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 رؤية في التاريخية العثمانية بين الحقيقة واملغالطة

The chronology of Ottoman history between truth and fallacy 

 *معوش عبد الحميد

 جامعة محمد البشير اإلبراهيمي/برج بوعريريج/الجزائر
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 معلومات المقال :الملخص

يمةةح ما في بنية وهرميةة وواجةد وورةور البةعوأح وركةد رااازهةا القوعد التاريخ جزًءا مهي

لكلية اوفاقية ويمكن القول رن ونظيم الحقل التاريخي بالدقة المتناهية وعلى مستوى واكد من الفكر واال

روكات في شأن األكداث التاريخية يعتبر ضرأ من المستحيلح وهذا ما وؤاده اتاباتح وانتاجات رط

لدولةة ت متنوعة لبعض المؤرخين والباكثين في هذا البأنح والقصد مةن للةت وةاريخ اعديدةح ونظريا

مةةن  العثمانيةةة التةةي ن ةةدها مدونةةة كتةةى فةةي المنةةاهس والكتةةض الدراحةةية فةةي بعةةض المراكةةل الدراحةةية

تةةداأ االبتةةدااي ىلةةى ال ةةامعيح التةةي وبةةير علةةى اخةةتأن مورالهةةا علةةى رنهةةا االكةةتأل التراةةيح االن

فةة ويةة وثقاحتعمار الترايح الغزو التراي ... ولما لها من وأثير ىي ابي رو حةلبي كسةض هالترايح اال

 -مية ل اإلحةأوغاية الفرال النهااية على العأقة المتبةابكة بةين التةاريخ والةذاارة المزالوجةة بةين الةدو

التاريخيةة  فةاهيملتراية على األخصح في عأقتها بالما -ح ال زاارية ترايةال -الترايةح الدول العربية 

والتةةاريخ المبةةةترم عمومةةةا علةةةى البةةةباأ ال زااةةةرو كاليةةةا ومسةةةتقبأح وهةةةل يت ةةةاو  بحكمةةةة هةةةذه 

 .التضليأت ىن هي اانت رو يمضي قدما بإقرارها كقااق جلية
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Abstract : Article info 

History is an important part in the structure and hierarchy of the existence 
and development of peoples, and one of their rightful pillars. It can be said 
that organizing the historical field with extreme accuracy and at one level 
of thought and total agreement regarding historical events is considered 
impossible, and this is confirmed by writings, productions of many theses, 
and various theories Some historians and researchers in this regard, and the 
intent of this is the history of the Ottoman Empire, which we find written 
down even in the curricula and textbooks in some school stages from 
primary to university, which refer to different sources as the Turkish 
occupation, the Turkish mandate, the Turkish colonization, the Turkish 
invasion.. And because of its positive or negative impact, according to the 
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 املغالطةو بني احلقيقة  ةالعثماني يةالتارخييف  رؤية

identity, culture, and ultimate goal of the individual, on the intertwined 
relationship between history and the dual memory between the Islamic-
Turkish countries, the Arab-Turkish countries, and the Algerian-Turkish 
countries in particular, in their relationship with historical concepts and 
common history in general on the Algerian youth now and in the future. 
Does he wisely transcend these deceptions, if they are, or does he proceed 
with their acknowledgment of clear facts? 

 
  :مقدمة -

ببن  عبزك ي بن مبم هيم هبا  كم ب  اإلمبراطورية العثمانية يخيم عليها ضباا  ثثيبو كينفها با مبز كحبلر ضبوت ض،بار ها  

 يعطيها ألقابا عالية الرفعة كشرياة  كهذا ش يء طايعي كال شك فيه.  

بم ثفبا  أ. ،. ان ل بار،  هبا  فباهف ك مب فمنهم مم كا  مزافًعا عم الزكلة العثمانية أمثات الشبي  مطبطاص رببرل الأبي أكر، 

بك اة  ومبة العثمانيبة بقب  ضاثًمبا مطلًقبا فبو "تاري  تطورات الزكلة العثمانية" ثالًما يذثر فيه أ  "اإل  ل ق سبال  البذل هبز كبا  مسسب

بببي عبببم نيبببات ،كت أكرلبببا ا تبببي ية الأبببي الببب   عمببب  ع ببب  "اة  ومبببة نااًمبببا  فقبببز كبببا  القبببانو  ا بببزآ  مف  بببًزا مببب  القبببر     ثبببم ِيا ب

اع  اة يلة ل   ت ب ت ض ومبة  ت عثمبا  "مبم الركضانيبة   ب  تقويض الزكلة العثمانية بالقوة طيلة خمتة هرك   فلما فشل  ات  ل
وب

ة؛ ثما كه  في العالم ا تيحي. ة؛ بفخليط ا عم تأثنر القوانن  الزيني   الزنيوي 

قتبرب  باالسبفعمار البر،ب   بمثامبه كممسبيه  كف اأعبه كأهوالبه  الأبي 
 
ن  ت م بت   ك  هذا أ  خالفة العثمانيبل منهم مم يفوه 

ببببم  ثببببار  ال عبببباآ  مب
ِ
ببببةمببببا  لهببببا آ مطببببر ع بببب  ضببببز هببببوت بع،بببب م الببببذل كببببات كبببب  الطعهببببات ل ةالفببببة العثمانيببببة  كرأ  أ   . بببباهرة كاةةاي 

ببم حرا ببه   اإلسببالمية ببم الاببفل العثمبباآ ؛ بتبب   ال،ببرلة الأببي أربباب  اإلسببال   مب ببم اةةطببو  كالهناببات نناببة أع ببم مب عببرن مب
 
لببم  

فات التبببرا بأعمبببات التببباك كالفخريببب  ال ا لبببة  الأبببي ببببزأها  ه تطبببرل كلراببببرة الففبببار بدببب ا الزكلبببة العااسبببية كا زنيبببة  هوالكبببوكشبببا 

 .في أكاخر القر  الراب  عشر تيمورلهكاإلسالمية  كاسفأنا ا 

ا أبعز  كتااري   أشم   كلهقار  بن  األضزاث الأي 
ً
بيهما اة نم ع   ،كلة امفز عمرها ن و سفة هرك  يقفض ي  فاه

ا تااًعا  كلن  ما فعله ال م ،كت  سيا كشمات  فريقيا كأكرلا  كلنتأت أناتها: ه  يعزل ة قْفه   ما عثمانيو  م  العر  كغنر العر  مب

 فعلو  فف ا أك تزخال في الشسك  الزاخلية أك خالفة أك اسفعماًرا أك...؟

الوث اللمني في كضعية يطع  فيها اإلحابة  ضوت ثياية العم  في الالورة اةجيلية كالرؤية االستراتيجية بن  ضاالت الث

الذل يمفز مم اله وص الفاريخي     الواه  ا عيش     الفوار  ا تفقا ي الأي تليل اة زك، الوهمية كت رر العقوت ا فعطاة  

كتفجاك  متفو  االخفالت الثقافي بن  ال وية الواضزة    صي الفعانر  الأي يمنم بتابها أ  يفوهو هطار الوضزة كيطع  لبمل 

خارة كأ  الزكت ا  يمهة  ر مم مقو   كعليه سفأ   هذ  الورهة الا ثية الأي ستان  تاريخية الزكلة العثمانية.الشم  في أثث

 تفعم  هذا التالح الافاا كالوتر اة تاس لفعلن عليه معلكفة الارهة )فرق  تز( كالافهة الطا اية كا ذهاية  باسفبالت 

 تم نية أك سوء طوية.بعض ال اوات النفابية الفاريخية لاع، م عم ض

 . مكانة الترك في التاريخ:2

لقز أثزت الزراسات اة زيثة أ  الترا هز اضفلوا م انة مرموهة كأضز أهز  شعو  العالم كأثثرها اسفمرارا كلقباء عببر 

جبرة ا تبفمرة العطور  كأ  تاريخ م ي،ر  بجذكر  في أعماق الفاري      ما يقر  مبم أر،عبة  الن عامبا. كاة قيقبة أ  ضمبالت ال 

الأببي بببزأت مببم مببواطم التببرا فببي كسببن  سببيا مهببذ كهبب  مانببر  تاببن  أ  التببرا مببم أع ببم الشببعو  ثثافببة سبب انية فببي العببالم  األمببر 

 . (15، ص 2002)محمود، الذل حعل م يلعاو  ،كرا هاما في الفاري  ال شرل 

http://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://islamstory.com/ar/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9_%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88
http://islamstory.com/ar/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9_%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88
http://islamstory.com/ar/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%86%D9%83-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://islamstory.com/ar/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%86%D9%83-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 د. معوش عبد احلميد

 . دولة الكوكتورك:1.2

 م  اسم "الترا" في الفاري  كهز ضنمب  هبذ  الزكلبة مهطقبة تمفبز  عفبر ،كلة ال وثفورا أكت  شني  سياس ي معركن ي

 . (19، ص 2002)محمود،   744 –  525مم الا ر األسو، كمهبوليا كضأى ضزك، الطن  الشمالية خالت الاترة ما بن  عام  

 . الترك في عهد اإلسالم األول:2.2

بيهمبا كبانوا يفعقابو  أثبر يل،حبر، الثالبم  خبر ملبك  (Oxusالفقص ا تلمو  بالترا ألكت مرة عهبز ههبر حي بو  )أكثتبوس 

ساسبباآ   كفببي اة قيقببة لببم ينببم اعفهبباق األتببراا اإلسببال  نتيجببة ل ببذ  الافببوح  ببب  كببا  بم ببض رغاببة التببرا أناتبب م  ضيببم أهابب  

ا كبا  ع ب  رأسب ا: الترا بعز فتبرة هطبنرة ع ب  ،يبم و أفواحبا  ال أ  ههباا عوامب  سباعزت ع ب  انتشبار البزيم اإلسبالم  ببن  التبر 

 . (26 - 24، ص ص 2002)محمود، 

أ. هجرة ا تلمن  العبر    ب  ا هباطا ا افوضبة تبزرحيا  كاسبتيطاههم حهبا  كضمل بم مابا،ق اإلسبال  كهبيم اة ،بارة اإلسبالمية لفلبك 

 ك  م اهر هذ  ا زنية. ا هاطا. كلم ينم ممنها لألتراا االنتتا  للمزنية اإلسالمية  ال باعفهاه م اإلسال  الذل كا  يمث 

 . ضرثة الفاا،ت الفجارل بن  الترا كالعر . كمم ا عركن أ  هواف  الفجار فبي تلبك العطبور كانب  ت مب  أي،با األف بار كاألخابار 

 كالفيارات الانرية كالعقا زية كالركضية م  الا،اأ . كهنذا  فإ  آشاط الفجار ا تلمن  في تلبك ا هباطا ضمب  ببن  ثهايبا  مابا،ق

 اإلسال  كأركانه.

ت. النشبباط البببزؤك  ل جماعبببات الطبببوفية فبببي البببزعوة لنشبببر البببزيم اإلسبببالم  ببببن  التبببرا فبببي ا هببباطا ا افوضبببة  كتسثبببز الوثبببا ا أ  

 ا زارس ا تفقلة الأي انتشرت في خرسا  كلال، ما كراء النهر هز لعا  الزكر األهم في آشر اإلسال  بن  األتراا.

   فبببي تأسبببيك ا تبببفعمرات اإلسبببالمية ببببالقر  مبببم ههبببر حي بببو   كمبببز آشببباط م ن بببو الببببر  كالشبببمات ث. متببباهمة متبببلري خبببوار 

البر، .كتسثببز الزراسببات اة زيثببة أ  الشببعو  الترثيببة الاعيببزة عببم ضببزك، الزكلببة اإلسببالمية كانبب  أسبباا   بب  ،خببوت اإلسببال  عببم 

با  ي ببزث بببن  اةجبباريم ا فالرببقن  حعبب  شببعور تلببك الأببي ترلط ببا بالزكلببة اإلسببالمية ضببزك، مشببترثة   لببك بببأ  االضف ببا ا الببذل كب

العزاء يبل  ع   ضتم الفااهم  في ضن  أ  الشعو  الترثية الاعيزة كان  تطل ا البزعوة اإلسبالمية عبم طريبا الفجبار كالبزعاة 

 بأسلو  ها،ق ضتم.    

 . فتح القسطنطينية:3.2

با   سببوِت  فببفل القتببطهطينيةكب ببر بببه الر 
 

م  -ضلًمببا يببراكِ، ا تببلمن  مهببذ فجببر تبباريخب م  ك،ش
 
  و عليببه كسببل

 
هابب  أ   -ربب 

 بثمانيبةب هبرك  كنطبو هبر 
 

)لفابف م القتبطهطينية  فلبهعم األمنبر أمنرهبا  كلببهعم  :   كمبم  لبك هولبه رب   و عليبه كسبلمي بزث

ببى اسببفأثر  بببه [1]اةجببيش  لببك اةجببيش( هبباءب الهاببول  ضأ 
 
ببا  هببذ  ال شببر   كي اببر  حهببذا الث   كضبباكت ثثنببر  مببم اةةلابباءب كاألمببراء أ  ي قبل

ب قبل
ِ
بلطاِ  م مبز الثباآ  ببم مبرا، الثباآ   البذل ل  1453ه/857  بالاباتل  ك لبك فبي سبهة )التل

ِ
باري   كخريطبة بر  ببذلك كحبِه الف   (  ك بن 

ياسية ل
 .العالم التب

ى بنزنطة  ِيقاِت  تر 
ِ
 657    بعض  اليونانين  أآشسكها ضبوا ي سبهة ) :ِبهي  القتطهطينية ع   أنقاضب هريٍة هزيمة كان   

 لزكل"ق. (  فاتخذها اإلمبراطوِر 
ً
ه بعبز سبقوط ركمبا كالشبطرب البر،ب  مبم اإلمبراطوريبة فبي أيبزل الونبزات  فبي هتطهطن " عارمة فب

رهيةب  الأي ِعربفْ  باسم ،كل
 

 لإلمبراطورية الش
ً
  لك اة ن ب عارمة

ِ
ه  كأرا ْ  مهذ اها باسمب  .ة الرك القر ب الراب  ا يال،ل كسم 

ذ  مجببببر،  مببببارة ربببببنرة ،اخبببب  ضببببزك، العببببالم فببببي بزايببببة القببببر  الراببببب  عشببببر  ضببببن  تأستبببب  الزكلببببة العثمانيببببة  كانبببب  هبببب

اإلسبالم   عفمبز فنبرة الببلك عالفعانبر العثمباآ  الشباأ  "غبلك" الببذل يبرا،ن فبي الواهب   عانبر اةج با،ي ضبز النابار ا تبي ين   كهببز 

ضببب ي أخببذت هبببذ  الزكلبببة اة زك،يبببة الطببببنرة  الأبببي ببببزت غنبببر م مبببة ضينوبببذ فبببي الفوسببب  بشببب   تبببزري ي  ك لبببك بإخ،بببا  كضبببم األرا

http://islamstory.com/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://islamstory.com/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 املغالطةو بني احلقيقة  ةالعثماني يةالتارخييف  رؤية

   ضببببن  ضببببم   ليهببببا ا هطقببببة العرليببببة  أهببببو  ،كلببببة فببببي عببببالم 1517الفابعببببة لانزنطببببة فببببي األناضببببوت كالالقببببا   كهببببز أرببببا   مهببببذ 

 اإلسال . 

 ( ت ولبببببب  الزكلببببببة العثمانيببببببة   بببببب  هببببببوة عا يببببببة  ك لببببببك با،بببببب  1566 –  1520خببببببالت ع ببببببز التببببببلطا  سببببببليما  األكت )

 .(09، ص 2002)اينالجيك، ي تمفز مم أكرلا الوسطص     امل ين ال هزل الهجاضات ا ففابعة في اآلفاق الواسعة الأ

 . السلطان عبد الحميد الثاني ومصالح األمة:4.2

ضبباكت التببلطا  عاببز اة ميببز الثبباآ  مهبب  الزكلببة مببم التببقوط كهببز نطببي فببي  لببك كتببأخنر سببقوط ا  ببزة ثالثببن  عامببا  ثمببا 

سببب فمبر  10إلسبببالمية  كمبببم أببببر أعمالبببه  ربببزار أكامبببر )خبببن همبببايوآ ( بفببباري  ضببباكت الفطبببزل للمبببسامرة األكرليبببة ع ببب  اةةالفبببة ا

 .(12 – 11، ص ص 1995)مسعود، إلرالح أضوات الزكلة كمم أبر  ما حاء فيه: 

 أ. اة رص ع   أ  ت و  القوانن  طاقا ألض ا  الشر  الشريو ا قزس.

هة كمتبألة عطبيا  الطبر   كالبز  ا رهبا فبي الطبرفن   نمبا هبو  . اإلشارة   ب  تمبر، األهليبات الهطبرانية فبي أطبران هرسبك كلوسب

 ،  أكال، كطم كاضز  كيلل  التش م بالفزابنر ا سثرة ا س،ية الستوطال ا.

ثمبا كببا  ضريطببا ع بب   شببني  مجببالك شببعاية  عبباك  الزكلببة فببي أ،اء م م هببا  منشببوا بر انببا يف ببو  مببم مجلتببن : أضببزهما 

كحهببذا  >>مجلببك األعيببا >>"مجلببك ا اعوثببا "  كاآلخببر: يعببن  أع،بباؤ  مببم طببرن الزكلببة ك تببرى ينفخبب  األهببا ي أع،بباء   ك تببرى 

يعطبببب  أبهبببباء ا لبببب  حميعببببا مببببم رعايببببا الزكلببببة العثمانيببببة الاررببببة للفعانببببر عببببم مطببببالبهم كاإلرببببالح ألضببببوال م  فيقطبببب  الطريببببا ع بببب  

 الفزخ  األحهبي بحجة  رالح أضوات الهطار . 

ا للزكلة يشفم  ع   موة ك ت  عشرة ما،ة  ضمم ةجمي  رعايبا الزكلبة اة ريبة كا تباكاة أمبا  أرزر أي،ا هانونا أساسي

القببانو   كأتبباح ضريببة الفعلببيم مبب  حعلببه  حااريببا ع بب  حميبب  العثمببانين   كضريببة ا طاوعببات  كأ  الببزيم الرسببري هببو ،يببم اإلسببال  

 كع   أهمية الشور   كعز  حوا  علت الق،اة  ال بت   شرعي.

التببلطا  عاببز اة ميببز كببا  يافقببز الرحببات الثقببات  ككانبب  ا ببسامرات ت ببين بببه مببم كبب  حانبب   كمببم هببسالء مببزض   لنببم

باشا الذل عارض اإلرالضات كتأمر ع   عبلت التبلطا  عابز اة ميبز ككبا  يتبع    ب   سبقاط اةةالفبة اإلسبالمية كتطايبا اله با  

 اآ .األكر،  الال،يني  ل ذا علله التلطا  عاز اة ميز الث

 .(98 – 93)مسعود، د ت، ص ص  . نشأة وتطور الدولة العثمانية خرائطيا:3

أسبيا الوسببطص شبباه مه ببرن ت ببز  مبم اةجهببو  حاببات ال مااليببا كاةجهببو  البر،بب  ه،باة اليببامنر كمببم البببر  حاببات تيببا  

متبببباضة  سببببيا الوسببببطص شببببا  كمببببم الشببببمات حاببببات األلفببببال كيببببابلونو  كسببببفانوفو  كمببببم الشببببرق حاببببات ثهجببببا  ككوكونببببور. تالبببب  

امل طبورة بببن  هببذ  اة ببزك، ضببوا ي سببفة ماليبن  ثيلببو متببر مر،بب  ةببي فببي مجموع با سلتببلة مببم اةجاببات كال ،ببا  كا هخا،ببات. ك  ا 

ب   اسببفيهيها الطببيهين  الببذيم يتببنهو   سببيا الوسببطص  أ  القببوت بببأ  العهطببريم اللببذيم يعمببرا  تلببك ا هبباطا همببا العهطببر التركب

 (.7  ص 1996. بارتولز  كالعهطر ا بو ي )ك

فبببي مهطقبببة مبببا كراء النهبببر كالأبببي آتبببميها اليبببو  )ترثتبببفا ( كالأبببي تمفبببز مبببم ه،ببباة مهبوليبببا كشبببمات الطبببن  شبببرها   ببب  ب بببر 

اةةلر )ب بر هبلكيم غرلبا(  كمبم التب وت التبيبرية شبماال   ب  شباه القبارة ال هزيبة كفبارس حهولبا  اسبفوطه  عشبا ر الببل كهاا ل با 

. كهبببببذ  بعبببببض اةةبببببرا ن الأبببببي تابببببن  كحبببببو، الزكلبببببة (25، ص 2001)الصالالالالالال ي، اطا كعرفبببببوا ببببببالترا أك األتبببببراا النببببببر  تلبببببك ا هببببب

 العثمانية عبر بعض اة ق  اللمهية.
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 : املنطقة التي قامت عليها الدولة العثمانية.1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.93)متعو،  ،ت  ص : املصدر

 

 .741: الدولة العثمانية عام 2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.94)متعو،  ،ت  ص : املصدر

 

 .848: الدولة العثمانية عام 3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.96)متعو،  ،ت  ص : املصدر
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 .886: الدولة العثمانية عام 4الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.98)متعو،  ،ت  ص : املصدر

 :قيام الدولة العثمانية -

ا بيال،ل )التباب  ال جبرل(  كا برت مجموعبة  مبارات فبي  ان ه  ،كلة التالحقة في الهطو الثاآ  مم القبر  الثالبم عشبر

اةج ببببة البرليببببة مببببم األناضببببوت ) سببببيا الطبببببر ( ع بببب  اة ببببزك، الانزنطيببببة  كهببببز تأستبببب  هببببذ  اإلمببببارات ا تببببلمة نتيجببببة البببببلكات 

ذ  اإلمبارات  كهبز اإلسالمية في  سيا الطبر  ضز الانزنطين   كعرف  هذ  اإلمارات بإمارات البلاة  ككان   مارة عثما   ضز  ه

اسفطاع   مارة عثما  خالت هبر  مبم البلمم أ   تبيطر ع ب  كافبة ببال، األناضبوت فبي  سبيا الطببر  كالالقبا  فبي اةج بة الشبرهية 

 مم أكركلا كأ  تنش ئ ،كلة  سالمية مترامية األطران ةي الزكلة العثمانية.

  ف هبباا ركايببة عثمانيببة كر،ت فببي النفبب  الترثيببة كانبب  ههبباا ركايببات ثثنببرة تهاكل ببا ا سرخببو  عببم آشببأة الزكلببة العثمانيببة

بببزاي ها فببي القببر  اةةببامك عشببر ا ببيال،ل كتقببوت الركايببة أ  هايلببة ترثيببة هرلبب  أمببا  اللضببو ا بببو ي مببم أكاسببن  سببيا   بب  البببر  

الببذل سببمي  الزكلببة كسببنه  فببي األناضببوت )ترثيببا اليببو (  ككببا  ها ببز هببذ  القايلببة يببزع  سببليما  كهببو كالببز أرطبببرت كحببز عثمببا  

 العثمانية باسمه  كتقوت هذ  الركاية أ  أر  هذ  القايلة ترح      هو  البل أك )األكغو (  كالبل آتاة     أكغو خبا  كهبو أضبز

أفببرا، رببجرة عا لببة  ت عثمببا  الأببي ينفيببي أرببل ا فببي نببوح عليببه التببال . كت،ببيو الركايببة أ  سببليما  كالببز أرطبببرت عهببزما هببر  مببم 

ت مفج ا     بال، الرك  غرلا سلك طريا ههر الارات فبرق في النهر كمبات هبر  هلعبة حعببر كةبي القلعبة الواهعبة ضبمم ضبن ا بو 

با  حببز سببليما   اة ببزك، التببورية كي رسبب ا اليببو  حهببو، أتببراا. كهببز خلببو سببليما  فببي ضنببم القايلببة ابهببه أرطبببرت ثببم عثمببا   ككب

ههبم الأبي اشب هر منهبا أببو متبلم اةةراسباآ   كرلمبا أرا،كا حهبذ  الركايبة رفب  شبأههم ألسلطانا ع   بال، ماها  في ترثتفا   كةي الالبز 

 (.18 - 17، ص ص 2015جبارة، يهتتاو      ناك الالز الأي حاء منها أبو متلم اةةراساآ  ا عركن تاريخيا )

  1918ا هببببا أ انيببببا عببببا    رغببببم أنا ببببا كهببببز هلمبببب  مبببب  ضلي1914،خلبببب  الزكلببببة العثمانيببببة اة ببببر  العا يببببة األك بببب  عببببا  

كسبببقط  الزكلبببة العثمانيبببة ع ببب  يبببز اة لاببباء )فرآتبببا كلريطانيبببا كركسبببيا كالواليبببات ا ف بببزة األمرينيبببة(. كفقبببزت الزكلبببة العثمانيبببة 

بتببب   اة بببر  العا يبببة األك ببب  حميببب  ا هببباطا الأبببي كانببب  ت نم بببا فبببي أكركلبببا  كاسبببفق  عبببز، مبببم ا هببباطا فبببي الالقبببا   كشببب ل  ،كال 

   حها الزكت األكركلية كل ا كأرا   أهو  ضأى مم الزكلة العثمانية.اعترف

بعببببز اة ببببر  العا يببببة األك بببب   كخارببببة  مببببم « الزكلببببة الترثيببببة»أطلببببا األتببببراا اسببببما حزيببببزا ع بببب  الزكلببببة العثمانيببببة كهببببو 

األحانبببب  فببببي لااسبببب م    كهلببببز1924مطبببطاص ثمببببات أتبببباتورا الببببذل أرببببال ر يتببببا للزكلببببة الترثيببببة  كأل بببب  اةةالفببببة اإلسببببالمية عببببا  

 .(4، ص 2015)جبارة، كعا،ا هم  كلم  عترن الزكت األكركلية بالزكلة الترثية  ال بعز الفوهي  ع   معاهزة لو ا  ك لباء اةةالفة 
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 . الجزائر والخالفة العثمانية:4

 كهرركا ا وهو   هاهشة اللعماء ك الشيوخ مم فيها كاحفم  اةجلا ر  أبهاء ضما ر في بقوة تلمتا  كارثة أرزاء تر،،ت

 1518 سبهة  لبك كتبم العثمانية اةجلا ر بالزكلة رلن يفم أ  ع   ككافا أخيه  بعز اةج ا،  مارة كاح  الزيم خنر     يتهزكا أ 

 الاايات(. الرلال( أل )بال كلق  )بال ضاثما بارلاركس الزيم خنر كعن   

  الن م ملبة بأر،عبة ب ريبة هوة مم يف و   اةجلا ر     ،عم ات رس ع   مااشرة  اا بعز سليم العثماآ  التلطا  عم 

 أمبور  لفه بيم البزيم انطبرن خنبر .الا ريبة كالفج نبزات كالبذخا ر األسب  ة مبم ضبةمة كثميبات األتبراا ا فطبوعن  مبم مقاتب 

، ص 2005منشالورات املعهالد الالو ملي ملسالتخدمي التربيالة وتحسالين مسالتوا  ، )األكسبن )اةجلا بر(  ا ببر  فبي اةجزيبزة الزكلبة

07). 

  سببقط  بيببزهم كبب  مببم مببز  1509   كفببي عببا  1505عهببزما اسببفو   األسبباا  ع بب  ميهبباء ا رسبب ى النانببر بببوهرا  عببا   

فالت كامب  اةجلا ببر   مبم ،خببوت متبفبانم كتبنك ك،لبك كشرشببات كلجايبة. ككبا  هببزف م اضب1510كهبرا  كأر يبو  كتمنهبوا فببي سبهة 

 كاسفمركا شرها ضأى طرابلك مركرا بفوآك.

   كهببو اعتببران بببال جل عببم مواح ببة اللضببو 1512ةجبأت ،كلببة الليببانين  فببي هببذ  الاتببرة   بب  عقببز ربب ي مب  األسبباا  سببهة 

 اةجلا ر. اإلسااآ . ككحز األها ي مم س ا  بجاية في العثمانين  خنر نطنر ل م فاستهجزكا حهم كثذلك فع  س ا  مزيهة

   ثببببم بمزيهببببة اةجلا ببببر عببببا  1513لبببببى الا ببببارا  عببببرك  كخنببببر الببببزيم نببببزاء الهجببببزة كرسبببب  سببببانهما بميهبببباء حيجبببب  عببببا  

 .(84، ص 2014)وزارة التربية الو نية،   أرا   اةجلا ر كالية عثمانية 1519   كفي سهة 1516

 . إشارات الحك  العثماني في التعلي  الجزائري:5

 (11 – 10، ص ص 2013االبتدائي: )وزارة التربية الو نية، . في التعلي  1.5

 

 :بعض الشخصيات العثمانية املذكورة في كتاب التاريخ للسنة الرابعة ابتدائي.5الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.10  ص 2013)ك ارة التربية الوطهية  : املصدر

 

 خ للسنة الرابعة ابتدائي.:تمرين حول التقسي  اإلداري في العهد العثماني في كتاب التاري6الشكل 
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 (.11  ص 2013)ك ارة التربية الوطهية  : املصدر

 . في التعلي  املتوسط: 2.5

يهتتبب  األتببراا العثمببانيو    بب  عشببنرة هببا،  كةببي  ضببز  القاا بب  الترثيببة  منشببسها بببال، ترثتببفا   كفببي ع ببز عثمببا  بببم 

  بعز كفاة كالز  كلموافقة التلطا  عالء البزيم التب جو ي تبم توسبي  اإلمبارة 1288أرطبرت الذل تو   ضنم هاا   األتراا سهة 

 باالستيالء ع   أحلاء مم ،كلة الرك  الشرهية في  سيا الطبر .

 ببا هببا  ا بببوت بمزاهمببة ،كلببة التببالحقة  ك،عببز كفبباة التببلطا  عببالء الببزيم التبب جو ي   البب  ،كلببة التببالحقة مببم أسببيا 

 . كلبذلك كضب  أسباس الزكلبة الأبي أخبذت اسبم ا منهبا 1299سفقالت الفا  عم اةةالفة العااسبية سبهة الطبر  كأعلم عثما  اال 

 . (68، ص 2014)وزارة التربية الو نية، 

 . في التعلي  الثانوي: 3.5

أع م الزكت اإلسالمية ا تاعا  ت ون  بن  القرنن  الراب  عشر كالتبا،س عشبر ع ب  يبز األتبراا العثمبانين  بعبز تانبك 

 مبراطوريببة التببالحقة  ا تببع  رهعببة البباال، ت بب  ضنببم عببز، مببم التببالطن  )عثمببا  األكت مسسببك األسببرة العثمانيببة كمببرا، األكت 

كلايليبببز األكت( ع ببب  ضتبببا  اإلمبراطوريبببة الانزنطيبببة كللباريبببا كربببرليا  ضيبببم أضبببر كا ع ببب  انفطبببارات بببباهرة )فبببي بورربببة  كوسبببوفو 

 كني ولوت(.

   تمنم م مز الاباتل مبم فبفل 1402ة هطنرة ضيهما هل  تيمورليهك بايليز األكت كأسر  سهة توهو امفزا، الزكلة لاتر 

 –  1516  فالبببب  الزكلببببة  ركة مجبببزها فببببي ع بببز سببببليم األكت البببذل تمنببببم مبببم ضببببم الشبببا  كمطببببر )1453القتبببطهطينية سببببهة 

سبببليما  القببانوآ   ضيبببم أسببا   القبببوة  ( كتهببا ت لببه اةةليابببة العااسبب ي ا فوكببب  عببم لقببب  اةةالفببة  ثمبببا ا تببع  فبببي ع ببز 1517

)وزارة التربيالالالالة   بموحبببب  معاهببببزة لببببو ا  1923ا رثليببببة الأببببي سببببفقو، العببببالم اإلسببببالم  باسببببم اةةالفببببة   بببب  غايببببة سببببقوط ا سببببهة 

 .(16ص ، 2006الو نية، 

 . الجزائر في ظل الحك  العثماني:6

 .(92ص ، 2006)وزارة التربية الو نية،   :مرت اةجلا ر عبر تاريخ ا العثماآ  بأر،  مراض  ر يتة ةي كاآل 

 م(:1587 –م 1518. مرحلة البايلربايات )1.6

 بايلرلايا م  تنرار ع زة ضتم باشا بم خنر الزيم ثالث مرات كضتم فنزيانيو مرتن  كتمنزت ببب: 12تو   هيا،ة اةجلا ر 

 أ. بهاء القوة الا رية.
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  . ت رير ح  سواض  ا بر  اإلسالم .

 اة زك، اةجلا رية م  ا بر .ت. رسم 

 ث. ضم ك  مم توآك كلي يا ة نم اةجلا ر.

 م(:1659 –م 1587. مرحلة الباشوات )2.6

باشببا مب  تنببرار ر اسببة كبب  مبم: خ،ببر باشببا أر،بب  مبرات  أبببو حمببات يوسببو ثبالث مببرات  أمببا كوسببة  43تبو   هيببا،ة اةجلا ببر 

 ا ر مرتن   كهز تمنزت ببب:مططاص ضتن  الشي  ك براهيم باشا ففنررت ر اس هم ل جل 

 أ. ت زيز فترة ضنم الااشا بثالث سهوات.

  . اسفمرار اةج ا، الا رل.

 م(:1671 –م 1659. مرحلة األغوات )3.6 

أغببوات كهببم: خليبب  أغببا  رم،ببا  أغببا   4 عببز هببذ  الاتببرة أهطببر مراضبب  اة نببم الأببي مببرت حهببا اةجلا ببر ضيببم تببو   هيا، هببا 

 منزت ببب:شعاا  أغا  ع ي أغا  كهز ت

 أ. ت زيز فترة ضنم األغا بتنفن .

  . اهتزا  ن ا  اة نم نتيجة الطراعات بن  ضااط الا رية كضااط اةجيش البرل.

 م(:1830 –م 1671. مرحلة الدايات )4.6

 ،ال كهز تمنزت ببب: 29ةي أطوت فترة ضنم تو   هيا،ة اةجلا ر خالل ا 

 ،اخليا كخارحيا.أ. االسفقالت الذا   في  تينر شسك  الاال، 

  . تطاية الفواحز األسااآ  هها يا في اةجلا ر.

 ت. برك  م انة اةجلا ر الزكلية.

 ث. تأثر اةجلا ر بالعالهات باألكرلية الزاخلية كاةةارحية.

  (.1830 –  1798 . ا ور مخططات فرآتية السفعمار اةجلا ر )

 :1830 -1518العثماني  العهد خالل الجزائر . أوضاع7

  كلبم ينبم يبزكر فبي أركهبة الزكلبةلبم 
ً
 األمبر   لبك ناتب ا العثمانيبة ينبم الفبزخ  العثمباآ  فبي ا ببر  العر،ب  أمبرا مفوهعبا

 
ً
 غبلكات بعبز العر،ب  ا ببر  فبي التبا زة ال بركن األمبر ضنمب  بب  عثمبانين   كتطبميم نتيجبة ينبم ملب أ  الفبزخ  عبم ف،بال

 خنبر البزيم أخبو  ك تبلم كفاتبه  ضأبى سبيطر هم مبم ا تبلمن  ك نقبا  عنهبا  فا عبرك  للبز كا بور  سبواضل ا  ع ب  ا فنبررة األسباا 

 ثبر، اةجلا بر  أهب  فيهبا اشترا ماا،رة نتيجة ضنمه االن،واء ت   األكت  سليم العثماآ  التلطا  مم كطل  بعز   مم التلطة

 ثببر   ثزكلبة ت نبم اةجلا بر أربا   ز كاضب متبرى ت ب  اةجلا ر األمر كتوضيز استفا  ك،عز االسااآ   ع   الفزخ  منهما فع 

 اإل،اريبة  أح ل هبا عمب  يطبورك   البزايات ع بز ضأبى اة نبم مراضب  امفبزا، ع ب  كأخبذ ض ام با أخبر   ،كلبة أيبة شبأ  شبأهها

كاالحفماعيببة كته يم مببا ضتبب  الشببر عة اإلسببالمية ،ك  الفببزخ   االهفطببا،ية  الزكلببة مفطلاببات كاسببفنمات كا سستبباتية 

 مم اةجلا رل  املجفم  في م ان هم ع   بأنات م كاة ااظ االهفما  العثمانيو   ف،  ب  ا بارلية  ال  مة أك عيبالنتيج االحفما

 الا بر كاالننشبارية ببن  ريباس ت بزث الأبي ا شباك  كثبذلك النرغبوت  أبهباههم هاب  مبم ت طب  كانب  الأبي الثبورات همب  خبالت

  األخنبرة فقبز بعبز م بزك،ة باتب  يبة الأبيالعثمان بالزكلبة عالهب هم أمبا اة نبم  ع ب  للتبيطرة
ً
كالهمتبا   لركسبيا أراضبيها مبم عبز،ا

  ،ارة ع    تاعز هم االننشارية كحل  كاألموات  رسات ال زايا ف،لوا أ  بعز االثهن   بن  يرلن الذل هو الزيني الرابن كأرال

 كانب  األكرليبة كالبزكت  اةجلا بر الرسبمية ببن  ااهباتاالت أ     اةجلا بر  ضنبم فبي مااشبرة العثمانيبة الزكلبة ،ك  تزخ  اة نم ،فة
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  كلز ما كهو العثماآ  باسم التلطا  كليك اةجلا رين  اة  ا  باسم تجرل 
ً
  كضعا

ً
 ع ب  اةجلا بر  سبلاية نفا جه كان  خطنًرا ،كليا

 ناتبه ك نقبا  لتتبليم ضتبن  البزال مب  معاهبزة كفبرض 1830 تمبو   5 فبي األخنبرة بباضفالت ان هب  الأبي فرآتبا كلبن  بينهبا كالسبيما

 .(414 – 413، ص ص 2013)املشهداني، كمعيفه 

  اةجلا ر تاعية أعله 
ً
   كنا )األمراء أمنر(بمعنى  بال بايلر أك )بيگمرليك(لق   الزيم خنر بمهل العثمانية للزكلة رسميا

 التبنة كضبرل  ا هبابر ع ب  العثمباآ  للتبلطا  ك،عبيل  اةجلا بر  )كاليبة( يالبة  ت ونب  كلبذلك الاا،يشبا   التبلطا  كالعامب  باسبم

 الترثيبة اللببة فبي أطلقب  ا وهبز  بمعنبى الببر  عاألكحباق أكحاهبات مه ومبة ضبمم خاربة إل،ارة اةجلا بر  ،ارة كخ،ع  باسمه 

  العثمباآ  ع ب الع بز في أطلق  ثم اة رن أرلا  طوا و مم طا اة ع   ثم كاضز م ا  في تفال   اةجماعة الأي ع   ثم الاي  ع  

أكحبباق  البببر   االننشببارية  أكحبباق يقببات: أكحبباق    القاببوت  مببم املةفلاببة ال يوببات كبب  كع بب  اةجهببز  أرببهان مببم ربهو

    بعبز البزيم اةجلا بر خنبر ن بم (  كلبذلك91  ص 2005العتنرلي )بباموا   أك اةجهزل هو ارطالضا   كاألكحا ي...الفهانجية 

  عثمانيبة  يالبة أربا  
ً
  ته يمبا

ً
ا شباة  مبم كتألاب    1830سبهة  ل با الارآسب ي االضبفالت ضأبى  بينبر ثانبر عليهبا رأيطب لبم عتبنريا

 1991)ريمون، التلطة فيها  ع   ل  ااظ األرلين  الاال، أبهاء أك األغوات هزامص بن  مم الارسا  كانوا يسخذك   أل  فقن

 . (58 – 56ص ص 

ر بالية الافاثة  لوال أ  تزخ  القزر  كضبزث  ا  جبلة كا، ا بر  العر،  كافة أ  يتقن ت   ال،رلات األساانية كالب

ب  كشببقيقه خنبببر الببزيم  فبببي ميببزا  النابباح اةجلا بببرل. كانببا ع ببب  رأس  بفببزخ  بطلببن  مبببم أبطببات اإلسببال  اةةالبببزيم: بابببا عبببرك  التركب

 حهم ألرض ا بر . عمارة ب رية مم القررا  األتراا  يعمال  مفطوعن  في س ي  و إلنقا  م احرل األنزلك  كاالحفيا 

  أخذت كفو، ا تلمن  اةجلا رين  تتر  ع   اللعيمن  الا رين   طالاة منهما الهجزة كاإلنقا   كاإلعانة ع   ،ف  األساا

عببم التببواض  كعببم البباال،. فجمبب  الترثيببا  غمببارة هويببة  كتببزخال فعببال  كضارلببا األسبباا  حهاببا   بب  حهبب  مبب  مقببات ي اةجلا ببر الببذيم 

ا  كت ون  هوة حزيزة فبي الباال، مبا لايب  أ  ط برت الباال، مبم الفبزخ  األسبااآ  الا يب   كلبم  تبفط  ،كلبة بنبي  يبا  الفاوا ضول م

الثاات كسن هذ  اللعا       تخ   عنها الهاس  فانفيى أمرها  كأرال خنر الزيم باشبا يلقابه الابرنج "بارلباركس" رباض  اة نبم 

حلا بر بنبي ملغهببة عاربمة للملبك اإلسبالم  اةجزيبز  كأمببر ببر،  الا بر ببن  مخفلببو    فاتخببذ مبم 1519فبي القطبر اةجلا برل سبهة 

اةجليرات الطببنرة كأهبا  عليهبا حبزارا كهلعبة ي فربي كراءهمبا مرسب ى ا زيهبة. كهنبذا تنشبأت مزيهبة اةجلا بر ك،تبط  فبي مبزة هليلبة 

طا  سببببليما  القببببانوآ  ضببببم ا   بببب  التببببلطة حببببزا سببببلطاهها ع بببب  كامبببب  البببباال، الأببببي أرببببا   تببببزع  البببباال، اةجلا ريببببة  كهابببب  التببببل

 .(57، ص 2001)أحمد، العثمانية  كوالية ممفا ة 

 . عاملية الدولة العثمانية:8

  لببببم  عببببز ههبببباا فببببي التياسببببة الزكليببببة أيببببة متببببألة ال  عنببببي العثمببببانين   كهنببببذا حبببباء االنقتببببا  األكر،بببب  1596ضأببببى عببببا  

  لفبببا  اإلمبراطوريبببة الركمانيبببة ا قزسبببة  ضيبببم كعبببز كببب  كاضبببز منهمبببا أ  اة ارببب  ببببن  شبببارت اةةبببامك كفراآتبببوا األكت  ثمررببب ن

 .(2002)اينالجيك، يتتهار ك  القو  األكرلية ضز الزكلة العثمانية لطاةي العثمانين  

 . (332 – 317، ص ص 2002. أ   محطات كرونولوجيا الدولة العثمانية: )اينالجيك، 9

 ة في هاريا.زنطأتراا مهتشه يهاحمو  مواآئ بن -  1269

 انفطار عثما  البا ل في بافيو . –  1301

 تراا أيزيم ياف و  برحيو  كموت متعو، الثاآ   التلطا  الت جو ي األخنر.أ –  1308

 لة ف،ية عثمانية )األهجة(  تك في بوررة.أكت عم –  1327

 ر عمر باتجا  الالقا .أكت ضملة لاك   من –  1332

 ة ا بولية في  يرا .سقوط اإلمبراطوري –  1335



 عنوان املقال
 عنوان املقا
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 د. معوش عبد احلميد

 )  مي (. الافل العثماآ  لهيقوميزيا –  1337

 مانية.ضم  مارة هرة س ي للزكلة العث –  1345

 لعثمانيو  ياف و  سالونيك  كينفطرك  ع   القراما نين .ا –  1387

 بايليز األكت يافل أر نجا . –  1401

 يقو، ضملة عتنرية باتجا  أر،ت. مرا، الثاآ  –  1438

 سقوط ررليا.ك مرا، الثاآ  يخ،  سمزرفو  -  1439

 ملة بقيا،ة م مز الثاآ  ضز اسنهزر بك كلهاء الااسا .ض –  1466

 ةجا  األسو،.العثمانيو  يفوغلو  في ا –  1496

 ثماآ  ينفطر بالقر  مم نافاريم.األسطوت الع –  1499

 كت يرغم كالز  ع   الفها ت عم العرش.سليم األ  –  1512

 سليم األكت ينفطر ع   الشا   سماعي  في معرثة حالزيرا . –  1514

 ر، لإلننشارية كسقوط ثماخ كضم  مارة  ك القزر.تم -  1515

 لعثمانيو  ياف و  ،يار بنر كيخ،عو  شرق األناضوت ل م.ا –  1516

 ألكت كتو ي سليما  األكت ل  نم.كفاة سليم ا –  1520

 ففل بلبرا،. –  1521

 ألكت يافل بو،ا كي ارر فييها.سليما  ا –  1529

 لط ي م  فر،يهانز كخنر الزيم بارلاركسا أمنرا للا ر كانزال  اة ر  م   يرا .ا –  1533

 نزال  اة ر  الزاخلية بن  كلزل سليما  األكت سليم كلايليز.ا –  1559

 العثمانيو  ياف و  كانيجا. –  1600

 خالصة:

الفطببِور كاالههيبار  كمببم خبالت الف ليبب  البزهيا  راضبب  ت وينهبا كم بباهر  ضتب  ن ريبة ابببم خلبزك  فببي اة ،بارة مببم ضيبم

هو هببا  كمبببم ثببم ضبببعا ا كاههيارهبببا كسببقوط ا يمنبببم القبببوت مببم يعفببببر البببلك مبببم شبببركط بهبباء اة ،بببارة  كمبببنهم مببم يعفببببر  انفطبببارا 

مبم الابزاكة   ب  اة ،بر  الثبركة   كضماية ك ك، عم ضرى كضياض األكطا . ضيبم عبز، أهبم أسباا  النشبوء: اةجبرافيبة  كاالنفقبات

التياسة الأي ل ا الهطي  األثبر في بهاء اة ،بارات كالعبزت البذل يعفببر شبرطا ر يتبا فبي الفطبور كالاهباء. كراح اببم خلبزك  يتبوق 

ملجببز  األسبباا  الأببي  شببنر   بب  هاببوط كاضببم الت اة ،ببارة  كمنهببا: غلاببة العببر  ع بب  األكطببا   كالببف نم بطايعببة ا لببك كبباالنارا، با

 ضطوت الترن كالزعة  انقتا  الزكلة الواضزة     ،كلفن   كال لم كغيا  العزت الذل ال يق  أثرا عما ساا.

 بببا كرببب  العثمبببانيو    ببب  شبببرق أكرلبببا  ككل بببا ابببجو  أبزيبببة يفوالبببز فيهبببا الاالضبببو  للعاو،يبببة  فنتبببركا أغبببالت الدبببجو   

ل  كالرعايببةكأهباموا م اههبا ربرح اة ريبة الار،يبة  ف بم ه،بوا ع ب  ن
  با  اإلهطبا  كاألرسبفقراطية؛ لي ب   م لبه ن با  ا بواطم اة برب

ة  م عام  ه مب   الهابب
لهباس اا تتاكية اة قوق  فور  في ،كل هم الرهيِا الشرثس ي كالطق ي كغنر      أثبر مقاٍ  في الزكلة  ثما كر 

 
 
 القبببانو  ع بببضأبببى املج بببوت األرببب    ببب  مقبببا  الطبببزارة الِع ربببى كالقيبببا،ة العليبببا  ك عل

 
ريهبببا سبببيا،ة ل

  مببب  أكرلبببا الشبببرهية ع ببب  يبببز م رب

بب   كنتيجببة لببذلك  أطلببا التبب ا  العببر  ع بب  القببوات العثمانيببة ا رابطببة فببي بال،هببم ل  
بب  كالهب

 
ل  األضتببا  كاألآتببا   كالطرا ببا كا ب

ا تببلمن  كهببو الشببي  م مببز عاببز  اسببم اة اميببة العثمانيببة  كلببم يطلقببوا عليهببا حببيش االضببفالت العثمبباآ ؛ ثمببا أ  أضببز ا انببريم 

 كرا ا بأهها اة اف ة لتلطا  الزيم  كأ  امل اف ة عليها يعز ثالم العقا ز بعز اإليما  باهلل كرسوله.
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حهذ  الواح ة الشرعية فرض األتراا أنات م ع   العر   كاعفبرهم العر  أص ا  أيا، بي،اء في رف  شأ  اإلسبال  فبي 

لالبزا   لزرحبة أ  األفبراح كالليهبات كانب  تقبا  فبي العزيبز مبم العواربم اإلسبالمية عقب  كب  انفطببار أكرلبا كآشبر  فبي العزيبز مبم ا

ي ببر   العثمببانيو   ككببا  ا تببلمو  فببي شببأى الالببزا  يعفبببرك  التببلطا  العثمبباآ  خلياببة رسببوت و ربب   و عليببه كسببلم  كاأل  

 ع   الزكلة العثمانية ثالم العقا ز بعز اإليما  باهلل كرسوله.الركحي للمتلمن  الذل يج  عليهم طاعفه  كيرك  امل اف ة 

ركا ببببأ  الزكلبببة العثمانيبببة ليتببب  اسبببفعمارية  كأ  
ل
ل وا هبببذ  ا علومبببات  فيبببذثب

يفبببزخ  بعبببض العلمببباء كا بببسرخن  لِي بببوب

   فيه. الزكلة العثمانية ،كلة  سالمية ماتر  عليها  كأنها ال ن،  األضزاث في  طارها الفاريخي الذل ضزث

 املراجع: -

   مطر  منفاة النه،ة ا طرية. ذه هي الجزائر(  2001أضمز  توفيا ا زآ   ) -

 ا زار اإلسالم .    )ترحمة م مز   األرناؤكط(  لاها   ،ار1  ط تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى االنحدار(. 2002ايهاةجيك  خلي   ) -

   )ترحمة عاز اللطيو اة ارس(  لاها   ،ار ا زار اإلسالم .املالي للدولة العثمانيةالتاريخ (  2005باموا  شوث   ) -

  (  فلتطن   عما،ة الا م العلري كالزراسات العليا حامعة القزس ا افوضة.1924 – 1280(  تباريب  البزكلبة البعبثبمبانبيبة )2015  تيتنر  )حاارة -

 و   .  )ترحمة لطيو فر (  مطر  ،ار الانر للزراسات كالنشر كالفالعثماني العصر في الكبرى  العربية املدن(  1991ريمو   أنزرل  ) -

 النشر اإلسالمية.  بورسعيز  ،ار الفو    ك 1  ط الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط(  2001الطال،   ع ي م مز م مز  ) -

   مطر  منفاة اآل،ا .1  ط لعثمانية النشأة واالزد ارتاريخ الدولة ا(  2002م مو،  سيز م مز التيز  ) -

  مطببر  ،ار الوفبباء للطااعببة كالنشببر 1  ط 2    أخطالالاء ي الال  أن تفالالاح فالالي التالالاريخ الدولالالة العثمانيالالة(  1995متببعو،  حمببات عاببز ال ببا،ل م مببز ك خببرك   ) -

 كالفو   .

و  ببب  كالنشببببر   ،ار الفم(1924 – 1299ة )حالالالدة صالالالنحات مالالالن تالالالاريخ الدولالالالة العثمانيالالالتالالالاريخ األمالالالة الوامتبببعو،  حمبببات عابببز ال بببا،ل م مبببز ك خبببرك   )، ت(   -

 اإلسالمية.

م لالالالالة الدراسالالالالات التاريخيالالالالة   1830 – 1518اآ  أكضببببا  اةجلا ببببل خببببالت اة نببببم العثمبببب ( 2013ا شبببب زاآ   مسيببببز م مببببو، ضمببببز؛ كرم،ببببا   سببببموا  رشببببيز  ) -

 .414 – 413(  16) 05  والحضارية

   اةجلا ر. الجزائر العثمانية(  2005ز الوطني  تفخزم  التربية كت تن  متفواهم  )منشورات ا ع  -

   )ترحمة أضمز التعيز سليما (  مطر  ال يوة ا طرية العامة.تاريخ الترك في آسيا الوسطى(  1996ك. بارتولز  ) -

  زرسية.ا  اةجلا ر  الزيوا  الوطني للمطاوعات 1    كتاب التاريخ السنة الثالثة املتوسط(  2014ك ارة التربية الوطهية  ) -

   اةجلا ر  الزيوا  الوطني للمطاوعات ا زرسية.كتاب السنة الخامسة االبتدائية(  2013ك ارة التربية الوطهية  ) -

  زرسية.اطاوعات   اةجلا ر  الزيوا  الوطني للمالتاريخ للسنة األولى من التعلي  الثانوي (  2006ك ارة التربية الوطهية  ) -

 


