظَّاملة وإ ن كانت مسلمةً وال يقيم ا ،هللا يقيم الدَّولة العادلة وإ ن كانت كافرةً   ،الدُّ
نيا ابلعدل ،أنَّ العدل نظام كل   شيءٍ  :وذلك .وال تدوم مع الظلم واإل سالم ،والكفر  ؛فإ ذا أقيم أمر الدُّ
ميان ما جيزى به يف اآلوإ ن كان لصاحب ،مل تقم ؛وإ ن مل تقم ابلعدل ،قامت  .(4)(خرةها من اإل 

فهذا إ براهيم ابشا املعروف بدايل  ؛واغتصبوا األموال ،وسفكوا الد  ماء ،بعض الباشوات أبفعاٍل قبيحةٍ  لقد قام
وأظهر  ،وظلم أهلها ،ففتك فيها ؛وكان أمري األمراء يف داير بكٍر أبسرها ،أحد وزراء السُّلطان مراد الثَّالث

اً  وفعل األفاعيل  ،وهنب األموال ،لى األعراضمنها االعتداء ع ،من أنواع الظُّلم أشياء مستكرهًة جدَّ
مل يستطع القاضي  ،وهاب النَّاس أن يشهدوا عليه ،وعقد جملس القضاء ،وملَّا وصل األمر للسُّلطان ،العظيمة

                                                           
هلية، ص) (1)  (.122انظر: السُّنن اإل 
 (.18/16انظر: تفسري الرازي ) (2)
 (.9/114انظر: تفسري القرطيب ) (3)
 (.40هي عن املنكر البن تيميَّة، ص)انظر: رسالة األمر ابملعروف والنَّ  (4)
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اً  ،أن يدق  ق يف الدَّعوة وقرَّره السُّلطان يف  ،وانصرف خصماؤه ،ألنَّ أخته كانت عند السُّلطان مراد مقبولٌة جدَّ
ووصل  ،وأهلك منهم خلقًا حتت العذاب ،فذهب إ ليها انواًي على إ هالك كل   من اشتكى عليه ،كرٍ داير ب

وصار يقذف القذائف  ،فتحصَّن يف القلعة ،وقاموا عليه قومة رجٍل واحدٍ  ،األمر إ ىل أن اثر عليه أهل البلد
 .(1)ابملدافع على أهل املدينة حَّتَّ قتل منهم خلقاً كثرياً 

وقد ذكرانه يف هذا  ،واحلجاز معروفٌ  ،وأهل الشَّام ،الباشا حممَّد علي من ظلم أهل مصر وما قام به
قي للحكم ،واألكراد ،وقد اشتدَّ ظلم األتراك للعرب ،الكتاب اد والَّتَّ بل قامت تلك  ،واأللبان مع جميء االحت  

لسُّلطان عبد احلميد الثاين من وقد ذكران ما تعرَّض له ا ،وخارجها ،العصابة بظلم النَّاس يف داخل تركيا
 ،فانتقم من الظَّاملني ،وال ّتامل ،وال تتغريَّ  ،فجرت فيهم سنَّة هللا الَّيت ال تتبدَّل ؛وجورهم ،وعسفهم ،ظلمهم

 .وزالت دولة اخلالفة العثمانيَّة من الوجود ،وجعل أبسهم فيما بينهم

 
ف واالنغماس يف الشَّهوات:  اتسعاً: الرتَّ

ْ بَقِيذةٖ َيۡنَهۡوَن َعِن  ٱلُۡقُرونِ فَلَۡوََل ََكَن ِمَن ﴿ :قال تعاىل ْولُوا
ُ
ۡرِض ِِف  ٱلَۡفَسادِ مِن َقۡبلُِكۡم أ

َ
إَِلذ قَلِيٗلا  ٱۡۡل

َنَۡيَنا ِمۡنُهۡمۗۡ وَ 
َ
ۡن أ ِمذ ِينَ  ٱتذَبعَ م  تۡرِفُواْ فِيهِ َوََكنُواْ ُُمۡرِِمَي  ٱَّلذ

ُ
ْ َمآ أ  ٱتذَبعَ وَ  ﴿ :له تعاىلوقو  .[116هود:]﴾ ١١٦َظلَُموا

ِينَ  ْ فِيهِ  ٱَّلذ تۡرِفُوا
ُ
ْ َمآ أ مل يهتمُّوا مبا  :اتركي النَّهي عن املنكرات؛ أي :أراد ابلَّذين ظلموا .[116هود:]﴾ َظلَُموا

ا اهتمُّوا ابلتَّنعُّم ،وهو األمر ابملعروف والنَّهي عن املنكر ،هو ركٌن عظيٌم من أركان الد  ين فوال ،وإ َّنَّ  ،َّتَّ
 .(2)وطلب أسباب العيش اهلينء ،واحلفاظ عليها والسَّعي هلا ،والتَّطلُّع إ ىل الزَّعامة ،واالنغماس يف الشَّهوات

 .والعذاب ،وابتعدوا عن شرع هللا تعاىل ابهلالك ،وقد مضت سنَّة هللا يف املَّتفني الَّذين أبطرهتم الن  عمة
نَا َبۡعَدَها قَۡوًما َءاَخرِيَن َوَكۡم قََصۡمَنا ِمن قَۡريَ ﴿ :قال تعاىل

ۡ
نَشأ

َ
َسَنآ إَِذا ُهم ١١ةٖ ََكنَۡت َظالَِمةا َوأ

ۡ
واْ بَأ َحسُّ

َ
آ أ فَلَمذ

ِۡنَها يَۡرُكُضوَن  ْ ََل تَۡرُكُضواْ وَ ١٢م  تۡرِۡفُتۡم فِيهِ َوَمَسَِٰكنُِكۡم لََعلذُكۡم تُۡس  ٱرِۡجُعٓوا
ُ
ـ  11: األنبياء]﴾ ١٣لُوَن إََِلَٰ َمآ أ

13]. 
َمۡرنَا ُمۡۡتَفِيَها ﴿ :قال تعاىل ،ومن سنَّة هللا تعاىل جعل هالك األمَّة بفسق مَّتفيها

َ
ن نُّۡهلَِك قَۡريًَة أ

َ
َرۡدنَآ أ

َ
ِإَوَذآ أ

ا  ٱۡلَقۡوُل َفَفَسُقواْ فِيَها فََحقذ َعلَۡيَها  ۡرَنََٰها تَۡدمِيا  . [16اإلسراء:]﴾ ١٦فََدمذ

                                                           
 (.917، 2/916انظر: املختار املصون من أعالم القرون ) (1)
هليَّة يف األمم، واجلماعات، واألفراد، ص ) (2)  (.186انظر: السُّنن اإل 
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 ،وملوكها ،وجبَّاريها ،متنعميها :أي ،أمران ابلطَّاعة مَّتفيها ؛وقت هالكها وإ ذا دان) :وجاء يف تفسريها
ا خصَّ هللا تعاىل املَّتفني ابلذ  كر مع توجُّه األمر ابلطَّاعة إ ىل  .فأهلكناها ،فحقَّ عليها القول ،ففسقوا فيها وإ َّنَّ

م أئمَّة الفسق ؛اجلميع ا وقع ابت  باعهموما وقع من سوئهم إ   ،ورؤساء الضَّالل ،ألهنَّ ، فكان توجُّه وإ غوائهم ،َّنَّ
 .(1)(كدآاألمر إ ليهم 

م) :وحدث يف زمن السُّلطان حممَّد بن إ براهيم إ ذ ذاك  ؛وكان السلطان حممَّد ،زُي  نت دار اخلالفة ثالثة أايَّ
إنه يريد القدوم إ ىل  :فكتب إ ىل قائمقام الوزير ابلقسطنطينيَّة عبدي ابشا النيشاين ،ببلدة سلسَّته بروم إ يلي

فوقع الن  داء  ،وأمره ابلن  داء لتهيئة زينٍة أخرى إ ذا قدم ،وإ نَّه مل يتَّفق له رؤية زينٍة هبا مدَّة عمره ،دار اململكة
يف وبذلوا جهدهم  ،فشرعوا يف التَّزيني ،مثَّ قدم السُّلطان ،وهتيَّأ النَّاس للز  ينة ،قبل قدوم السُّلطان أبربعني يوماً 

وكنت الفقري إ ذ ذاك  ،واتَّفق أهل العصر على أنَّه مل يقع مثل هذه الز  ينة يف َدْوٍر من األدوار ،التأنُّق فيها
هت إ ليه البواعث ،ومل يبق شيٌء من دواعي الطَّرب إ ال ُصرفت إ ليه اهلمم ،بقسطنطينيَّة وشاهدهتا  ،ووج  

وعلمت  ،وفشت املناهي ،واحلبور ،ب مجيع االت النَّشاطواستوع ،واستغرق النَّاس يف اللَّذة والسُّرور
 ،وما أحسب ذلك إ ال هناية السَّلطنة ،وأن ارتكابه كان جرمًا عظيماً  ،أنَّ هذا األمر كان غلطاً  :العقالء

 .(2)(..وتبدل الر  بح بعدها ابخلسران ،وشوهد النُّقصان ،مثَّ طرأ االحنطاط ،وامليمنة ،وخامتة كتاب السَّعادة
ووضع  ،ويف سنة تسعني وتسعمئة للهجرة احتفل السُّلطان مراد بن سليم الثَّاين خبتان ولده السُّلطان حممَّد

واللَّهو والطَّرب مدَّة مخسٍة  ،والفرحة ،وامتدَّت الوالئم ،وامللوك ،لذلك فرحًا مل يقع يف زمن أحٍد من اخللفاء
ورأيت يف  ،وأغدق الن  عم العظيمة« ت ميدانآ»مبحلَّة  ار إ براهيم ابشاوجلس للفرجة يف د ،وأربعني يوماً 

: أنَّه جعل صواين صغارًا من ذهٍب وفضَّةٍ  وألقى  ،ومأل الذَّهب ابلفضَّة، والفضَّة ابلذَّهب ،اتريخ الكربي  
 (3)وغريهم من طاليب اإل حسان ،ذلك ألرابب املالهي

وكانت من  ،ومتكينها ،وصولتها ،لة يف زمن قوَّهتاوهذا احنراٌف خطرٌي عن املنهج الَّذي سارت عليه الدَّو 
 ،وال تصرف أموال الدَّولة يف ترفٍ ) (،واحرس أموال بيت املال من أن تتبدَّد)وصااي حممَّد الفاتح لويل عهده 

فكان من الطَّبيعي بعد هذا االحنراف  (،فإ نَّ ذلك من أعظم أسباب اهلالك ؛وأكثر من قدر اللُّزوم ،أو هلوٍ 
ف ،اخلطري  .والشَّهوات أن تزول الدَّولة بعد ضياع مقو  مات بقائها ،واللَّهو ،واالنغماس يف الَّتَّ

 عاشرًا: االختالف والفرقة:

                                                           
 (.15/42لوسي )انظر تفسري اآل (1)

 (.1164، 2/1163انظر: املختار املصون من أعالم القرون ) (2)
 (.1155، 2/1154ر السَّابق نفسه )املصد (3)
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وجعل هللا   سبحانه وتعاىل    ،وال ّتامل ،وال تتغريَّ  ،والشُّعوب ال تتبدَّل ،إ نَّ سنَّة هللا تعاىل ماضيٌة يف األمم
ويف  «فهلكوا ،فإ نَّ من كان قبلكم اختلفوا» :صلى هللا عليه وسلم، وقال فمن أسباب هالك األمم االختال

 .(1)«فأهلكوا» :رواية
ا أهلك من كان قبلكم االختالف.  وعند ابن حبَّان، واحلاكم عن ابن مسعوٍد: فإ َّنَّ

 ،من الفرقة والتَّحذير ،واأللفة ،ويف احلديث والَّذي قبله احلضُّ على اجلماعة :قال ابن حجر العسقالينُّ 
 .(2)واالختالف

 .(3)(واالختالف ،وهناان عن التفرُّق ،واالئتالف ،وأمران هللا تعاىل ابالجتماع) :وقال ابن تيميَّة   رمحه هللا  
وانعدام التناصر  ،وتشتُّتها ،وهو الَّذي يؤد  ي إ ىل تفريقها ،واالختالف املهلك لألمَّة هو االختالف املذموم

وقد يؤول األمر إ ىل استباحة قتال  ،كلُّ طرٍف يعتقد ببطالن ما عند الطَّرف االخر  ،فيما بني املختلفني
 .(4)بعضهم بعضاً 

ا كان االختالف علًَّة هلالك األمَّ ) ألنَّ االختالف  ؛صلى هللا عليه وسلمة كما جاء يف حديث رسول هللا وإ َّنَّ
وهي جمتمعٌة أكرب من  ،ألنَّ قوَّهتا ؛ا يضعف األمةممَّ  ،املذموم الذي ذكران بعض أوصافه جيعل األمة فرقاً شَّت

فيطمع فيها  ،العدوَّ عليها ئذي يصيب األمَّة مبجموعها جير   وهذا الضَّعف العامُّ الَّ  ،قوَّهتا وهي متفر  قةٌ 
 .(5)(وهالكها ،ويف ذلك انقراضها ،وميسخ شخصيَّتها ،ويستعبدها ،ويستويل عليها ،أراضيها وحيتلُّ  ،مجيعها

ألنَّ االختالف  ؛أنَّ توق  ي اهلالك بتوق  ي االختالف املذموم :إ نَّ من الدُّروس املهمَّة يف هذه الد  راسة التَّارخييَّة
وإ نَّ من أخطر ما نعاين منه االن  .وانداثرها ،وهالكها ،كان سببًا من األسباب يف ضياع الدَّولة العثمانيَّة

وهذا اخلالف يؤد  ي إ ىل ضعف  ،ئمني بواجب الدَّعوة إ ىل هللا تعاىلاخلالف يف صفوف اإل سالمي  ني القا
 .إ ذا مل أتخذ بسبل الوقاية منه ؛األمَّة

ويهلكها ُيضعف اجلماعة املسلمة الَّيت  ،واالختالف كما ُيضعف األمَّة) :يقول الشَّيخ عبد الكرمي زيدان
شرُّ ما تُبتلى به اجلماعة املسلمة وقوع االختالف هلذا كان  ،مثَّ يهلكها ،تنهض بواجب الدَّعوة إ ىل هللا

ا على حقٍ  وصوابٍ  ،حبيث جيعلها فرقًا شَّتَّ  ،املذموم فيما بينها وأنَّ غريها على  ،حبيث ترى كلُّ فرقٍة: أهنَّ
ا هي الَّيت تعمل ملصلحة الدَّعوة :وتعتقد كلُّ فرقةٍ  ،خطٍأ وضاللٍ   ،توالتَّشتُّ  ،وهيهات أن تكون الفرقة ،أهنَّ

                                                           
 (.102، 9/101انظر: صحيح البخاري   بشرح العسقالين ) (1)
 (.9/102املصدر السَّابق نفسه ) (2)
 (.19/116انظر: جمموع الفتاوى ) (3)
هلية، ص) (4)  (.139انظر: السُّنن اإل 
 (.139املصدر السَّابق نفسه، ص) (5)
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أو أن مصلحة الدَّعوة أتيت عن طريق التَّفريق! ولكنَّ الشَّيطان هو  ،واالختالف املذموم يف مصلحة الدَّعوة
وتفرُّقهم يف  ،أنَّ اختالفهم :فيجعلهم يعتقدون ،والتَّفريق يف أعني املتفر  قني املختلفني ،الَّذي يزي  ن الفرقة

 .مصلحة الدَّعوة
ا يضعف أتثريها يف النَّاس ،يقف أتثريه عند حد   إ ضعاف اجلماعةواالختالف يف اجلماعة ال  وّتعل  ،وإ َّنَّ

واإل سالم يدعو إ ىل  ،مجاعة سوء أتمر النَّاس أبحكام اإل سالم :ويقولون ،املغرضني ينفثون ابطلهم يف النَّاس
كلُّ فرقٍة تعيب   ،ا بينهاإ ذ هي متفرقٌة خمتلفٌة فيم ؛وهي َّتالفه ،وينهى عن االختالف ،واالجتماع ،األلفة

ا وحدها على احلق    ،األخرى  ،مثَّ اضمحالهلا ،مثَّ يؤول األمر إ ىل احنسار أتثري اجلماعة يف اجملتمع .وتدَّعي: أهنَّ
هي فرق املنفصلني عنها. ووقائع التَّاريخ البعيد، والقريب تؤي  د ما  ،وقيام مجاعاٍت جديدٍة مكاهنا ،وانداثرها

 .(1)(نقول
فقد  ،والسَّالطني ،والتَّفريق بني الزُّعماء ،ابتليت الدَّولة العثمانيَّة خصوصًا يف أواخر عهدها ابالختالف لقد

وحماولة أتسيس أسٍر  ،احلكومة املركزيَّة إب طالة فَّتة حكمهم حاول بعض احلكَّام احملل  ي  ني االستقالل الذَّايت عن
هابيُّون يف لبنان ،املعنيُّون ،يف سوريةل العظم آ، املماليك يف العراق)حمل  يَّة  ظاهر  ،وحممَّد علي يف مصر ،والش  

راع بني  (2)(القرامليُّون يف ليبيا ،علي بك الكبري يف مصر ،أمحد اجلزَّار يف عكا ،العمر يف فلسطني وهذا الص  
 .وطهاوسق ،مثَّ زواهلا ،والدَّولة العثمانيَّة ساهم يف إ ضعافها ،احلكَّام احملل  ي  ني

املَّتت  بة  اثروبني اآل ،وحدث هلم َّتليط بني األسباب يف السُّقوط ،ولقد ذكر بعض املؤر  خني أسباب السُّقوط
ياسي    .على االبتعاد عن شرع هللا تعاىل  ،والعلمي    ،واالقتصادي    ،واحلرب    ،إ نَّ احلديث عن الضَّعف الس  

 ،والغزو الفكري ،واحلديث عن االستعمار ،لى هذا الضَّعفوكيفية القضاء ع ،واالجتماعي    ،واألخالقي   
ولكن ال ميكنه أبدًا أن  ،وكيفيَّة مقاومتها ال يزيد على حماولة القضاء على تلك األعراض املزعجة ،والتَّنصري

فإنَّه ال  ؛والقضاء عليها ،وما مل يتمَّ حماربة األسباب احلقيقيَّة ،ينهض ابألمَّة الَّيت أصيبت ابخلواء العقدي   
 .اخلطرية اثرميكن حباٍل من األحوال القضاء على تلك اآل

ياسيُّ مثاًل يؤث  ر  ،خر أتثريًا عكسيَّاً ، يؤث  ر كل  منها يف اآلومتداخلةً  ،كانت متشابكةً   اثرإ نَّ اآل فالضَّعف الس  
 .وهكذا ،ويتأثَّر به ،يف الضَّعف االقتصادي   

وقوَّته ركَّزت على  ،وعزَّته ، بذلت يف العامل اإل سالمي من أجل إ عادة دولة اإل سالمإ نَّ كثرياً من احملاوالت الَّيت
 .واحنطاطها ،وضعف األمَّة ،ومل تعاجل األسباب احلقيقيَّة الَّيت كانت خلف ضياع الدَّولة العثمانيَّة اثر،اآل

                                                           
هليَّة، ص) (1)  (.141، 140انظر: السُّنن اإل 
 (.94انظر: العامل العرب يف التَّاريخ احلديث، د. إ مساعيل ايغي، ص) (2)
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 ،ولة العثمانيَّة إ ال بعد أن احنرفت عن شرع هللاوالعلمانيَّة ما كانت لتؤث  ر يف الدَّ  ،واليهود ،إ نَّ جهود النَّصارى
ْوَِّل ﴿ :قال تعاىل ،واملعنويَّة ،وأمهلت أسبابه املاد  يَّة ،وفقدت شروط التَّمكني

ُ
ِ لََقۡد ََكَن ِِف قََصِصِهۡم ِعِۡبَةٞ ۡل 

ۡلَبَِٰب  
َ
ِيَما ََكَن َحِديثاا ُيۡفَۡتَىَٰ َوَلَِٰكن تَۡصِديَق  ٱۡۡل ى َورََۡحَةا ل َِقۡومٖ  بَۡيَ يََديۡهِ  ٱَّلذ ءٖ وَُهدا ِ ََشۡ

َوَتۡفِصيَل ُُك 
 . [111يوسف:]﴾ ١١١يُۡؤِمُنوَن 

 
* * * 
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 نتائج البحث
 .والعلماني  ني ،والنَّصارى ،والتَّشكيك من قبل اليهود ،والتَّزوير ،  تعرَّض التَّاريخ العثماين حلمالت التَّشويه 1
اه املعادي لفَّتة اخلالفة العثمانيَّة واألتراك ،  سار مؤر  خو العرب 2  .يف ركب االّت  
والشَّام  ،وقامت بدعم املؤر  خني يف مصر ،  احتضنت القوى األوربيَّة االّتاه املناهض للخالفة اإل سالميَّة 3

وسليم  ،وأديب إ سحاق ،وجرجي زيدان ،واليازجي ،وتعميقه من أمثال: البستاين ،إ ىل أتصيل اإل طار القومي
 .وغريهم ،وسالمة موسى ،وشبلي مشيل ،نقَّاش

 ،  استطاعت احملافل املاسونيَّة أن هتيمن على عقول زعماء التَّوجُّه القومي يف داخل الشُّعوب اإل سالميَّة 4
وخضع أولئك الزُّعماء لتوجيه احملافل املاسونيَّة أكثر من خضوعهم ملطالب شعوهبم وخباصٍَّة موقفها من الد  ين 

 .المياإل س
 ،والبهتان ،والكذب ،  اعتمد املؤر  خون الَّذين عملوا على تشويه الدَّولة العثمانيَّة على تزوير احلقائق 5

 ،والدَّوافع املنحرفة ،ولقد غلب على تلك الكتب والد  راسات طابع احلقد األعمى .والدَّس    ،والتَّشكيك
 .بعيدًة كلَّ البعد عن املوضوعيَّة

امات   قامت جمموعةٌ  6 والد  فاع عن  ،من علماء التَّاريخ العثماين   من أبناء األمَّة ابلرُّدود على تلك االهت  
نَّاوي يف ثالثة جملَّدات  ،الدَّولة العثمانيَّة من أمه  ها وأبرزها تلك الكتابة الَّيت قام هبا الدكتور عبد العزيز الش  

وما قدَّمه الدكتور حممد حرب من كتب  ،ميٌَّة مفَّتًى عليهاضخمة حتت عنوان الدَّولة العثمانيَّة دولٌة إ سال
وما كتبه  ،والسُّلطان حممَّد الفاتح فاتح القسطنطينيَّة وقاهر الرُّوم ،العثمانيُّون يف التَّاريخ واحلضارة :مهمَّة مثل

 .صحوة الرَّجل املريض :الدُّكتور موفق بين املرجة
والَّيت متتدُّ من هضبة منغوليا  وراء النَّهر، والَّيت تسمَّى اليوم: تركستان،   ترجع أصول األتراك إ ىل منطقة ما 7

يربيَّة مشااًل إ ىل شبه القارة اهلندية ،ومشال الص  ني شرقًا إ ىل حبر قزوين غرابً   ،وفارس جنوابً  ،ومن السُّهول الس  
 .أو األتراك ،كوعرفوا ابلَّتُّ  ،وقبائلها الكربى يف تلك املناطق ،استوطنت عشائر الغز

 .ه  يف زمن عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه22  دخل األتراك يف اإل سالم يف عام  8
وازداد عددهم يف بالط  ،  أصبحت قبائل األتراك بعد دخوهلا يف اإل سالم ضمن رعااي الدَّولة اإل سالميَّة 9

داريَّة يف الدَّولة ،اديَّةوشرعوا يف تويل   املناصب القي ،واألمراء العبَّاسي  ني ،اخللفاء  ،فكان منهم اجلند ؛واإل 
 .والكتَّاب ،والقادة

 ،وما وراء النَّهر ،أن يقوموا بتأسيس دولٍة تركيَّة كربى ضمَّت خراسان (وهم أتراك)  استطاع السَّالجقة  10
 .الصُّغرى آسياو  ،وبالد الشام ،والعراق ،وإيران
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َّ بعد أن أوشكت على االهنيار بني  ،سيَّة يف بغداد  ساند السَّالجقُة اخلالفَة العبا 11 ونصروا مذهبها السُّين  
يعي يف إيران فقضى السَّالجقة  ،والشَّام ،يف مصر (الفاطمي)والنُّفوذ العبيدي  ،والعراق ،النُّفوذ البويهي الش  

 (.الفاطميَّة)وتصدَّوا للخالفة العبيديَّة  ،على النُّفوذ البويهي متاماً 
وأن يقضي  ،ه  يف بغداد447ستطاع طغرل بك الزَّعيم السَّلجوقي أن يسقط الدَّولة البويهيَّة يف عام   ا 12

وقَتَل شيخ الرَّوافض أاب عبد هللا اجلالب لغلو  ه يف  ،وأزال م ْن على أبواب املساجد سبَّ الصَّحابة ،على الفنت
 .الرَّفض

وهو الَّذي  ،وكان قائدًا ماهرًا مقداماً  ،فاة عمه طغرل بك  توىلَّ زعامة السَّالجقة ألب أرسالن بعد و  13
وكان ذلك االنتصار نقطة حتوٍُّل يف  ،ه 463انتصر على جيوش إ مرباطور الرُّوم يف معركة مالذكرد يف عام 

ا سهَّلت إ ضعاف نفوذ الرُّوم يف معظم أقاليم  ؛التَّاريخ اإل سالمي مَّة الَّيت وهي املناطق امله ،الصُّغرى آسياألهنَّ
 .كانت ترتكز عليها اإل مرباطوريَّة البيزنطيَّة

لتبلغ  ،السَّلجوقيَّة يف عهده واتَّسعت الدَّولة ،  توىلَّ زعامة السَّالجقة بعد ألب أرسالن ابنه ملكشاه 14
 .وبالد الشَّام جنوابً  ،الصُّغرى غرابً  آسياأقصى امتداٍد هلا من أفغانستان شرقاً إ ىل 

 ،والعلماء ،وحب  ه للعلم ،واشتهر بضبطه ألمور الدَّولة ،نظام امللك من أعظم وزراء السَّالجقة   يعترب 15
 .وبناء املدارس لتعليم املسلمني ،وأعماله يف اخلري ،وكثرة إ نفاقه

 ؛  تضافرت عوامل عديدٌة يف سقوط السلطنة السَّلجوقية مهَّدت بدورها لسقوط اخلالفة العبَّاسيَّة منها 16
راع داخل البيت السَّلجوقيا املكر الباطين  ،ضعف اخللفاء العباسي  ني ،تدخُّل الن  ساء يف شؤون احلكم ،لص  

 .وقادهتم ،وزعمائهم ،الَّذي متثَّل يف اغتيال سالطني السَّالجقة
العباسيَّة  كان هلم دوٌر يف أتخري زوال الدَّولة  ؛  قدَّمت دولة السَّالجقة أعمااًل جليلًة لإل سالم منها 17

كانت جهود   ،منعت الدَّولة العبيديَّة يف مصر من حتقيق أغراضها التَّوسعيَّة ،حوايل قرنني من الزَّمان
والَّذي متَّ على يد صالح الد  ين األيوب حتت راية اخلالفة  ،السَّالجقة متهيدًا لتوحيد املشرق اإل سالمي

ووقفوا يف وجه  ،واالستقرار يف األقاليم الَّيت حتت نفوذهم ،األمنو  ،قاموا بنشر العلم ،العباسيَّة السُّن  يَّة
ورفعوا من  ،وحاولوا صدَّ اخلطر املغويل إ ىل حدٍ  كبري ،التَّحرُّكات الصَّليبيَّة من جانب اإل مرباطورية البيزنطيَّة

 .وعلمائه ،شأن املذهب السُّين   
 .وتزاول حرفة الرَّعي ،انت تعيش يف كردستانك  ،  ينتسب العثمانيُّون إ ىل قبيلة تركمانيَّة 18
ه  مع قبيلته من كردستان إ ىل بالد األانضول فاستقرَّ يف 617  هاجر سليمان جدُّ عثمان يف عام  19

 .مدينة أخالط يف شرق تركيَّا حالياً 
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 ،غرب من األانضول  توىلَّ زعامة قبيلة سليمان بعد وفاته ابنه أرطغرل الَّذي واصل حتركه حنو الشَّمال ال 20
وكان تدخله  ،فانضمَّ إ ىل املسلمني ،والرُّوم النَّصارى ،ويف طريقه وجد صراعاً مسلَّحًا بني السَّالجقة املسلمني

 .يف الوقت املناسب سبباً يف حتقيق نصر السَّالجقة
لألانضول جبوار الثُّغور الغربيَّة    اقتطع القائد اإل سالمي السَّلجوقي أرطغرل وجمموعته أرضًا من احلدود 21

 .وأاتح هلم فرصة توسيعها على حساب الرُّوم ،يف الرُّوم
وسار على هنج سياسة أبيه السَّابقة يف التوسُّع يف أراضي  ،  توىلَّ عثمان األول قيادة قومه بعد وفاة أبيه 22
 .الرُّوم
واجلاذبيَّة  ،والصَّرب ،واإل خالص ،حلكمةوا ،الشَّجاعة :منها ،  كان عثمان األوَّل يتميَّز بصفاٍت رفيعةٍ  23

ميانيَّة  .والعلماء ،وحبُّه للعلم ،والتجرُّد هلل يف فتوحاته ،والوفاء ،والعدل ،اإل 
وكان علماء الد  ين  ،ودعوًة يف سبيل هللا ،  كانت حياة عثمان األوَّل مؤسس الدَّولة العثمانيَّة جهاداً  24

مامة ويشرفون على التَّخطيط ،حييطون به داري والتَّنفيذ الشَّرعي يف اإل  ولقد حفظ لنا التَّاريخ وصيَّة  .اإل 
 ،ومنهجيٌَّة شرعيَّةٌ  ،وكانت تلك الوصيَّة فيها داللٌة حضاريَّةٌ  ،عثمان البنه أورخان؛ وهو على فراش املوت

 .سارت عليها الدَّولة العثمانيَّة فيما بعد
 ،ه  وسار على نفس سياسة والده يف احلكم726وفاة والده عام    توىلَّ السُّلطان أورخان احلكم بعد 25

ووضع خطًَّة  ،يف فتح القسطنطينيَّة صلى هللا عليه وسلمرص على حتقيق بشارة رسول هللا وح ،والفتوحات
 .ٍن واحدٍ آ، والشَّرق يف اسَّتاتيجيًَّة تستهدف حماصرة العاصمة البيزنطيَّة من الغرب

وحرصه على  ،عمال الَّيت ترتبط حبياة السُّلطان أورخان أتسيسه للجيش اإل سالمي     إ نَّ من أهم   األ 26
أو مئة  ،فقام بتقسيم اجليش إ ىل وحدات تتكوَّن كلُّ وحدة من عشرة أشخاص ،إ دخال نظاٍم خاصٍ  للجيش

د أن  وجعله جيشًا دائمًا بع ،وخصَّص مخس الغنائم لإل نفاق منها على اجليش ،أو ألف شخصٍ  ،شخصٍ 
 .وأنشأ له مراكز خاصًَّة يتمُّ تدريبه فيها ،كان ال جيتمع إ ال وقت احلرب

دارة ،والعمرانيَّة ،فواىل األعمال اإل صالحيَّة ،  اهتمَّ أورخان بتوطيد أركان دولته 27 وقوَّى  ،ونظَّم شؤون اإل 
وكانوا حيظون بقدٍر   ،واملعل  مني ،وأشرف عليها خرية العلماء ،وأنشأ املعاهد العلميَّة ،وبىن املساجد ،اجليش

 .كبرٍي من االحَّتام يف الدَّولة
  ،جماهداً  ،ه  وكان مراد األوَّل شجاعاً 761  توىلَّ احلكم بعد السُّلطان أورخان السُّلطان مراد األوَّل عام  28
كًا به ،متدي  ناً  ،كرمياً   ،وبناء املساجد ،ًا ابلغزواتشغوف ،عاداًل مع رعاايه وجنوده ،وكان حمبًَّا للن  ظام متمس  
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 ،شكَّل منهم جملسًا لشورته ،واخلرباء والعسكري  ني ،وكان جبانبه جمموعٌة من خرية القادة ،ئ، واملالجواملدارس
 .وأوربة يف وقٍت واحد ،الصُّغرى آسياوتوسَّع يف 

ذ من هذه املدينة  ،ه 762  استطاع مراد األوَّل أن يفتح أدرنة يف عام  29 عاصمًة للدَّولة العثمانيَّة من واَّتَّ
 .وأصبحت أدرنة عاصمًة إ سالميَّة ،وبذلك انتقلت العاصمة إ ىل أوربة ،ه 762عام 
ولذلك كان كثري  ،وأنَّ النَّصر من عنده ،  كان السُّلطان مراد األوَّل يعلم: أنَّه يقاتل يف سبيل هللا 30

ومن دعائه اخلاشع نستدلُّ على معرفة السُّلطان مراد  ،والتَّوكُّل عليه والتَّضرُّع إ ليه ،واإل حلاح على هللا ،الدُّعاء
 .واستشهد يف معركة قوصوة ضدَّ الص  رب ،وحتقيقه ملعاين العبوديَّة ،لرب  ه
ومهارٍة ال يضاهيه فيها أحٌد من ساسة  ،  قاد السُّلطان مراد الشَّعب العثماين ثالثني سنًة بكل   حكمةٍ  31

 .عصره
متحم  سًا للفتوحات  ،كرمياً   ،شهماً  ،ه  وكان شجاعاً 791ىل ابيزيد احلكم بعد أبيه مراد عام   تو  32

مارات املسيحيَّة يف األانضول ،ولذلك اهتمَّ اهتمامًا كبريًا ابلشؤون العسكريَّة ،اإل سالميَّة  ،واستهدف اإل 
 ،ربق يف حترُّكاته بني اجلبهتني البلقانيَّةوكان ابيزيد مثل ال ،وخالل عاٍم أصبحت اتبعًة للدَّولة العثمانيَّة

 (.الصَّاعقة) :ولذلك أطلق عليه لقب ،واألانضوليَّة
وعدم إ حسانه الختيار املكان الَّذي نزل  ،وعجلته ،  اهنزم ابيزيد أمام جيوش تيمورلنك بسبب اندفاعه 33

 .به جيشه
 ،رب األهليَّة يف الدولة بني أبناء ابيزيد على العرشونشبت احل ،  تعرَّضت الدَّولة العثمانيَّة خلطٍر داخلي ٍ  34

 ،وابتالءٍ  ،وكانت هذه املرحلة يف اتريخ الدَّولة العثمانيَّة مرحلة اختبارٍ  ،واستمرَّت هذه احلرب عشر سنوات
 .سبقت التَّمكني الفعلي املتمث  ل يف فتح القسطنطينيَّة

وبعد  ،والكياسة ،رب األهليَّة بسبب ما أويت من احلزم  استطاع السُّلطان حممد جليب أن يقضي على احل 35
وقضى سينَّ حكمه العثماين  ،وتفرَّد ابلسُّلطان ،وتغلَّب على إخوته واحداً واحداً حَّتَّ خلص له األمر ،النَّظر

س الثَّاين للدَّولة العثمان ،وتوطيد أركاهنا ،يف إ عادة بناء الدَّولة  .يَّةويعتربه بعض املؤر  خني املؤس  
  استطاع السُّلطان حممد جليب أن يقضي على حركة الشَّيخ بدر الد  ين الَّذي كان يدعو إ ىل املساواة يف  36

 .وغري مسلٍم يف العقيدة ،وال يفر  ق بني مسلمٍ  ،واألداين ،واألمتعة ،األموال
عر 37 وَّل سلطاٍن عثماين ٍ أرسل اهلديَّة وقيل هو أ ،والفنون ،واألدب ،  كان السُّلطان حممَّد جليب حمبًَّا للش  

 .السَّنويَّة إ ىل أمري مكَّة
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والدَّعوة إ ىل  ،وكان حمبًَّا للجهاد ،ه  بعد وفاة أبيه حممَّد جليب824  توىلَّ أمر السَّلطنة مراد الثاين عام  38
 .والشُّعراء ،وحمب اً للعلماء ،وكان شاعراً  ،اإل سالم

 .سنة 22ذاك آنه  وكان عمره 855ة والده يف عام الدَّولة العثمانيَّة بعد وفا   توىلَّ حممَّد الفاتح حكم 39
كما فاق أقرانه منذ حداثته يف كثرٍي من العلوم الَّيت كان   ،والعدل ،مجعت بني القوَّة ،وقد متيَّز بشخصيٍَّة فذَّةٍ 

 .لشَّديد لدراسة كتب التَّاريخوميله ا ،يتلقَّاها يف مدرسة األمراء وخاصًَّة معرفته لكثرٍي من لغات عصره
وكان لذلك الفتح أثٌر عظيٌم على  ،  كانت من أهم   أعمال السُّلطان حممَّد الثَّاين فتحه للقسطنطينيَّة 40

 .وشروٌط ُأخذ هبا ،ومعنويَّةٌ  ،وكان لفتح القسطنطينيَّة أسباٌب ماد  يَّةٌ  ،واألورب    ،العامل اإل سالمي   
نيويَّةآاثر وظهرت  ،ن على حتكيم شرع هللا  حرص العثمانيُّو  41  :منها ،واألخرويَّة على اجملتمع العثماين ،ه الدُّ

 ،وانزواء الرَّذائل ،انتشار الفضائل ،العزَّ والشَّرف ،النَّصر والفتح ،األمن واالستقرار ،االستخالف والتَّمكني
 اثر.وغري ذلك من اآل

فات القياديَّة يف شخص 42  ،واإل صرار ،والعزمية ،والذَّكاء ،والشَّجاعة ،احلزم :ية حممَّد الفاتح  من أهم   الص  
 .والعلم ،واإل خالص ،وسعة السُّلطان ،وكثرة اجلند ،والعدالة وعدم االغَّتار بقوَّة النَّفس

 ،دابءواأل ،والشُّعراء ،واهتمامه ابلعلماء ،واملعاهد ،بناؤه للمدارس ؛  من أعمال حممَّد الفاتح احلضاريَّة 43
مجة ناعة ،واملستشفيات ،والبناء ،والُعمران ،والَّتَّ داريَّة ،واهتمامه ابلت  جارة والص    ،واجليش ،والتَّنظيمات اإل 
 .والعدل ،والبحريَّة

ت أصدق التَّعبري عن منهجه يف احلياة 44  .من هباآومبادئه الَّيت  ،وقيمه ،  ترك حممَّد الفاتح وصيًَّة عربَّ
وأمحد الكوراين من الشُّيوخ الَّذين كان هلم  (،ق مشس الد  ينآ)يخان حممد بن محزة املشهور ب   يعترب الشَّ  45

 .أثٌر على حممَّد الفاتح
نشأ حمب اً  ،ه ( وكان سلطااًن وديعاً 886  بعد وفاة السُّلطان حممَّد الفاتح توىلَّ ابنه ابيزيد الثاين ) 46

 .شغوفاً بعلم الفلك ،سالميَّةمتفق  هاً يف علوم الشَّريعة اإل   ،لألدب
 ،واشتبك مع املماليك يف معارك على احلدود الشَّاميَّة ،  دخل ابيزيد الثَّاين يف صراع مع أخيه جم 47

 .وحاول أن يساعد مسلمي األندلس يف حمنتهم الشَّديدة
عر الفارسي   وال ،وكان حيبُّ األدب ،  توىلَّ احلكم السُّلطان سليم األول بعد ابيزيد الثاين 48  ،والتَّاريخ ،ش  

 ؛والشُّعراء إ ىل ميدان القتال ،وكان يصطحب املؤر  خني ،ورغم قسوته فإ نَّه كان مييل إ ىل صحبة رجال العلم
لوا تطوُّرات املعارك  .وينشدوا القصائد الَّيت حتكي أجماد املاضي ،ليسج  
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يعي يف العراق  كان للسُّلطان سليم األوَّل الفضل بعد هللا يف إ ضع 49 وحقَّق  ،وبالد فارس ،اف النُّفوذ الش  
يعة الرَّوافض انتصاراً عظيماً يف معركة جالديران  .على الصَّفوي  ني الش  

راع بني الدَّولة العثمانيَّة 50  ،وداير بكر إ ىل الدَّولة العثمانيَّة ،والصَّفويَّة ضمَّ مشال العراق ،  كانت نتيجة الص  
 ،الصُّغرى بعد أن قضى على أتباع آسيااملذهب السُّين   يف  وسيطرة ،ون حدود دولتهم الشَّرقيةأمَّن العثمانيُّ 

 .وأعوان إ مساعيل الصَّفوي
وحاولوا أن يفرضوا على البحار الشَّرقية  ،  استفاد الربتغاليُّون من صراع الصَّفوي  ني مع الدَّولة العثمانيَّة 51

 .والغرب ،رق القدمية بني الشَّرقحصاراً عامَّاً على كل   الطُّ 
وعمل األوربيُّون على الوقوف  ،والصَّفوي  ني ،  دخل السُّرور على األوربي  ني بسبب احلروب بني العثماني  ني 52

يعة الصَّفويَّة ضدَّ الدَّولة العثمانيَّة إل رابكها؛ حَّتَّ ال تستطيع أن تستمرَّ يف زحفها على أوربة  .مع الش  
وأزاحوا  ،مثَّ معركة الرَّيدانيَّة ،اع العثمانيُّون أن حيق  قوا انتصارًا ساحقًا على املماليك يف معركة غزَّة  استط 53

 .دولة املماليك بعد ذلك من الوجود
 ،إ ىل تقدمي السَّمع (بركات بن حممَّد)وانئبه طومان ابي ابدر شريف مكَّة  ،  بعد مقتل السُّلطان الغوري 54

وبذلك أصبح السُّلطان سليم خادمًا للحرمني  ،وسلَّمه مفاتيح الكعبة ، السُّلطان سليم األوَّلوالطَّاعة إ ىل
 .الشَّريفني

وتُعترب  ،وكانت متث  ل بعدًا اسَّتاتيجيَّاً  ،  دخلت اليمن حتت النُّفوذ العثماين بعد سقوط دولة املماليك 55
واستفاد العثمانيُّون من وجودهم يف  ،قدَّسة يف احلجازويف سالمتها سالمٌة لألماكن امل ،مفتاح البحر األمحر

 .فقاموا حبمالٍت حبريٍَّة إىل اخلليج بقصد َّتليصه من الضَّغط الربتغايل ،اليمن
 ،ودخلت البالد العربيَّة حتت نطاق احلكم العثماين ،والشَّام ،  بعد أن ضمَّ العثمانيُّون بالد مصر 56

اإل سالميَّة يف البحر  ئفتمكَّنت من اسَّتداد بعض املوان ،تغالي  ني بشجاعٍة اندرةٍ واجهت الدَّولة العثمانيَّة الرب 
 ،كما متكَّنت من إ رسال قوٍَّة حبريٍَّة بقيادة مري علي بك إ ىل السَّاحل األفريقي  ،وزيلع ،مصو  ع :مثل ،األمحر

 .مةٍ وُمن َيت اجليوش الربتغاليَّة خبسائر عظي ،وممبسة ،فتمَّ حترير مقديشو
ه ( متكَّنت الدَّولة العثمانيَّة من إ بعاد الربتغالي  ني عن 974   927  يف عهد السُّلطان سليمان القانوين ) 57

 .ومهامجتهم يف املراكز الَّيت استقرُّوا هبا يف اخلليج العرب    ،البحر األمحر
 ،واحلد   من نشاطهم ،الك اإل سالميَّةوإ يقافهم بعيدًا عن املم ،  متكَّن العثمانيُّون من صد   الربتغال 58

ومحاية األماكن املقدَّسة من التوسُّع الربتغايل املبين على  ،وجنحت الدَّولة العثمانيَّة يف أتمني البحر األمحر
 .واملسلمني بطرٍق خمتلفةٍ  ،وحماوالٍت للتَّأثري على اإل سالم ،وغاايٍت دنيئةٍ  ،أهداٍف استعماريَّةٍ 



508 
 

راع العثماين الربتغايل   أن احتفظ العثمانيُّون ابألماكن املقدَّسة   كانت نتيجة 59 ومحاية  ،وطريق احلج ،الص  
 ،واستمرار الطُّرق الت  جارية اليت تربط اهلند ،احلدود الرب  يَّة من هجمات الربتغالي  ني طيلة القرن السَّادس عشر

 .ر األمحروالبح ،وأندونيسيا ابلشَّرق األدىن عرب اخلليج العرب   
ودخل يف  ،واستطاع سليمان القانوين أن حياصر فينَّا ،  فُت حت رودس يف زمن السُّلطان سليمان القانوين 60

 .سياسة التَّقارب مع فرنسا
وقدَّمت هلم مجيع  ،ووقفت مع حركة اجلهاد البحري ،  اهتمَّت الدَّولة العثمانيَّة ابلشَّمال األفريقي 61

 .ة واملعنويَّةاملساعدات املاد  يَّ 
وظهر يف ساحة اجلهاد يف  ،  دخلت اجلزائر حتت نفوذ الدَّولة العثمانيَّة منذ زمن السُّلطان سليم األوَّل 62

 .وخري الد  ين بربروسا ،ُعروج :مها األخوان ،الشَّمال األفريقي قائدان عظيمان
وكانت املساعدات العثمانيَّة تصله  ،جلزائر  جنح خري الد  ين يف وضع دعاماٍت قويٍَّة لدولٍة فتيٍَّة يف ا 63

، واستطاع خري الد  ين أن يوجه ضرابته القويَّة للسَّواحل اإلسبانيَّة ،ابستمراٍر من السُّلطان سليمان القانوين
 .الف املسلمني من إسبانياآوكانت جهوده مثمرًة يف إ نقاذ 

إ ذ تراجع عن القيام  ؛لك الربتغايل يف املغرب  كان للوجود العثماين يف اجلزائر أثٌر على موقف امل 64
 .بعمليَّات عسكريٍَّة فيه

 ،  بعد أن أصبح خري الد  ين بربروسا قائدًا لألسطول العثماين اهتمَّ ابحلوض الشَّرقي للبحر املتوسط 65
دارة ووضع األسس لإل   ،غا الطُّوشي الَّذي اهنمك يف توطيد األمنآوتوىلَّ حكم اجلزائر القائد حسن 

 .حول السُّلطة املركزيَّة اجلزائريَّة وحاول مجع أطراف البالد ،املستقرَّة
 ،غا الطُّوشي أن يهزم اجليوش الصَّليبيَّة بقيادة شارل اخلامس على أراضي اجلزائرآ  استطاع حسن  66

وى األحداث وعلى مست« شارلكان»وعلى ملكها  ،وكانت لتلك اهلزمية أثرها على اإلمرباطورية اإلسبانيَّة
 .العامليَّة

وتطورت األحداث بسرعٍة على املستوى  ،نزول الصَّاعقة على أوربَّة« شارلكان»  نزلت أنباء هزمية  67
 .األورب   

، وحسن وطغى شبح خري الد  ين ،  مل يعد شارل اخلامس قادراً على التَّفكري يف محلٍة أخرى ضدَّ اجلزائر 68
 .غا على العامَّة واخلاصَّةآ

والنَّصارى يف البحر  ،سامهوا يف حركة اجلهاد ضدَّ اإلسبان ،  ظهر يف الشَّمال اإلفريقي قادٌة عظامٌ  69
ط من أشهرهم  .وقلج علي ،وصاحل رايس ،حسن خري الد  ين بربروسا ؛املتوس  
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ا فشلت يف بعض   حاولت الدَّولة العثمانيَّة أن تكو  ن عالقات اسَّتاتيجيَّة مع الدَّولة السَّعديَّة إ ال 70  أهنَّ
 .وحممَّد املتوك  ل ،وخصوصاً يف زمن السُّلطان حممَّد الشَّيخ السَّعدي ،األحيان

 ،  إ نَّ من األعمال العظيمة الَّيت قامت هبا الدَّولة السَّعديَّة يف زمن السُّلطان عبد امللك انتصارهم الرَّائع 71
 ،والَّيت تسمَّى يف كتب التَّاريخ: معركة القصر الكبري ،لثَّالثةوالعظيم على نصارى الربتغال يف معركة امللوك ا

 .أو: معركة وادي املخازن
القيادة احلكيمة الَّيت متثَّلت يف  ؛منها ،  كان انتصار املغاربة يف معركة وادي املخازن بسبب عدَّة أمورٍ  72

ورغبة املسلمني يف  ،ملغرب حول قيادتهوالتفاف الشَّعب ا ،وأخيه أب العبَّاس ،قيادة السُّلطان عبد امللك
وضياع  ،والعمل على تضميد اجلراح بسبب سقوط غرانطة ،وأعراضهم ،وعقيدهتم ،الذَّود عن دينهم

متيَّزوا ابملهارة يف الرَّمي ابملدفعيَّة ممَّا جعل املدفعيَّة املغربيَّة تتفوَّق  ،واشَّتاك خرباء من العثماني  ني ،األندلس
 .ة الغربيَّة النَّصرانيَّةعلى املدفعيَّ 

عبد امللك يف معركة وادي    توىلَّ حكم الدَّولة السَّعديَّة السُّلطان أمحد املنصور بعد استشهاد أخيه 73
 .املخازن

يف اجلزائر انتهى نظام البلريبيك الَّذي جعل من حكام اجلزائر ملوكًا واسعي « قلج علي»  بوفاة  74
 .وطرابلس ،تونس :مثلها يف ذلك ،عيض عنه بنظام الباشويةواست ،والنُّفوذ ،السُّلطة

  مل تستطع الدَّولة العثمانيَّة أن تضمَّ املغرب األقصى بسبب ظهور اجلزائر يف حماوالهتم لضم   املغرب  75
 .األقصى

م مل حيق  قوا هدفهم امل 76 نشود بسبب موقف   كان العثمانيُّون لديهم رغبٌة جاحمٌة يف اسَّتداد األندلس إ ال أهنَّ
نكشاري  ني من جهٍة أخرى ،الدَّولة السَّعديَّة من جهةٍ   .وجبهات املشرق من جهٍة اثلثةٍ  ،وتصرُّف بعض اإل 

  اتَّفق املؤر  خون على أنَّ عظمة الدَّولة العثمانيَّة قد انتهت بوفاة السُّلطان العثماين سليمان القانوين عام  77
 .لدَّولة قد اتَّضحت يف عهد السُّلطان سليمانه ( وكانت مقد  مات ضعف ا974)

  توىلَّ احلكم بعد سليمان القانوين سليم الثَّاين الَّذي مل يكن مؤهَّاًل حلفظ فتوحات والده السُّلطان  78
ياسي   القدير حممَّد ابشا الصُّوقل  لي ،واجملاهد الكبري ،ولوال وجود الوزير الفذ    ،سليمان  ،ولةالهنارت الدَّ  ؛والس  

 .وكان ذلك من فضل هللا على األمَّة
مال النَّتيجة لتلك املعركة خميبًة آلوكانت  ،م1571ه /979  اهنزم العثمانيُّون يف معركة ليبانتو عام  79

يادة العثمانيَّة يف البحر املتوسط ،العثماني  ني وكان ذلك االنكسار نقطة حتوٍُّل حنو توقُّف  ،فقد زال خطر الس  
 .دهار لقوَّة الدَّولة البحريَّةعصر االز 
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إ ذ مبجرَّد انتشار خرب  ؛  كانت معركة ليبانتو فرصًة مواتيًة إلظهار طمع فرنسا حنو املغرب اإل سالمي 80
وذلك  ،هزمية األسطول العثماين   يف تلك املعركة قدَّم ملك فرنسا شارل التَّاسع مشروعاً إ ىل السُّلطان العثماين

خيص حلكومته يف بسط نفوذها على اجلزائر ،إستانبولبواسطة سفريه يف  بدعوة الد  فاع  ،يتضمَّن طلب الَّتَّ
 .عن محى اإل سالم واملسلمني هبا

واستطاع العثمانيُّون بقيادة قلج  ،  عمل السُّلطان سليم الثَّاين على َّتليص تونس من هيمنة اإلسبان 81
 .ه 982وسنان ابشا أن يفتحوا تونس يف عام  ،علي
ًا حَّتَّ اقتصرت على وضعفت سيطرهتم تدرجيي   ،  قضى ضياع تونس من اإلسبان على اماهلم يف أفريقية 82

وتبدَّد حلم اإلسبان حنو إ قامة دولٍة إ سبانيٍَّة يف مشال  ،واملرسى الكبري ،ووهران ،مليلة :مثل ئبعض املوان
 .وضاع بني الر  مال ،أفريقية

وصنعاء من هيمنة  ،واستطاعت أن َّتل  ص عدن ،محلًة كربى إ ىل اليمن   أرسل السلطان سليم الثاين 83
 .الزُّيود
ه  إ ىل أن تكون األولويَّة للمحافظة على 979  حتوَّلت سياسة الدَّولة العثمانيَّة بعد معركة ليبانتو  84

وتطلب  ،مينٍ  حول هذه األماكنواخلليج العرب كحزام أ ،مثَّ البحر األمحر ،األماكن املقدَّسة اإل سالميَّة أوَّالً 
 .ذلك منها أسطواًل قادراً على أن يقاوم الربتغالي  ني

محت األماكن املقدَّسة اإل سالميَّة من اهلجمات  ،  استطاعت الدَّولة العثمانيَّة أن تبين درعًا قويَّةً  85
 ،واملدينة املنوَّرة ،مكَّة املكرَّمةومع تلك الد  رع فقط احتفظ السُّلطان حبرٍس عثماين   خاصٍ  يف  ،املسيحيَّة

 .وينبع
ًا بفنون العلم ،  توىلَّ احلكم بعد وفاة سليم الثَّاين ابنه مراد الثَّالث 86 عر ،واألدب ،وكان مهتم  وكان  ،والش  

نكشاري  ني ،والفارسيَّة ،والعربيَّة ،يتقن اللُّغات الثَّالثة الَّتُّكيَّة  ، اضطرُّوه لرفع أمرهوحاول منع اخلمور إ ال أنَّ اإل 
 .وهذا يدلُّ على ظهور ضعف الدَّولة

ورغم حالة الضَّعف والتَّدهور الَّيت كانت قد بدأت تعَّتي  ،  توىلَّ احلكم بعد مراد الثَّالث حممَّد الثالث 87
شَّيخ سعد وكان ال ،وقام السُّلطان بدخول ميادين الوغى بنفسه ،الدَّولة إ ال أنَّ راية اجلهاد ظلَّت مرفوعةً 

أان معك أسري حَّتَّ أخل  ص ) :وقال للسُّلطان ،الد  ين أفندي ممَّن شجعه على اخلروج بنفسه لقيادة اجليوش
 (.فإ ين   هبا أسري ،نفسي من الذُّنوب

ومل جيلس أحٌد قبله من  ،سنة 14وكان عمره  ،  توىلَّ احلكم بعد حممَّد الثَّالث ابنه أمحد األوَّل 88
ن   على العرشالسَّالطني ا اً النشغاهلا حبروب الن  مسا  ،لعثماني  ني يف هذه الس   وكانت أحوال الدَّولة مرتبكًة جد 
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وكان يف غاية  ،فأمتَّ ما بدأ به أبوه من ّتهيزاٍت حربيَّةٍ  آسيا،والثَّورات الدَّاخلية يف  ،وحرب إ يران ،يف أوربَّة
وكان كثري  ،وكان متواضعًا يف مالبسه ،ويباشر أمور الدَّولة بنفسه ،وكان رجاًل مثابراً على الطَّاعات ،التَّقوى

 .صلى هللا عليه وسلم، وكان شديد احلب   للنَّيب   والقيادة ،واملعرفة ،االستشارة ألهل العلم
 ،وعثمان األوَّل ،مصطفى األوَّل :منهم ،  بعد وفاة السُّلطان أمحد األوَّل توىلَّ احلكم سالطنُي ضعافٌ  89
وأمحد  ،ومصطفى الثَّاين ،وأمحد الثَّاين ،وسليمان الثَّاين ،وحممَّد الرَّابع ،وإ براهيم بن أمحد ،راد الرَّابعوم

 .وعبد احلميد األوَّل ،ومصطفى الثَّالث ،وعثمان الثَّالث ،وحممود األوَّل ،الثَّالث
وبدأت مرحلٌة  ،ه 1203األوَّل عام    توىلَّ السُّلطان سليم الثَّالث احلكم بعد وفاة عم  ه عبد احلميد 90

 .وشرع يف إ حياء الرُّوح املعنويَّة يف نفوس جنده ،جديدٌة من مراحل احلرب بني الدَّولة العثمانيَّة وأعدائها
ها على الدَّولة آاثر فكان لتلك اهلزمية  ،والن  مساويَّة أن هتزم اجليش العثماين ،  استطاعت اجليوش الرُّوسيَّة 91

 ،وتزحزحت القوَّات العثمانيَّة إ ىل الوراء ابّتاه شرق الدَّانوب ،وتوالت اهلزائم على العثماني  ني ،يَّةالعثمان
 .وطرد العثماني  ني من أوربة ،وفتح الطَّريق لقوَّات احللفاء ،وأعطت الن  مساويني الفرصة لفك   حصار بلغراد

فبدأ بتنظيم اجليش للتخلُّص من  ،ت الدَّاخلية  بعد هدوء القتال انصرف سليم الثَّالث لإل صالحا 92
نكشارية الَّذين أصبحوا سبب كل   فتنةٍ  ه حنو تقليد أوربة ،اإل   .إ ال أنَّه عزل من السَّلطنة ،واّتَّ

فأرسلت محلتها املشهورة بقيادة القائد املشهور  ،وضعفها ،  انتهز الفرنسيُّون تدهور الدَّولة العثمانيَّة 93
 .ومتأث  رًة أبفكارها الثَّوريَّة ،وكانت تلك احلملة صدًى للثَّورة الفرنسيَّة ،برتانبليون بوان

وعوام   املسلمني بعرض  ،والعلماء ،  سعى رجال احلملة الفرنسيَّة إ ىل زعزعة الد  ين يف نفوس الشُّيوخ 94
 .َّناذج من احلضارة الغربيَّة عليهم

 .القبطيَّة املسيحيَّة ملعاونة احلملة مبختلف الوسائل   جنح الفرنسيُّون يف استثارة العناصر 95
  كان اهلجوم الفرنسيُّ على مصر يعترب أوَّل هجوٍم صلييبٍ  على واليٍة عربيَّة من والايت الدَّولة العثمانيَّة  96

واستجاب  ،نيوعلى الفور أعلن السُّلطان سليم الثالث اجلهاد على الفرنسي  ني الصَّليبي    ،يف التَّاريخ احلديث
 .ومشال أفريقية ،والشَّام ،لدعوته املسلمون يف احلجاز

 ،وعندما حترَّكت احلملة الفرنسيَّة ،وغريها بدقٍَّة متناهيةٍ  ،  كانت بريطانيا تتابع األطماع الفرنسيَّة يف مصر 97
تطاع األسطول واس ،ووصلت إ ىل مصر؛ أرسلت أسطواًل بقيادة األمريال نيلسون لتعقب احلملة الفرنسيَّة

 .«أب قري البحريَّة»اإل جنليزي أن يدم  ر األسطول الفرنسي يف معركة: 
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  كانت هزمية األسطول الفرنسي يف موقعة أب قري البحريَّة قد شجَّعت الدَّولة العثمانيَّة على مهامجة  98
در أوامره إب لقاء القبض على وأص ،فأعلن السُّلطان سليم الثالث احلرب على فرنسا ،احلملة الفرنسيَّة يف مصر

 .وإ لقائهم يف السُّجون ،ومجيع رعااي فرنسا يف إستانبول ،القائم أبعمال السَّفارة الفرنسيَّة
والعثمانيُّون  ،  اضطرت احلملة الفرنسيَّة إ ىل مغادرة مصر بسبب اهلجوم املشَّتك الَّذي قام به اإل جنليز 99

ٌة أرغمت احملتل  ني الفرنسيني على اخلروج من مصر يف وقد تضافرت ع ،على الفرنسيني يف مصر وامل عدَّ
ط ،حتطيم أسطوهلم يف معركة أب قري البحريَّة :منها ،الن  هاية جنليز البحريَّة يف البحر املتوس   ، وسيطرة اإل 

مدادات  ،ممَّا أعجز احلكومة الفرنسيَّة عن إ رسال النَّجدات ،املصريَّة ئوتشديدهم احلصار على الشَّواط واإل 
 .إ ىل فرنسا يف مصر

واستطاعت احملافل املاسونيَّة  ،والشَّرق عموماً  ،  كان للحملة الفرنسيَّة أثٌر ابلغ يف مصر خصوصاً  100
اليهوديَّة الفرنسيَّة أن تشقَّ طريقها لطعن اإل سالم خبنجرها املسموم، واستطاع الفرنسيُّون أن يزرعوا أفكارهم، 

واستفادوا بعد خروجهم العسكري   من الدَّور اخلطري الَّذي قام به حممَّد علي  ،املنطقة يف وجيدوا هلم عمالء
 .ابشا حاكم مصر فيما بعد

نكشاريَّة1223  توىلَّ احلكم السُّلطان حممود الثَّاين يف عام  101 وأزاهلا  ،ه  واستطاع أن يتخلَّص من اإل 
واستبدل الطَّربوش الرُّوميَّ  ،فَّتسَّم خطى احلضارة الغربيَّة ،يشهوأصبح بعد ذلك حرَّاً يف تطوير ج ،من الوجود

 .وأمر أن يكون هو الز  يَّ الرَّمسيَّ لكل   موظفي الدَّولة ،وتزايَّ ابلز  ي   األورب    ،ابلعمامة
وكانت  ،وتركيَّا ،والشَّام ،  يف تلك الفَّتة احلرجة من التَّاريخ العثماين انتشرت احملافل املاسونيَّة يف مصر 102

 .وال متلُّ  ،وإ ضعاف الدَّولة العثمانيَّة مبعاوهلا الفاسدة الَّيت ال تكلُّ  ،وهناراً من أجل تفتيت ،تعمل ليالً 
وتقوية حمافلها  ،  كانت احملافل الفرنسيَّة ترى دعم حممَّد علي ليتحقَّق هلا أطماعها املستقبليَّة يف حفظ 103

ولذلك أنشأت  ،وزرع خنجرها املسموم يف قلب الدَّولة العثمانيَّة ،ولة العليَّة العثمانيَّةوإ ضعاف الدَّ  ،املاسونيَّة
ً متقد  ماً متطو  راً   .وترسانًة حبريًَّة يف دمياط ،حملمَّد علي أسطواًل حبرايَّ

يؤد  ي هبا يف  خرآاإل سالمي   الشَّامل إ ىل شيٍء   قام حممَّد علي بدوٍر مشبوٍه يف نقل مصر من انتمائها  104
 .وكانت ّتربة حممَّد علي قدوًة ملن بعده من أمثال مصطفى كمال أاتتورك ،الن  هاية إ ىل اخلروج عن شريعة هللا

وغريها من الدُّول األوربيَّة بتوجيه  ،والن  مسا ،وروسيا ،وبريطانيا ،  قام حممَّد علي نيابًة عن فرنسا 105
اه اإل سالمي    واخلالفة العثمانيَّة ممَّا كان هلا  ،والشَّام ،واجلزيرة العربيَّة ،يف كل   من مصر ضرابٍت موجعٍة لالّت  

 .األثر يف هتيئة العامل اإل سالمي   لألطماع الغربيَّة
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ولذلك وقفوا معه يف  ،وخنجرًا مسمومًا استعمله األعداء يف تنفيذ خمطَّطاهتم ،  كان حممَّد علي خملباً  106
ولدى  ،واإل سالمي لديه ،والعسكريَّة بعد أن أيقنوا بضعف اجلانب العقدي ،االقتصاديَّةو  ،هنضته العلميَّة

 .وجنوده ،أعوانه
  ترتَّب على دور حممَّد علي يف املنطقة أبسرها أن تنبَّهت الدُّول األوربيَّة إ ىل مدى الضَّعف الَّذي  107

ياسيَّة لتقسيموابلتَّايل استعدادها  ،أصبحت عليه الدَّولة العثمانيَّة  .أراضيها حينما تتهيَّأ الظُّروف الس  
وكان ضعيف  ،  توىلَّ احلكم يف الدَّولة العثمانيَّة بعد وفاة السلطان حممود الثَّاين ابنه عبد اجمليد األوَّل 108
 .ل عثمان قدراً آ، وهو من أجل   سالطني ورحيماً  ،واقعياً  ،شديد الذَّكاء ،البنية

ويف املاسونيَّة  ،الَّذي وجد يف الغرب ُمثُ َله ؛ان عبد اجمليد خاضعًا لتأثري وزيره رشيد ابشا  كان السُّلط 109
ومبساعدته أسهم هؤالء يف  ،ورجال الدَّولة ،ورشيد ابشا هو الذي أعدَّ اجليل التَّايل له من الوزراء ،فلسفته

 .دفع عجلة التَّغريب الَّيت بدأها هو
االقتباس من الغرب فيما  :لتَّجديد العثماين   تدور حول نقاٍط ثالثٍة هامَّة  كانت حركة اإل صالح وا 110

دارة ،يتعلَّق بتنظيم اجليش اه ابجملتمع العثماين حنو التَّشكيل العلماين ،وتسليحه يف نظم احلكم واإل   ،واالّت  
 .والوالايت ،واالّت  اه حنو مركزيَّة السُّلطة يف إستانبول

 ،م وألوَّل مرٍَّة يف اتريخ اإل سالم1876ومهايون بدستور مدحت ابشا عام  ،: كلخانة  تكلَّل َخطَّا 111
وهي دساتري وضعيٌَّة  ،والسُّويسري ،والبلجيكي ،ودوله جيري العمل بدستوٍر مأخوٍذ عن الدُّستور الفرنسي

 .علمانيَّةٌ 
 ،فعلمنت القوانني ،ايتها كدولٍة إ سالميَّةٍ   وضعت حركة التَّنظيمات الدَّولة العثمانيَّة رمسياً على طريق هن 112

ياسة ،وابتعدت عن التَّشريع اإل سالمي   يف جماالت الت  جارة ،ووضعت مؤسَّساٍت تعمل بقوانني وضعيَّةٍ   ،والس  
 .لقد ُسحبت من الدَّولة العثمانيَّة شرعيَّتها يف أنظار املسلمني .واالقتصاد

 ،وبني قومٍ  ،وأمَّةٍ  ،أنَّ التَّقليد بني أمَّةٍ  :واستقراء أحواهلا تبني لنا ،ريخ األمم  إ نَّ النَّظرة الفاحصة يف ات 113
 ،واالنصهار ما يضعف التَّمايز واالستقالل يف األم ة املقل  دة ،والتَّفاعل ،وقوٍم حيدث بينهما من التَّشابه

 .وجيعلها مهتزَّة الشَّخصيَّة
ومن مثَّ  ،ألمَّة الضَّعيفة املغلوبة تعجب ابألمَّة القوية املهيمنة الغالبةأنَّ ا :  اقتضت سنَّة هللا يف خلقه 114
 ،وأساليب حياهتا إ ىل أن يصل األمر إ ىل تقليدها يف عقائدها ،وسلوكها ،فتكسب من أخالقها ،تقلدها

اتية ،وفنوهنا ،وأدهبا ،وثقافتها ،وأفكارها حضاراهتا   إ ن كانت ذات و  ،وهبذا تفقد األمَّة املقل  دة مقو  ماهتا الذَّ
 .حضارة   وتعيش عالًة على غريها
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وكانت الدُّول  ،ه 1277  توىلَّ احلكم يف الدَّولة العثمانيَّة السلطان عبد العزيز بن حممود الثَّاين عام  115
زعوم على والنُّهوض امل ،األوربيَّة عازمًة على الضَّغط على احلكومة العثمانيَّة لالستمرار يف خطوات اإل صالح

 ،وكان السُّلطان عبد العزيز يرفض الدَّساتري الغربيَّة ،العلمانيَّة املبادئو  ،والفكر األورب    ،النَّهج الغرب
فدب  رت مؤامرٌة لقتله  ،وحاول النُّهوض ابجملتمع اإل سالمي العثماين    ،والعادات البعيدة عن البيئة اإل سالميَّة

وقاموا بتنفيذها عن طريق عمالئهم ممَّن تشرَّبوا  ،ول األوربيَّة يف العاصمةوممثلي الدُّ  ،بواسطة القناصل
 .وعلى رأسهم صنيعة املاسونيَّة املدعو: مدحت ابشا ،أبفكارهم من رجال الدَّولة

 ،الَّذي كان منخرطاً يف سلك املاسونيَّة ؛  توىلَّ احلكم بعد السُّلطان عبد العزيز ابن أخيه مراد اخلامس 116
 ،وكانت احلركة املاسونيَّة هي اليت دفعت به إ ىل السَّلطنة ،والعلمانيَّة ،والليرباليَّة ،ن ميَّااًل إ ىل الدُّستوروكا

وظهرت عليه  ،والفزع بسبب مقتل عم  ه عبد العزيز ،ولكنَّه أصيب ابضطراٍب عقليٍ  بعد أن أصابته الدَّهشة
 ،فكان ال بدَّ من خلعه ،وكانت صحَّته يف تدهوٍر مستمر ٍ  ،اضطراابٌت عصبيٌَّة أثَّرت على جهازه اهلضمي   

 .وأعلن ذلك من قبل شيخ اإل سالم
وضغط  ،ه 1293  توىلَّ حكم الدَّولة العثمانيَّة بعد مراد اخلامس السُّلطان عبد احلميد الثَّاين يف عام  117

واشتدَّت سياستهم التغريبيَّة بقيادة  ،ومارس الوزراء استبدادهم ،فأعلن الدُّستور ،عليه من قبل مدحت ابشا
وعندما حانت الفرصة للسُّلطان  ،والَّيت كانت تضمُّ النُّخبة املثقَّفة الَّيت أتثَّرت ابلغرب ،مجعية العثمانيني   اجلدد

وشرع يف إ صالح الدَّولة  ،وعمل على إ ضعاف سلطاهتم ،وشرَّد زعماء التَّغريب ،عبد احلميد ألغى الدُّستور
 .وحرص على تطبيق الشَّريعة اإل سالميَّة ،التَّعاليم اإل سالميَّةوفق 

ومجع  ،  عمل السُّلطان عبد احلميد على تشكيل جهاٍز استخبارايت ٍ قويٍ  حلماية الدَّولة من الدَّاخل 118
بارات من وكان جهاز االستخ ،ومترُّداٍت داخليَّةٍ  ،البلقان وأمخد ثوراٍت يف ،معلومات عن أعدائه من اخلارج

 .الوسائل املهمَّة عند السُّلطان يف القضاء على التمرُّدات الدَّاخلية يف حينها
سان »واهنزمت أمامها واضطرت لعقد معاهدة  ،  دخلت الدَّولة العثمانيَّة يف حرٍب ضروٍس مع روسيا 119
 .مثَّ بعد ذلك كان مؤمتر برلني يف أملانيا ،معها« ستفانو
ياسة يف زمن السُّلطان عبد احلميد الَّذي اهتمَّ هبذه   ظهرت فكرة اجلا 120 معة اإل سالميَّة يف معَّتك الس  

 .حَّت  تستطيع األمَّة أن تقف ضدَّ األطماع الصَّليبيَّة ؛الفكرة لدعم أواصر األخوَّة بني املسلمني يف كل   مكانٍ 
 ،معة اإل سالميَّة بواسطة وسائل متعددةٍ   شرع السُّلطان عبد احلميد يف تنفيذ خمطَّطه للوصول إ ىل اجلا 121
وإ قامة  ،وإ قامة مدرسة العشائر ،والعمل على تعريب الدَّولة ،وتنظيم الطُّرق الصُّوفيَّة ،االت  صال ابلدُّعاة :منها

 .وإ بطال خمطَّطات األعداء ،خط   سكة حديد احلجاز
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 ،ومؤامراهتم ضدَّ اإل سالم ،وَّنة عندما علم قوَّهتم  حاول السُّلطان عبد احلميد التَّضييق على يهود الدُّ  122
حيث حتركوا ضدَّه على مستوى الرأي العام    ،ولذلك قام يهود الدُّوَّنة بوضع خطٍَّة اسَّتاتيجيٍَّة مضادٍَّة له

 ،طيَّةوالدميقرا ،واستخدموا شعارات احلر  يَّة ،وقاموا بدعم احملافل املاسونيَّة لإل طاحة به ،واجليش ،العثماين
قاق والتَّمرُّد يف الدَّولة ،وإ زاحة املستبد وكان يهود  ،وبني صفوف اجليش ،وعلى هذا األساس قاموا بنشر الش  

الَّيت تعمل على حتقيق املشروع االستيطاين    ؛الدُّوَّنة يشك  لون اللَّبنة األوىل لتنفيذ املخطَّطات اليهوديَّة العامليَّة
 .الصَّهيوين   يف فلسطني

 ،فعملوا على ترغيبه ابملال ،  كان السُّلطان عبد احلميد العائق القويَّ أمام خمطَّطات حكماء صهيون 123
ومل يعط  ،وكان يتَّخذ التَّدابري الالزمة يف سبيل عدم بيع األراضي إ ىل اليهود يف فلسطني ،فلم يستطيعوا

 .أراضي فلسطني اليهود أيَّ امتياٍز من شأنه أن يؤد  ي إ ىل تغلب اليهود على
والقوميُّون  ،املتمر  دون األرمن وهم ،  حترَّكت الصَّهيونيَّة العاملية لتدعيم أعداء السُّلطان عبد احلميد 124
ق  ي ،البلقان اد والَّتَّ  .والوقوف مع كل   حركٍة انفصاليٍَّة عن الدَّولة العثمانيَّة ،وحركة حزب االحت  
اد وا 125 قي أن تعزل السُّلطان عبد احلميد الثَّاين عن احلكم  استطاعت مجعية االحت   وقد حتصَّلت على  ،لَّتَّ

 .واحملافل املاسونيَّة للوصول إ ىل هذا اهلدف ،واليهود ،دعم من الدُّول األوربيَّة
قي ال تستطيع مقاومة احللفاء بعد هزميتها يف احلرب العامليَّة الثانية 126 اد والَّتَّ اضطرَّ و  ،  كانت مجيعة االحت  

 .وروسيا ،زعماؤها إ ىل الفرار إ ىل أملانيا
وقام األخري بتنفيذ  ،واليهود أن يدفعوا مبصطفى كمال حنو زعامة الدَّولة العثمانيَّة ،  استطاع اإل جنليز 127

إ لغاء اخلالفة  ،قطع كل صلة لَّتكيا ابإل سالم :وهي ،انتهى بتحقيق شروط كرزون األربع ،خمطٍَّط مرسومٍ 
اذ  ،ومصادرة أموال اخلليفة ،إ خراج اخلليفة وأنصار اخلالفة واإل سالم من البالد ،الميَّة إ لغاًء اتم اً اإل س واَّت  

 .دستور مدين بداًل من دستور تركيا القدمي
 ،وضيق على الدُّعاة ،وحارب التَّديُّن ،وإ سالمها ،  عمل مصطفى كمال على سلخ تركيا من عقيدهتا 128

وظهرت حركة سعيد  ،إ ال أنَّ صوت احلق   يف تركيا قاوم العلمانيَّة بشدَّةٍ  ،واالختالط ،فورودعا إ ىل السُّ 
راع بني احلق   والباطل ،وحزب السَّالمة الَّذي أصبح فيما بعد حزب الرَّفاه ،النَّورسي واهلدى  ،وما زال الص  
 .على أشد  ه يف تركيَّا ،والرُّشد والغي    ،والضالل

جامعها هو االبتعاد عن حتكيم شرع هللا تعاىل الَّذي جلب  ،أسباب سقوط الدَّولة العثمانيَّة كثريةٌ   إ نَّ  129
نيا ،واألمَّة تعاسةً  ،لألفراد  ،االبتعاد عن شرع هللا ظهرت يف وجهتها الد  ينيَّة آاثروإ ن  ،وضنكًا يف الدُّ

 .واالقتصاديَّة ،والسَّياسيَّة ،واالجتماعيَّة
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رين عن شرع هللا  إ ن احن 130 وتفريط الشُّعوب اإل سالميَّة اخلاضعة هلم  ،راف سالطني الدَّولة العثمانيَّة املتأخ  
 ،وكثرت االعتداءات الداخليَّة بني الناس ،والنَّهي عن املنكر أثَّر يف تلك الشُّعوب ،يف األمر ابملعروف

 ،بينهم تصاب بسبب تعطُّل أحكام هللا فيماواألراضي لالغ ،واألموال للنَّهب ،وتعرَّضت النُّفوس للهالك
 .وبغضاء مل تزل عنهم حَّتَّ بعد زواهلم ،وبالاي توَّلدت على أثرها عداوةٌ  ،وفنتٌ  ،ونشبت حروبٌ 

أنَّه إ ذا ُعصي هللا تعاىل ممَّن يعرفونه؛ سلَّط هللا  :  إ نَّ من سنن هللا تعاىل املستخرجة من حقائق التَّاريخ 131
 ،وحرمت من التَّمكني ،وغاب النَّصر عن األمَّة ،ولذلك سلَّط النَّصارى على املسلمني ،عرفونهعليهم من ال ي

 .وتسلَّط الكفار ،وضاعت الد  اير ،وتوالت عليها املصائب ،وخوفٍ  ،وأصبحت يف فزعٍ 
 ،بادةومفهوم الع ،والرباء ،كعقيدة الوالء  ،  لقد أصيبت األمَّة ابحنراٍف شديٍد يف مفاهيم دينها 132

رك  .واخلرافات ،والبدع ،وانتشرت مظاهر الش  
  إ نَّ من أعظم االحنرافات اليت وقعت يف اتريخ األمَّة اإل سالميَّة ظهور الصُّوفيَّة املنحرفة كقوٍَّة منظَّمٍة  133

 عليه صلى هللا ، وسنَّة رسولهوعباداٍت بعيدًة عن كتاب هللا ،وأفكاراً  ،حتمل عقائد ،يف اجملتمع اإل سالمي
 .واشتدَّت شوكتها يف أواخر العصر العثماين ،وقد قوي عود الصُّوفيَّة املنحرفة ،وسلم
 ،واملراتب ،وتسابقوا للحصول على الوظائف ،  أصبح كثرٌي من العلماء ألعوبًة بيد احلكَّام اجلائرين 134

يف هناية الدَّولة العثمانيَّة ابجلمود وكان من الطَّبيعي أن تصاب العلوم الد  ينيَّة  ،وغاب دورهم املطلوب منهم
وتباعدوا عن روح اإل سالم احلقيقيَّة  ،والتقريرات ،واحلواشي ،والشُّروح ،واهتمَّ العلماء ابملختصرات ،والتحجُّر

 ،ورفض كثرٌي من العلماء فتح ابب االجتهاد ،صلى هللا عليه وسلم، وسنة رسوله املستمدَّة من كتاب هللا
واجلامدين إ ىل  ،وتصل عند بعض املقل  دين ،ة لفتح اببه هتمًة كبريًة تصل إ ىل الرَّمي ابلكبائروأصبحت الدَّعو 

 .حد   الكفر
ل مبوته بعد أن يقضي املدَّة املقدَّرة  ،  انتشر الظُّلم يف الدولة العثمانيَّة 135 نسان يعج   والظُّلم كاملرض يف اإل 

ل يف هالكها مبا حيدثه  ،أجُل موته وابنتهاء هذه املدة حيني ،له؛ وهو مريضٌ  فكذلك الظلم يف األمة يُعج  
ٍة معيَّنٍة يعلمها هللا ،مدم  رٍة تؤد  ي إ ىل هالكها آاثرفيها من   ،هي األجل املقدَّر هلا ،واضمحالهلا خالل مدَّ

ل بزوال الدُّول اْنغماُسه ،ولذلك زالت الدَّولة العثمانيَّة من الوجود ف ،ا يف الشَّهواتوكذلك ممَّا يعج    ،والَّتَّ
 .والتَّفرُّق ،وشدَّة االختالف

ا  136 ياسي     ،خطريةٌ  آاثر  لقد ترتَّب عن ابتعاد األمَّة عن شرع رهب    ،واالقتصادي    ،واحلرب    ،كالضَّعف الس  
 ،فاسُتعمرت ،والقضاء على أعدائها ،وفقدت األم ة قدرهتا على املقاومة .واالجتماعي    ،واألخالقي    ،والعلمي   
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وجهلها بسنن هللا يف  ،واملعنويَّة ،وابتعادها عن أسبابه املاد  يَّة ،نتيجة لفقدها لشروط التَّمكني ،وُغزيت فكرايًَّ 
 .وسقوطها ،هنوض األمم

ۡهَل ﴿ :قال تعاىل
َ
نذ أ
َ
ْ وَ  ٱلُۡقَرىَٰٓ َولَۡو أ ْ َءاَمُنوا َقۡوا َِن  ٱتذ ۡرِض وَ  َمآءِ ٱلسذ لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََكَٰٖت م 

َ
َوَلَِٰكن  ٱۡۡل

َخۡذَنَُٰهم بَِما ََكنُواْ يَۡكِسُبوَن 
َ
بُواْ فَأ  .[ 96األعراف:]﴾ ٩٦َكذذ

وما هي إ ال حماولٌة متواضعٌة هدفها إبراز عوامل هنوض  ،والتوجيه ،  إ نَّ هذا اجملهود املتواضع قابٌل للنَّقد 137
 :اقد قول الشاعروبيين وبني النَّ  ،وأسباب سقوطها ،األمَّة

َباً َفُسدَّ اخلََلال  َجلَّ َمْن ال َعْيَب ف ْيه  َوَعال  إ ْن ّتَ ْد َعي ْ
وأن جيعله من  ،وأن يبارك فيه ،أسأل هللا العليَّ العظيم ربَّ العرش الكرمي أن يتقبَّل هذا اجلهد قبواًل حسناً 

ين الَّذين أعانوين على إ كماله من األجر واملثوبة! وأن ال حيرم إ خوا ،أعمايل الصَّاحلة الَّيت أتقرَّب هبا إ ليه
َٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َربذَنا  ﴿ :وأختم هذا الكتاب بقول هللا تعاىل ِينَ َُلَا َوِۡلِۡخَو ِ  ٱَّلذ يَمَٰنِ َسبَُقونَا ب َوََل ََتَۡعۡل ِِف  ٱۡۡلِ

ِيَن َءاَمُنواْ َربذَنآ إِنذَك رَُءوٞف رذِحيٌم   ل َِّلذ
 .[ 10الحشر:]﴾ قُلُوبَِنا ِغٗل ا

 :وبقول الشَّاعر
ت    َأاَن اْلَفق                                            رْيُ إ ىَل َرب   ال                                           رَب ايَّ

 

ْس                   ك نْيُ يف  جَمُْم                   ْوع  َح                   االيت     َأاَن اْلم 
 

 َأاَن الظَّلُ                وُم ل نَ ْفس                 ي َوه                 َي ظَ                ال َميت  
 

نَ                ا م                 ْن ع ْن                د ه اييت   َواخْلَ                رْيُ إ ْن أَيْت ي ْ
 

َفَع               ةٍ ال َأْس               َتط ْيُع ل نَ ْفس                ي َجْل               َب   َمن ْ
 

ْ َدْف              ُع املَض              رَّات     َوال َع              ن  ال              ن َّْفس  يل 
 

 َواْلَفق                   رْيُ يل  َوْص                   ُف َذاٍت الزٌم أَبَ                   داً 
 

ُّ أَبَ             داً َوْص             ٌف ل             ه َذايت     َكَم             ا الغَ             ين 
 

 َوَه            ذ ه  احْلَ            اُل َح            اُل اخْلَْل            ق  َأمْجَع ه              مْ 
 

 يت  آُكلُُّه                       ْم ع ْن                       َدُه َعْب                       ٌد لَ                       ُه َو  
 

 
 «وحبمدك، أشهد أن ال ِإله ِإال أنت، أستغفرك، وأتوب إليك سبحانك اللَُّهمَّ »
 «خر دعواان أِن احلمُد هلل ربِ  العاملنيآو »
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 .بريوت   لبنان
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 .ه 1414الطَّبعة الثَّانية  ،دار املسلم ،انصر العقل ،وأثرها يف كيان األمَّة اإل سالميَّة ،بعيَّةوالتَّ  ،  التَّقليد 28
 .م1994ه /1415الطَّبعة الثَّالثة  ،املكتب اإل سالمي ،علي حسُّون .د ،  اتريخ الدَّولة العثمانيَّة 29
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الطَّبعة  ،دار الرَّائد كندا ،د الفتاح أبو غدَّة  التَّاريخ العثماين يف شعر أمحد شوقي بقلم حممَّد زاهد عب 30
 .م1996ه /1417األوىل 

 .سوريَّة ،دمشق ،دار البصائر ،م1985ه /1405الطَّبعة األوىل  ،للقرماين ،ل عثمانآ  اتريخ سالطني  31
 .اإل سكندريَّة ،دار املعرفة اجلامعيَّة ،عمر عبد العزيز عمر ،  اتريخ املشرق العرب 32
 ،لبنان ،بريوت ،دار الفالح للنَّشر ،منري شفيق ،دروٌس يف التَّغيري والنُّهوض ،ربة حممَّد علي الكبري  ّت 33

 .ه 1418م   1997الطَّبعة األوىل 
اجع احلضاريُّ يف العامل اإل سالمي    34  .م1994ه /1414دار الوفاء  ،علي عبد احلليم .د ،  الَّتَّ
 .بريوت ،الطَّبعة الثَّانية ،دار املعرفة ،احممَّد رشيد رض ،  تفسري املنار 35
 ،ومحد أمحد عاشور ،عبد العزيز غنيم :حتقيق ،ابن كثري أبو الفداء إ مساعيل ،العظيم القرآن  تفسري  36

 .مطبعة الشَّعب القاهرة   مصر ،وحممَّد إ براهيم البنَّاء
بريوت   لبنان  ،دار الفكر ،بن جرير الطَّربيال القرآن،جامع البيان عن أتويل  :  تفسري الطَّربي املسمَّى 37

 .ه 1405
للشَّيخ عبد الرَّمحن بن انصر  ،تيسري الكرمي الرَّمحن يف تفسري كالم املنَّان :املسمَّى ،  تفسري السَّعدي 38

 .م1977املؤسَّسة السَّعدية ابلر  ايض  ،السَّعدي
ياسة العربيَّة 39  .وحممد عطا ،لعراينوسعيد ا ،أمني شاكر :  تركيا والس  
 .ألب عبد هللا القرطيب    ،  تفسري القرطيب 40
عبد هللا بن أمحد بن حممود  وحقائق التَّأويل لإل مام أب الربكات ،مدارك التَّنزيل ،  تفسري النَّسفي 41

 .النَّسفي
 ،حممود األنصاري .د ،لمانترمجه إ ىل العربيَّة عدانن حممود س ،يلماز أوزنتوان ،  اتريخ الدولة العثمانيَّة 42

 .م1988إ ستانبول  ،تركيا ،منشورات مؤسَّسة فيصل للتَّمويل ،اجمللَّد األوَّل
الطَّبعة األوىل  ،بريوت   لبنان ،مؤسسة الر  سالة ،عبد هللا الطَّريقي .د ،  تطبيق الشَّريعة اإل سالميَّة 43

 .م1995ه /1415
ياسيَّة يف اخللي 44  .م1974 ،املطبعة الفن  يَّة احلديثة ،القاهرة ،صالح العقَّاد ،ج العرب  التَّيارات الس  
 .م1979 ،الطَّبعة الثَّانية ،دار الشُّروق ،حممد خري فارس ،  اتريخ اجلزائر احلديث 45
ىل الطَّبعة األو  ،ترمجة حممود عامر ،دار النَّهضة العربيَّة ،عزيز سامح ،  األتراك العثمانيُّون يف أفريقية 46

 .م1989ه   1409
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 .م1980الطَّبعة الرَّابعة  ،دار الثَّقافة بريوت ،عبد الرَّمحن اجلياليل ،  اتريخ اجلزائر العام 47
ار التونسيَّة للنَّشر ،شارل إ ندري جوليان ،  اتريخ أفريقية الشَّمالية 48 تعريب حممَّد  ،م1978تونس  ،الدَّ
 .مزايل
 .الطَّبعة الثَّانية ،دار الط  باعة املغربيَّة ،حملمَّد عبود ،  اتريخ املغرب 49
 .م1979القاهرة سنة  1ط ،  اتريخ الفكر املصري احلديث   لويس عوض 50
ياسيَّة االجتماعيَّة بني اجملد  دين 51 دراسة فكر الشَّيخ  ،زكراي سليمان موسى .د ،واحملافظني ،  التَّيارات الس  

 .م1983القاهرة سنة  ،حممد عبده
ياسي 52  .م1980ه /1400 ،الكويت ،منشورات ذات السَّالسل ،حممَّد عراب .د ،  اتريخ اأَلحساء الس  
 .إ براهيم حلمي بك ،  التُّحفة احلليميَّة يف اتريخ الدَّولة العليَّة 53
اهات الوطنية 54  .م1972بريوت  ،حملمد حسني ،  االّت  
ن العصر العثماين 55  ،مطبعة االعتماد مبصر .توفيق الطَّويل .د ،  التَّصوُّف يف مصر إ ابَّ

 .م1946ه /1365

 )ج(
 .م1983   1403األوىل  الطَّبعة ،دار الفرقان ،زايدة أبو غنيمة ،  جوانب مضيئة يف اتريخ العثماني  ني 56
األوىل  الطَّبعة ،مؤسَّسة الر  سالة ،حمسن عبد احلميد .د ،  مجال الد  ين األفغاين املصلح املفَّتى عليه 57

 .م1983ه /1403
نقاذ األندلس يف مطلع العصر احلديث 58 مكتبة الطَّالب  ،نبيل عبد احلي رضوان .د ،  جهود العثماني  ني إل 

 .م1988ه /1408الطَّبعة األوىل  ،اجلامعي
 .م1976ندوة اجلربيت القاهرة  ،صالح العقَّاد .د ،والفرنسيس ،  اجلربيت 59

 )ح(
 .جامعة املدينة املنوَّرة ،مجيل عبد هللا حممَّد املصري .د ،سالمي  حاضر العامل اإل   60
 ،عايض بن خزَّام الرُّوقي .واحلركة العربيَّة يف املشرق العرب العثماين د ،  حروب البلقان 61

 .م1996ه /1416
 ،ه 1414 ،رُّوقيعايض بن خزَّام ال .د ،وأثرها يف شبه اجلزيرة العربيَّة ،  حروب حممَّد علي يف الشَّام 62

 .مكَّة املكَّرمة ،مركز حبوث الد  راسات اإل سالميَّة
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 .م1984ه /1404الطَّبعة األوىل  ،األردن ،مكتبة املنار ،أمحد فهد بركات ،  حركة اجلامعة اإل سالميَّة 63
الطَّبعة األوىل  ،دار طيبة ،عبد العزيز مصطفى كامل ،والتحاكم يف خطاب الوحي ،  احلكم 64

 .م1995ه /1415
 ،القاهرة ،نشر املختار اإل سالمي للطباعة والنشر ،ترمجة أمحد إ دريس ،  احلكومة اإل سالميَّة للمودودي 65

 .م1977ه /1397الطَّبعة األوىل 
 ،م1993ه /1414الطَّبعة األوىل  ،دار اإل عالم الدَّويل ،حيدر الصَّافح .  احلسبة يف العصر اململوكي د 66

 .القاهرة
 .م1984 ،الطَّبعة الثَّانية ،أمحد توفيق مدين ،  حرب الثالمثئة سنة بني اجلزائر وإسبانيا 67
مصر الطَّبعة األوىل  ،ببوالق ،املطبعة األمريية ،إ مساعيل سرهنك ،  حقائق األخبار عن دول البحار 68

 .ه 1312
 ،الطَّبعة الثَّانية ،بريوت ،رب اإل سالميدار الغ ،حممد العمروسي ،  احلروب الصَّليبيَّة يف املشرق واملغرب 69

 .م1982
 .م1974بريوت  ،دار العربيَّة ،  حقيقة املاسونيَّة حملمَّد الزعيب 70
الطَّبعة األوىل  ،األردن ،عمَّان ،دار البشري ،أمحد النُّعيمي .  احلركة اإل سالميَّة احلديثة يف تركيا د 71

 .م1993ه /1413
اث ،البحراوي .د ،عصر السُّلطان حممود الثَّاين  حركة اإل صالح يف  72 الطَّبعة األوىل  ،القاهرة ،دار الَّتُّ

 .م1978ه /1398

 )خ(
 .م1978ه /1398 ،املكتب اإل سالمي ،بريوت ،الطَّبعة األوىل ،حممود شاكر ،  خراسان 73
 .م1986ه /1406 ،الطَّبعة الثَّالثة ،دار النَّفائس ،بسام العسلي ،  خري الد  ين بربروسة 74
 .م1978ه /1398الطَّبعة األوىل سنة  ،دار القلم ،تعريب أمحد إ دريس ،للمودودي ،  اخلالفة وامللك 75
بريوت ومؤسَّسة  ،دار القلم ،الطَّبعة الثَّانية ،أكرم ضياء العمري .حتقيق د ،اترخيه ،  خليفة بن خيَّاط 76

 .م1977ه /1397الر  سالة 
 .بريوت ،دار مكتبة احلياة ،شكيب أرسالن ،دلس  خالصة اتريخ األن 77
 .ه 1390 ،بريوت ،دار العلم للماليني ،حممَّد كرد علي ،  خطط الشَّام 78
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 )د(
 .مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،حممَّد أنيس ،  الدَّولة العثمانيَّة والشَّرق العرب 79
دار املنار للنشر  ،ترمجة الدُّكتور حممَّد حرب ،ثرايَّ شاهنيأتليف  ،  دور الكنيسة يف هدم الدَّولة العثمانيَّة 80

 .م1997ه /1418الطَّبعة األوىل  ،والتَّوزيع
الطَّبعة  ،دار طيبة ،مصطفى فوزي عبد اللطيف غزال ،  دعوة مجال الد  ين األفغاين يف ميزان اإل سالم 81

 .م1983ه /1403األوىل 
نَّاوي .د ،الميٌَّة مفَّتى عليهادولٌة إ س ،  الدَّولة العثمانيَّة 82 مطابع  ،مكتبة األجنلو املصريَّة ،عبد العزيز الش  

 .م1980عام  ،جامعة القاهرة
الطَّبعة األوىل  ،العبيكان إ مساعيل ايغي مكتبة .د ،  الدَّولة العثمانيَّة يف التاريخ اإل سالمي احلديث 83

 .م1996ه /1416
 ،مركز دراسات اإل سالم والعامل ،قيس جواد العزاوي ،جديدٌة لعوامل االحنطاط   الدَّولة العثمانيَّة قراءةٌ  84

 .م1994ه /1414الطَّبعة األوىل 
وفاء حممد رفعت  .د ،مجال عبد اهلادي .د ،أخطاء جيب أن تصحَّح يف التاريخ ،  الدَّولة العثمانيَّة 85
 .م1994ه /1414 ،الطَّبعة األوىل ،دار الوفاء ،علي أمحد لنب ،مجعة
الطَّبعة  ،دار الث  قة ،يوسف الثَّقفي ،  دراساٌت متمي  زٌة يف العالقات بني الشَّرق والغرب على مر   العصور 86

 .ه 1411 ،الثَّانيَّة
 ،دار النَّهضة ،القاهرة ،والسَّي  د رجب حراز ،أ   ج .أمحد سي  د د ،  دراساٌت يف التَّاريخ املصري 87

 .م1976
 .عبد الرَّحيم عبد الرَّمحن ،السُّعوديَّة األوىل  الدَّولة  88
دين 89  .الطبعة األوىل ،م1998 ،عمَّان   األردن ،دار البيارق ،علي حممَّد الصَّالب ،  دولة املوح  

 )ر(
 .م1946القاهرة  ،عبد الرَّمحن عزَّام ،  الرسالة اخلالدة 90
 .دار األندلس ،حسن البنَّا ،  رسائل البنَّا 91
 .م1903مطبعة التمدُّن مبصر  ،حممَّد أبو اهلدى الصَّيادي ،رايضة اإل مساع يف أحكام الذ  كر والسَّماع   92
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 )ز(
 .البن قي  م اجلوزيَّة ،  زاد املعاد يف هدي خري العباد 93

 )س(
 .م1956ه /1376القاهرة  ،الطَّبعة الثَّانية ،أمحد بن علي املقريزي ،  السُّلوك 94
بريوت    ،دار النَّهضة العربيَّة ،م1994طبعة  ،عصام حممَّد شبارو .د ،ني يف املشرق العرب  السَّالط 95
 .لبنان
 .م1990ه /1410 ،الطَّبعة السَّابعة ،مؤسَّسة الر  سالة ،الذَّهيب ،  سري أعالم النُّبالء 96
 .م1990ه /1410 ،عة األوىلالطَّب ،دار القلم دمشق ،حممَّد حرب .د ،  السُّلطان عبد احلميد الثَّاين 97
املكتب  ،1990/1991 ،الطَّبعة األوىل ،حممَّد نصر مهنَّا .د ،منذ الغزو املغويل آسيا  اإل سالم يف  98

 .م1990 ،طبعة أوىل ،اجلامعي احلديث
 ،القلمدار  ،عبد السَّالم عبد العزيز فهمي ،وقاهر الرُّوم ،فاتح القسطنطينيَّة ،  السُّلطان حممَّد الفاتح 99

 .م1987ه /1407 ،الطَّبعة الرَّابعة ،دمشق
 .طبع يف تونس ،كتاب مصوَّر  ،  السَّالطني العثمانيُّون 100
الطَّبعة اخلامسة  ،القاهرة ،املختار اإل سالمي :النَّاشر ،عبد القادر عودة ،  اإل سالم وأوضاعنا القانونيَّة 101
 .ه 1397سنة 

 .حممَّد السَّيد :النَّاشر ،محص ،عزَّت عبيد الدَّعاس ،حتقيق ،ألشعثسليمان بن ا ،  سنن أب داود 102
مذي 103 مذي ،  سنن الَّت    .القاهرة ،مصطفى احلليب ،حتقيق أمحد شاكر ،ألب عيسى الَّت  
 .دار القلم ،ه 1391عام  ،الطَّبعة األوىل ،أبو األعلى املودودي :  اإل سالم يف مواجهة التَّحد  ايت 104
 ،الطَّبعة األوىل ،دار األصالة ،عبد الكرمي اخلطيب ،وما ترتَّب عليه ،ابب االجتهاد   سدُّ  105

 .م1405/1984
هليَّة يف األمم 106  .عبد الكرمي زيدان ،واألفراد ،واجلماعات ،  السُّنن اإل 

 )ش(
دار  ،سليمان نوارعبد العزيز  .د ،مسلمو اهلند ،الفرس ،األتراك العثمانيُّون ،  الشعوب اإل سالميَّة 107

 .م1991ه /1411طبعة  ،النَّهضة العربيَّة
 .بريوت ،اجلديدة اآلفاقدار  ،البن العماد احلنبلي ،  شذرات الذَّهب يف أخبار من ذهب 108
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 ،الطَّبعة الثَّانية ،القاهرة ،مطبعة حجازي ،حسني مؤنس ،  الشَّرق اإل سالمي يف العصر احلديث 109
 .م1938

 .م1986بريوت  ،دار العودة ،ديوان أمحد شوقي ،ات  الشَّوقيَّ  110

 )ص(
 .م1996ه /1417 ،الطَّبعة الثَّامنة ،دار البيارق ،موفق بين املرجة .د ،  صحوة الرَّجل املريض 111
 .لإل مام حممَّد بن إ مساعيل ،  صحيح البخاري 112
 ،القاهرة ،دار احلديث ،نَّيسابوريلإل مام أب احلسن مسلم بن احلجَّاج القشريي ال ،  صحيح مسلم 113

 .م1991ه /1412الطَّبعة األوىل 
 .ه 1406 ،دار العلم ،جدَّة ،غسَّان علي الرَّمال ،  صراع املسلمني مع الربتغال يف البحر األمحر 114
راع الفكري بني أجيال العصور الوسطى والعصر احلديث 115  ،أمحد العدوي .د ،كما صوَّره اجلربيت  ،  الص  

 .م1976سنة  ،القاهرة ،أحباث ندوة اجلربيت

 )ط(
بكي ،  طبقات الشَّافعية الكربى 116  ،لتاج الد  ين أب نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف الس  

 .دار إ حياء الكتب العربيَّة ،حممود حممَّد الطَّناحي ،حتقيق عبد الفتاح حممَّد

 )ع(
الطَّبعة األوىل  ،دمشق ،دار القلم ،حممَّد حرب .د ،ارة  العثمانيُّون يف التَّاريخ واحلض 117

 .م1989ه /1409
 .م1997ه /1418 ،مكتبة العبيكان ،إ مساعيل أمحد ايغي .د ،  العامل العرب يف التَّاريخ احلديث 118
طبعة  ،وايلسفر عبد الرَّمحن احل ،اثرها يف احلياة اإل سالميَّة املعاصرةآ، و تطورها ،نشأهتا ،  العلمانيَّة 119

 .م1987ه /1408
 .م1982ه /1402 ،الطَّبعة األوىل ،املكتب اإل سالمي ،علي حسُّون .د ،  العثمانيُّون والرُّوس 120
 .عبد الرَّمحن بن خلدون ،وديوان املبتدأ واخلرب ،  العرب 121
صيدا    ،العصريَّةاملكتبة  ،واخلامس عشر ،والغرب بني القرنني احلادي عشر ،  عالقات بني الشَّرق 122
 .عبد القادر أمحد اليوسف .م1969ط ،لبنان
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مطبوعات دار  ،الر  ايض ،عبد العزيز عبد الغين إ براهيم ،دراسة واثئقيَّة ،  عالقة ساحل عمان بربيطانيا 123
 .م1982ه /1402 ،امللك عبد العزيز

اجم  عجائب اآل 124  .الرمحن اجلربيت لعبد ،دار فاس   بريوت ،واألخبار ،اثر يف الَّتَّ
 ،الطَّبعة األوىل ،الر  ايض ،دار طيبة ،أمحد سعدان محدان .د ،  عقيدة ختم النُّبوَّة احملمَّدية 125

 .م1985ه /1405
 .م1978مكتبة األزهر  ،عثمان عبد املنعم .د ،  عقيدة ختم النُّبوَّة ابلنُّبوَّة احملمَّدية 126

 )ف(
 .بالذريأمحد حيىي ال ،  فتوح البلدان 127
 ،الطَّبعة األوىل ،الر  ايض ،دار إ شبيلية ،عبد العزيز العمري .د ،  الفتوح اإل سالميَّة عرب العصور 128

 .م1997ه /1418
 .املكتب اإل سالمي ،عبد هللا التَّل ،  األفعى اليهوديَّة يف معاقل اإل سالم 129
م   1986 ،الطَّبعة الثَّانية ،دار الشُّروق ،فىأمحد عبد الرَّحيم مصط ،  يف أصول التَّاريخ العثماين 130

 .ه 1406
 .دار الشُّروق ،سي  د قطب ،الكرمي القرآن  يف ظالل  131
 .  الفوائد البن القي  م 132
 .حممَّد مصطفى ،وسرية السُّلطان حممَّد الفاتح ،  فتح القسطنطينيَّة 133
ودار  ،الر  ايض ،منشورات الفاخرية ،حممَّد صفوت ،اتح  فتح القسطنطينيَّة وسرية السُّلطان حممَّد الف 134

 .ببريوت بدون اتريخ ،الكتاب العرب
 .رسالة دكتوراه مل تطبع بعد ،لعلي حممَّد الصَّالب ،الكرمي القرآن  فقه التَّمكني يف  135
طبعة أوىل  ،ريوتب ،دار البيارق عمَّان ،علي حممَّد الصَّالب ،  فقه التَّمكني عند دولة املرابطني 136

 .م1998
دار  ،حممَّد عبد اللَّطيف البحراوي ،وانتقال التَّوازن الدَّويل من الرب   إ ىل البحر ،  فتح العثماني  ني عدن 137
اث  .م1979 ،الطَّبعة األوىل ،القاهرة ،الَّتُّ
وزواهلا   شركة فرج  ،لعثمانيَّةأسباب احنطاط اإلمرباطوريَّة ا ،حممَّد مجيل بيهم ،  فلسفة التَّاريخ العثماين 138

 .م1954 ،بريوت ،هللا للمطبوعات
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 )ق(
عامل  ،م1991ه /1411الطَّبعة األوىل  ،زكرايَّ سليمان بيُّومي .د ،  قراءة جديدة يف اتريخ العثماني  ني 139
 .املعرفة
مكتبة  ،م1995ه /1416 ،نيةالطَّبعة الثَّا ،عبد اللَّطيف عبد هللا دهيش .د ،  قيام الدَّولة العثمانيَّة 140

 .مكَّة املكرَّمة ،ومطبعة النَّهضة احلديثة

 )ك(
 .القاهرة ،  الكامل يف التَّاريخ علي بن حممَّد بن أب الكرم بن عبد الكرمي 141
راع بني العرب واالستعمار ،  الكشوف اجلغرافيَّة الربتغاليَّة واإل سبانيَّة 142 شوقي عبد  ،مقالة يف كتاب الص  

 .م1995ه /1415 ،القاهرة ، اجلملهللا

 )ل(
 .م1962 ،القاهرة ،مؤسَّسة سجل العرب ،حسن سليمان حممود ،  ليبيا بني املاضي واحلاضر 143
الطَّبعة األوىل  ،دار الثَّقافة ،تعريب خليفة التَّليسي ،روسي ،أتوري ،  ليبيا منذ الفتح العثماين 144

 .م1974

 )م(
 .ي أبو خليلشوق ،  معركة هناوند 145
 .ة الزَّمان لسبط ابن اجلوزيآ  مر  146
 ،الطَّبعة األوىل ،دار األمري ،جنيب زبيب ،  املوسوعة العامَّة لتاريخ املغرب واألندلس 147

 .م1995ه /1415
 ،الطَّبعة الثَّالثة ،دار القلم ،حممَّد حرب .تقدمي د ،  مذكَّرات السُّلطان عبد احلميد 148

 .م1991ه /1412
 ،الطَّبعة الثَّالثة ،دار اجلامعة ،حسَّان علي حالق .  موقف الدَّولة العثمانيَّة من احلركة الصهيونيَّة د 149

 .م1986
 .ه 1417 ،الطَّبعة األوىل ،يوسف علي الثَّقفي .د ،  موقف أوربة من الدَّولة العثمانيَّة 150
دار األندلس اخلضراء للنَّشر  ،عقيل موسىحممَّد بن حسن بن  ،  املختار املصون من أعالم القرون 151

 .م1995ه /1415 ،الطبعة األوىل ،جدَّة ،والتَّوزيع
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الطَّبعة  ،مكتبة وهبة ،حممود اثبت الشَّاذيل ،دراسٌة واثئقيٌَّة عن اخلالفة العثمانيَّة ،  املسألة الشَّرقيَّة 152
 .م1989ه /1409 ،األوىل
 .ه 1410م/1989 ،الطَّبعة الثَّالثة ،جدَّة ،اإل رشاد ،يديسامل الرَّش .د ،  حممَّد الفاتح 253
اث العرب ،أتليف عمر رضا كحالة ،تراجم مصنفي الكتب العربيَّة ،  معجم املؤل  فني 154  .إ حياء الَّتُّ
 ،دار الكتب الثَّقافيَّة ،جامعة صنعاء ،عبد العزيز قائد املسعودي .د ،واملغرب العرب ،  املشرق العرب 155
 .م1993الطَّبعة األوىل  ،صنعاء
 .وترتيب عبد الرَّمحن القاسم ،مجع ،  جمموع الفتاوى 156
 .املنتدى اإل سالمي ،خالد السَّبت ،  األمر ابملعروف والنَّهي عن املنكر 157
أتليف الشَّيخ احلافظ أمحد حكمي  ،يف التَّوحيد ،  معارج القبول شرح سلَّم الوصول إىل علم األصول 158

 .م1990ه /1410الطَّبعة األوىل  ،دار ابن القي  م للنَّشر والتَّوزيع ،تعليق عمر حممود ،محه هللار 
مام أمحد 159  .م1985ه /1405 ،بريوت ،املكتب اإل سالمي ،  مسند اإل 
 .ه 1404الطَّبعة األوىل  ،«اجلهاد ضدَّ املشركني»،   اجملتمع املدين يف عهد النُّبوَّة 160
 .حممَّد عبد هللا عنان ،حامسة   مواقف 161
الطَّبعة  ،السَّيد حممَّد السَّي  د نوح .د ،  منهج الرَّسول يف غرس الرُّوح اجلهاديَّة يف نفوس أصحابه 162
مارات العربيَّة ،م1990ه /1411 ،األوىل  .نشرته جامعة اإل 
الطَّبعة  ،القاهرة ،ألجنلو املصريَّةمكتبة ا ،صالح العقَّاد ،  املغرب العرب يف بداية العصور احلديثة 163
 .م1969 ،الثَّالثة
 .القاهرة ،مكتبة األجنلو املصريَّة ،م1977 ،طبعة أوىل ،شوقي عطا هللا اجلمل ،  املغرب العربُّ الكبري 164
 .م1971ه /1390 ط ،بريوت ،دار الفكر ،حممَّد املبارك ،  اجملتمع اإل سالميُّ املعاصر 165
 .ه 1390ط  ،حممَّد اجملذوب ،جليل يف ضوء اإل سالم  مشكالت ا 166
ار البيضاء ،شركة الطَّبع والنَّشر ،عبد الكرمي كرمي ،  املغرب يف عهد الدَّولة السَّعديَّة 167  ،املغرب ،الدَّ

 .م1977
 .جالل حيىي ،  املغرب العربُّ الكبري 168
 .م1980 ،تطوان ،بعة الشُّويخمط ،حملمَّد قشتيلو ،  حمنة املورسيكوس يف إ سبانيا 169
 .جدَّة ،لندوة الشَّباب العاملي    ،  املوسوعة امليسَّرة يف األداين 170
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 ،الطَّبعة الثَّالثة ،دار طيبة ،عبد هللا بن محد الشَّبانة ،  املسلمون وظاهرة اهلزمية النَّفسيَّة 171
 .م1997ه /1417

 .م1958القاهرة سنة  ،د فؤاد شكريحممَّ  .د ،  مصر يف مطلع القرن التَّاسع عشر 172
طبعة أوىل  ،السُّعودية ،دار العاصمة ،محُّود أمحد الرَّحيلي .د ،  املاسونيَّة وموقف اإل سالم منها 173

 .ه 1415
سنة  1ط ،دار اليمامة السُّعودية ،حممَّد أديب غايل ،  من أخبار احلجاز وجند يف اتريخ اجلربيت 174

 .م1975
اهات الفكر  ،حممَّد عبد احلميد حرب ،الرَّئيسيَّة التَّارخييَّة والفكريَّة حلزب السَّالمة   املعامل 175 ندوة اّت  

 .البحرين ،اإل سالمي املعاصر
 .م1922ه /1412 ،الطَّبعة السَّابعة ،القاهرة ،دار الشُّروق ،حملمَّد قطب ،  مفاهيم جيب أن تصحَّح 176

 )ن(
 ،اثرمها يف حياة األمَّةآ، و والرَّابع عشر اهلجري  ني ،والعلميَّة يف القرنني الثَّالث عشر ،  االحنرافات العقديَّة 177

 .م1998ه /1418 ،الطَّبعة الثَّانية ،الشَّارقة ،ل عمَّارآ، دار دار طيبة مكَّة ،أتليف علي بن جنيب الزَّهراين
ياسيُّ يف اإل سالم 178 الطَّبعة الثَّانية  ،األردن ،عمَّان ،ار الفرقاند ،حممَّد أبو فارس .د ،  الن  ظام الس  

 .م1986ه /1407
اهليئة املصريَّة العامَّة للتَّأليف  ،جلمال الد  ين أب احملاسن يوسف بن تغري بردي ،  النُّجوم الزَّاهرة 179
 .م1971ه /1391 ،والنَّشر
 ،مطبوعات دار امللك عبد العزيز ،ضالر  اي ،نوال صرييف ،  النُّفوذ الربتغايلُّ يف اخلليج العرب 180

 .م1983ه /1403
 .ه 1293 ،مطبعة والية بغداد ،لوسي، أبو الثَّناء اآل  نشوة املدام يف العودة إ ىل مدينة السَّالم 181

 )و(
 .مؤسَّسة املدينة املنوَّرة ،م1988ه /1408 ،الطَّبعة الثَّانية ،حممَّد قطب ،  واقعنا املعاصر 182
 ،الطَّبعة السَّادسة ،الر  ايض ،مكَّة ،دار طيبة ،حممَّد سعيد القحطاين ،والرباء يف اإل سالم   الوالء 183

 .ه 1413
 .شوقي أبو خليل ،  وادي املخازن 184
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 .الطَّبعة الثَّانية ،دار الكتاب العرب    ،مصطفى صادق الرَّافعي ،  وحي القلم 185
 ،الطَّبعة األوىل ،دار البشري ،األمرية عائشة مذكَّرات ،  والدي السُّلطان عبد احلميد 186

 .م1991ه /1411

 )ي(
 ،م1994ه /1414 ،الطَّبعة األوىل ،دار السُّنَّة ،عبد الرَّمحن الدُّوسري ،واملاسونيَّة ،  اليهوديَّة 187

 .السُّعوديَّة
الطَّبعة األوىل  ،دار البشري ،مؤسَّسة الر  سالة ،أمحد نوري النُّعيمي .د ،  اليهود والدَّولة العثمانيَّة 188

 .م1997ه /1417
 ،مؤسَّسة الر  سالة ،أمحد نوري النُّعيمي .د ،واملواقف ،والعقائد ،دراسٌة يف األصول ،  يهود الدُّوَّنة 189

 .م1995ه /1415 ،الطَّبعة األوىل
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 عن املؤلف يف سطور :
 

 

 

 

 
 مفكر ومؤرخ وفقيه   

  

 م1963هـ/  1383ودل يف مدينة بنغازي بليبيا عام   -

( من لكية ادلعوة وأ صول ادلين من جامعة املدينة املنورة انل درجة ال جازة العاملية )الليسانس -

 م، وابلرتتيب ال ول.  1993عام 

حصل عىل درجة املاجس تري من لكية أ صول ادلين يف جامعة أ م درمان ال سالمية عام  -

 م. 1996

آن الكرمي من  - انل درجة ادلكتوراه يف ادلراسات ال سالمية بأ طروحته فقه المتكني يف القرأ

 م. 1999ة أ م درمان ال سالمية ابلسودان عام جامع

آن الكرمي والفقه والتارخي والفكر ال ساليم.  -  اش هتر مبؤلفاته واهامتماته يف علوم القرأ

 زادت مؤلفات ادلكتور الصاليب عن س تني مؤلفًا أ برزها:   -

  السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أ حداث 

  سري اخللفاء الراشدين 

 املسلمة ادلوةل احلديثة 

 .آن الكرمي يف العقائد  وسطية القرأ

 .صفحات مرشقة من التارخي ال ساليم 

 اترخي كفاح الشعب اجلزائري 

  العداةل واملصاحلة الوطنية 

سالمية بعيدة عن اخلوارج". آخر مؤلفاته "ال ابضية. مدرسة ا   وأ
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لطان مراد الثالث:  275 .................................................................. سادسًا: الهيود والسُّ

 275 ........................................................................ سابعًا: وفاة السلطان مراد الثالث:

 277 ................................................................................................... الثاملبحث الثد 

دد خان الثدالث لطان محم  277 .................................................................................... السُّ

 277 .......................................................................... أ وًل: الش يخ سعد ادلين أ فندي:

 279 ............................................................................................... اثنيًا: من شعره:

 279 .................................................................................................... اثلثًا: وفاته:

ابع  280 ..................................................................................................... املبحث الرد

ل لطان أ محد ال ود  280 ............................................................................................ السُّ

ول ال وربيدة:  280 ................................................................ أ وًل: احلرب مع الن ِّمسا وادلُّ

 280 .................................................................................... اثنيًا: جتديد الامتيازات:

دة )الفرس(: فوي يعة الصد  281 ............................................................. اثلثًا: احلرب مع الش  ِّ

 283 .................................................................................. رابعًا: احلراكت الانفصاليدة:

ل:خا لطان أ محد ال ود  283 ....................................................................... مسًا: وفاة السُّ

 284 ................................................................................................. املبحث اخلامس

عاف الطني الض ِّ  284 ..................................................................................... بعض السد

ل: لطان مصطفى ال ود ًل: السُّ  284 ............................................................................ أ ود

لطان عامثن الثاين  284 ................................................................................. اثنيًا: السُّ

ابع  285 ............................................................................................... اثلثًا: مراد الرد
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دة:  فوي يعة الصد  285 ............................................................ احلرب مع الش  ِّ

براهمي بن أ محد لطان ا   285 ........................................................................... رابعًا: السُّ

 286 ..................................................................... ضدد البنادقة: احلرب 

ابع لطان محمد الرد  287 ............................................................................... خامسًا: السُّ

لطان سلامين خان الثداين:  288 .................................................................... سادسًا: السُّ

لطان سلامين الثاين:   288 ........................................................... وفاة السُّ

لطان أ محد الثاين  288 ................................................................................ سابعًا: السُّ

لطان مصطفى الثد   289 ............................................................................. ايناثمنًا: السُّ

لطان أ محد الثالث  289 .............................................................................. اتسعًا: السُّ

براهمي ابشا واحلضارة الغربيدة:  اماد ا   290 ................................................. ادلد

ل لطان محمود ال ود  292 ............................................................................... عارشًا: السُّ

ول ال وربيدة:   292 .............................................................. احلرب مع ادلُّ

لطان عامثن الثدالث   293 ......................................................................... السُّ

لطان مصطفى الثدالث  293 ................................................................ احلادي عرش: السُّ

اخلية:   294 ....................................................... الاهامتم بدمع الثدورات ادلد

ل لطان عبد امحليد ال ود  295 ................................................................. الثاين عرش: السُّ

 297 ............................................................... حتالف الن ِّمسا مع روس يا: 

 297 ............................ اث:وفاة السلطان عبد امحليد ال ول وأ ثرها عىل ال حد 

ادس  299 ................................................................................................ املبحث السد

لطان سلمي الثدالث  299 .......................................................................................... السُّ

رصا  299 .................................................................................... ره عىل اجلهاد:أ وًل: ا 

 300 ............................................................................... اثنيًا: هزمية اجليوش العامثنيدة:
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ول ال وربيدة من هذه املعاهدات:  300 ...................................................... اثلثًا: موقف ادلُّ

اخيل واملعارضة: صالح ادلد
ِ
 303 ....................................................................... رابعًا: ال

وةل العامثنيدة يف مرص لييب عىل ادلد  304 ........................................ خامسًا: الغزو الفرنيس الصد

ابع  306 ................................................................................................... املبحث السد

ليبيدة  306 ............................................................................... جذور امحلةل الفرنس يدة الصد

ة املسلمني:  306 ..................................................................................... أ وًل: رسُّ قود

اخليدة:  307 .............................................................................. اثنيًا: تفجري اجليوب ادلد

لطان سلمي الثدالث يعلن اجلهاد ضدد فرنسا:  308 .................................................. اثلثًا: السُّ

رانوي الل ِّييب لنداء اجلهاد ضدد فرنسا: ِّ  309 .................................... رابعًا: اس تجابة املهدي ادل 

جنلزي وأ طامعهم يف مرص:
ِ
 310 ...................................................................... خامسًا: ال

وليدة:س  311 .................................................................... ادسًا: العامثنيُّون وس ياس هتم ادلد

سالميدة:
ِ
ة ال آاثر امحلةل الفرنس يدة عىل ال مد  314 ...................................................... سابعًا: أ

 317 ................................................................................................... املبحث الثدامن

لطان محمود الثداين  317 ........................................................................................... السُّ

 317 ..................................................................................... أ وًل: احلرب مع روس يا:

نك  
ِ
لغاء ال

ِ
دة:ا  317 ......................................................................... شاري

 319 ........................................................................... اثنيًا: محمد عيل ابشا وايل مرص:

دد عيل:  321 .................................................... اثلثًا: املؤرخ عبد الرمحن اجلربيت يصف محم

دد عيل واملاسونيدة:  321 ................................................................................. رابعًا: محم

سالم يف مرص:
ِ
دد عيل ورضبه لال  325 ........................................................... خامسًا: محم

وةل العامثنيدة:سادسًا: حرك يخ محمد بن عبد الوهاب ورصاعها مع ادلد  328 ......................... ة الش د

دد بن سعود:   328 ................................................................ حتالفه مع محم



547 
 

ي  330 ............................................. خ محمد بن عبد الوهاب:سابعًا: املؤامرة ضدد حركة الش د

دد عيل عىل احلجاز وجند:  332 ..........................................................اثمنًا: حقيقة محةل محم

 337 ......................................................................................... اتسعًا: ثورة اليوانن:

دد عيل ابشا واليوانن:  341 ........................................................................... عارشًا: محم

وةل العامثنيدة: ام وحيارب ادلد دد عيل ابشا حيتلُّ الشد  344 ................................. احلادي عرش: محم

 349 ................................................................................................... املبحث التداسع

ل لطان عبد اجمليد ال ود  349 ..................................................................................... السُّ

 366 .................................................................................................. املبحث العارش

لطان عبد العزيز  366 ............................................................................................ السُّ

لطان عبد العزيز:   367 .................................................................... عزل السُّ

لطان عبد العزيز:   368 ........................................................... سبب مقتل السُّ

 370 .......................................................................................... املبحث احلادي عرش

لطان مراد اخلامس  370 ......................................................................................... السُّ

ادس  371 ................................................................................................. الفصل السد

لطان عبد امحليد  371 .................................................................................... عرص السُّ

ل  372 .................................................................................................... املبحث ال ود

لطان عبد امحليد  372 ............................................................................................ السُّ

لطان عبد العزيز: دة مع مع ِّه السُّ ىل أ ورب
ِ
ًل: زايرته ا  372 .................................................. أ ود

س تور: عالن ادلُّ
ِ
 374 .................................................................... اثنيًا: بيعته للخالفة وا

داٌت وثوراٌت يف البلقان:  380 ......................................................................... اثلثًا: مترُّ

وس يدة العامثنيدة:  382 ............................................................................ رابعًا: احلرب الرُّ

 384 ..................................................................... س تفانو معاهدة سان 



548 
 

 385 ................................................................................. مؤمتر برلني 

 387 .................................................................................................... املبحث الثداين

سالميد 
ِ
 387 ............................................................................................... ةاجلامعة ال

لطان عبد امحليد: ين ال فغاين والسُّ ِّ ًل: جامل ادل   390 ...................................................... أ ود

وفيدة: رق الصُّ  393 ....................................................................................... اثنيًا: الطُّ

وةل:  395 .......................................................................................... اثلثًا: تعريب ادلد

 396 ................................................... رابعًا: مراقبته للمدارس ونظرته للمرأ ة وسفور املرأ ة:

 398 ................................................................................... لعشائر:خامسًا: مدرسة ا

 400 ........................................................................ سادسًا: خطُّ سكدة حديد احلجاز:

طات ال عداء: بطاهل خمطد
ِ
 404 ........................................................................... سابعًا: ا

يطاليدة يف ليبيا:
ِ
 405 ........................................................................... اثمنًا: ال طامع ال

 408 ................................................................................................... املبحث الثدالث

لطان عبد امحليد والهيود  408 ................................................................................... السُّ

ومنة: ًل: هيود ادلُّ  409 ............................................................................................ أ ود

دة العامليدة )هرتزل(: لطان عبد امحليد وزعمي الهيودي  413 .......................................... اثنيًا: السُّ

ابع  419 ..................................................................................................... املبحث الرد

ق ِّ  اد والرتد لطان عبد امحليد ومجعيدة الاحت ِّ  419 ............................................................... السُّ

 425 ................................................................................................. املبحث اخلامس

لطان عبد امحليد الثداين طاحة حبمك السُّ
ِ
 425 ................................................................... ال

 432 .................................................................................................... الفصل السابع

ادي ِّني  432 .................................................................................................. حمك الاحت ِّ

وةل العامثنيدة  432 ............................................................................................ وهناية ادلد
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 446 .................................................................................................... الفصل الثامن

سالميدة
ِ
 446 .................................................................................................. بشائر ا

 446 .................................................................................................. يف تركيدا العلامنيدة

المة:   451 ..................................................................... أ مهُّ أ عامل حزب السد

 461 ........................................................................................... العداةل والتمنية حزب

 463 .................................................................................................... الفصل التاسع

وةل العامثنيدة  463 ................................................................................ أ س باب سقوط ادلد

 502 ...................................................................................................... نتاجئ البحث

 518 ................................................................................................. املصادر واملراجع

 531 ........................................................................................ كتب صدرت للمؤلف :

 533 ........................................................................................ عن املؤلف يف سطور :

 534 .......................................................................................................... الفهرس :

 

 


