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 1313 /03/11االربعاء                       المادة: تارٌخ الوطن العربً الحدٌث           

 قسم التارٌخ  -المرحلة الثانٌة:

 احكام السٌطرة العثمانٌة على الوطن العربً فً عهد السلطان سلٌمان القانونً /الموضوع

اق وطرد الفرس الصفوٌن العر أَعد السلطان العثمانً سلٌم االول حملة عسكرٌة الحتالل    

للسلطان ، م تاركا الخالفة من بعده1213سنة توفً فٌة ادركته قبل اكمال مهمته نمغٌر أن ال

ما أراد السلطان  إلكمالوتهٌئه  (1233 -1213)الذي تبوء العرش العثمانً سلٌمان القانونً 

قصارى جهده لتوجٌه ضربة  فقد بذل السلطان سلٌمان القانونًسلٌم االول ان ٌحققه فً حٌاته، 

قوٌة للدولة الصفوٌة عن طرٌق السٌطرة على العراق التخاذه قاعدة لالنطالق نحو الخلٌج 

العربً ولتحقٌق اهدافه عن طرٌق استمالة بعض حكامه المحلٌن وكان ذلك فً وقت اعالن ذي 

ه للسلطان الفقار حاكما للعراق بعد عزل عمه ابراهٌم خان موصلو، أعلن ذي الفقار والئ

م قام 1211اسماعٌل الصفوي سنة العثمانً ، اال أن الشاه طهماسب الذي تولى الحكم بعد ابٌة 

م وقتل الحاكم ذي الفقار واخماد حركته واعادت العراق الى 1203بهجوم كبٌر على بغداد سنة 

 السٌطرة الفارسٌة الصفوٌة، 

شجعت االحداث السلطان العثمانً سلٌمان القانونً الذي حرك قواته صوب تبرٌز واحتاللها    

ثم احتالل همدان وعبوره جبال زاجروس والتوجه نحو بغداد، فلما سمعت الحامٌة الفارسٌة 

العثمانً صوب بغداد انسحب الحامٌة من بغداد فدخلها السلطان  والتوجهتبرٌز وهمدن  باحتالل

وما ان استقرت القوات العثمانٌة فٌها قرر م بسالم 1201 كانون االول 03فً قانونً سلٌمان ال

السلطان العثمانً التوجه الى جنوب العراق الذي كان تحت السٌطرة الصفوٌة وبعد إن امل 

م جعلها القاعة الثانٌة بعد 1213احتالل المناطق الجنوبٌة والوصول الى البصرة واحتاللها سنة 

بدأ الصراع  1221، وفً عام س ومحطة انطالق القوات العثمانٌة نحو الخلٌج العربًقناة السوٌ

وفً البرتقالً عندما اعلن أهالً القطٌف والئهم للسلطان العثمانً سلٌمان القانونً  –العثمانً 

( 03م القائد البحري العثمانً بٌري بك على رأس قوة بحرٌة قوامها اسطول مكون من )1221

ل عدن وقد بذل العثمانٌون جهودا لكسر شوكة البرتقالٌٌن فً الخلٌج العربً وانهاء سفٌنة الحتال

قوة عثمانٌة من القاعدة العثمانٌة فً مصر لتساند القواعد  توجهالطوق التجاري البرتقالً، فقد 

البرتقالً عند هرمز  باألسطول اصطدمبقٌادة سٌدي علً وقد  1220المنطلقة من البصرة سنة 

م ثم مسقط سنة 1221حتى احتالل  البحرٌن سنة الحمالت العثمانٌة بعد سٌدي علً وتكررت 

، اال انها تراجعت امام االساطٌل البرتقالٌة، وعندما تولت دولة الٌعاربة زمام االمور 1251

البرتقالً تحت  باألسطولم والحاق الهزائم 1311والدخول فً مع االساطٌل البرتقالٌة سنة 

( وتمكنهم 1335 -1311ومن بعده سلطان بن سٌف )( 1311 -1311رشد )قٌادة ناصر بن م

من تحرٌر الخلٌج العربً وسواحل الجزٌرة العربٌة حتى وصولهم الى مٌناء كٌجان الصغٌر 

 م. 1312العربً اخر معاقل البرتقالٌٌن سنة  الشاطئعلى 

وجود قادة بحرٌٌن  -الى:د فً كفاحهم ضد البرتقالٌٌن ٌعو العثمانٌٌنأما اسباب عدم نجاح     

تعسفٌة تجاه السكان العرب، وصعوبة تجهٌز  بأعمالفً ادارة المعارك، وقٌامهم  غٌر كفؤٌن

وادامة اسطولهم بما ٌكفً لمواجهة االساطٌل البرتقالٌة اضافة الى انشغال العثمانٌٌن فً حروب 

 رس الصفوٌن.المقدسة وحروب مع الف برٌة طوٌلة االمد مع االمبراطورٌة الرومانٌة



 

1 
 

 التوجه نحو المغرب

 األندلسٌٌنبعد أن تداولت االخبار وكثرت القصص عن جرائم االسبان ضد العرب     

أن خسر المسلمٌن المعرك الندلس السٌما بعد والمخاطر التً ٌتعرضون لها عقب خروجهم من ا

فقد تعرض العرب األندلسٌٌن اثناء خروجهم من االندلس هربا من العنف  ،فً االندلساالخٌرة 

جزء من  فوجهاكل من مروج واخٌه خٌر الدٌن  اشفقالذي استخدمه االسبان ضد المسلمٌن فقد 

تأمٌن اٌصالهم الى و ومحاولةنشاطهما للعمل على انقاذ المسلمٌن الهاربٌن من البطش الصلٌبً 

 المغرب العربً. 

باألخوٌن لتحرٌرها  استنجد أهلما بٌد االسبان، وقدالجزائرٌة  الموانئن بجاٌة من اكبر كا     

حٌث توجه االخوٌن من توجٌه اسولهما نحو مٌناء جٌجل الذي ٌبعد عن  من االسبان

( كم وتحرٌره واتخاذه مركز لنشاط اسطولهما، وفً تلك الفترة اتصل عروج 131بجاٌة)

الٌه بعض من الغنائم طالبا الدعم والتأٌٌد، وبناء على ذلك ارسل  بالسلطان سلٌم االول وارسل

( سفٌنة مع امداداتها بالرجال والسالح والذخٌرة مكنت 11السلطان العثمانً اسطوال ٌتألف من )

م ومن ثم التوجه نحو تلمسان و تناس، لدٌة 1213االخوٌن من تحرٌر مٌناء بجاٌة فً اواسط 

م، وقد ارسل عروج 1215اسفرت الحروب عن مقتل عروج سنة وقد ومٌالنة جنوب الجزائر 

بعثة الى استانبول ترأسها ابو العباس بن أحمد بن قاضً الزواوي لطلب المساعدة من السلطان 

( رجل بمدافعهم وعتادهم 3333العثمانً، فرحب به السلطان سلٌم االول وارسل قوة قوامها )

م، وفً اقلٌم خزان فقد  1221أٌلول  15فً  ساعدت خٌر الدٌن من االستالء على طرابلس

أعلن زعمائه من اسرة بنً محمد اعلنوا والئهم للسلطان العثمانً وصارت بالد الغرب العربً 

مراكش الواقعة فً الركن الغربً من المغرب قد ظلت بعٌدة  باستثناءتحت السٌطرة العثمانٌة 

عن العثمانٌٌن بسبب تنامً قوة الدولة السعدٌة الناشئة منذ منتصف القرن السادس عشر بظهور 

  المنصور السعدي الذي سعى للحفاظ على استغالل مراكششخصٌة 

 االدارة العثمانية في الوطن العر بي 

سٌطرتهم على الوطن العربً فً القرن السادس عشر قاموا بتثبٌت  بعد ان اكمل العثمانٌون   

  -حكمهم وتنظٌم االدارة والمجتمع مستندٌن على مصدرٌن اساسٌن هما:

 النظم التً كانت متبعة فً انحاء الدولة العثمانٌة.  -1

 النظم التً كانت سائدة فً االقطار العربٌة قبل السٌطرة العثمانٌة. -1

ثمانً بتقسٌم الوطن العربً الى اٌالت وقد غٌرت التسمٌة الى والٌات قامت الدولة الع     

وقسمت الوالٌة الى سناجق)الوٌة( وااللوٌة الى اقضٌة واالقضٌة الى نواحً وكان على رأس 

االدارة لكل والٌة والً وفً كل سنجق متصرف وفً كل قضاء قائمقام وفً كل ناحٌة مدٌر 

( والٌة وفً 11غ عدد الوالٌات العربٌة فً العهد العثمانً)ناحٌة وفً كل قرٌة مختار، وقد بل

  -أما عدد الوالٌات كاالتً:كل والٌة متصرفٌات مستقلة 

والٌة  -والٌة الموصل -والٌة بغداد -والٌة البصرة -والٌة الٌمن -والٌة بٌروت -والٌة الحجاز -

 والٌة مصر  -تونس والٌة –والٌة طرابلس المغرب  -والٌة الجزائر -والٌة سورٌا -حلب
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متصرفٌة  -متصرفٌة دٌر الزور -متصرفٌة بنغازي –متصرفٌة القدس  -أما المتصرفٌات: -

  -جبل لبنان

ترتبط الوالٌات والمتصرفٌات بالعاصمة استانبول ولم ٌكن للعرب طٌلة الحكم العثمانً كٌان     

ع مقسم الى طبقتٌن هما سٌاسً خاص بهم ولم ٌمارسوا أي سلطة سٌاسٌة مباشرة، وكان المجتم

الطبقة االولى ، طبقة الفقراء) العمال والفالحٌن واصحاب المهن(وهم االكثرٌة وتقع علٌهم 

مسؤولٌة دفع الضرائب، وأما الطبقة الثانٌة فهم ) طبقة الحكام( وهم االقلٌة وهم من ٌقوم بجمع 

 ة الدولة الى السلطانروضة على الطبقة االولى لدعم سلطتهم وارسال حصة خزٌنفالضرائب الم

 العثمانً. 

أن جعل خدمات التعلٌم والصحة والخدمات االجتماعٌة خارج  من خصائص الحكم العثمانً    

مسؤولٌة الدولة، واعتمدت الدولة على المؤسسة العسكرٌة لتحقٌق اهدافها فً التوسع وفرض 

السٌطرة على تحقٌق االمن والنظام داخل الدولة واخضاع العشائر الثائرة باستخدام القوة 

لة العثمانٌة الضعف واالنحالل حتى سقوطها فً االنكشارٌة، وفً النهاٌة كانت نتٌجة الدو

 الحرب العالمٌة األولى وتقسٌم ممتلكاتها بٌن الدول االستعمارٌة المنتصرة فً الحرب 

 

 المصادر

 ــــــــــــــــ

 تارٌخ الوطن العربً الحدٌث -خلٌل ابراهٌم احمد

 االوضاع اإلدارٌة فً لواء الدلٌم -عٌد جاسم سلٌم

 

 الدكتور                                                                           
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