
 المحاضرة الثانٌة

  قسم التارٌخ –المرحلة الثانٌة 

 دخول الوطن العربً تحت السٌطرة العثمانٌة 

م مقسم الى 8521كان الوطن العربً فً اعقاب سقوط الدولة العباسٌة على ٌد المغول سنة      

جزأٌن هما: المشرق العربً وٌظم كل من الشام ومصر والحجاز والٌمن والعراق واقطار 

ظم لٌبٌا وتونس والجزائر الخلٌج العربً والجزء الثانً هو المغرب العربً وٌ

تصادي، أذ ، وقد عانى المشرق العربً من التمزق السٌاسً والتدهور االقالمغرب(ومراكش)

وقع الجزء الغربً من المشرق العربً ) بالد الشام ومصر( تحت حكم الممالٌك بٌنما الجزء 

ح محط صراع بٌن الدولة العثمانٌة والتوسع الصفوي السٌما بعد أن الشرقً )العراق( فقد اصب

تمكن اسماعٌل الصفوي من القضاء على االق قوٌنلوا فً العراق وسقوط العراق تحت الحكم 

م  ولقد تدهورت اوضاع سكانه االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة نتٌجة 8251الصفوي سنة 

نى نظام د كثرة االوبئة وأهملت مشارٌع الري وعاسٌاسة االهمال التً اتبعها الفرس فق

 االراضً كثٌرا من الفوضى. 

الذي كان  بأنهم القوة القادرة على مواجهة االستعمار االوربًوبعد أن شعر العثمانٌون        

رك على اسعت الدولة العثمانٌة من التحرك ومحاربة الممالٌك وجرت المعٌهدد العالم االسالمً 

سلٌم االول ٌقود الجٌش  م وكان السلطان8281اب  52ً سهل مرج دابق فً ارض سورٌا ف

 تحت قٌادة السلطان قانصوه الغوري. اما الجٌش المملوكً فكان  ،العثمانً

دارت معارك قاسٌة بٌن القوات العثمانٌة وقوات الممالٌك ولم ٌكن هناك تكافؤ بٌن الطرفٌن      

تمكن الجٌش العثمانً من الحاق  فً مجال التنظٌم وإدارة الحرب ونوعٌة االسلحة المعتمدة فقد 

عثمانٌة مالحقة الجٌش المملوكً ال واستمرت القواتالهزٌمة بالجٌش المملوكً وقتل قائده 

كانون الثانً  52المنسحب الى مصر واالشتباك معه على مشارف القاهرة عند الرٌدانٌة فً 

من الشهر  51قاهر فً م وقد انهت المعرك بهزٌمة الممالٌك ودخول العثمانٌٌن مدٌنة ال8281

 أمام الجٌش العثمانً.  الممالٌك نفسه وتالحقت هزائم

تحقق دخول العثمانٌٌن فً الحجاز والٌمن وقد أعلن زٌن الدٌن توالت االنتصارات  بعد أن      

ئه للسلطان العثمانً الذي أرسل وفدا ( وال8252 -8941بركات بن محمد الحسنً شرف مكة )

م لٌقف أمام السلطان العثمانً وتسلٌمه  8281تموز  2الى القاهرة فً  أبً نمً بنه  برئاسة أ

عض االثار النبوٌة الشرٌفة إقرار له بالسٌادة على الحجاز وأما حاكم الٌمن مفاتٌح الكعبة وب

االسكندر الجركسً فقد اسل هو االخر وفداً لٌقدم فروض الوالء للسلطان العثمانً وقد وافق 

 على الٌمن. والٌا السلطان على بقائه فً منصبه 

ً المفتوحة توجهت انظار وعلى اثر ازدٌاد قوة العثمانٌٌن واتساع مساحات االراض     

 تحت شمال العراق السلطان العثمانً نحو العراق فاصدر امراً بتحرك القوات العثمانٌة نحو

خلتها القوات دللسٌطرة على الموصل وأربٌل وكركوك فمحمد باشا فرهاد باشا بٌقلً  ةأمر

 . طق غٌر ان الحكم العثمانً ظل قلقاً فً هذه المنام 8282سنة منتصرة العثمانٌة 



وقد اعلن السلطان العثمانً تحت االحتالل الفارسً  كان قائماً  أما جنوب ووسط العراق فقد     

بأحقٌته فً العراق،  وقد استمر النزاع بٌن العثمانٌٌن والصفوٌٌن حتى هزٌمة الفرس فً موقعة 

احتالل العراق غٌر إن المنٌة  إلكمالوأعد السلطان سلٌم االول حملته م 8289جالدٌران سنة 

(م وضع 8211 -8255السلطان سلٌمان القانونً العرش )( بؤتم وعندما 8255عاجلته سنة 

م 8229احتالل جنوب ووسط العراق سنة عن  ةالصفوٌللدولة ضربة قوٌة  توجٌهفً منظاره 

 سٌطرة على كامل االراضً العراقٌة، ومن ثم التوجه نحو الخلٌج العربً. الو
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