
 ..................البالد العربية الحديثة..المحاضرة الرابعة ..

 -السيطرة العثمانيـــــــــــــة على الحجـــــــــــــاز:

عندما سقطت دولة الممالٌك بٌد العثمانٌٌن كان من الطبٌعً ان   

تابعا الى دولة الممالٌك  ٌتبػ ذلك سقوط الحجاز بأعتباره أقلٌما

وعلٌه فقد أعلن شرٌؾ مكة والءه للسلطان العثمانً بعد ان وصله 

فرمان االمان , وقد أرسل شرٌؾ مكة الشرٌؾ بركات وفده الى 

 5151تموز  3القاهرة برئاسة ابنه األكبر لٌقدم فروض الوالء فً 

وٌلفً بٌن ٌدي السلطان بمفاتٌح الكعبة وبعض اآلثار النبوٌة 

الشرٌفة أقرارا له بألسٌادة على الحجاز وقد استقبل سلٌم االول وفد 

الحجاز بحفاوة كبٌرة واعطاه تفوٌضا بحكم والده واعلن سلٌم االول 

نفسه خادما للحرمٌن الشرٌفٌٌن وتم أنشاء متصرفٌة فً جدة بأسم 

متصرفٌة الحبش وفرضت الدولة أوقافا كثٌرة على األماكن 

اتها تنصب فً خزانة مستقلة بألقصر الملكً المقدسة وكانت إٌراد

حرمٌن دوالبً كما أحتفظ العثمانٌون بنظام الشرافة الذي كان 

 ٌعمل به على أٌام حكم الممالٌك.

 

 

 

 

 

 

 



 -السيطرة العثمانية على اليمن :

بعد سٌطرة سلٌم االول على القاهرة أرسل حاكم الٌمن المملوكً    

ض الوالء للسلطان العثمانً الذي أسكندر الجركسً وفدا لٌقدم فرو

وافق على إبقائه فً منصبه  الن الصراعات الداخلٌة بٌن القادة 

الممالٌك أنفسهم من جهة وأزدٌاد نفوذ األمامة الزٌدٌة فً الجبال 

من جهة أخرى جعلت السٌطرة العثمانٌة فً الٌمن ضعٌفة هذا 

ل الٌمنٌة فضال عن زٌادة الخطر البرتؽالً الذي كان ٌهدد السواح

مباشرة لذلك فقد أرسل العثمانٌون قوة عسكرٌة الى الٌمن لم تستطع 

عن السفن االسالمٌة التً كانت تتعرض أقرار االمن والدفاع 

لمدفعٌة البرتؽالٌٌن وذلك بسبب النزاع بٌن قائدها واحد قادة البحر 

 العثمانٌٌن .

له لعربٌة ان موقع الٌمن الى الجنوب الؽربً من شبه الجزٌرة ا    

اهمٌة كبٌرة فً اقناع العثمانٌٌن بان سٌطرتهم المباشرة علٌهم 

تجعلهم ٌظمنون سالمة االماكن المقدسة فً الحجاز والتحكم فً 

البحرٌن االحمر والعربً وتعد حملة سلٌمان باشا األرناؤوطً سنة 

اول حملة منظمة الى الٌمن فقد ضمت اعداد كبٌرة من  5131

حدث األسلحة هدفها أحتالل الٌمن قل وصول الجند المجهزٌن بأ

البرتؽالٌٌن الٌها وؼلق مضٌق باب المندب بوجه األساطٌل األجنبٌة 

بدأ العثمانٌون بعملٌات توطٌد سٌطرتهم األمر  5131وفً عام 

الذي أدى الى وقوع الصدام بٌنهم وبن األمة الزٌدٌة فأحتلوا عدن 

 . 5151وصنعاء سنة  5151وتعز سنة  5131سنة 

ألوٌة  1حتالل العثمانً تضم لقد أصبحت الٌمن بعد األ     

)سناجق( وهً صنعاء ,فحا, زبٌد ,صهلة , كوكبان , طوٌلة , 

 مأرب , عدن.



 5331 -5131وبقٌت الٌمن خالل فترة السٌطرة العثمانٌة األولى  

لم ٌستطٌعوا  تتنازعها قوى العثمانٌٌن واألئمة الزٌدٌة فألعثمانٌون

ان ٌضمنوا سٌطرة حقٌقٌة على البالد نتٌجة لحركات المقاومة التً 

 واجهتهم.

 م5151 سنة الٌمن على العثمانٌة الحملة

 م 5151 سنة صنعاء دخول من أخرى مرة العثمانٌون تمكن    

 الذي  ٌحً بن محمد اإلمام ذلك فً ساعدهم تذكر, مقاومة دون

 والذي العثمانٌة, للدولة بتبعٌته كناٌة" باشا بحسٌن" الحقا   لقب

 من تتمكن لم الحملة هذه أن ؼٌر تهامة, حدود على استقبلهم

 حٌث فٌها, مستقر عثمانً حكم وإقامة صنعاء على الفعلٌة السٌطرة

 عدد حوله ٌجمع أن المهدي بن علً اإلمامة على منافسه استطاع

 صنعاء مهاجمة على وٌحرضهم الٌمنٌة القبائل رجائل من كبٌر

 جانب كل من صنعاء مدٌنة على الٌمنٌة القبائل سٌول فانهمرت

 المدٌنة داخل المؽانم من ٌنتظرهم كان ما حماسهم وضاعؾ

 وقد العثمانٌة الحامٌة رجال معظم وأبادوا التحصٌنات فاكتسحوا

 إلى وانسحابهم صنعاء من العثمانٌٌن بخروج األحداث تلك انتهت

 .الحدٌدة

 

 

 

 

 

 



 5155-5111  الثانً العثمانً الوجود قبل الٌمن فً األوضاع

 كانت عما حال بأحسن م 5111 عام قبل الٌمن أوضاع تكن لم   

 كانت حٌت م 5131 عام األول العثمانً التواجد قبل علٌه

 فً مستمرة األجنبٌة الخارجٌة والتهدٌدات مستقرة ؼٌر األوضاع

 كذلك الداخلٌة األوضاع كانت كما والسواحل, والمضائق البحار

 األئمة لحكم الخاضعة الجبلٌة المناطق فً خاصة مضطربة

 على العثمانٌٌن ساعدت التً العوامل أهم بٌن من إن. الزٌدٌٌن

 وإقامة صنعاء دخول من ومكنتهم أخرى مرة الٌمن إلى العودة

 ومعهم الزٌدٌٌن األئمة بعض قٌام كان 5151 سنة الثانً الحكم

 عبدالعزٌز العثمانً بالسلطان باالستنجاد الٌمن علماء بعض

 الفوضى عمت أن بعد الٌمن فً األمور إقرار على لسٌاعدهم

 تصارعا   شهد الذي حكمهم فترة أثناء السٌطرة عن األمور وخرجت

 واسعة اضطرابات الٌمن فشهدت اإلمامة, ودعوة الحكم على

 المناطق بعض وطالبت الدولة, مقومات كل معهم انهارات

 وعمق البرٌطانً االستعمار الوضع ذلك واستؽل باالستقالل,

 واستطاع تجارٌة, اتفاقٌات السالطٌن بعض مع وعقد الصراع,

 عدن مدٌنة على االستٌالء الصراعات تلك خضم فً البرٌطانٌون

 سمٌت التً المناطق إلى نفوذهم ومد الهام, االستراتٌجً لموقعها

 ومشٌخٌات سلطنٌات قٌام سالطٌنها وإعالن" التسع بالنواحً"

 اتفاقٌات معها البرٌطانٌون وعقد البعض بعضها عن مستقلة

 منصب على الطامعٌن األئمة بٌن الدموي الصراع كان لقد.حماٌة

 اإلمامة ظلت حٌث الحكم تولً فً فً السائد  النمط هو اإلمامة

 فً" المقدس حقها" لتؤكد جهودها تواصل الشمال فً الزٌدٌة

 الحدٌثة العصور مطلع فً الٌمن العثمانٌون وصول ومنذ الحكم,

 . مستمرة ومواجهات كثٌرة حروب الزٌدٌٌن األئمة وبٌن بٌنهم قامت



 

-5111 الٌمن إلى للعودة العثمانٌة الدولة دعت التً األسباب

 م5155

 أحوال ساءت األئمة عهد فً سادت التً الفوضى حالة أمام    

 السٌطرة عن األمور وخرجت االضطرابات حدة وزادة الٌمنٌٌن

 قادرة قوة وجود من بد ال أنه الجمٌع اقتنع عندها الفوضى, وعمت

 االستقرار إعادة لهم تضمن ؼٌرهم, من تكون الجمٌع حكم على

 منهم سحبوا قد المواطنٌن أن لألئمة تأكد أن وبعد األمن, وضبط

 بعض من كان ما الٌمن, لحكم العثمانٌٌن عودة لطلب وٌسعون الثقة

 األمر, هذا لتدارس اجتماع وعقد التشاور إال صنعاء وأعٌان علماء

 إلى طرٌقها فً ضخمة عثمانٌة قوة هناك كانت األثناء هذه فً

 من القوة هذه تمكن وبعد العسٌري, محمد تمرد لقمع عسٌر سنجاق

 إصرارا   أكثر وأصبحوا الٌمنٌٌن خوؾ زال العسٌري, تمرد قمع

 األمن لتحقٌق قوة إلرسال للعثمانٌٌن طلب إرسال مسألة فً وقناعة

 .الٌمن فً واالستقرار

 إلى العثمانٌٌن األتراك  اضطرت التً أٌضا   األسباب بٌن من    

 جالء خلفه الذي الفراغ ملء محاولتهم هو أخرى, مرة الٌمن حكم

 نفوذ توسع دون لٌحولوا العربٌة الجزٌرة عن المصرٌة القوات

 لم والذٌن م 5131 سنة عدن على سٌطروا الذٌن البرٌطانٌٌن

 واالتفاقٌات المعاهدات من سلسلة بعقد ذلك أتبعوا بل بعدن ٌقتنعوا

 ودٌة بعالقات لٌربطوهم المجاورة والمشٌخات اإلمارات حكام مع

 علٌها, للسٌطرة عدن حول نفوذ منطقة لهم  لٌّكونوا برٌطانٌا مع

 مع عدن فً لبرٌطانٌا سٌاسً وكٌل أول هٌنس الكابتن عقد حٌث

 الصبٌحة, قبائل رؤساء مع اتفاقٌات عدة أعقبها ثم لحج سلطان

 النواة بمثابة اإلتفاقٌات هذه وكانت ألخ.. ٌافع,الحوشبً الفضلً,



 وأمام" البرٌطانٌة عدن بمحمٌة" ٌسمى ما بالتدرٌج حولها نمت التً

 صنعاء إلى العثمانٌة القوة وصلت المناشدات و التحدٌات هذه

 باشا مختار بقٌادة حرب, بدون م 5111 صفر شهر فً ودخلتها

 من تمكن حٌث الجهات جمٌع من صنعاء أبواب له فتحت الذي

 بقٌادة الحملة هذه وكانت آنذاك, الٌمن معظم على نفوذه تأمٌن

 الهادي اإلمام مع المسبق بالتنسٌٌق باشا مختار احمد القائد وحنكة

 .معٌض محسن والشٌخ محمد بن ؼالب

 

 م5111-5111( والبناء التوسع فترة)  الثانٌة الفترة

 اإلدارة بدأت الفترة هذه فً الٌمن العثمانٌة القوات دخول مع   

 بعض وأنشأت واألجهزة اآلالت وإدخال التنظٌمات بسن العثماٌة

 والمبانً القالع وبناء الطرقات كشق الضرورٌة المشارٌع

 كنظام قبل من الٌمن تعهدها لم أنظمة استحدثت أنها كما الرسمٌة,

 تم كما ذلك, وؼٌر المحلٌة والضبطٌة واإلداري المالً المحاسبة

 ترتٌب منها كان المهمة المشارٌع من العدٌد تنفٌذ الفترة هذه فً

 من العدٌد أقامت كما كعاصمة, صنعاء فً اإلدارٌة االوضاع

 التً والتعلٌمٌة والزراعٌة والعسكرٌة والصناعٌة التنموٌة المشارٌع

 .الٌمنٌٌن حٌاة تحسٌن فً هاما   دورا   لعبت

-5151 الثانٌة المرحلة فً العثمانٌة للدولة الثانً التواجد اختلؾ   

 إلى الثانً تواجدها فً اضطرت حٌث األول الوجود عن م 5151

 المرحلة لضرورة وفقا   واإلدارٌة السٌاسٌة النظم بعض إدخال

 مع المحلٌة, الزعامات مع وجزر مد من ذلك رافق وما وظروفها

 والمشرعٌٌن الساسة فكر فً الٌمن خصوصٌة على الحفاظ محاولة

 الٌمن, والٌة إدارة طرٌقة حول أراءهم تجاذبت الذٌن العثمانٌٌن

 المكرمة, ومكة بالحجاز بربطها أخرى وتارة بمصر بربطها تارة



 الجؽرافٌة لطبٌعتها إلٌها الوصول ولصعوبة لبعدها نظرا   وذلك

 .الوعرة

 العثمانٌون استطاع عاما , عشرٌن قرابة الفترة هذه استمرت  

 السكٌنة وإعادة الٌمن والٌة وتنظٌم وترتٌب بإصالح القٌام خاللها

 الفترة, هذه أثناء تام باستقرار الٌمن نعمت حٌث إلٌها, واالستقرار

 والسٌاسٌة اإلدارٌة بالحنكة باشا أحمد المشٌر قٌادة اتصفت كما

 .والعسكرٌة

 

 

 

 

فلم ٌتمكن العثمانٌون من دخولها والسٌطرة التامة  -أما الحبشة : 

الداخلٌة بٌن مؤٌدي الكنٌسة  علٌها بسبب الصراعات واألنقسامات

 رقٌة والؽربٌة .الش

 


