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 ملخص البحث

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ثـــحــالبص ـملخ

 :، وبعدوالصالة والسالم على من ال نيب بعده ،احلمد هلل وحده

لالحععأ  ن الدولععم  ملععة مرحلععم    ،إن املتتبععل لتعع الد الدولععم الع م نيععم  

الععنلن  ،الضعععو واالاطعع د بعععد انهضعع س عنيععد السععالوا الع ععرة ا وا عع     

  .ومدوا سلط نني  شرقً  وغربً  ،وعززوا قوتني  ، اسوا كي ن الدولم

 ،ومّثم  سب ب عدلدة هلنا التحول يف ت الد الدولعم معن الهعوة واالز  ع ا    

 سب ب  زميعم ايعي    " ملعنون بع ويف  نا املخطود ا ،إىل الضعو واالاداا

تظنيعر بععا ا سعب ب     ،بهلم اليوزب شعي  محعد محعد    " الع م ني وا ان ؤود 

  :واليت خلصني  املؤلو يف اآلتي ،للج نب املتأمر من ت الد الدولم الع م نيم

و ن جي عً  غعم متحعد     فهعدان الوحعدة الريرلعم يف ايعي  الع مع ني،      -1

 . احت  ًا فيرلً  ال ميين  ن ليون بينه وبا عص ب ت اللصوص فرق

إن مجعيم االحت   والرتقي اختنت من ا مراس والضب د احملروما من  -2

الرضعععيلم واملزّلعععم العسعععيرلم رالت لل عععروا واين لععع ت، فطعنعععوا بنيععع   

 .كبد الوون العزلز

انعع ؤود  ععم قععّوة الدولععم جتعع ه جترلععد ا انعع ؤود مععن سععالحنيم،  ن ا  -3

العروم والبلاع ا، ازنيععزلن ب لبومبع ت، واملسععلحا ب لعدني مية و حععد      

 .   وات السرك والهت 

ترك ا انع ؤود املعسعير والتحع قنيم بهعرا م ومعدا ننيم ليعدافعوا ععن         -4

مسعع كن نسعع  نيم و وال  ععم، واننيععزام ايععي  قبلععنيم كعع ن  لضععً  مععن   

 .  سب ب اهلزميم

عيعم االحتع   والرتقعي معن تططع ت و سعراا ومي لعد        م  ق مة به مج -5

 .او الدولم الع م نيم وجي ني  مم   فعني  إىل اهلالك واهلزميم
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 ملخص البحث

In the name of Allah The -Merciful, The Ever-Merciful 
 

 

Abstract 

Praise be to Allah, peace and prayers be on prophet Muhammad 

(PBUH) The Follower of the history of the Ottoman Empire notes that 

the empire became weak and degraded after the era of the first ten 

Sultans who established the entity, supported the power and expanded 

the authorities of the state east and west. 

There are numerous reasons that resulted in this transformation in 

the history of the State from power and prosperity to weakness and 

inclination. In this study titled: Reasons behind the defeat of the 

Ottoman and Arnaout army” prepared by Captain/Ahmed Hamdy, the 

reasons of the declination of the last days of the Ottoman era are shown 

and summarized as following: 

1- Loss of the united thinking in the Ottoman army, which makes no 

difference between such an army and thieves gangs. 

2-  The Society of  Union and Progress took advantage of the officers 

who lacked the armed honesty to generate evil and crimes to stab 

the cherished nation. 

3- Disarm the Aeronauts of their weapons, as they were the power of 

the nation against the Romans and Bulgarians who were armed with 

explosions, Dynamite, and the most modern weapons to kill and 

torture. 

4- The Arnaouts left the army to defend their villages, women, and 

children, and the defeat of the army became a reality. 

5- Committee of Union and Progress had several conspiracies, plots 

and plans to bring the Ottoman Empire down with its army. 

 
 



 

 

 

  :ا ق ئدديف حم م ددت ا وحل  دديف احلمددهلل ا اتحددوحد  لددهللا  واحلدد و  احلمددهلل  ا  دد    
  أمحهللا سبح نه عوى ( )ژ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ ژ

أسدل ه   لحن توفيقه   ك  ت عونه   عوى م  منّ  فوح به عوي  من إجن ز هلذا ا بحث 
 . سبح نه أن  وقبوه مين   جيعوه ن فع ًًًً  إلسالم  اتحومني

منن  : "ا ق ئدديف ملسو هيلع هللا ىلص أصددوو  أسددوت عوددى اتبعددوع ملمحددن  وعدد تني  نبيحلدد  ممددهلل   

صنن إ يكننمعر ما فكننئ كعننئك مل جت كننما ت اننوفه مننئ وعئك مل نن جت كننئ  مله كنن          

ال يشع  ههلل م  ال يشع  ":    ا ق ئيف أ ض ( )"حتى و فه أ عر قو كئكأمتمل 

 .( )"هكّ ئس

 عمددال هددذا ا حلاددومي ا   اددن مددن ا قدد تن  ا حددحلن  اتقددهللم ادد    ا  دد   مق  ندد ًً  
ا    ا هللعوات إىل  ا هللي ا ع  د    إىل أمدو ا ل  يدن  ف مد  ا ودذان ألحدحل  تد بي    كد ن         

 موع مدد   سددحلهللاًً بعددهلل اا تعدد ىل حم محددلتو ا وعويميددن  فين اريدد  اا عددين  ددل ا دد او       
 . ب  احن  ا ع فين

كم  أتقهللم بف ئد شد  ي  ز  ديف المامدو اسدو لي ا ف ملديف ات د ه عودى  دذا         
ا  س  ن ااسو ل ا هللكوومل  وسف بن عوو بن ملابع ا اقفو ا دذي كد ن  ده ا فضديف بعدهلل اا حم      
ا ويدد ملي هلددذا اتوملددول   تددو اى م مددن ااشدد اه عوددى ا بحددث   ا  ددل  ز ددهللا حم إبددهللاو  

                                                 

 (.7)يب ههمرجت آية ( )
مجت 991 / هملس وجت حتقمن  عناما هنؤ ن فآ فآنن فاجت م اسنة هك انئكةجت بن ف جت آ       : أمحو ب  ح بل ( )

 .جت فصحح  هنؤ  فآ15 5ب قر 11 ص /9ج
هكسننن  جت وا مننن  هكشنننم  أمحنننو اننناو   ننناجت مابانننة مانننا ى هكبنننئبا ه  ننن جت هكقنننئه  جت   : أبنننمل  هف  ( )

 ة هنحئ ين  هكانحمحةجت   جت فصحح  حممو  ئص  هكوي  هنكبنئ ا   ا سن  101ص/ مجت ج 99 / آ

 .1 4ب قر   70ص /4هملعتا هإلاالماجت ب ف جت آ



 

ا قيّمه   توزي  ته ا حهلل هللة  مم  كد ن سدبب ًً حم إم مده  إ  ازده هدذا ا ادوملة          موحوظ ته
عودى سد ع ت ااشد اه ا  ،يدن  بديف كد ن  حدوقبوين حم بيوده          –لفظده اا   – ا  قوا  

موى قاهللته ب يف لف  ة  ت   ت  فين اا اا عحلّو  عن مجيع زمالئو من طوبن ا عودت  دل   
 . حم عومه  عموه   أن اهللا بواف  ا احن  ا ووفيد ا  او   أدعو اا أن  ب ملك 

  طيدديل أ أ ضدد ًً  حلدد  أن أتقددهللم ي  دديف شدد  ي  إموحلدد نو  حددع دتو اتحل ق ددني    
ا   اني ا وذ ن تفضال بقبدو  محل ق دن  دذا ا بحدث  تقييمده  فود م  مدين  افد  ا دهللع ة          

 .  ا وقهلل   

 ال  فددوتين أن أشدد   ز معددن أم ا قدد ك م ددن ات  مددن ا دد  أت لدد  أ ا ف صددن   
تواصون دملاس تو ا عوي   مماودن حم إداملة ا  معدن   عمد دة ا هللملاسد ت ا عويد    عمد دة       

 .كوين ا    عن  ا هللملاس ت ااسالمين   ملئيس قحت ا و مل خ

أ  كال حم  دذا   ا     موصو    يف من قهللّم أ عون  أ  ناح   أ  أف د بقوييف 
 . ا بحث  فو ت مين ا هللع ة اخل      أسل  اا أن جي   ت عين مجيع ًً  ل ا  او 

 أ لاًً  فإن لقق   ذا ا هللملاسن ات زو في   فدذا   مدن توفيدد اا  لدهللا      
 إن لادديف  طددل أ  نحددي ن أ  تقاددل أ  ز دديف  فددذ   مددن ا  دديط ن  مددن نفحددو       

 .  أسولف  اا محله 

أن احلمهلل ا ملبّ ا ع تني   صوى اا عوى نبيحل  ممّهلل   عوى ت ده   ت   دعوان  
 . صحبه  سوات

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمـــة البحـــث
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 ب 

 

 مقدمة البحث

 مقدمة البحث

إّن احلمددهلل  حن دمددهللس عينددونستغ عينددوعوذسحن عينددشر ردد    دد   ددذع       

 أيونددت حن ع دد  تددسم ل أ،م نتدد حن  دد   مددهللس ا  مددي  لدد  نددغحن ع دد   لدد            

 .عأ مهلل أن ال إنغ إال ا حن عأ مهلل أن حممهللا ،بهللس ع تشنغمي ه دي نغحن 

 حن( ) ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژ 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 

 حن( )ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژ 

 . ( )ژٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

حن مإن انو   خ هش راكدذ  ام د حن ع ندوشدر ثذا مد  احللد  يحن      أ   رنهلل

عهش  وو ح نك  يمشض عثعسري عإصديححن ممد  لديف صدو  ثغ ثأدذأ أ دهللا        

احلسددد  حن  مدددد ام دددا عانبدددنشب اننددد رأ حن عثندددذو انندددت  عانأدددشاي  انو ، ددد  

ٺ  ٿ  ژ : موو أق نت   تغ اننظ  عاننرب حن ا وثد ال نأدشف احلدق تدب  يغ عثند       

 أشف ،تدغ ارد    . ( )ژٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ 

ظ هذس ال  ز هلل ، ى ألب   ،  ام  م عانهللعفحن  مد إر هش ":  أهلل وغ مد ل هللعن 

حن عر طتدددغ يظدددذ عوأسدددقحن عثن سددد  ن ك  تددد ل   ..عانندددشارق  ددد  انأدددذعن امعف 

                                                 

 (.01 )آل عمران، آية  ( )

 (. )النساء، آية  (1)

 (. 0 - 00)األحزاب، آية  ( )

 (.0 )القمر، آية  ( )



 
 
 
  
 
 
 

 هـ9231تأليف اليوزباشي أمحد محدي  -أسباب هزمية اجليش العثماني واألرناؤوط 
 م9111/هـ9281 – م9881/هـ9232حمب الدين اخلطيب ترمجة  
 دراسة وتحقيق 

 

 

 

 ج 

 

 مقدمة البحث

 مدد  احلكم  ع،ذ قحن عجهلل ذ ردنن  ندهلّل    مد ع ب د م  دقسقحن ممش نذنك أصس  

 .( )"، ش م  عل سق

حن ممش ( )إن ار  ل هللعن ،تهلل   جن  ن هللعف أ،م  ا طبسنس  ك م خ ص

إرا اتدو كم   ": مل  تس أن  ذرط ،مذ انهللعن  هدذس رببسند  اك دكحن إر  أدشف    

طبسن  اك ك    اإليوذاد ر جملهللحن ع صشف انرتو عانهلل، حن أقب د  انهللعند  ، دى    

 . ( )"اهلذم

م يسددد     دددل أن انهللعنددد  دل ددد   ذ  ددد     إّن اكووبدددت نوددد   خ انهللعنددد  اننث 

انلددنو عاإلدبدد د رنددهلل ايألدد س ،مددهلل انندديط  اننبددذ  امعا دد حن انددذ        

أ تددشا كسدد ن انهللعندد حن ع،ددزاعا قشثمدد حن ع ددهللعا تدد ب يم   ددذق  ع ذردد حن عّ دد    

ث   خ انهللعن     انأدش  عاالادهد   إ  انلدنو     مد أتب ب ،هلل هلل  هلذا انو شف 

 أددهلل وم   مددد نسدد ل عام ددزاب اننددذ  حنعثنث  ظمددش  ا م: عاالدددهللا حن ع تمدد 

أتددب ب هز دد  ا ددس  "اكخبددشد اكنتددشن رددد  عهددذا. مجنسدد  اإلودد د عانرتقدد 

رأ ددا انسشار  دد  أدددهلل دددهلليحن  شجلددب هددذا ا  يدد      "اننثمدد ي  عام يدد  عد 

 .اكونلذ    ث   خ انهللعن  اننثم يس 

 : للدراسة والتحقيق املخطوطأسباب أختيار 

حن اكخبدشد إن ّ د  اننهلل دهلل  د  امتدب ب اندت دمندول إ  اننت  د  رمدذا         

انتأدد د  مددد عانأسدد م رهلل اتددوغ عوأسأددغحن ع كددتل أن أمجدد  هددذس امتددب ب  

 : اآلثس 

                                                 

الشدادي، بيت الفنونن والللونم وااداب،   سالم عبدالاملقدمة، حققها وقدم هلا وعلق عليها  ( )

 6 - 2ص / م، ج1002/ الدار البيضاء، ط

 180ص/ املصدر السابق ج (1)

  18ص/ املصدر السابق ج ( )
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 د 

 

 مقدمة البحث

أن اكؤندددو انسشار  ددد  أددددهلل ددددهللي كددد ن  ددد ههللا ن  دددهللا  اندددت     -1

 .خمبشطغ  مد ركذه  

انودد   خ احلددهلل    مددد  دد  أهددا عأدص اكصدد د  انو   سدد   خبددشد نددهلّل اك -2

 مددد م   ون ددق ر نهلل اتدد ل اننثم يسدد  عث   مدد   مدددسعاكن صددذحن عص صدد  

 . ت طق انب أ ن عأع ر  عانعذب ،   

 ّكدددز اكؤندددو ، دددى ام دددهللا  اننس تدددس  عاننندددكذ   عاالجوم ،سددد       -3

 .انعذب مد   انت ص  ب  احلذعب اننثم يس  مدسعانوكذ   عانثأ 

عأتذا  ع ك  هلل مجنس  اإلود د  كبو اكؤنو انتأ ب ،  خمبب ل  -4

 .عانرتق 

عجّلب كثريا    اكع نب ل انت ركذهد  اكؤ لدشن يأدي ،د  انلدب د       -5

 .انعذب مد أتب ب هز   ا س  اننثم ي   مد اإلو د   

أتددب ب هز دد   مددد أمصددب ،دد  امتددب ب عاننشا دد  احلأسأسدد  عاكددؤ ذ     -6

 .انب أ ن مد ا س  اننثم ي  عام ي  عد 

 مدددد انذ دددشا اكبممددد  نو دددشف رندددا انأسددد دال عانلدددب د  أتددوب ر مدددكّ  -7

 .عجغ ريدها يفا س  اننثم ي     عال ما ع بما نهللعنوما إ  أ،هللاس 
أ،بى صش   ك     ععاجل   ،  انبدذص اك وش د  عامتد نس  اكخ د،د       -8

 .انت    توم  مجنس اإلو د عانرتق  نإلط    مبن م  ام ي  عد

ا دس  اننثمد ي  عمجنسد      مدد  ل عانلدب د  ركذ أمسد س ،دهللد  د  انأسد دا     -9

اإلو د عانرتق حن إجل م  إ  اكهللن عانأذى عانب دهللال اندت أ و ومد  اكصد د      

 .انب أ ن مد عاكذاجت ،تهلل احلهلل   ،  انهللعن  اننثم يس  ع ذعرم  

إجل م  جهلل هلل  ن هلل ات ل انو   س  احلهلل ثد  عاكن صدذ حن    خبشد نهلّل اك -11

عانصدذا، ل اندت جدذل رد  انهللعند         سد    أد  انلدشس ، دى ام دهللا      

  .اننثم يس  علصش م حن عمل ثبذ إنسم  اكص د  عاكذاجت املذى
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 ه 

 

 مقدمة البحث

مبوا وون ر لودي      وحتقيقو   ودراسوض   طخوونط وقود اقضضوت يبيلوة  ولا امل    

 .قسم للدراسة، وقسم للضحقيق: من مصادر علمي ة أن يقس م إىل قسمني

 : مباحث على النحو اآلتي أربعة فـيويقع القسم األول 

 .الدولة اللثمانية قبيل حرب البلقان: املبحث األول
 

 :   ويحياة املؤلف أمحد محدي، ووناولت : املبحث الثاني

 .امسغ عينبغ -

 .عظسووغ -

 .اجت ه ثغ اننس تس  -

 .عم ثغ -

 

 :   وي، حياة امللر ب حمب الدين اخلويب، ووناولت : املبحث الثالث

 .امسغ عينبغ -

 .ع  يثغ، ش غ  -

 .جمشدس ع دعدس انن مس  -

 . ؤنو ثغ عآ   س انن مس  -

 .عم ثغ -

 

 : الضلريف باملطخونط، واشضمل على املنضنعات الضالية: املبحث الرابع

 .اتا اكخبشدحن عينبوغ إ   ؤنوغ -
 .رس ن  شجلش،غحن عتب  ثننسوغ -
 .،ذض اك د  انن مس  مد  تمجغ  -
 .عصو ينخ  اكخبشد -
 . تمج انو أسق -
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 املبحث األول

 الدولة العثمانية قبيل حرب البلقان

مبرحلةة صيةي ة ع ص ةد الاةلعاد ص ةد ا ميةد       مرت الدولة العثمانية 

 ( )مثة  وةارات اليةرا وا  ة      ،الثاني نتيجة لألخعار الكثرية الة  واه تة   

 حيةة  اسةةعو اوواهتمعةة  الةةدوو ابورويفيةةة ع مةة  ر ( )وكريةة ( )واهلرسةة 

وأهم ةةا  ( )مم781 صةةامم  سةةعو اوقةةامم لثلةةا الةةدوو ابورويفيةةة يفاىهتمةةا   ةة  ا  

وذلةة  ل  ةة  اااةةا      ( )اةةا والوماةةا وأاانيةةا وليعاليةةا  روسةةيا ولرتلةةفا و رن 

وماةللة اسةةتقاو ال اسةوة واهلرسةة     ،الت ديديةةة"أندراسة  "ااتعلقةة مبةةةكرة 

وةة   (8)وطل ةة  مةةد ص ةةد ا ميةةد مةةوط هةةةق ااوةةاط  اسةةتقاهلا   (1)ويفةةاا ال لرةةار

واحتل  روسةيا  . (2)واستمرت حنا صامم  ،(7)مم788 / هة 2  ُأصلو  ا را ع 

 اسةةعو اووقاريفةة  الةةدوو ابورويفيةةة صلةة      (  )رومانيةةا وغاتلةة  حنةةا الةةداناا   

 الدولةةة العثمانيةةة ،وةة  لد (  )مم787 يوةةاير  ،هةةة  2   ةة   اسةةعو اومشةةار  

                                                 

 .31 ص - م991  -القاهرة  -العثمانيون يف التاريخ واحلضارة : حممد حرب ( )

 . 9 ص - م999  –القاهرة  -معجم الدولة العثمانية : حسني جميب املصري ( )

 .31 ص - املرجع السابق: حممد حرب (3)

 . 9 ص  - م999  –القاهرة  -ني ادراسات يف التاريخ العثم: سيد حممد سيد (1)

 -م  99  –القااهرة   -  ج –ترمجاة برياري السايا ي     -تااريخ الدولاة العثمانياة    : روبري مااناان  ( )
 91 ص

 . 9 ص  - املرجع السابق: سيد حممد سيد ( )

 –الريااا   -  ط –الدولااة العثمانيااة يف التاااريخ ااسااثمي احلاادي   : إمسا يااأ د ااد يااا   ( )

 . 9 ص  - م 99 

 - م9 9  –القاااهرة   -العثقااات بااني الدولااة العثمانيااة وإقزاايم احلجااا       : فااا ق ب اار الصااوا    (9)
 .  ص

 . 3 ص -املرجع السابق : حممد حرب (9)

 . 9 ص  -املرجع السابق : إمسا يأ د د يا   (1 )

 .  ص  -املرجع السابق : فا ق ب ر الصوا  (  )



 
 
 
  
 
 
 

 هـ9231تأليف اليوزباشي أمحد محدي  -أسباب هزمية اجليش العثماني واألرناؤوط 
 م9111/هـ9281 – م9881/هـ9232ترمجة حمب الدين اخلطيب  
 دراسة وتحقيق 

 

 

 

4 

 املبحث األول

 الدولة العثمانية قبيل حرب البلقان

ول
أل

م ا
س

لق
ا

 :
سة

را
لد

ا
 

واسةتعاص  ااحةراا انتيةارت صلة  روسةيا      ، ( )مد الد ا  لىل اهلجةامم   حتال 

حنةةةا لى أد اافاهئةةةة حةةةدو  مةةةد ق ةةة  روسةةةيا حيةةة  غقةةةدم       ،( )ورومانيةةةا 

ذلةة  لىل اىسةةتياي صلةةي مةةدد     ىوأا ( ) استاةةل  العثمةةانياد  ، ( ) اسةةعو او

    – هةة  2  ىل غاقية  هدنةة أارنةة ع    ل  ةهب ااتخيماد .( )صثمانية م مة

يةةد روسةةيا يفالتقةةدمم  ، يفعةةد غ د(8)معاهةةدة سةةاد سةةتيفانا  ، وةة   (1)مم787 يوةةاير 

يفاسةتقاو ا  ة  ابسةاا    واصةف    (2) اا ة  الاةلعاد  ، (7) سةعو او واحتاو ا

اىسةةتقاو الةةةاغ  ع كةة  حكامةةة وحيةةل  صلةة   ،ويفةةاا اليةةرا ورومانيةةا

وسةةيعرت روسةةيا صلةة   ،  (  )و قةةدت الدولةةة العثمانيةةة يفلراريةةا   ، (  )ماةةي ية

  .(  )يفعض مواط  أل انيا 

                                                 

 . 9 ص  -املرجع السابق : إمسا يأ د د يا   ( )

 .13  - 1 ص - املرجع السابق: حممد حرب ( )

 .93 ص  -املرجع السابق : سيد حممد سيد / 13 سه، صفن (3)

 . 9 ص  -املرجع السابق : إمسا يأ د د يا   (1)

 .13 ص  -املرجع السابق : حممد حرب ( )

 .  ص  -املرجع السابق : فا ق ب ر الصوا  ( )

 /   3ص -م 111  –القااهر    – التحفة احلزيمية يف تاريخ الدولة العزية: إبراهيم بك حزيم ( )

يف دصااوا التااااريخ  : د ااد  يااادالرحيم مصاا ف    /  3 ص  -املرجاااع السااابق  : حممااد حاارب  

 – املوساو ة العربياة امليسارة   : وحمماد فافيق  ربااا    / 11 ص -م 993  –القاهر   – العثماني

 .91  ص - م  9  –القاهرة 

 . 9 ص  -املرجع السابق : إمسا يأ د د يا   (9)

 .111ص - م 11  –القاهرة  -احلدي   تاريخ العرب: حممد حسن العيدروس (9)

 -املرجع الساابق  : د د  يدالرحيم مص ف  /   3ص -املرجع السابق : إبراهيم بك حزيم (1 )
 .91 ص  /املرجع السابق : سيد حممد سيد / 11 ص

ااساثمية   تااريخ الرياعوب  :  يادالعييي سازيمان ناوار   /   3 ص –املرجع السابق : حممد حرب  (  )

 . 1 ص  -م  99  –بريوت  -( مسزمو اهلند -الفرس–األتراك العثمانيون )

م تياة األلزاو    –دولاة إساثمية مفااى  زي اا      الدولاة العثمانياة  : لريناوىا حممد  يدالعييي (  )

 .  9 ص - 3ج –م  99  –  ط –القاهرة  –املصرية 
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وخةةةا   ( ) ونتيجةةةة  ةةةا  الةةةدوو ابورويفيةةةة مةةةد سةةةيعرة روسةةةيا ااوفةةةراة  

وخشةةةية  ( )ال اسةةةفار والةةةدراني  لألسةةةتانة والا ةةةاو لىليفريعانيةةةا مةةةد احتاهلةةةا 

وكةاات  ،  ( )حةد  حتةالث واوةي رةد روسةيا      ،الوماا واجملةر مةد هةةا التاسة     

را ابورويفيةةة غوشةةب لةةاى أد اااتشةةار اباةةاني يفاةةمارر صقةةد مةة  ر يفةةرل      ا ةة

اىغفةةةال صلةةة  غقاةةةي  أمةةةار الدولةةةة العثمانيةةةة يفةةة  الةةةدوو         ومت  يةةة  ( )مم787 

ويفةل  كةاد ااة  ر سة  يفا ع صةدمم سةقاو الدولةة العثمانيةة صلة  يةد           .( )ابورويفية

مةد أهة  ابسة اا الة  أات      كةاد  يفيد أد الااق  أو   أد مة  ر يفةرل    .(1)روسيا 

 .(8) لىل لرعا  الدولة العثمانية وغفتي  أماك ا ومد و  سقاط ا

حيةة   ، قةةد ك ةةرت ابطمةةا  ابورويفيةةة يفيةةارة هليةةة يفعةةد هةةةا ااةة  ر

صةةامم  مةةد خةةاو لصةةاد  ايت ةةا    (7)اسةةتعاص   رناةةا الاةةيعرة صلةة  غةةان     

وةة  اسةةتعدت للاةةيعرة صلةة  مةةراك  وموةةاط  ع تةةرا أ ريقيةةا         (2)مم 77 

 .(  )ووسع ا 

                                                 

 .3  -  ص  -املرجع السابق : فا ق ب ر الصوا  ( )
 . 9 ص  -املرجع السابق : إمسا يأ د د يا   ( )

 .91 ص  -املرجع السابق : سيد حممد سيد (3)

 . 1 ص  -املرجع السابق :  يدالعييي سزيمان نوار (1)

 . 1 ص -املرجع السابق : د د  يدالرحيم مص ف  ( )

 .9  ص  - م991  –بريوت  -واملريرق العربي  الدولة العثمانية: حممد دنيس ( )

 . 1 ص -املرجع السابق : د د  يدالرحيم مص ف  ( )

 . 1 ص -املرجع السابق : د د  يدالرحيم مص ف  (9)

 –والدولاة العثمانياة    الي اود : د اد ناورى النعيما    /     ص - املرجع الساابق : روبري ماناان (9)

 . 1 ص  -املرجع السابق :  يدالعييي سزيمان نوار /  1 ص  -م 999  – مان  –  ط

 . 9 ص  -املرجع السابق : سيد حممد سيد (1 )
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وصل  مير صامم  ،( ) أما يفريعانيا  قد استعاص  الايعرة صل  قربص

حبجةةة ماةةاندة الدولةةة العثمانيةةة رةةد الثةةارة العرايفيةةة ا عةةرية صلةة    ،مم 77 

 .( )ميا  ا 

و ةةةةةريفيا وال اسةةةةةوة  ( )،ويفةةةةةدأت سةةةةةيعرت الوماةةةةةا صلةةةةة  سةةةةةالاني  

 .( )واهلرس 

واهتم  أاانيا يفااضاي  وخعاو الاك  ا ديدية يفيو ا ويف  الدولة 

  يفلاانيا  رح هلا يف واي خط حديةد يفة    واا كاد ص د ا ميد يث ( ) العثمانية

ويفالفع  قامم ابااد يفإنشةاي خةط سةكة    ، (1)يفرداا وقانية حت  ا ليخ العريف  

وصلةةة  الةةةرت  مةةةد أد  .  (8)مم721  وأ ةةةاق ع"قانيةةةة –أسةةةك   ةةة ر  "حديةةةد

الاةةلعاد وهةةد ع العاقةةة مةة  أاانيةةا ل ةةااة لدولتةة  ع كةة  الضةةرط ابورويفةةي   

لكو  كاد صل  حةر وراقب هةق العاقة وط يعةة مشةاري  الاةك      ،صلي ا

غقريفاا مةد   ،ويفعد أد صلماا يفكشث الالعاد بطماص   ،ا ديدية ومرزاها

  .اىحتاا والفقي أصداي الالعاد

                                                 

 .3  ص  -املرجع السابق : حممد حرب ( )

 Bernard , Lewis: The Arabs in History/ 3  ص –املرجع السابق : حربحممد  ( )
, New York 1950 , P.173 . 

 -م 9 9  –  ط –بااريوت  -مؤسسااة الرسااالة  –السياسااية ماارارات  : السااز ان  يداحلميااد (3)
 .9  ص

ص  -الدولااة العزيااة : حممااد فريااد بااك ا ااام  / 19 ص  - املرجااع السااابق: روبااري ماااناان (1)

33 . 

 .9  ص -املرجع السابق : السز ان  يداحلميد ( )

 .   ص  /املرجع السابق : حممد دنيس ( )

 . 9  ص  - 3ج -املرجع السابق :  يدالعييي الريناوى ( )
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 قةةد صملةة  كةة  مةةا ع وسةةع ا مةةد أهةة  الاةةيعرة صلةة       أمةةا ليعاليةةا 

واةا   غاةتع  الاةيعرة     ي ،ة يفالوا ة هلةا ع الشةماو اب ريقة   ااواط  ا ياي

و  . ( )مم  2 اسةتعاص  احةتاو لي يةا صةامم      ،صل  غان  نتيجة لا    رناةا 

غكد ابطما  اآلورويفية هي ااشكلة الاحيدة التة  واه ة  الدولةة العثمانيةة     

ا ركةة الية يانية يفيةارة وارة ة ع      ولكد ك رت ،ق ي  حروا ال لقاد

و شةةل  طععةةات  ،يفاار ةةااالةةةى وقةةث هلةةا  ،ص ةةد الاةةلعاد ص ةةد ا ميةةد

اىحتةةاا والفقةةي وأورويفةةا والي ةةاا واليةة ايوة ققامةةة وطةةد قةةامي للي ةةاا ع       

ونتيجة لةل  حاول  هةق القاى يفةو ك  ما ع وسع ا مد أهة   .  ( )  لاع 

 ل ةة ط  ،حتةة  اسةةتعاص  صزلةة  ،القضةةاي صلةة  حكةة  ص ةةد ا ميةةد الثةةاني 

لية ياني وخا ةة يفعةد احةتاو     ال اا مفتاحيفةا  يمةا يفعةد أمةامم هةةا ااخعةط ا      

  .( )يفريعانيا لفلاع  ولصاد اىنتداا الربيعاني صلي ا 

كمةةا وقفةة  القةةاى ااعاايةةة  كةةة  ص ةةد ا ميةةد الثةةاني يفاار ةةةاا        

 ( )لفكةةةرة ا امعةةةة اقسةةةامية التةةة  هةةةد   لىل وحةةةدة العةةةا  اقسةةةامي     

يفاار ةةاا لل ركةةة اىسةةتعمارية والتةةدخ  ابهةةو  ع      ص دا ميةةد ووقةةا 

وغاحيدق وغع ي  اقسامم يفيارة غاةاير التعةارات    ( ) ئاد العا  اقسامي 

للاقةا  أمةامم ااشةكات واليةعايفات      (1) العااية وى    التعالي  اقسامية

                                                 

 .1  ص  -املرجع السابق : حممد دنيس ( )

 .   ص  -املوسو ة العربية العاملية  ( )

 –املؤسسة العربية لزدراساات والنريار    – يداحلميد وفزس ني السز ان : رفيق فاار النتريه (3)

 .9ص -م  99  – 3ط

 . 9 ص - م 11  – ال ويت –تاريخ العرب احلدي  : وآخرون ي يداملالك التميم (1)

 . 9 ص - املرجع السابق: التميمي وآخرون ( )

 .11 ص  -م 999  –بريوت  -  ط –ز ان  يداحلميد واخلثفة ااسثمية الس: يدنور اجلند ( )
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 الدولة العثمانية قبيل حرب البلقان
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ا
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ونةةاات الفكةةرة  ( ) وابخعةةار الةة  غااهةة  العةةا  العريفةةي واقسةةامي  نةةةار  

 وخليفة ااالم ، واستعاد ص د ا ميةد  ،ا ا ة العثمانية اقسامية دص يف

وطالةةب ص ةةد ا ميةةد مةةد اااةةلم  صلةة       .( )جبمةةاو الةةديد اب رةةان  لدصمةة   

ورتةةط ع ماةةاندة صةةدا كةة ري مةةد اصمةةاي   ،( )اخةةتا  مةةةاه    وأهواسةة   

يفكة   ولكةد وقةث اىسةتعمار رةد الفكةرة       ( )العرا وال لداد اقسامية ل 

 وع الاقة  نفاة  اصة     ،مد أه  القضاي صلي ةا  ك  ما ع وسع  ويفةو ( )قاة

 .(1)ما ُصر  يفا ركة العارانية الفكية 

مةةد خةةاو  اصةةة   مم7 2 ونتيجةةة هلةةةق ااةة مرات حةةد  انقةةاا صةةامم    

غركيا الفتاة ال  اغ مة  ص ةد ا ميةد يفلنة  ى ياةري ط قدةا للدسةتار وياةت د         

وغةةةةاىل يفعةةةةدق  مةةةةد ر ةةةةاا  ،مم2 2 أيفريةةةة   8  ةةةة  ومت خلعةةةة   .(8)يفةةةةال اا 

ابسةتانة ع كة     و  صاا لىل ،لىل سالاني  و مت نف  ص د ا ميد .(7)ا ام 

 (  ) وغةالي  مةد ر ةاا ع وقة  صيةةيب     (  )7 2 لىل أد غةاع ع   (2)حراسةة  

مةد أهة  الشةااهد     وكةاد  و ة  ووةارات   ، ااه  مشةاك  اقتيةااية ااخليةة   

                                                 

 . 11ص  -املرجع السابق : حممد حسن العيدروس ( )

 .91  –  9 ص -املرجع السابق : وآخرون يالتميم ( )

 .11 ص  - املرجع السابق: دنور اجلندى (3)

 . 1 ص  -املرجع السابق : د د نورى النعيم  (1)

 .3 1ص  -املرجع السابق : حممد حسن العيدروس ( )

 .3 1ص  املرجع السابق: العيدروسحممد حسن  ( )

 .  3ص -املرجع السابق : إبراهيم بك حزيم ( )

 .3   -    ص  -املرجع السابق : د د  يدالرحيم مص ف  (9)

 .  3ص -املرجع السابق : إبراهيم بك حزيم (9)

 .  1ص  -املرجع السابق : حممد فريد بك ا ام  (1 )

(  ) Ahmed Feroz: The Making OF Modern Turkey , New York 1993 , 
P.36. 
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 املبحث األول

 الدولة العثمانية قبيل حرب البلقان
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ااةاكف  لةرواغ       رةي صةدمم غقا  ،صل  غل  اليةعايفات التة  أحةدق  يفةال اا    

الثةةةارات  ةةة  الاىيةةةات    يوغةةةاال ،وصجةةةز الدولةةةة صةةةد ا ةةة  ايان ةةةا ال اه ةةةة    

ع  –مبااصدة اىسةتعمار   –، يضا  لىل ذل  أد ابمار أ     ( )العثمانية

  .( )اح ااخلييفاال اا لىل الوج يقااودالةيد أاصاا ان    ( )يد اىحتاا والفقي

 ( )مةةد الع قةةة الفقةةرية والاسةةعي   وكةةاد أتلةةب اصمةةاي اىحتةةاا والفقةة   

ونتيجةةة لةةدصاغ   لىل التفيةة ، أاإ ذلةة  لىل ك ةةار ا ركةةة العريفيةةة   ةةدو      

خا ةةةة يفعةةةد أد أكةةةدت حكامةةةة اىحتةةةاا   ( )مشةةةكات يفةةة  العةةةرا والةةةفر

ع ااقايف  رأى العرا أد اق اح ع العرويفةة ولحيةاي    .(1)"والفقي سياسة التفي 

وسةيعروا صلة  مقاليةد     (7) اقةث اىحتةااياد ع وهة  العةرا    ،  (8)الثقا ة العريفيةة 

واصمةةةاا  ،وأقيةةةاا العةةةرا والعرويفةةةة . (2)ابمةةةار ع الدولةةةة ع كا ةةةة اجملةةةاىت 

                                                 

 . 1 ص -املرجع السابق : حسني جميب املصرى ( )

 -( 1 9  – 919 مساارية املرحزااة األون لزن ضااة العربيااة  )احلراااة العربيااة : ساازيمان موساا  ( )
 .  ص - م  9 لينان 

 .  ص  - م 99  – جدة - سري العثمانيون وح ومة اآلدارسة يف: حسن العار ف يوس (3)

 يتراياا باني الصافوة اليريوقرا ياة واحل ام العسا ر      : ، وفريو  د د وآخارون نوبار فوهسييان (1)

 .  ص - م 99  -بريوت  –مؤسسة األحباث العربية  –

 -املرجاع الساابق  : حمماد فرياد باك ا اام      /   3ص  -املرجع الساابق  : إبراهيم بك حزيم ( )
 .1  ص 

 .9  ص  -م   9  –القاهرة  -م 1 9 انت اء اخلثفة العثمانية : د د  يدالعاا يحزم ( )

 .9  ص –املرجع السابق : حزمي د د  يدالعاا ( )

 -م  9  – م1 9 –919  يالعثماااان يالعااارب والااااك فااا  الع اااد الدساااتور   : توفياااق  زااا  بااارو  (9)
 .   ص

 -القاااهرة  –العربيااة الاايااة ماان منبااور  ربااي      العثقااات: دبااو العااي  صاافي الاادين  حممااد (9)
تعريااب  -سااث ني بناا   ثمااان اخلمسااة   : مااارى مزااي باتريااك   / 91  -93 ص  -  ج -م 99 

 .1  ص  -م 933  – القاهرة –اامأ صمو أ  -حنا  صن 
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 الدولة العثمانية قبيل حرب البلقان
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وك ةةر ذلةة  يفيةةارة    ( )وةةةة كةة رية صلةة  حاةةاا العرويفةةة والعثم   التفيةة  يفيةةار 

وار ة ع الاق  الةى كانة  الدولةة العثمانيةة غااهة   ية  حريفةاد رةرو  رةد         

كمةةةةا كانةةةة  ا ةةةةرا ال لقانيةةةة الةةةة  خارةةةة ا اليةةةةرا وال لرةةةةار   ( )ليعاليةةةا 

 .( )ابورويفي وروسيا صل  وه  ا ياص مبااندة الررا ( )ورومانيا

                                                 

 .9  ص  - املرجع السابق: حزم  د د  يدالعاا ( )

 .   ،   ص  -الدولة العثمانية : إمسا يأ د د يا   ( )

 .1  ص  -الدولة العزية : حممد فريد بك ا ام  (3)

 م 11  – القااهرة  – م3 9 –9 9 الدولة العثمانية  القضية األرمينية يف: حممد رفعت اامام (1)

  .1 ص -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـمبحث الثاني

 حياة املؤلف أمحد محدي
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 حياة املؤلف أمحد محدي
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 حياة املؤلف أمحد محدي: املبحث الثاني

 : امسه ونسبه

 .( )تركي األصل واملنشأ  ،أمحد محدي أفندي
 : وظيفته

مدفعيااال ا ااااحلراي ا اااق ي   ( )األول ماااال   ي ( )كاااقا دقًاااداو     ااا   

م مباار    1 / هاا  1    اانل   ( )ا عثماقيي ا ااقبع   ( )وا عشريال ا تقبع   في ا  

  .ا عربيل

                                                 

خمطوط يف مكتبة عارف حكمت  –أسباب هزمية اجليش العثماني واألرنؤوط : محدي أمحد  ( )

 .(58 -54)الورقة رقم  – 86/069التصنيف  – 8686رقم احلاسب  –املدينة املنورة  –

وكان أهمها بلوكات اآلغاوات يف فرقة اإلنكشارية  .وحدة تنظيمية ألصحاب مهن معينة  (6)

وهي وحدة عسكرية ما زالت تستخدم يف تركيا  (.بلوك باشي)وكان يطلق على قائدها 

  .وقد قصد به لدى اإلنكشارية الوسط أيضًا .وتعين الفوج

 –مطبعة امللك فهد  –املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية : سهيل صابان

  .84ص  –م 6999/ هـ  56  –  ط
ثم خص بعدد  ،ويطلق أيضًا على املوكب ،اجلم الغفري: رتكيةالمعناه يف : اآلالي  ( )

خمصوص من اجلند ويتألف يف الرجالة من أورطتني أو ثالث أو أربع وهو الكامل ويبلغ عدد 

ويرأسه  ،الكامل من ثالثة آالف جندي إىل أربعة آالف تبعًا الختالف عدد جنود كل أورطة

مرياالي ويكون معه وكيل يسمى قائم املقام ويف الفرسان من ست أورطات ورئيسه مرياالي 

إال أنه أطلق  ،ألنه جيمع أربعة آالف رجل ؛وكان يصح أن يطلق عليه لفظ اجليش ،ضًاأي

ألنه مثلهما يف  ؛فاألوىل اختيار الفيلق ،ومثله اجلحفل ،انصرف يف الغالب إىل عموم العسكر

وهو يتألف من  ،ويصح اطالق الفيلق على آالي املهندسني أيضًا ،العدد على ما يف فقه اللغة

  .همأورطتني من

 - ط –مصر  –دار كلمات  –رسالة لغوية عن الرتب واأللقاب املصرية : أمحد تيمور باشا

  .65ص  –م   69
  .والفيلق هو اجليش العظيم ،اسم للكتيبة الكثرية السالح: الفيلق  (5)

 .   ص  –املرجع السابق : تيمور باشا
كان على كل والية من واليات الدولة العثمانية أن تقدم يف زمن احلرب عددًا من اجلند   (4)

يرتاوح بني مخسة عشر أالف وثالثني أالف مقاتل وكان من بينهم أفراد صنف املدفعية 

 ويوزعون يف واليات الدولة 

  .4ص –  ج –م 091  -استنبول  –عثمانلي تشكيالت وقيافات عسكرية سي : حممود شوكت
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 : اجتاهاته السياسية

مال ا  اضح أا ا ي زبقشي أمحد محدي كقتب هذه ا رسق ل مل يكاال  

سيقسي مال أياقر حركل اإلحتق  وا رتدي وغري  اخل يف أي مجعيل أو حزب 

وإا ا قااقرهل اااذا امل ياا   يىحااه مااد  ح اا        ،منااقهل   دو اال ا عثمقيياال  

وأياا  شااقر  يف ا عديااد مااال حروب ااق   ،و فقعاا  عااال ا دو اال ا عثمقيياال ووحاادت ق 

وإيااا  كاااقا م قمجاااقو  تحتاااق يب األتااارا      ،ضاااد اإليفااااق يب يف ا   قاااقا  

 ،ا رجعيااا ا)و اااركت ي حياااي كاااقا يي ااا  ع اااي ي صااافق  عدياااده مثااال     

بااااقع ا منااااقفع   كاااات ي  ،اجل اسااااي  ،ا ركاااال ا  عيناااال ، يي اا ااااا ي

  .( )(احملرضب ،مبنقفع ي

 :وفاته

ومل يقااى  اا  ع اار ساانل و  ه    ،مل يعثاار   مف ااى ع اار ماااق ر ترمجاال  

وساانل وفااقل وكاال مع  مقتنااق عناا  هااي مااق اكاار  يف امل ياا   املرتجااي بااب     

 . يدينق

  

                                                 

  (.9 ، 6، 8، 5،  ، 6)الورقات  –املرجع السابق : محدي ( )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالـمبحث 

 حياة املرتجم حمب الدين اخلطيب
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 حياة املرتجم حمب الدين اخلطيب: املبحث الثالث

 : امسه ونسبه

 ،حمب الدين بن أبي  التي حم حم يد بين لقيدالبن ص بين طين  ا   يب        

  (.م3881/ هي 3131)ولد يف  مشق سنة 

 : علومه ورحالته

 ،تلبى للومي  اوو  يف  مشيق   ،كنن من كقنص الك نب اإلسالم ني

وسينهم يف إششينمج ية ية     ،(م3031/ هيي  3131)سينة   سي نقو  ثم اصحتل إ  ا

ثييم ص يل إ  طيينةنمج ول ييل يف   ،وكيينن مببهين يف  مشييق  ،(النهضية الةبب يية )

ليين  إ  ( م3038/ هييي 3131)بةييم مداصسييهن وعيين ألليين الدسيي وص الة  يينش      

فة يل يف  ( م3030/ هيي  3131)ومنهين صديد البينهب      س نقو ثم زاص ا ، مشق

واش دب يي  ا ييدم اا ة يينب الةبب يية يف أوااييل اةييبب الةنع يية      .حتبيييب اعديييد 

 ،بلي  انشكل ييف يف القديب  سيقةة أ يهب     لالتدن  بأمبامج الةيبب فنل   ،اوو 

فييبددهن و يبص يبييد      (م3031/ هيي  3111)وأللنت يف مكة ال وص  الةبب ة 

وعن يال الة  نش ون لن  مشق  .و كم لل   اوتباك بنإللدام غ نب ًن (البقلة)

وفيب بةيد  ليو      .وتيو  إ اص  يبييد  الةنطي ة    (م3038/ هيي  3111)لن  إل هين  

 .فإس بب يف البنهب  ول ل حمبصًا يف اوهيبام  (م3033/  هي3118)التبشس ني 

ية ييية )وكييينن مييين أواايييل مدسسييي   (التييي حم)و ( اليفهيييبامج)وأطيييدص يل  ييي  

سيت سينواب و أششيأ اع قةية     ( يلية اوزهيب  )وتيو  حتبييب    .(الشقنن اعسل ني

 .(3)السلت ة ومك ق هن

                                                 

ص  – 5ج –م 181  – 8ط –بريوت  –دار العلم للماليني  –األعالم : خري الدين الزركلي ( ) 

دار  –دمشق  –تاريخ علماء دمشق يف القرن الرابع عشر هجري : حممد مطيع احلافظ/ 282

  .858 – 848ص  – 2ج –م 181  –  ط –الفكر 
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 : جهوده وردوده العلمية

إن سييةة ال بنفيية واإلوييالر واعةبفيية والةلييوم الييا تلبنهيين حمييب الييدين     

ا   يييب يةل ييي  صييين صًا يف اليييب  لليييى الةدييييد مييين اةبكييينب واعن  ييينب       

 . واعذاهب واوموص الس نس ة يف لدبه

ى حمففا الففدين ا طيففا بتففتلي  الكتففا بففع  ففام بففالرد علفف         مل يكتففِ 

 :العديد من احلركات نذكر منها

 : اعس ة ب التبشس موصت  ضد  -3

مل يبي    (م3033/ هيي  3118)لندمن ا  لت فبشسن سوصين و لقنينن لينم   

حمييب الييدين مك ييوي اويييدض عيين تةبضييت ليي  بييال ه ميين اعسيي ة ب التبشسيي    

  ييع ل يييل مشيييبفًن لليييى الللييينن الييا تشيييكلت ا ييي  اعييين  ليييدلم ال يييواص   

اجملنهدين السوصيني اللذين نصوا التبشسني يف مةبكة م سلون بب ن   الق ل 

  (.م3033/ هي 3118)يوس  الة  ة للى وبيق  مشق بريوب سنة 

 : موصت  ضد اةبكة الده وش ة الةنع ة -3

يف بداية الببن الةشبين بدأب ت وضحم م نم  اةبكية الديه وش ة يف   

 ،ل يينصهمفيينش م الشيي   حمييب الييدين لل دييدض و (فلسيي ني)الةينمل الةبب يية  

ومين لليي    ، منهين ول يل للييى كشي  غ ينمج  بيينابهم واطيباصهم      وال حيذيب 

م يييينلق هم حم ييييد لليييي  بن يييين بتلسيييي ني وكييييذل  مباسييييالتهم للسييييل نن  

  ييع ل ييل للييى   (م3033/ هييي 3133)لقداة  ييد ال يينش  بهييذا الشييأن ليينم    

 .(3)ك نبة الةديد من اعبننب الا تتضحم أو نلهم 

                                                 

 – 852ص  –  ج –املرجع السابق : احلافظ/ م 188  – 14العدد  –بريوت  –جريدة الزمان   ( )

القاهرة  – (حما الدين ا طيا)نفع الطيا يف سرية العالمة السلفي : سليم اهلاللي/  858

 . 88 – 28ص  –م 121  –
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 : اعندبينموصت  من  -1

ك ييب حمييب الييدين مبييننب يف لييد  ميين اجملييالب ليين ل ييب اول يين   

وفضحم حمنونتهم ل نديري اعسيل ني يف    ،ال وتس نشت اعندبونالا يبوم بهن 

  . الغنص  للى الةنمل اإلسالم وبال  الشنم 

 : وصوف  ضد اش شنص اعذهب الش ة  -1

( الب ي  حم يد  )يينمج أ يد لل ينمج الشي ةة     ( م3011/ هي 3118)يف الةنم 

( صسيينلة اإلسييالم)ولييي ل للييى اطييداص يليية   ( اص ال ببيييب)إ  مدييب إلششييأ 

و يييينو  السييييكن واإلسيييي بباص يف البيييينهبه بغييييب  ال واطييييل ميييي  اعييييذاهب  

  .اإلسالم ة اعخ لتة

كيينن موصيي  حمييب الييدين ا   ييب واضييحم ميين هييذه التكييب  اعق نيية  

 خبييب اليا كنشيت    اشتيم اعسيل ون ي ةيًن مين  يو   اص ال     " : واعق  ة ببولي  

والبييينت تدييتب يف غبفهيين   ،ومضييى لل هيين زميين وويييل   ،تسيي ى  اص ال ببيييب 

  ."تنةى من اس أيبهن ،ا نل ة

يف لضوي هن إن بةيم اعسي ةتني من ييًن يف     وأوضحم ا   ب أش  مل يقَق

ن الةل نمج اعخلدني من أهل السنة اشكشي   ، وأ ونمج إش  ناهم إ  هذه الداص

مييين  ب بيية  يييين البافضيية و ليييو  ال ببيييب اليييا يبييييدهن    هلييم هيييذا اعسيي وص   

 ،فنشتضوا لن الداص ولن اونل ب الا يبا   باكهم يف مت  ليهن  ،البافضة

موض  للب اإلس  باص النشب ا ين ر يف تلي  اجمللية ولةيل      مل يقَق: " ثم يبو 

  ."بنا ني يضةون هلن  دًاال
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بةييد أن  (م3011/ هييي 3103)لبييد أوصتييت هييذه اجملليية يف صمضيينن ليينم   

 .(3)أطدصب س ني لد 

 : ششنو  يف ششب مذهب أهل السنة واا نلة -5

انكفففا اهتمفففام الشفففيخ حمفففا الفففدين ا طيفففا با  فففافة    ا هفففود    

 :وحتقيق كتا أهع السنة ومن ذلك السابقة على دراسة ونشر

 ،ل ل للى اليدفنر لين طيحنبة صسيو  اى طيلى اى لل ي  وسيلم         -أ

حبيق   (البافضية )وص  الشقهنب الا وضةهن بةيم صيين  اعيذاهب    

الديييحنبة صضييي  اى لييينهم   يييع صييينم ب حب يييق وششيييب ك ييينب     

هيييذا  .عدلتييي  أبيييو بكيييب ابييين الةببييي     (الةواطيييم مييين البواسيييم )

الك يينب الييذض  يينو  ف يي  تكييذيب البواييينب الييا ت حييد  ل يين   

  . ملسو هيلع هللا ىلص دل من الدحنبة من فنت واششبنق لبب وفن  النيب 

 (فيي حم القيينصض بشييبت طييح حم القخيينصض   )حتب بيي  وششييبه لك يينب    -ب

وهيييو مييين أل يييم ك يييب تتسيييري   ،عدلتييي  ابييين  ليييب الةسيييبالش  

  .اةديع

  .ل ل للى ششب ك ب الش   ابن ت   ة  -ج

 ،ل ييل للييى ال واطييل ميي  الةل يينمج والييدلن  السييلت ني وتشييل ةهم      - 

 ومن لل  تذكب صسنل   لشي   اولقينش  ك ين يف مبدمية ك ينب     

 .(3)(آ اب البفنق)

  
                                                 

محد بن /  82 – 21ص  –القاهرة  –دار األنصار  –تاريخ الصحافة ا سالمية : أنور ا ندي  ( )

 –م 114  –  ط –ض الريا –عامل الكتا  –اجتاهات الفكر ا سالمي املعاصر : صادق ا مال

 –القاهرة  –أوراق متناثره يف تاريخ الصحافة ا سالمية : مبارك القحطاني/  88 – 84ص 

  .4   – 8  ص  – 5ج
  .285 – 18 ص  – 2 السنة  –  العدد  –جملة الفتح   (2)
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 : مؤلفاته وآثاره العلمية

إن اعبايييي  لسيييري  حميييب اليييدين ا   يييب آيييد أشييي  للييي  لنييين آثييينصًا    

 : وهييي  تيييد  لليييى لقببي ييي    يييع وطيييتهن أشيييوص اانيييدض ببيييييول      ،ل   ييية

وبنا لة فإن الس د حمب الدين ا   ب وآثنصه تةد صط دًا ضخ ًن يف تباثًن "

وصييدم إينبيينب   ،وصييد أضييني إضيينفنب بنيينمج    ،وفكبشيين اإلسييالم   ،الةببيي 

وشذكب مين   ."وزواين يديد  عتنه م ال بنفة الةبب ة وص  هن اوسنس ة ،ل  بة

 : هذه اعدلتنب

  .اجتنه اعوينب القشبية يف ييفيب  الةبب -3

  .تنصي  مدينة اليفهبامج بنوشدلس -3

  .لكبم موصةة   ني -1

  .طال  إاوزهب منض   و نضبه واةنية إ   -1

م  أطيحنب  صضي     ملسو هيلع هللا ىلصحتل ل ة ن  البسو   .البل ل اوو  يف اإلسالم -5

  .اى لنهم

 ييفامجًا  31أطدص منهن  ،اةديبة وهو ك نب كقري يف أييفامج طغري  -1

  .وهو ك نب مرتيم لن الرتك ة .سبااب الببآن -1

  .صسنلة اا ل اع نل  -8

  .لو النوصين ل  نن بن لتنن صض  اى لن  -0

  .سالم الغنص  للى الةنمل اإل -33

  .تةلبنب للى ك نب اعل بى من منهج اإلل دا  للذهيب -33

  .تةلبنب للى خم دب ال حتة اإلثنى لشبية لأللوس  -33

  .(3)تةلبنب مت د  للى ك نب اإلكل ل لله ذاش   -31

                                                 

 . 818 – 858ص  – 2ج –املرجع السابق : احلافظ ( )
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 : وفاته

يف  نصضيينه ، سيينةالييدين ا   ييب صبابيية ثييال  و يينشني    ليينحم حمييب 

 ،اعندييييبينو ،اعس شييييبصنيالك نبيييية والقحييييع وال حبيييييب وال حب ييييق ضييييد 

ويف آلييب أينميي  مييب  الشيي   حمييب الييدين ا   ييب   ،والةل يينش ني ،والشيي ةة

ولكنيي  تييييييييويف   ،وأ لييل مشييتى الكنتييب يف مدييب إليييبامج ل ل يية يبا  يية   

 بةد   ن   نفلة بنلة نمج( م3010    يس 13/ هي 3180 وا   33)بةييدهن يف 

  .(3)ك ن  مسريت  وااد والنشنط تنصكًن السن ة عن للت  إل

                                                 

  282ص  – 5ج –املرجع السابق : الزركلي/  812 – 818ص  – 2ج –املرجع السابق : احلافظ ( )
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 التعريف باملطخوط : الرابعاملبحث 

 : ، ونسبته إىل مؤلفهطخوط اسم امل

  اعةطخو  جاء يف صفحة عنوان النسخةة اعربةخة الخص تصخلي المنخا  خ        

، تميخخو  خخا أاب نخخا    ( )"أسخخباه مية خخة ااخخمم الرواخخاا  تا  اخخا ت    ":  خخا يلخخ  

اىل  ؤلفخخخ  يف صخخخفحة  اعةطخخخو ، تجخخخاءس اسخخخبة يف ميخخخاا البحخخخ كرنخخخوان 

، تيف الصخخفحة  "231 ةقلخخا المواةا خخ  أدخخ  دخخ      ": الرنخخوان كاخخا يلخخ   

المواةا خخ  أدخخ  دخخ  ، لالخخ  البلخخو  ": اخلا سخخة تا  ةرخخ   خخ  اعةطخخو 

 .(3)" فرمة الصحباء الساةع تالرشبي  ال اةع للفملق الساةعا تل يف أال   

تجخخخاء الرنخخخوان يف ك خخخاه  راخخخا اعطبوعخخخاس الربةمخخخة تاعربةخخخة عؤلفخخخ   

أسخخخباه مية خخخة ااخخخمم الرواخخخاا  يف ": يوسخخخل المخخخان سخخخبكم  كاخخخا يلخخخ 

تألمل المواةا خ   ": اىل  ؤلف  ةقول  اعةطو ، تأابي اسبة "احلبه البلقاامة

 . (2)"..لال  البلو أد  د   

 : بيان مطضطعه، وسبب تأليفه
تذلخ  ضخا     خمطوطخ   وضخو    ح د اعؤلل المواةا   أدخ  دخ    

الرنوان الا  تضخر  لخ ، تميخو احلخ ي  عخ  أسخباه مية خة ااخمم الرواخاا           

. تا  اا ت  يف احلبه الص جبس ة  ال تلخة الروااامخة توصخو يفا يف البلقخان    

تميو ةمان ا سباه احلقمقخة تالفرلمخة الخص     اةطو كاا ح د سبب تألمف  لل

                                                 

 (  92 ص): انظر  ( )

 . (  33 ص): انظر  (9)
 –مكتبة الثقافة الدينية  –معجم املوبطعات العربية واملعربة : يطسف إليان سركيس (3)

 .192ص –  ج –م 221  –القاهرة 
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تيقولخون  ": أدس اىل مية ة ااخمم الرواخاا  يف احلخبه البلقاامخة، حمخ  لخال      

 الخا  يف  [الفباسخ  ]تتفوق السالح ، أن سبب اهلة ة ميو ع م كفاءة لواداا 

تايخخادة عخخ د أعخخ النا علخخح ، الخخا  يف يخخ اا   يخخ  أعخخ النا علخخح السخخالح ا عخخاا 

تأاخخا أ    ،كخال  لخالوا تيقولخون   . فقخ ان الخاوالب  خ   رسخنباتنا    عخ داا ت 

فقخ ان  ":  ا السبب ا صل  لليفة ة فيفو، أكل ذل     لبمل الفبت  تالايول

 .( )"...الوح ة الفنبية    اامم

 : منهجه يف عرض املادة العلمية

 نخخ  تلةخخمن اعخخنيف  الخخا  صخخا  علمخخ  المواةا خخ  أدخخ  دخخ   يف  

 : يف النقا  ال المة"أسباه مية ة اامم الروااا  تا  اا ت "خمطوط 

، فقخخخ  اف خخخ ب ان سخخخبحاا  تترخخخاىل  (3)ةالبسخخخالة خمطوطخخخ مل يبخخخ أ  -

ك اةخخخ  ةالبسخخخالة، تاف خخخ ب سخخخلماان علمخخخ  السخخخالم ك اةخخخ  اىل  لنخخخة سخخخبأ   

، (2)(اا   خ  سخلماان تااخ  ةسخا ان الخبد  الخبحما        ): ةالبسالة، لال تراىل

 .اعؤلل أسبميا يف افس ، تمل يوب يفا ك اةةتلرل 

ا ماخخخة ااخخخ ال الخخخ الب ةمنخخخ  تةخخخ  اعن سخخخب  اىل    -اضخخخطب اعؤلخخخل  -

غخ  داوخل يف حخةه  خ      "اىل ال صخبيب للقخا ب ةأاخ     -مجرمة اإلحتاد تالرتل  

ا حخخةاه الروااامخخة، تلمسخخي لخخ  صخخ الة أت   اولخخة  خخع ا  خخةا  القخخالا     

 .( )"ن تاعسلا  علح ص ق  ا ألولةيفا  ا حةاه، تأا  أ يف  ا

                                                 

 .(33 ص): انظر  ( )

: انظر. على أن التسمية مشروعة لكل أمر ذي بال، عبادة أو غريهااتفق أكثر الفقهاء  (9)

م، 211 /ه341 /9املطسطعة الفقهية، إصدار وزارة األوقاف والشئطن اإلسالمية، الكطيت،  

 .29ص/1ج

 (.34آيه ): النمل  (3)

 .(31، 33ص): انظر  (3)
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سخخبب افخخو   ت ق خخ  تغ خخب   خخ  مجرمخخة       خمطوطخخ ةخخم   اعؤلخخل يف   -

 .( )اإلحتاد تالرتل 

يف سخبرة عشخب  وضخرا    "القخباء "ت"القخا ب ": ان اس ة م اعؤلخل عبخا ة   -

، فم  داللة علح حبص  علح ايصال احلقمقة الص ذكبميا يف (3)خمطوط    

ع  سبب مية ة اامم الروااا  تا  اا ت  يف حخبه البلقخان اىل    خمطوط 

( مجرمخة اإلحتخاد تالرتلخخ   )القخا ب، تفمخ  داللخة أي خا علخخح أن  الطخب  ا وخب       

تبخخ   أفنخخا ا أوخخب  هلخخا  اخلسخخا ة الخخص أصخخاةي ااخخمم الرواخخاا  يف حخخبه  

تكخخخان يف وطاةخخخ  الخخخميفا يسخخخ ة م ألفا خخخا  يفاةخخخة تخخخ ل علخخخح  لخخخ   . البلقخخخان

 .  ، تحس  أدةأوالل

ع  حاا الصبا  ةمن  تة  أاصا   خمطوط أ يفب اعؤلل    والل  -

حخخخةه مجاعخخخة اإلحتخخخاد تالرتلخخخ ، تذلخخخ   خخخ  وخخخالل اسخخخ ة ا يفا اإلتيفا خخخاس 

أييفا البجرمون "،(2)"ةأانا  جرمون والنون للوط .. ."تا تصا  اع بادلة ةمنيفا،

القخخوة "،( )"الخخبجرم  تا دامخخاء  خخ  . .تميخخؤالء القخخوم اإلحتخخاديون "،( )"اخلخخالنون

ميخخؤالء "،( )"تلخخ  اسخخمي ميخخا  احلنو خخة اإلحتاديخخة ةخخل الصخخيفموامة"،( )"اعلرواخخة

الخاي   "،( )"اعالع  أصخحاه النلاخة يف مجرمخة اإلحتخاد تالرتلخ  الصخيفموامة      

                                                 

 ( 3ص): انظر ( )

 (3  ، 8  ، 43 ، 44 ، 21، 13،  1، 81، 31، 33،  3، 31، 33ص): انظر (9)

 (34ص): انظر (3)

 (32ص): انظر (3)

 (34ص): انظر (8)

 ( 1ص): انظر (1)

 ( 3ص): انظر (3)

 (1  ص): انظر (1)
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 الرابعاملبحث 

 التعريف باملطخوط 

ول
أل
م ا
س
لق
ا

 :
سة
را
لد
ا

 

الخخخخخاي  ةخخخخخاعوا  نخخخخخافع  لنخخخخخ يفا  "،( )"ةخخخخخاعوا أافسخخخخخيفا للاارمخخخخخة ةخخخخخالنقود

 .(3)"مبنافريفا

خمطوط  عن  ا صب  جخام  اس ة م اعؤلل اسلوه ع م ال راما يف  - 

علخخخح اإلحتخخخادي  تاعن سخخخب  الميفخخخا  خخخ  ضخخخبا  ااخخخمم الرواخخخاا ،     غ خخخب 

ان  ا عاال السمئة الص سآت  علح ذكبميا لم    ء  نيفخا صخاد ا   ": كقول 

ال أ خخ   ةنال خخ  ميخخاا  "،(2)"..عخخ  ذت  الف خخل تالقخخ    خخ  أ كخخان ااخخمم   

، تميخخاا يخخ ل علخخح   ( )"..الف خخل تالقخخ    خخ  أ كخخان ااخخمم     أحخخ ا  خخ  ذت  

 .ااصاف  تحتبي  يف كشل احلقمقة

، عنخ  ا مل ي رخب    خمطوطخ  ح  د اعؤلل اإلطا  اعناا  عوضخو    -

 سباه مية ة ااخمم الرواخاا  الشخبل   اخ  لخم   وضخو  حتوخ ، تحتخ            

 .( )ع  أسباه مية ة اامم الغبة  الروااا 

السخبب تالن ماخة، اا     )لااون ااخةاء   خمطوط ل يف اس ة م اعؤل -

تذلخخ  عنخخ  ح يوخخ  عخخ  ا وطخخاء تاانايخخاس الخخص ا تنب يفخخا مجرمخخة   ( حتصخخ 

ارخا ان  جمشخنا صخا   لخة جنالمخة يف ااارمخة يرخ          ": اإلحتاد تالرتل ، كقولخ  

تأن المخوم الخا  صخا  فمخ  السخلطان تااخمم       "،( )"للبالد أسخباه اإلضخاحالل  

                                                 

 (39ص): انظر  ( )

 (88ص): انظر  (9)

 (39ص): انظر  (3)

 (31ص): انظر  (3)

 (11ص): انظر  (8)

 (33ص): انظر  (1)
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 الرابعاملبحث 

 التعريف باملطخوط 

ول
أل
م ا
س
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ا

 :
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را
لد
ا

 

ا  غال اامم "،( )"السماسة احلةةمة ميو الموم الا  ة أ فم  ااقباضناألروةة 

 .(3)"ةالسماسة جيب  اعالنة اىل اإلضاحالل

عنخخ  تشةمصخخ  للحالخخة الخخص تصخخلي الميفخخا ال تلخخة الروااامخخة يف تلخخ       -

تصخفي احلالخة   ": الفرتة، ةم   اعؤلل أن الا  ذكب  غخم   خ  فخم ، لخالال    

 خا سخاع ا  لسخاا  تةمخاا ، تلخم  ميخاا كخل         الص تصل الميفا ااخمم ةقخ    

 .(2)"الا  أعب ،  ن الا  أعبف  حي اج ةماا  اىل ا ان أطول

عنخخخ  ذكخخخب  لاحخخخ ا  الخخخص ضخخخانيفا     خمطوطخخخ أابخخخي اعؤلخخخل يف   -

، أاخخخخخ  كخخخخخان  خخخخخامي  عمخخخخخان، تلخخخخخم   خخخخخبد االخخخخخل أت سخخخخخا ع    خمطوطخخخخخ 

ينخخة كنخخي يو ئخخا يف   "،( )" خخا ألولخخ   خخامي ت  ةنفسخخ كخخل ": فقط،كقولخخ 

تكنخخي أاخخا يو ئخخا يف "،( )"يخخالو  ةو مفخخة لالخخ  اع فرمخخة علخخح أكاخخة  خخايباس 

تيف أانخاء ذلخ  ذميبخي أاخا اىل تبخ  دكخ ،       "،( )"..تكني أاخا فميفخا  "،( )"لو ااو 

 ". ( )...تمينا   امي س ةرمين

                                                 

 (82ص): انظر ( )

 (82ص): انظر (9)

 ( 1ص): انظر (3)

 ( 3ص): انظر (3)

 (33ص): انظر (8)

 (28، 23ص): انظر (1)

 (23، 33ص): انظر (3)

 (3  ص): انظر (1)
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 الرابعاملبحث 

 التعريف باملطخوط 

ول
أل
م ا
س
لق
ا

 :
سة
را
لد
ا

 

 .( )علح ا  اا ت  خمطوط أانح اعؤلل يف  -

اسخخ ة م اعؤلخخل أسخخلوه ال رلمخخل لخخبر  ا حخخ ا  الخخص ذكبميخخا يف     -

 .(3)خمطوط 

 : ، وذكر أماكن تطاجدهااملطخوط وصف نسطخة 

علخخح اسخخةة  ربةخخة عخخ  النسخخةة      اعةطخخو اع اخخ س يف حتقمخخق ميخخاا   

، تان ( )، تلخخخام ة ربيبيفخخخا يخخخب الخخخ ي  اخلطمخخخب(2)ا صخخخلمة ةاللغخخخة الروااامخخخة

 ،كواخخ   لخخا ةاللغخخة الروااامخخة تالرتكمخخة  ،تربيبخخ   وضخخع اقخخ  لخخ   البخخاحو  

تلخخام ةرتمجخخة ةرخخ  اعؤلفخخاس  ،تعاصخخب ا حخخ ا  الخخص ذكخخبس يف اعةطخخو 

 ."سبالب القب ن"الرتكمة اىل اللغة الربةمة، ت نيفا ك اه

تميا  النسةة  وجودة يف  ن بة عا   حناي ةاع ينة اعنو ة،  لخا  

اعوافخخق  ،ميخخخ231  تخخا يا النسخخا ،3/139 ، ت لخخا ال صخخنمل 3   احلاسخخب 

تمجمخع النسخا اعوجخخودة يف اعن بخاس ميخ  طبخخق ا صخل عخ  ةر خخيفا        ،م  1 

 . البر 

ةنسخة     (أسخباه مية خة ااخمم الرواخاا  تا  اخؤت      )ت ألل النسةة 

  .صفحة (  )اعرتمجة    

  .سطب ( 3)  وسط ع د ا سطب يف كل صفحة 

                                                 

 (33، 11ص): انظر ( )

 ( 4 ص): انظر (9)

 .حاولت احلصطل على هذه النسطخة أثناء سفري إىل تركيا ولكن مل يتيسر لي ذلك (3)

 .املرجع السابق: يطسف اليان سركيس (3)
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 الرابعاملبحث 

 التعريف باملطخوط 

ول
أل
م ا
س
لق
ا

 :
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لد
ا

 

  .كلااس( 9 )  وسط ع د النلااس يف كل سطب 

 . (النسا)ك ب اعةطو  خبط تاضب تمجمل خبط 

جاء يف الصفحة اخلا سخة تا  ةرخ   خ  النسخةة اعربةخة      : تا يا النسا

 صخخخب  231  خخاي   9 يف : ةرخخ  ال ربيخخل ةخخخاعؤلل تت مف خخ ، ال خخا يا ا تخخخ     

 . صب القاميبة 2 1  ايو  33القاميب، 

لخ ي   لام ة ربيخب ميخا  النسخةة الرال خة الشخما يخب ا      :  رب ه النسةة

  .( )اخلطمب، تل  تق م احل ي  عن 

، ترلمخق لرلخ    (3)جاء يف الصفحة السادسة تا  ةر     النسخةة اعربةخة  

: اىل اللغخة الربةمخة   ةطخو     يب ال ي  اخلطمب الا  لام ة ربيخب ميخاا اع  

ان ح بة المواةا   أد  د   أفن   كاتب ميا  البسالة غ  داول يف "

تلن  مجرم نا عا  أس أن ميا  البسالة     ،(2)(صنا وال )اذ قااإلمجرمة 

 ،تأن ميخخاا  وافخخق لهاا يفخخا ،الن خخب الخخص ك بخخي ةصخخ ق تاا صخخا ا  للحخخق 

تلخخب س أن تسخ ويف  خخ  تا داس     ،النرخي ح خبة الناتخخب ةلخةتم اشخخب  سخال    

اصخخخل الخخخبةب لصخخخاحب  حتأن ترطخخخ ،يفخخخا علميفخخخاقالبسخخخالة اعصخخخا   الخخخص تنف

 .واع  علح احمل اج     اعن سب  اىل ااارمةتالنصل ا وب ت ،البسالة

 : منهج التحقيق

 ن  تلةمن اعنيف  الخا  سخا  علمخ  الراخل يف حتقمخق ميخا  النسخةة        

أسخباه مية خة ااخمم    "المواةا خ  أدخ  دخ   أفنخ       خمطو اعربةة    

 : علح النحو ال ال "الروااا  تا  اا ت 

                                                 

 (3 ص): انظر ( )

 (33ص): انظر (9)

 ترمجة  مل نعثر هلا على (3)
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 الرابعاملبحث 

 التعريف باملطخوط 

ول
أل
م ا
س
لق
ا

 :
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را
لد
ا

 

       علميفخا يف ال حقمخق، تلخ     لاي ةنسخا النسخةة اعربةخة الخص اع اخ س

غم بس يف  سخا ةرخ  ا لفخا ، تميخو  خا يرخب  يف عصخباا احلاضخب         

 .ةاإل الء
      أابي أ لام صفحاس النسةة اعربةة يف أتل كخل صخفحة  خ  الخنن

 .اعطبو ، ح ح ة اية كل صفحة تايفاي يفا
 اج يف س يف اتبا  لواع  الرتلما احل يوة. 
     ميخخاا ا  خخب غايخخة    اع نمخخي ة خخبط الخخنن عنايخخة ةالغخخة، تحتبيخخي يف

ال حخخب ، ت جرخخي اىل كخخل  خخا أ نخخنين البجخخو  المخخ   خخ   صخخاد     

 .ت باجع
        تضخخري كخخل  خخا ادتخخ  اىل الخخنن  خخل مل ينخخ  فمخخ ، أت يق  خخم

 .تل  أ بس اىل ذل  يف احلا مة ،[     ]السماق ة  لوس  ميناا 
  اج يف س يف ضبط ا عالم تا  اك  تا لفا  الص حت اج اىل ذل. 
 د    ترلمقاس اال ة ع  ان اعؤلل يف  واضريفا اعناسبة أابي  ا ت 

 .   ال  اسة
  عبفي ةا عالم يف احلا مة، فإن مل ألل علميفا أ بس اىل ذل. 
       خخخبحي اعفخخخبداس اللغويخخخة الخخخص حت خخخاج اىل تبخخخم  تاي خخخاح، تلخخخ 

 .اع ا س ةصو ة  با بة علح ك ب  راجا اللغة الربةمة
 ا  الص حت اج اىل ذل عب في ةا  اك  تاعوالع تا لف. 
  سخخخلني يف تبتمخخخب اعصخخخاد  ةاحلا خخخمة الواحخخخ ة ال سلسخخخل الخخخة ين

 .لوفماس  ؤلفميفا
      تضري فيفا س ل سيفمل البح  عخ  ا عخالم، تا  خاك  الخوا دة يف

 . النن احملقق
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناذج مصورة من املخطوط
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 صفحة عنوان املخطوط
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 بداية املخطوط
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 الصفحة احلادية عشرة من اخلطوط
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 الصفحة العشرون من املخطوط
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 الصفحة اخلامسة واألربعون من اخلطوط
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 الصفحة السادسة واألربعون واألخرية من املخطوط



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثاني

النص الــمحقـــق
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 أسباب هزمية 

 اجليش العثماني واألرنؤوط
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 النص الـمحقـــق
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ا

:
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حمل
ص ا

لن
ا

 

 ( ) [املؤلف مقدمة ] 

تللع ى للر أسللب  نللبم  جليشلللجلث جلنللأر جلي   للميع   جليللع  آقبللأ     ( )[3]

جليكلللب أ يللل يع للللح بجلملللأ    لللل  مللل   ( )[ي قلللم  ] مضلللًبجلىل ال جلييحلللب  

 . ( )جلأل لجل  جلي   ميأة

                                                 

 .العنوان من احملقق ( )
 . الثانية الصفحةبداية املخطوط  ( )
 [للقاريء]مابني احلاصرتني رمسها يف األصل  ( )
تعترب األحزاب السياسية واجلمعيات من العوامل اليت ساعدت على انهيار الدولة  ( )

 : وهذه األحزاب هي ,العثمانية مع بزوغ القرن العشرين

مجعية اإلحتاد والرتقي وتعد أهم األحزاب أو حتديدًا اجلمعيات اليت ساعدت على  - 

لقومية يف بوتقة مجعية انهيار الدولة العثمانية حيث انصهرت التيارات الفكرية وا

وكانت "سالونيك"سرية استولت على احلكم يف فرتة وجيزة فقد ظهرت يف مدينة

كما كان عدد اليهود واملاسون بها  ,مجهرت أعضائها من املوظفني والضباط

 . كبريه
حزب األحرار الذي اعتمد على اليونان واألرمن وكان يطالب بالالمركزية والعودة  - 

 . ن احلنيفإىل مبادئ الدي

م على يد 091 / هـ 1   حزب اإلحتاد احملمدي وهو حزب إسالمي مت إغالقه سنة  - 

 . مجعية اإلحتاد والرتقي

عملت مجعية اإلحتاد والرتقي سنة . حزب فدائيي األمة وهو حزب إسالمي - 

 . م091 /هـ1   

ة أغلقته مجعية وهو حزب قائم على الفكرة اإلسالمي. حزب اهليئة العثمانية املثقفة -5

 . م091 /هـ1   اإلحتاد والرتقي سنة 

حركة النور تنسب إىل بديع الزمان سعيد النورسي وهو حزب إسالمي قام مبهامجة  -1

 . مبادئ العلمانية الكمالية

وقد كان السليمانيني  ,تنسب إىل الشيخ حلمي الطوخان: حركة السليمانيني -7

 . نتخاباتميثلون مركز نقل بالغ األهمية يف اال
= 
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ويأست يع صدجلقة  و مدجلم ة مل  جلألخلصما جليقلم  ه يشلألح جلأل للجل        

  . خشد جلهلل وجلملس  ه ى ر صدق مم  قول ( )[و يع]

 ( )حمب هلقبجلء أل  جلالتل لضبجلت جليل لحل لأليك يلًب ت ال جليي سألد يل  لم جلضل وامن

                                                 
= 

 : ملزيد من املعلومات عن األحزاب العثمانية راجع

مركز الدراسات اإلسرتاتيجية –تركيا اجلمهورية احلائرة : حممد نور الدين - 

 . م011 بريوت  -والبحوث

 –القاهرة  –التيارات القومية والدينية يف تركيا املعاصرة : أمحد السعيد سليمان - 

 . م 01 
 –دار حوران للطباعة  –أتاتوركية القرن العشرين : يوسف إبراهيم اجلهماني - 

 . م999  –دمشق 
 –الزهراء لإلعالم العربي  –احلركات اإلسالمية يف تركيا : إبراهيم الدسوقي شتا - 

 . م011  –القاهرة 
 . املرجع السابق: وفريوز أمحد وآخرون ,نوبارهوفسبيان -5
 [. إني]ما بني حاصرتني رمسها يف األصل  ( )
تأسست منظمة طالبية يف املدرسة العسكرية الطبية يف ( م110 /هـ91  )م يف عا ( )

استانبول حيث كان بعض األستاذة هناك حيرضون الطالب بشكل أو بآخر للقيام 

وكان املؤسس هلذه  ,ونشر أفكار العثمانيني اجلدد بني الطالب ,مبعارضة احلكم

تارخيًا  ,ذكر الثورة الفرنسية املئويةواختاروا يوم االحتفال ب ,املنظمة اإلحتاد العثماني

وتكوين دولة  ,إلنشاء منظمتهم وجعلوا من أهدافهم مقاومة حكم السلطان عبداحلميد

مثل انكلرتا  ,تتخذ من الدول الغربية منوذجًا هلا ,مناسبة ألفكار العصر السياسية

 . واملناداة بالدستور واحلرية والدميقراطية ,وفرنسا وأملانيا
إىل خمتلف ( اإلحتاد العثماني)سرت أفكار مجعية  ,املدرسة العسكرية الطبيةومن 

وكانت خاليا مجعية اإلحتاد هذه سرية على نظام مجعية . املدارس العليا األخرى

 . اإليطالية( الكايوناري)

أنه كان ميضي أوقاته يف اخلارج ( إبراهيم تيمو)وهو ( مجعية اإلحتاد)ويذكر مؤسس 

مبحاولة كسب أعضاء جدد ملنظمتهم لرتبيتهم تربية ( م105 /هـ    )حتى عام 

وقراءة األعمال األدبية اليت ألّفها أعضاء مجعية  ,ويعقد االجتماعات السرية, ثورية

ونتيجة للمراسالت السرية بني أعضاء مجعية اإلحتاد العثماني  ,(العثمانيني اجلدد)
= 
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= 

ة العمل العسكري واملدني ضد السرية يف الداخل واخلارج مت االتفاق على وحد

العسكري  ,للجناحني املعارضني( مجعية اإلحتاد والرتقي)وعلى اعتماد اسم  ,السلطان

يف ( اإلحتاد والرتقي)وقد تغلغلت خاليا  ,اللذين يعمالن يف إطار اجلمعية ,واملدني

لقد كان الفكر السياسي جلمعية  ,وبني موظفي الدولة من املدنيني ,وحدات اجليش

 ,إلحتاد والرتقي ُيأكد على املفاهيم الطورانية على املستويني الداخلي واخلارجيا

والطورانية تسمية تشري إىل وطن األتراك ونسبته إىل جبل ثوران الواقع يف املنطقة 

وكان داخل حركة اإلحتاد والرتقي اجتاه قوي يؤكد أن الرتك هم . الشمالية يف إيران

وأنهم هم واجلنس املغولي  ,جمدًا وأسبقها إىل احلضارةمن أقدم أمم األرض وأعرقها 

ومل  ,ويلزم أن يعودوا واحدًا ويسمون ذلك باجلامعة الطورانية ,واحد يف األصل

يقتصروا فيها على الرتك الذين يف سيبرييا وتركستان والصني وفارس والقوقاز 

مية إال إذا وكان شعارهم عدم التدين وإهمال اجلامعة اإلسال ,واألناضول وروسيا

فتكون عندئذ وسيلة ال غاية وهذا يعين أن هذا االجتاه  ,كانت ختدم القومية الطورانية

كالوثن الرتكي القديم  ,يدعو إىل إحياء عقائد الرتك الوثنية السابقة على أسالفهم

األسود الذي صوروه على طوابع الربيد ووضعوا له  –أو الذئب األبيض ( بوقورت)

وكأنهم حيلون حتية . موا اجليش أن يصطف إلنشادها عند كل غروبوألز ,األناشيد

 . مبالغة منهم يف إقامة الشعور العرقي حمل الشعور اإلسالمي ,الذئب حمل الصالة

 .وجنكيز خان وتيمور لنك ,أتالو وطغرك: ويستشهد هؤالء برجاالتهم يف التاريخ أمثال

ويف هذا الصدد يقول نيازي بركس يف  ,وكان تأثري اليهود على الطورانية أمرًا واضحًا

إن لليهود األوروبيني واليهود احملليني يف الدولة (: )املعاصرة يف تركيا)كتابه 

العثمانية يف القرنني التاسع عشر والعشرين دورًا ضخمًا يف إرساء تيار القومية 

يوس فالعلماء اليهود يف الغرب مثل لومالي دافيد وليون كاهون وأرمين ,الطورانية

كان  ,كما أن غاالنيت ,فامريي تصدوا للكتابة عن أصول الفكرة القومية الطورانية

ومبجرد أن جنحت هذه اجلمعية يف اإلطاحة  ,هلم ضلع يف مجعية االحتاد والرتقي

حبكم عبداحلميد ومن ثم االستيالء على السلطة تقدم الصهاينة إىل االحتاديني 

 . ني وطنًا قوميًا لليهودبرغبتهم يف أن تعرتف اجلمعية بفلسط

 : للمزيد من املعلومات حول مجعية االحتاد والرتقي راجع

 .م009  –  ط –دمشق  –دار القلم  –السلطان عبداحلميد الثاني : حممد حرب - 

 . العثمانيون يف التاريخ واحلضارة: حممد حرب - 
 -عدنان دار–االحتاديون دراسة تارخيية يف جذورهم االجتماعية : نادية ياسني عيد - 

 .م  9  –  ط –االمارات 
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 ,( )يللمً ىل يلل يع م يسللو  يللم و مللوجليع ال  للل  جل ب للة وجلال للي    يش للوي  

وهلالالء جليقلوث جلادلمب و   لبو       ,و فسبو  أيك ي ي م  ج أو  مم  و  ي لوً  

جليللأل   ال  بضللو  ىلل    ألليشأ وسللأ ملل    يقللد ى أشللم م للدوب ملل         سللأ

 .جليأل   جيو    ُ  حر وجوبهأ م  جلأل ض ( )وجلألبيأمء ( )جليبج أه
  

                                                 

ردًا على احتكار االحتاديني ( م  0 /هـ0   )ظهر هذا احلزب يف تشرين الثاني عام  ( )

والسلطة ومتسكهم باملركزية ونادى بوجوب السري على مبدأ الالمركزية اإلدارية 

وال  ,اوانضم إليه املنشقون عن مجعية االحتاد والرتقي واملعارضون ملناهجها وأعماهل

ومبا أن كثريًا من  ,وجملس املبعوثان ,سيما العناصر غري الرتكية يف اإلدارة احلكومية

فقد استصدر االحتاديون إدارة سلطانية  ,أعضاء احلزب كانوا نوابًا يف جملس املبعوثان

 (. م  0 /هـ9   )حبل اجمللس يف كانون الثاني 
 .     -    ص-م 059  –القاهرة  –نشوء الفكرة القومية : ساطع احلصري

مصطلح سياسي اجتماعي, يستخدم للداللة على تيارات تعارض مفاهيم : الرجعية ( )

حتديثية وتقدمية أو يسارية جديدة, وذلك عن طريق التمسك بالتقاليد املوروثة, 

وتنظر إىل املاضي كعصر ذهيب, وتطالب بالرجعة إليه, دون أن تكون شروط ذلك 

: عبدالوهاب الكيالي وآخرون.د: انظر. ت احلياة وظروف اجملتمعمتوفرة, لتغري معطيا

 .   1ص / م, ج 01 / موسوعة السياسة, املؤسسة العربية للدراسات والنشر, بريوت, ط

ونادت  ,لقد قامت حركة االحتاد والرتقي على إثارة املشاعر القومية عني األتراك 

تربت كل من يقف يف وجه هذه الوطن والدستور واحلرية واع: مبفاهيم جديدة مثل

 . املفاهيم هو رجعي ومعاد هلم
املكتبة  -السلطان عبداحلميد الثاني وفكرة اجلامعة اإلسالمية : علي حممد الصالبي

 . 10 ص- م9 9  –  ط –صيدا  –العصرية 

 .األدنياء مجع مفردة دنيء والدنيء هو اخلسيس ( )

تهذيب اللغة, حتقيق حممد عوض مرعب, دار : األزهري أبو منصور حممد بن أمحد

 ". دنأ"م, مادة 99 / إحياء الرتاث العربي, بريوت,ط
 , ,طبريوت ,دار صادر ,لسان العرب: أبي الفضل مجال الدين حممد: ابن منظور

 ".دنأ"مادة

اهر القاموس, تاج العروس من جو: الزبيدي أبو الفيض حممد بن حممد بن حممد

 ". دنأ"حتقيق جمموعة من احملققني, دار اهلداية, مادة
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 قسلل ت  ضللبجلت جليقللبجلء ى للر  يللع لللح بجلمللأ    للل  ملل         يللأليك 

و يلللع   شلللأ أمملللمىل    مدلللمهب  جلن لللد     ,ال نلللأ م و يلللم ج لللد   ,جلأل للللجل 

 . يأل لجل  جليسأمنأة ت تع ي نو  جلي وجلقو ي وً 

يلأ   ( )ومم يفو يم م    أة جلالدمب وجليرتقع   جليس وجلت جلأل ي  جلألمح 

جلنلأر مل  جليألد جلالدمب لة جلي  أ لة جليل        وىحأمي م ى أشم  أ م ي لد اال ايقلمأ   

                                                 

لقد كان السلطان عبداحلميد الثاني شديد احلذر من مجعية اإلحتاد والرتقي ( ) 

املدعومة باليهود واحملافل املاسونية والدول الغربية حيث حاول أعضاء اإلحتاد والرتقي 

حيث ألبوا األهالي ودفعوهم إىل مظاهرات  اإلطاحة حبكم السلطان عبداحلميد الثاني

صاخبة يف سالنيك ومانسرت وإسكوب وسوسن مطالبني بإعادة الدستور وإحياء الربملان 

 ( م091 /هـ1   )وذلك سنة 
بل ( م091 /هـ1   )إن الصهيونية العاملية مل تقتصر على االنقالب الدستوري لعام 

وعليه كان ال  ,كاسب أخرى يف فلسطنيتعاونت مع مجعية اإلحتاد والرتقي لتحقيق م

إبريل    ولذلك دبرت أحداث  ,بد من التخلص من السلطان عبداحلميد الثاني نهائيًا

وترتب على أثرها اضطراب كبري قتل فيه بعض عسكر . يف استانبول( م090 /هـ7   )

 . مارت   مجعية اإلحتاد والرتقي وعرف احلادث يف التاريخ باسم حادث 

مع رجال  ,هذا االضطراب الكبري يف العاصمة بتخطيط أوروبي يهودي وقد حدث 

 ,اإلحتاد والرتقي وحترك على إثره عسكر اإلحتاد والرتقي من سالنيك ودخل استانبول

وبهذا مت عزل خليفة املسلمني السلطان عبداحلميد الثاني من كل سلطاته املدنية 

 : التهم التاليةوالدينية ثم وجهت إليه مجعية اإلحتاد والرتقي 

 . مارت   تدبري حادث  - 

 . إحراق املصاحف - 
 . اإلسراف - 
 . الظلم وسفك الدماء - 

تبنت األفكار الغربية املضادة لإلسالم وللفكر  ,مع أن مجعية االحتاد والرتقي العثمانية

وكسب أنصار  ,لكنها استغلت الدين عند خماطبتها الناس للتأثري فيهم ,اإلسالمي

 . وقد جنحوا يف ذلك ,هلم يف معركتهم ضد السلطان عبداحلميد الثاني
 .  7 -79 ص-املرجع السابق : الصالبي
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ى للر هللألجل  قسلل ت و  فللت وملل  خللمء   .  سللدت يدممللذ و أهبللت م للذ جليًمىللة 

ومملم   بيلع       ( )[2] .  أالم  وم  خلمء   أححلد وسلأ    لأ ى لر خلمس يذ      

 ال دللذ قبللأ جليفللوض   هللألجل جليبأللم     جلألى للمل جليسللأىة جليلل  نلل تع ى للر         

 ,أسبهم يأس خعء م شم صمب جلىل ى  أو  جليفضأ وجليقد  م    سم  جلنلأر 

 شلأ ال  لجليلو   صلب     ,و مبجل ذ وضبمًذ جليلأل      ي وولوجل يلمألم ق جلالدمب لة    

  .جلنأر و صب جلألمة

جليلل  نلل أسبهم ى للر ىللمت  جليضللبم    وامنللم   ل للأ مسللىويأة جليسللأىمت 

وي لد هلألجل  قلول  يل  ال      .( )جلالدمب ه جليلأل   يلمىوجل  يفسلشأ ي ح  ألة يلمي قوب     

                                                 

 . الثالثة من املخطوط الصفحةبداية  ( )
مل تكن الدولة العثمانية يف هذه الفرتة تتحمل تلك الصراعات وهذا التاريخ الذي  ( )

ولكن أعضاء اإلحتاد والرتقي وغالبيتهم من ضباط . يبعدها عن النظم اإلسالمية

اجليش مل يكونوا رجال سياسة يستطيعون من خالهلا الوقوف أمام دهاء ومؤامرات 

يك عن خليط األجناس واألديان الذي كان ناه ,رجال السياسة يف الدول األوروبية

ويزيد من سيئات ذلك كله أن اليهود  ,مسة بارزة ألعضاء مجعية اإلحتاد والرتقي

 . وكانوا أصحاب نفوذ وقوة ,كانوا أكثرية يف اجلمعية
وهكذا كانت احلالة السياسية يف  ,هكذا كانت سياسة أعضاء مجعية اإلحتاد والرتقي 

وقبيل حروب البلقان اليت هي  -املشروطية الثانية–عودة الدستور  الدولة العثمانية بعد

وهذا يظهر لنا أن الدولة العثمانية متر بفرتة اختالط سياسية  ,مدار هذا البحث

ولكنها مع ذلك مل تعدم املخلصني من أبنائها املسلمني الذين  ,وعقائدية متباينة

 ,ليستمر هلا البقاء. دولة اإلسالميةواإلبقاء على نظم ال ,حاولوا مقاومة هذه األخطار

وزاد  ,وصعب الدواء أمام الداء ,ولكن األمراض واألزمات قد استشرت يف جسم الدولة

على ذلك كله تتابع األزمات اجلسام اليت أمست حتل على الدولة العثمانية بدءًا 

أفقدت ومرورًا حبربي البلقان اليت . اليت زادت اجلرح اتساعًا ,حبرب طرابلس الغرب

 . الدولة اتزانها وأظهرت إىل سطح األحداث الكثري من املشاكل اليت كانت حتت الرماد

رسالة  ,حروب البلقان واحلركة العربية يف املشرق العربي العثماني: عايض الروقي

 .  7 -79 -17 ص- م009 /هـ9   –جامعة أم القرى  –دكتوراه 
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 يكب جلىي مب  ى ر يفسع   دقأل  جل قلم   جليتألة وجلىيقلمب   يشلم  صلدق       

  .مم قأأ   هألجل جليبم 

و يح  جليقم   يكأ ام ا      يقد  يشم  قأقة ال   و  أشلم و   جليلأل     

 . هأ ق أ و  جدجلىل ,س م ب نيشم  يم ,( )نوجل  قأقة جلأل وجلل   جليبوث ا  عب 

وتفللوق   ,و قويللو     نللبو جل لوللة هللو ىللدث سفللمء  قوجلبيللم      : قللميوجل 

 ,جليأل     د  ىدجل  م ى ر جليس ح جلألمللميع جليلأل     لديم    ( )[جليفبيسع]جليس ح 

سلأليك   .وز مب  ىدب  ىلدجل  م ى لر ىلدبيم و قلدجل  جليلألمم ب مل  م سلكبجلت م       

  .قميوجل و قويو  و يم   ى سأ أيك م  قبأأ جليفبوع وجليأل ول

 قلللدجل  جليو لللد  جليفكب لللة مللل   ":  ملللم جليسلللبو جلألصللل ع ي شلولللة  شلللو  

و   جأشمىل لح ميحد ادمبجلىل  كب مىل ال وك      كو  يأ لذ ويله    ."جلنأر

م مل أيك جل بسمت جلن م ألة جليل  ألب  ى لر      .ىحميمت جلي حوا  بق  يدجلىل

 ( )وجليبكبمخلللع , لللمل ( )[0] وجليبكبمخلللع ,جل تكميشلللم جليبكبمخلللع  يلللو   

                                                 

قرية على البوسفور على الساحل األوروبي  (Roumeili – Hissar)روم إيلي حصار  ( ) 

عند سفح جبل احلرمون الذي تقوم فوقه وعلى سفحه قلعة  ,بني بباك وبالتة ليماني

م السلطان حممد الثاني قبل فتح  5  /هـ155روم إيلي حصار الشهرية اليت بناها سنة 

 . القسطنطينية

عصام : ترمجة وتعليق –املعجم اجلغرايف لإلمرباطورية العثمانية : موسرتاس. س

  - م 99 /هـ     –الطبعة األوىل  –بريوت  –دار ابن حزم  –حممد الشحادات 
 .  1 - 1 ص

 [.اإلفرنسي]ما بني حاصرتني رمسها يف األصل  ( )

 . الرابعة من املخطوط الصفحةبداية  ( )
وهي رتبة عسكرية عثمانية وما زالت تستخدم  ,معناه رأس األلف: بيكباشي أو البنباشي ( )

 . استعملت يف اجليوش العربية ثم استبدلت بها رتبة املقدم. يف تركيا حتى اليوم
 . 11ص –املرجع السابق : سهيل صابان
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وم لأ أيلك ىحلأم  جمو لد يمخلم ى لر        ( )و ىوجليشأ   جلنلأر جليشلبقع   ,ًأم 

م  للمىل  ( )(يبمللد )وتسلل أ ذ مد  للة  ( )  جلنللأر جلييبيللع ( )قم للدح  ضللم يمخللم

وا  مزح ال ىسلكبح يل     شبلوجل أيلك جليب لد       ,يألوجلمب جليحمب   ايأذ م  قم دح

 ( )(يوخ ة)وتكب  هألجل جلي  أ م ذ    ,و ححوجل ي د أيك   خكأ ىحميمت

سلأ هلألجل صلمب  ىل       .م  مم    أ م   يذ ميم ب ي شلب  جلي سلكب    ( )( ح)و

ي سللكب  ونللم ب جليًمىللة وجلامللمء جل .ملل  جلنللأر( جليو للد  جليفكب للة) قللدجل  

 . جليفضم أ جلي سكب ة جليسممأة    ب   م  وبجلىل   جأش م

                                                 

وينتشر يف ( جيش بالد العرب)اجليش الشرقي وُيعرف باسم اجليش اخلامس ويسمى  ( )

 . سوريا والعراق واجلزيرة العربية ومقر قيادته مدينة دمشق
ومراكز هذه  ,(جيش)حيث كان اجليش مقسمًا إىل سبع وحدات تسمى كل منها  

ذلك إىل  نقل بعد) ,مناسرت ,أدرنة ,اجليوش حسب تسلسل أرقامها هي استانبول

( وهي واحدة)أما الفرقة املوجودة يف مكة  ,صنعاء ,بغداد ,الشام ,أرزجنان ,(سالنيك

واألخرى املوجودة يف طرابلس الغرب فلم تكونا تابعتني ألي جيش وكانتا مرتبطتني 

 . كاجليوش باستانبول

منشورات  –ترمجة عدنان حممود سلمان  –تاريخ الدولة العثمانية : يلماز أوزتونا

 . 5   -   ص - م009  –تركيا  –مؤسسة فيصل للتمويل 

 .مل نعثر له على ترمجة ( )
اجليش الغربي وهو اجليش الثالث ويسمى جيش الروملي ينتشر يف األراضي األوروبية  ( )

 . العثمانية ومقر قيادته يف موناستري والحقًا يف اشكودرا بألبانيا
 .    ص-املرجع السابق : يلماز

 .مل نعثر هلا على ترمجة ( )
 .مل نعثر هلا على ترمجة (5)
عند  ,يف والية ولواء سالونيك ,يف مقدونية ,مدينة يف تركيا األوروبية: قرة فريه (1)

 . السفح الشرقي جلبل كسرولفيادون وهي اليوم مدينة فريويه اليونانية
 . 01  ص-املرجع السابق : موسرتاس
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ويك ذ مًأ   ,جأر جم   ىب م   م س ( )سم  ي س ًم  ىبدجل  أد

 .قم أ يميوجلجبمت وسميت جلألمة ت   يذ ي ض جلي قة وسم  جد بجلىل يم رتجلمشلم يلذ  

ىل     مم   هألح جليس وجلت جلأل ي   قد يسع أيك جلنلأر جلي ل لل وجلجبمتلذ و لب     

جلأر   ألة   )سويذ جأر جليس ًم   و جأر جلألمة  و جأر جلمل  كة وصلم   

 جأ    جلنأر جليأل  سم  يس ًمي م  و ألمي م  و يب بيلم  : ( )(جلادمب وجليرتقع

                                                 

وهو السلطان الرابع والثالثون . م  1 /هـ51  اني ولد عام هو السلطان عبداحلميد الث ( )

 ,توىل عرش الدولة وهو يف الرابعة والثالثني من عمره. من سالطني الدولة العثمانية

فاعتنت به الزوجة الثانية  ,ماتت والدة السلطان عبداحلميد وهو يف العاشرة من عمره

فبذلت له من حنانها  ,كون له ُأمًافأحسنت تربيته وحاولت أن ت ,ألبيه وكانت عقيمًا

وقد تأثر السلطان عبداحلميد بهذه الرتبية وأعجب بوقارها  ,كما أوصت مبرياثها له

 . وكان هلذا انعكاس على شخصيته طوال عمره ,وتدينها وصوتها اخلفيض اهلادئ
تلقى عبداحلميد تعليمًا منتظمًا يف القصر السلطاني على أيدي خنبة خمتارة من 

ودرس التاريخ  ,وقد تعلم من اللغات العربية والفارسية ,رجاالت زمنه علمًا وخلقًا أشهر

 . ونظم بعض األشعار باللغة الرتكية العثمانية ,وتعمق يف علم التصوف ,وأحب األدب

وحمافظًا  ,وإصابة اهلدف باملسدس ,وتدرب على استخدام األسلحة وكان يتقن السيف

وكان مهتمًا بالسياسة العاملية ويتابع األخبار عن موقع بالده  ,على الرياضة البدنية

 . منها بعناية فائقة ودقة نادرة

م وكان عمره 171 أغسطس    / هـ 0  شعبان    وقد بويع باخلالفة يوم اخلميس 

 . م090 /هـ71  تويف سنة  ,عام  

 .    ص-املرجع السابق : الصالبي

شديد احلذر من مجعية اإلحتاد والرتقي املدعومة  كان السلطان عبداحلميد الثاني ( )

واستطاع جهاز خمابرات السلطان  ,والدول الغربية ,باليهود واحملافل املاسونية

إال أن هذه احلركة  ,عبداحلميد أن يتعرف على هذه احلركة وجيمع املعلومات عنها

حيث  ,تأخروقد جاءت مراقبة عبداحلميد ألعضاء هذه احلركة يف وقت م ,كانت قوية

دفعوا األهالي إىل مظاهرات صاخبة يف سالنيك ومناسرت واسكوب وسوسن مطالبني 

األمر . باإلضافة إىل املتظاهرين هددوا بالزحف على القسطنطينية ,بإعادة الدستور

الذي أدى بالسلطان إىل اخلضوع ملطالب املتظاهرين حيث قام بإعالن الدستور وإحياء 
= 
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يأ ملمأجل ي كب جل قأقة  يذ صلم    –قد صم  آية    د   أة جلالدمب وجليرتقع 

 . آية ج م أة    د ت ك جلن  أة

س يك ملع هلألجل   لدجلىل    لللل ع ال  ملللل ب جليقلم   ي ي للللل م  ىوب   أسللوه 

  ,ر و مبجل لللذ وضلللبمًذلللللللم  جلنأللللللد  مللل    سللللللأ وجليقللللللمللل  أو ل جليفض

  ,( )وجلللللللللللللل جل هأ ( )وال   ضللللللللللللر     سللللللللللللو  نللللللللللللببمىل يكللللللللللللد هأ  

                                                 
= 

وكانت هناك عدة أسباب جعلت من مجعية اإلحتاد  ,م091 وز مت   الربملان وذلك يف 

 : والرتقي تبقي السلطان عبداحلميد الثاني يف تلك الفرتة على العرش منها
 . م091 مل تكن يف حوزة االحتاد والرتقي القوة الكافية لعزله يف عام  -1

وذلك بتنفيذ رغباتهم بإعادة  ,إتباع عبداحلميد الثاني سياسة املرونة معهم -2

 .الدستور
حيث أن  ,وهذه النقطة واضحة ,ة العثمانيني لشخص السلطان عبداحلميدوال -3

جلنة االحتاد والرتقي مل تكن هلا اجلرأة الكافية على نشر دعايتها ضد السلطان 

 . ألن هؤالء كانوا يبجلون السلطان ,عبداحلميد الثاني بني اجلنود
بل تعاونت  ,م091 العاملية مل تقتصر على االنقالب الدستوري لعام إن الصهيونية 

وعليه كان ال بد  ,مع مجعية االحتاد والرتقي لتحقيق مكاسب أخرى يف فلسطني

   ولذلك دبرت أحداث  ,من التخلص من السلطان عبداحلميد الثاني نهائيًا

فيه بعض عسكر وترتب على أثرها اضطراب كبري قتل  ,م يف استانبول090 أبريل 

 . مارت   وعرف احلادث يف التاريخ باسم حادث  ,مجعية االحتاد والرتقي
 . 79 ص-املرجع السابق : الصالبي

 . وخالف الصفو ,نقيض الصفاء: الكدر ( )
  ".كدر"املصدر السابق, مادة: األزهري أبو منصور حممد بن أمحد

 ".كدر"املصدر السابق, مادة: ابن منظور

 ".كدر"املصدر السابق, مادة: الفيض حممد بن حممد بن حممدالزبيدي أبو 

 .جوعهم الشديد: اغربارهم ( )

 ".غرب"املصدر السابق, مادة: األزهري أبو منصور حممد بن أمحد
 ".غرب"املصدر السابق, مادة: ابن منظور

 ".غرب"املصدر السابق, مادة: الزبيدي أبو الفيض حممد بن حممد بن حممد
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ي لأ   . يفسشأ ي ح  ألة يلمي قوب   ( )[4] يأ  ى  يك مع  ويىك جليأل   يمىوجل

 ( )   جأش م صم  آية ج م أة    د جلن  أة ُ  لد ي ب ب  نبم  جلالض ح ل

 ,( )وزسللع يأللك  ,( )و محللد صلل أأ  ,( )وسللأ جليللأل   قي للوجل  سلل   ش للع    

 ,( )ولحهللأ يللأ وجليللأل    ىللميوجل ى للر قي للشأ سللميوجل ملل  جليضللبم  جلمللل جو   

سلميوجل  وسأ جليأل   سميوجل  شدبو  جلملب ووه جلمل م ضه ي سميشأ و ق مشلأ  

  ( )ت يشللب   نللل يأك  وسللأ جليحللحيت جليللل  سميللت    ,  ضللمىل ملل  جليضلللبم   

                                                 

 . اخلامسة من املخطوط الصفحةبداية  ( )
منها مترد  ,هناك عوامل داخلية وخارجية عجلت بالثورة ضد السلطان عبداحلميد ( )

م بسبب عدم دفع رواتبهم 097 /هـ    م وعام 091 /هـ    اجلنود يف األناضول سنة 

وامتد إىل الضباط وإىل مناطق أخرى مثل مقدونيا بقيادة الضابطني أنور ونيازي 

ومنها أيضًا القالقل اليت حدثت يف  ,واللذان أصبحا بطلني شعبيني فيما بعد

 . م ألسباب اقتصادية يف املقام األول097 /هـ    اإلمرباطورية منذ عام 
 – ط –عمان –دار املسرية –تاريخ الدولة العثمانية: زين الدين مشس الدين جنم

   0  ص-م9 9 

 . مل نعثر له على ترمجة ( )
 . مل نعثر له على ترمجة ( )
 . مل نعثر له على ترمجة (5)
 . ومن هؤالء الضباط أنور ونيازي (1)

 .  0 ص,املرجع السابق: زين الدين

وهي عاصمة  ,سالنيك أوسالونيك مدينة يونانية ومركز لبلدية تقع يف مشال البالد (7)

ملنطقة إقليم مقدونيا الوسطى اإلدارية وأيضًا عاصمة إحدى مقاطعات هذا اإلقليم 

 . واليت حتمل اسم نفس املدينة
م ويعود 091 /هـ1   لعام لقد متردت احلامية العثمانية يف سالونيك يف حزيران من ا

 ,سبب التمرد الظاهر للفعاليات الثورية النشطة اليت قامت بها مجعية تركيا الفتاة

واضطر السلطان العثماني عبداحلميد الثاني نتيجة حركة الضباط إعالن فرتة 

وأراد االحتاديون حكمًا مينح احلرية واملساواة لكافة القوميات يف داخل الدولة  ,دستورية

 . عثمانيةال

. م011  –الطبعة الثانية  –املكتب اإلسالمي  –العثمانيون والبلقان : علي حسون

 .55 ص
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 ,(جلملللدجل  ) ,(جل ب للة) ,(جليسلل ح)يمنللأ  ( )ونللحوز ( )وجلنللكو  ( )وم منللرت

وس  لم سلم  وجل لد     ,( )سلم  رب هلم مل  جليضلبم     ( جليف حلب ) ,(جليب دقأة)

                                                 

م  11 /هـ19  والية مناسرت هي إحدى واليات الدولة العثمانية أنشئت يف عام : مناسرت ( )

م ومت تقسيمها الحقًا بني إمارة   0 /هـ9   واحتلت خالل حرب البلقان األوىل يف عام 

 .ومملكة اليونان ومملكة صربيا ,انياألب
 .   ص – 5ج -م  0  -دائرة املعارف الربيطانية 

وبالتحديد حني  ,سكوب أو سكوبيه عاصمة صربيا لفرتة عابرةايف احلقيقة كانت  ( )

حّول امللك دوشان اململكة الصربية إىل إمرباطورية تضم غرب البلقان واختذ سكوبيه 

إمرباطور الصرب والبلغار واليونان )م عاصمة اإلمرباطورية حني أعلن نفسه 1   يف 

ولكن بعد وفاته انهارت األمرباطورية يف الوقت الذي وصل فيه العثمانيون  ,(واأللبان

م اليت أصبحت خالل احلكم  0  /هـ  7لبلقان وفتحوا سكوبيه يف عام إىل قلب ا

 .من أهم مراكز الثقافة اإلسالمية يف البلقان( م  0  - 0  )العثماني الطويل 
 ص–املرجع السابق : موسرتاس

مركز اللواء الذي حيمل االسم نفسه يف والية سالنيك  ,مدينة يف تركيا األوروبية ( )

 .حد روافد نهر سرتوما وهي حاليا مدينة سرّياي أو سريسن اليونانيةعلى نهر دوتيجه أ
 .     ص-املرجع السابق : موسرتاس 

ساعد مترد اجلنود وعدم انصياعهم إىل األوامر العالية على زيادة القلق يف جيش  ( )

فاحتلها السرب على أهون  ,فرتك مراكزه وذخائره ومهماته ومدافعه ,حامية أسكوب

قطع خشب "قد ظهر أن اجلنوب يف معركة كومانوفا مل يكن رصاصهم إالو ,األمور

من بقايا الذخائر "خشبية"أن معه عدة رصاصات –فيليب جبس  –وقد أكد "صغرية

اليت كان يستعملها "احلراب"وأن. اليت كان حيارب بها اجليش العثماني يف كومانوفا

كانت مثلمة مكسرة ال  -بووجد منها كثري بني كومانوفا وأسكو–اجلندي العثماني 

 . السرب احلادة الصقلية"حراب"تنفع للطعن أو الوخز إزاء
من "وأن الرشوة عملت بكبار املوظفني األتراك حتى قبلوا أن يكون رصاص جنودهم

 ". التنك"من"حرابهم"و"اخلشب

 . فأودوا بنفوس أبطال ذهيب ضحية مطامعهم رخيصة بأخبص األمثان
= 
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م  جلملب ووه جلمل م ضه جيمهب يك  ة    سميلت هلألح جليو  قلمت و صلحميشم     

جلنللكيوجل   شللم جليبج أللو  جليفللم  و  واال   ": و م للم أ  قومللو  ى أللذ  أحللأحو   

وييلللأل   . إي لللم زجل فلللو  ى لللر جلألنللليمية ةلللم    يللليت  بيلللة يشلللبق بملللمءسأ   

وصلم  مبشلبجلىل ع  ألة     ,وهكألجل يسلع جلنلأر وجلجبمتلذ   "جليك   ي م م كأ

 ( )وميحللب ه ( ) كللم  ي للض  مللبجلء جلنللأر وضللبمًذ وال  .جلالدللمب وجليرتقللع

                                                 
= 

بل هم ذاتهم قد  ,اجلنود الرتكية مل يكن عن جنب أو خوفويؤكد العارفون أن فشل 

لعلمهم أن حكومتهم تعرض حبياتهم وهم عزل أمام جيش شاكي السالح ,فضلوا اهلرب

 . تام األهبة

وقد مسع كثري من جرحى األتراك يلعنون ويتذمرون على من أرسلهم ليحاربوا  

 ". حراب ال تطعن"و"سيوف ال تقطع"و"من خشب"برصاص

تقدم السرب إىل موناستري حيث التجأ معظم اجليش الذي كان  ,منتصف نوفمرب ويف 

وبعد معارك هائلة استوىل السرب  ,منه بإحاطة املدينة 1 فأمر ولي العهد يف  ,أسكوب

ألفًا عثماني وبينهم فتحي باشا سفري تركيا يف  59على منواستري وأشيع أنهم أسروا 

 . بلغراد

–م 071  -  ط –الكويت  –مكتبة العروبة  –اد اإلسالمية تاريخ بلغر: حممد موفاكو

 . 1 - 1ص

مجع مفردها والي وتطلق هذه اللفظة عادة على أمري القطر وحاكمه واملصدر : والة ( )

وقد عرفت هذه الوظيفة منذ صدر اإلسالم إذ جرت العادة أن  ,منها والية مبعنى اإلمارة

المية أو الواليات التابعة هلم والة كانوا ينيب اخللفاء عنهم يف حكم األقطار اإلس

 . يعرفون باألمراء والعمال
الطبعة األوىل  –القاهرة  –دار غريب  –األلقاب والوظائف العثمانية : مصطفى بركات

 . 7 ص-م 999  –

كان التشكيل اإلداري يف  Mutasarrifاملتصرف : مجع مفرده املتصرف: املتصرفني ( )

 ,السناجق تشكل الواليات: الدولة العثمانية قبل عهد التنظيمات على هذا النحو

وكانت الواليات حتت  ,تشكل األقضية( البلدات)والنواحي  ,واألقضية تشكل السناجق

حيث كانوا أمراء إداريني ويف الوقت ذاته  ,والسناجق أمري السناجق ,إدارة أمري األمراء

أما يف عهد التنظيمات فقد فصلت القيادة العسكرية واإلمارة اإلدارية  ,ادًا عسكرينيقو
= 
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ومفوضلع جلن  ألة وجوجلنلأس  لم ويكل  يمنلأ  يًليت وهلو          ( )وقم  ع مقلمث 

 ,( )(و  لللأس  و ىضلللو يلللمب  جلن  ألللة    ,ىضلللو ن لللة جلالنللليً ىمت  )جلنلللأ 

                                                 
= 

فألغي منصب أمري السنجق  ,فأصبحت كل واحدة منهما مستقلة ,عن بعضهما بعضًا

 ,وعلى هذا فعدة أقضية كانت تشكل متصرفية ,ووضع مكانه موظف مسي باملتصرف

 . وعدة متصرفيات تشكل والية
 . 99  ص-جع السابق املر: صابان

 ,هو الشخص الذي يقوم مقام الغري يف منصبه مثل قائم مقام الصدارة: قائم مقام ( )

 . وهو أعلى منصب إداري يف األقضية ,وقائم مقام استانبول

 . 79  ص-املرجع السابق : صابان

ا وحيتمل أن أوهل ,أخذت تنتشر اخلاليا الثورية يف اجليش( م091 /هـ    )يف عام  ( )

اليت أسسها يف دمشق عدد من الضباط منهم مصطفى "مجعية الوطن واحلرية"هي

وأصبحت هلا فروع يف يافا والقدس وبريوت والعريش يف ( أتاتورك فيما بعد)كمال 

كما تألفت خاليا بني ضباط اجليش الثالث يف سالونيك  ,صفوف اجليش اخلامس

 . نشاط اجلمعية إىل مقدونيا واألناضول وامتد"مجعية احلرية العثمانية"وتأسست
فإن الدول األوروبية ظلت متارس ضغطها بشكل أو بآخر على السلطان  ,وعلى العموم

بشأن إنشاء بوليس دولي بشأن مقدونيا والثورات اليت قامت يف البلقان مما أثار سخط 

 . الضباط األتراك

تها يف احملافل املاسونية ويبدو أن احلركة الثورية يف سالنيك قد عقدت اجتماعا

وتلقت مساعدة مالية من الدومنة واليهود الذين كانوا يأملون أن يؤدي جناح احلركة 

وكان أغلب هؤالء اليهود يتمتعون  ,الثورية إىل حتسني وضعهم االجتماعي يف الدولة

وقد أصبح كثري من ضباط مقدونيا  ,جبنسية إيطالية وبعضوية احملافل املاسونية

وكان بإمكانهم أن يعقدوا اجتماعاتهم ويضعوا خمططاتهم يف منازل  ,نيماسوني

 . وميكنهم االتصال بأهم الالجئني السياسيني يف املنفى ,اليهود وهم آمنون

ومع شباب . وهكذا عقدت مجعية احلرية العثمانية صالت مع منظمات مسلمي ألبانيا

م وكان هدفهم هو إعادة 097 م األتراك واندمج اجلميع يف مجعية االحتاد والرتقي عا

 . الدستور

 .91 ص -املرجع السابق : إمساعيل أمحد ياغي

 .  1ص–م 079  –القاهرة  –الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب : السيد رجب حراز
= 
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 يحلللللللللفة يلللللللللممبه  ( )وقلللللللللد بملللللللللأ ي لللللللللض جليضلللللللللبم    جلالييصميلللللللللمت 

  ( )وسلللم  ر لللوب خلللوست يمخلللم   ,يلللأ وي ضلللشأ يحلللفة م يصلللبه ولللميو ه   

                                                 
= 

لكم  ,جنديًا من األناضول إىل مقدونيا 1999 م أرسل السلطان عبداحلميد 091 يف سنة 

فحتى  ,ويعترب ذلك نقطة حتول يف الثورة ,ينضمون إليه ,بداًل من حماربة التمرد

كان مترد الضباط املنتمني إىل حركة تركيا الفتاة حدثًا شبه عادي يف  ,ذلك احلني

ويدل انضمام اجلنود  ,مقدونيا خاضعة منذ سنوات طويلة للجماعات الثائرة

الكامل من أيدي األناضوليني إىل التمرد على أن زمام املوقف يفلت منذ ذلك احلني ب

جند أن عددًا من التمردات اليت يتجه إليها الضباط  ,يوليو   و  9 وبني  ,القصر

والعناصر املدينة من السكان املسلمني واليت تنظمها جلنة االحتاد والرتقي سوف تنشب 

وينهمر على يلدز سيل من الربقيات  ,يف موناستري وسرييس وأوسكوب وفريزويك

بينما يهدد اجليش بالزحف على اسطنبول إذا مل  ,عمل بالدستوراملطالبة بإعادة ال

يتم إعالن الدستور بشكل عفوي يف  ,يوليو   ففي  ,وفضاًل عن ذلك ,يرضخ السلطان

 . موناستري ويف عدة مدن أخرى من مقدونيا

لكن  ,يوليو 7 يف  ,عاصمة مقدونيا ,وكانت اللجنة قد خططت للتحرك يف سالونيك

الذي ال حيوز بعد أية وسيلة ملواجهة  ,ئها فاحلال أن هذه األخريعبداحلميد يفاج

يعني سعيد باشا صدرًا أعظم ويف صباح  ,يوليو   ففي . يقرر التفاهم معهم ,املتمردين

 كما,م يف اإلمرباطورية171 يصدر إرادة سلطانية تعيد العمل بدستور  ,اليوم التالي

وهو برملان مل جيتمع منذ ثالثني  ,يعلن إجراء انتخابات يف موعد قريبًا وعقد الربملان

 . عامًا

 .    ص -املرجع السابق : روبري مانرتان

 ( م091 /هـ1   )املقصود بها انتخابات جملس املبعوثان سنة  ( )
 . 90  ص-املرجع السابق : ياغي

/ هـ     / /  )من تاريخ "ظمصدر األع"حممود شوكت باشا رئيس وزراء ( )

وهو من أصل ششاني ولد يف العام ( م  0 /1/  / هـ     /7/  )وحتى ( م  0 / /5 

م ثم 119 /هـ07  وانتمى إىل املدرسة العسكرية يف استانبول يف العام  م157 /هـ 7  

( نقيب)دخل مدرسة األركان وخترج منها بعد سنتني وخترج منها برتبة رئيس ركن 

يف احلملة العسكرية اليت جردت إلمخاد ثورة أمحد عرابي باشا يف مصر وهو  وأرسل

م تأييدًا للدستور 091 /هـ 1  الذي قاد اجليوش من سالنيك إىل استانبول يف العام 
= 
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ىللدوهأ ي يبشللح   جلأليمضللول وجليللبوث ا  للع يمنللأ جلن  أللة ى للر يفقللة      ( )[1]

قم لد مبسلل جلألنليمية     ( )وم  هألجل جليقبأأ ا نلم أ خلشم  يلك    .مل  ة جلنأر

ويلأس يلذ   يل ب جلأل يلالو          ,مم وء جل قأبة يلمي قوب  ( )ال ي ب جلأل يالو 

 م لمل  وحنل  ي حلل ىل  وصليت جليفلدث جليل  قلمث يشلم ي ح  ألة           ,وظأفة  مسألة 

 ( )وجليبكبمخلع  سل  ًونلو     ( )قم د جليفأ ل  جليسلمي    ( )امسمىأأ  مضأ يمخم

 شللأ جليللأل   ( جليأللك)وجليبكبمخللع ج فللب ًأللم  ميحللب   ( )(يللبز   )ميحللب  

                                                 
= 

اجلديد واحتل القصر وأجرب السلطان عبداحلميد عن التنازل عن العرش وأصبح وزيرًا 

ض لالغتيال يف مدينة استانبول خبمس رصاصات تعر. م9 0 /هـ1   للحربية يف العام 

 . م  0 /هـ    يف العام 
– ط - هـ11   –املوصل  –الروض األزهر يف تراجم آل السيد جعفر : مصطفى الواعظ

 .  7 ص – 7ج –املرجع السابق : خري الدين الزركلي /    ص

 . السادسة من املخطوط الصفحةبداية  ( )
 .مل نعثر له على ترمجة ( )
وهو لقب لقبت به ألبانيا وحتت هذا اجلنس تندرج شعوب كثرية من : األرناؤوط ( )

وقد أطلقت الدولة العثمانية على كل من جاء من ألبانيا اسم  ,األلبان واليوغسالف

وكانوا من املقاتلني األشارس يف اجليش العثماني انتشروا يف مصر وبالد  ,األرناؤوط

 . باشا والي مصرويف مقدمتهم حممد علي  ,الشام

دار السويدي للنشر  –الطبعة األوىل  –األمل والقنوت يف بالد األرناؤوط : مكي أبو قرجه

 .   -  ص–م  99  –

 .مل نعثر له على ترمجة ( )

الفيلق السابع كان هو نفسه اجليش السابع حيث كانت القوات الربية مقسمه إىل  (5)

 . سبع جيوش وهذه اجليوش كانت وقت الصلح على شكل فيالق نظامية

 . 5  ص–املرجع السابق : يلماز
 .مل نعثر له على ترمجة (1)

وم من قبل برزرين مدينة تارخيية تقع يف إقليم كوسوفو جنوب صربيا والذي يدار الي (7)

وحتولت  ,مبا يسمى إدارة إقليم األمم املتحدة إلقليم كوسوفو مزدهرة ,األمم املتحدة

 . وهي اليوم عاصمة صربيا ,إىل مدينة عثمانية هامة
 .  5  ص-املرجع السابق : موسرتاس
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جلضًبوجل جلألهميع جلضلًبجل جلىل ال جلييصلم  مبخلحع جلن  ألة وهلدبوجل سلأ مل         

 . يسوجل م ذ جلملقمومة

 للر اجللبجلء جلالييصميللمت وقللد ي للم جلألمللب يمن  أللة ال  للد  يشللم ىلمللت ى 

 .يمي حم   جلأليمضول ويمململ  و يميب دقأة وجلملد     ي ب جلأل يالو 

يللأ أللموزت جلن  أللة أيللك ال  للد  ي للد وهللو    تيللح جلييشللكأ ت        

  ل  هلو    .جلابجل  ة   ي ض جلألحنمء يي  ل  جلييصميلمت محلومشم وقلد    لت أيلك      

ايشلأ   ,( ) قدس  قوق جلألمة   جليدنيو  وهو     ب ة جلييحو ت وجلالييصميمت

جلىيللدوجل ى للر هللألجل جل لل  وبجلنللوجل جليقللميو  جليللأل   موليللذ يألمللة  حللم ت ملل           

 ,  جليللبوث جل  للع ( )[ي قدللة]  جلأليمضللول وي للد   ( )( نكأشللشب)جللو هأ ي للد  

   )جل أ لللوجل قلللد  ( )[ي قدلللة] قلللمل جلالدلللمب و      هلللأ جلنكأشلللشب و هلللأ    

ويًشللوجل يشللأ جلللجلء تد  شللأ وزجللوجل جليكلل ح   ملل شأ     ( سفللبوجل يمالدمب للة

 . لأمهو جليسحو 
  

                                                 

مجيع  يتمتع"لقد نصت املادة التاسعة من القانون األساسي العثماني على أنه ( )

 ". العثمانيني باحلرية الشخصية بشرط أن ال يضروا حبرية اآلخرين
وال يقدر أحد . احلرية الشخصية ال يتعدى عليها مطلقًا"ونصت املادة العاشرة على أن

أن يتحمل قصاصًا مهما كان ألية علة كانت إال يف األحوال املعينة بالشرايع 

 "والنظامات والقوانني

 –بريوت  –املطبعة األدبية  –طبعة بنفقة أمني اخلولي : ثمانيالقانون األساسي الع

 .1 -5ص –م 091 /هـ1   
يف وادي يرويه نهر بورساق حاجي يف ( األناضول)بلدة يف تركية اآلسيوية  ,أسكي شهر ( )

 . لواء كوتاهيه ,والية ُخداونذكار
 .  7 ص-املرجع السابق : موسرتاس

وهي مدينة يف تركية  ,والصحيح ما أثبتاه[ لنفطه]ما بني حاصرتني رمسها يف األصل  ( )

 . مركز ناحية يف والية ولواء سكونيك ,األوروبية
 .1  ص–املرجع السابق : موسرتاس

 [. لنفطه]ما بني حاصرتني رمسها يف األصل  ( )
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 .يف هذه األثناء ثار األرنؤوط

  لللس )وسلللم    لللس جلملب لللووه  ومىلللأل  جلللد  يلللذ     سللل ر   ( )[3]

وقلد جلييصلو  ألذ ر لوب      ,أليلذ سلم  سميبحلقة   وجلذ جلألملة      ( )(جلمل سويه

وجليضلبم  وظ لوجل ضلبمًمىل ومب لووه        ( )خوست يمخم وم  م ذ م  جليألمو جل  

وهللو ملل  ى للأ   ( )وقللت وجل للد م  للمىل ي قللميو  جليللأل  و لل  جلن لل  يلله جلالولل ه    

  .ملقوجل ي  د شأ جليقميو  جليأل  ي ق مشأ سيبوح .جلالدمب ه   ضمىل

  .يشألجل ال جلن د ة و زجليوجل م  جليضبم  ُم   جليًمىة وجلاممء  نمؤجل 

                                                 

 . السابعة من املخطوط الصفحةبداية  ( )
ي العثماني نّص فيما يتعلق مبجلس املبعوثني ال ينتخب جمللس إن القانون األساس ( )

 : املبعوثني
 . اللذين ال يعرفون اللغة الرتكية - 

 . املتعلقون خبدمة إنسان خمصوص - 
 . اللذين يقل اعتبارهم عند الناس لسوء تصرفاتهم - 

ويف رأي املؤلف أن هذه الشروط مل تنطبق على بعض أعضاء جملس املبعوثني لذلك 

 . بالبصقةووصفه 
 .   ص-املرجع السابق : القانون األساسي

 . هذه الكلمة تدل على مصطلح عثماني ال يزال مستخدمًا حتى وقتنا احلاضر ( )
املرافق الشخصي تعين رئيس حرس األمري ومهنته محل السيف أمام ضيوف : والياور 

 .الدولة ويسري أمامهم مستعرضًا حرس الشرف

 .  0ص– الدولة العثمانية: يلماز

ال ميكن اجلمع بني النيابة : "من القانون األساسي العثماني على أنه( 17)نصت املادة  ( )

ومنصب آخر عمومي إال إذا كان منصب وزارة وكل مأمور آخر عمومي إذا وقع عليه 

االنتخاب يكون يف خيار من جهة قبوله أو رفضه إال أنه إذا قبله عليه أن يستويف من 

 . مأموريته
 .  ص -املرجع السابق : قانون األساسيال 
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   حييحللوجل س للشأ   ( )وسللم    بيللع ي حللأر و    نللذ يللمظب جل بيأللة   

ى للر هللألجل جلي  للأ و شأحللوجل يللذ سمي سللم  اال  يشللأ نللكيوجل أليشللأ ت للوبوجل          

يأ أل  جليأل   يمىوجل م م   مم كيشأ ة لم  شأ   ,جلملسك ة  حم ت م قمىل  أشأ

وجليأل  سميت جلييح  تلد  شأ ال جلالىلرتجلض    , حجلىل   جلنأرصم  ىدبهأ س

صم  خلب مىل   . نكيوجل ج جلىل وُس لت   وجلهشأ قشبجلىل وجلتش وجل يميفأمية وجلال أمع

ي ضميط جلي   لميع     كلو  م يسلبمىل ال يلمب    ألة جلالدلمب وجليرتقلع جليل          

هع جل كومة وهع صلم بة جليسل ًة وصلم  ه ميلك يلوجلب  سل ويشم ىسلكب ة        

وسم  م  يوجلزث جليرتيأة جلي سكب ة وجل ك لة     لدلمب    . بوع ي ح  أة وهع

جليضميط   ق بذ ربة س ى و بمة ىد ر ملقمث جليف  لة و    فلد   أمتلذ    

  رألللت هلللألح جلي وجلًللليت مللل  ق لللو  ضلللبمً م   ,  نلللبأأ أيلللك ى لللد جلي للللوث

وصم وجل  يشمويو     ضو  ا حمء جلملسمء جليأل  هلو مل  بال لأ أيلك جلال لرتجلث      

  جليشلللوجل ع ت لللل  جلملونلللأقر  مممشلللم   ( )[8] يوهم ييسلللأح  لللبق جلنلللأرويلللد

ال للح أيلك مل  جلألملو      "يأ لأر خلوست يمخلم   "و(   يحأر جلن  ألة )ي ي مت 

وقللد سللم   للم تلل وح   ,جلملبيأليللة وجليحللبأميأة جليلل  ال ت ألل  يللمن وب جل قأقللأه  

جليللأل   ًللبوجل ى للر ربللة  محوصللمىل ى للر جلأل يللالو  ,نللعء ى للر ىقلل ء جلألمللة

                                                 

وكذلك رئيس  ,وهو رئيس اجليش وكذلك وزير الدفاع ,كان يسمى الّسر عسكر ( )

حيمل السر  ,القوة البحرية واألسطول ليس ضمن صالحياته ,أركان القوة الربية فقط

وهو . تغّير هذا املسمى إىل اسم ناظر احلربية ,م091 /هـ1   يف عام  ,عسكر رتبة مشري

 . مبثابة وزير الدفاع
 . 5  ص –  ج –املرجع السابق : يلماز 

 . الثامنة من املخطوط الصفحةبداية  ( )
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ال جليبللم    ( )وصلل ت جل ميللة   جلنللأر ال     للألهو جليأوزيمخللع     .جليسلل ًم 

و لألهو   ,   جلن  ألة تل مب يل    حلح سلألجل      ( )جلي ميع و قول ي حلد  جلألىدلأ  

ويشألجل  حح جلملل زث   ,ال قم د جليًميو   أقول يذ  يم م دو  جلن  أة ( )جلمل زث

                                                 

 ,واملراد رأس مائة ,مركب من يوز مبعنى مائة يف الرتكية وباش مبعنى رأس: اليوزباشي ( )

كما اصطلحت عليه بعض الدول فجعلته رئيسًا أي بلوك من اجلند وخنتار له النقيب 

 . هلذا العدد على ما مر بك
 . 7  ص-املرجع السابق : تيمور باشا

وكان  ,الشخص الذي حاز منصب رئيس الوزراء يف الدولة العثمانية: الصدر األعظم ( )

وكياًل مطلقًا للسلطان وللتفريق بينه وبني غريه من الوزراء أطلق عليه الوزير 

كما لقب بالصدر العالي وصاحب الدولة غري أن لقب الصدر األعظم انتشر  ,ماألعظ

وكانت لديه . أكثر من غريه واستمر استخدامه إىل اضمحالل الدولة العثمانية

صالحيات كافة األمور يف الدولة وكان لديه ختم السلطان وكان رئيسًا للديوان 

إال أنه . أو قتل كانت تصدر منهاهلمايوني وكافة األوامر اليت تصدر لنصب أو عزل 

كان يستأذن السلطان يف موضوع يتعلق بأحد الوزراء أو القاضي أو عسكر أو شيخ 

لكن يف حال الغزو أي  ,أقجة 5000وكذلك يف توجيه التيارات األعلى من  ,اإلسالم

كما أن الطلب الذي كان . احلرب مل يكن يستأذن من السلطان حتى يف هذه األمور

سلطان حريًا باملوافقة واالستجابة من حيث األصول املتبعة مع أن السلطان يقدمه لل

وكان يطلق  ,لديه كافة الصالحيات يف عزل الصدر األعظم من منصبه أو حتى قتله

 . والباب اآلصفي ,على الدائرة اليت يعمل فيها الصدر األعظم باب الباشا
 .     -    ص-املرجع السابق : سهيل صابان. د

كان املتخرجون من املدارس الشرعية يف الدولة العثمانية يعّينون يف وظائف : املالزم ( )

وبناء ( م511  -9 5 )التدريس والقضاء دون انتظار وذلك حتى عهد سليمان القانوني 

فقام شيخ اإلسالم أبو السعود . على ذلك فكان بعضهم يتعرض لظلم ويبقى عاطاًل

وجبه تسجيل املتخرجني اجلدد يف دفرت ثم يتم يتم مب ,أفندي بوضع نظام جديد
= 
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جلي فللوأ   جلن للوب وعللب  ىلل  ًمىللة آمللبح  آمللبجلىل ى للر قم للد جليًللميو  وصللم و 

وو أ ي قم د اأجل   جلب      فأل جليقميو  ى ر ضميط صيح م يسو ال  .جل قأقع

و ةللم  ب,م  جلالنلليبدجلحلل إيللذ  أ ىللأل م للبض ي تشللمث ي يللذ ملل   ي     ,جلن  أللة

وقللد     للم سلل ح   ملل  صلليم    .ىوقللو يإمبجلجللذ ملل  ًللميو ح ال ًللميو  آمللب 

وأببوجل ى ر قوجلبهأ وم  هالالء جليقوجلب م  هلو    ضبم  جلن  أة قد ت  بوجل 

و  أ  لذ مكمييلذ   جلنلأر مل     حييقلب و شلم         ( ) و مشلح  ( ) تبة  ب ل  

وم  هالالء جليضبم  جلالدمب ه   ضمىل م  سم   د أ  .وهو   م حبذ جليبمسع

جلألهميع وجيو  ى أشأ وال جيد م  حيمنبذ  و   متبذ يأ  ةلم وجلد مل  نلمبتذ     

                                                 
= 

فإذا ما وجدت وظيفة شاغرة  ,وكان هذا املتخرج يسمى املالزم ,تعيينهم حسب التسلسل

 . فإن التعيني كان يتم مبوجب التسلسل الوارد يف الدفرت
حيث قام السلطان  ,وكان يطلق أيضًا على مالزمي السلطان عندما يتوجه إىل احلرب

وكان يف العودة يدفع هلم السلطان  ,شخص للقيام خبدمته 99 تيار سليمان باخ

مقابل تلك اخلدمة اإلشراف على إدارة بعض األراضي اإلقطاعية وحتصيل اجلزية 

  . وبعض الضرائب

 . 5   -    ص-املرجع السابق : سهيل صابان. د

ثم  ,ويظهر لنا أن أصله مري فريق ,هو رئيس الفرقة احلركية من األلوية: فريق ( )

وقد سبق لنا أننا رجحنا لفظ  ,اقتصروا على جزئه الثاني كما فعلوا يف أمري اللواء

فيحسن إطالقه  ,ألنه أكرب منها على ما يف النصوص اللغوية ,الفريق على الفرقة

 . عليها وتسمية الرئيس بأمري فريق
 . 1  ص-املرجع السابق : تيمور باشا

ثم استخدم بعد عهد التنظيمات  ,كان لقبًا من ألقاب الصدور العظام قدميًا: مشري ( )

 . وهو أعلى رتبة عسكرية ,لقبًا عسكريًا كما هو مستخدم اآلن يف العامل العربي
 . 90 ص -املرجع السابق : سهيل صابان. د
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 .جلادمب ه دب ضمىل ى ر أيك وتسو فمىل يذ

وقلد  سليب د ي ضلشأ        ,قد ال  حدق  ي لض جليقلبجلء  أ لم  يلم قم  لذ     

ي قلم   جليكلب أ    ( )[1]ويكل   قلول    .تحأ جل مية   جلنأر ال مم وصفت

صدلق   شم جلألخ وو  يكأ مم  قويلذ يلك  إمنلم هلع  قلم   وق لت و لم يألنليت         

   جليدلم  جلييلدجل  نلم     لد  مل مو  نلح        واأجل خىت  محبث و قل  يلي  أ   

جلينلليميذ ضللميط   جلنللأر وهللو يبتبللة ملل زث مللد  ع و  للد ت للك جلي حللمية      

 ,جليسلفمسة جليقمت ة   نحوز جليأوزيمخع  ب لو    لد  قم لد جلن د ملذ ه ميلك     

وجلن  أة تسلم ب   .و   خب  جليد   قمتأ زسع يك هو   ضمىل م زث   جلنأر

سأ  لبجلضشأ أليشأ جليية جلن م أة ى لدهم وجليوجلقفلو     هالالء و م م أ وتب يشأ

  .ى ر مفم مهم و نبجل هم

ملل  وظللم يت جليضللبم      كللو  م   للمىل ومبيأللمىل ي ح للوب   مقميللأ  جللب   

قلد  ً قلت ى لر جليضلبم    جألو       ( مبيلع )وس  ة  .  مألح م  مل  ة جلألمة

  .جلألمأ جلملي دية ي د مألجلسبجلت وم مقشمت بجلمت ن ه

 ( ) أ ومب  ي ح لوب   ملأل ى لر أيلك مل  ملجليلة جلألملة        ميضميط اأ  م 

 مللم ضللبمً م   .وى للر أيللك  شللو مك لليت يرتيألليشأ جلألبيأللة وجليفكب للة       . جللبجلىل

                                                 

 . التاسعة من املخطوط الصفحةبداية  ( )
وتسمى باخلزينة العامرة وكانت ( خزينة الدولة)هي خزينة املالية : خزانة األمة ( )

والضرائب على األراضي  ,والزكاة الشرعية ,وارداتها كثرية مثل مخس غنائم احلروب

والضرائب اليت كانت تدفع من قبل الدول كخراج على أراضيها واجلزية املأخوذة على 

 . موظفي الدولةالنصارى ومنها كانت تدفع رواتب 
 .01 ص-املرجع السابق : سهيل صابان. د
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جليوجلجلو جلملقلدس وسلميوجل نلبو قلأل        جلالدمب و   قد  نلمءوجل جلنلي  مل هلألجل   

  .جلألمة وجلمل  كة    فب  جليشقمء وجل  ك

وا  جليأل    مقوجل لحهأ   هألح جلن م ة هلأ ضلبم  نل يأك وم منلرت      

وجلنلللكو   و يمالصلللً ح جلي سلللكب  ضلللبم  جليفألللمي  جلي  ولللة جليفللللممس       

  .وجليسللللللللمبس وجليسللللللللمي  جلنللللللللد بو  يمي   للللللللة ملللللللل   والبيللللللللم و  فمبيللللللللم   

مب  ومي ة  يع ال    د يقويع هألجل أو  جليفضأ وجليقلد    ( )[93]   قول وه م  ىوب

جليفأللمي  و مبجل شللم وضللبمًشم  لل يع  ىللب  ملل شأ جلألسفللمء      ملل    سللم  هللألح  

وامنلم  خلح يلأليك ال جليضلبم  جليلأل   تلدجلم وجل        ,جلأل مضأ جلند ب   يم بمة

  جليسأمنة وأووجل جليفضأ م  قوجلب جلنأر   ب لو  هلالالء جلن لم   س لب مملم      

  . ىب شأ  يم

وا  جليسل ًم    ,وجلنأر جأر سلأ  ملة   ,جليس ًم  ن ًم  سأ جلألمة

وجلنأر ال جيوز    مل م  جلأل وجلل     كويم  نح    و  ي لوييه     لد    

و   جليأللوث جليللأل  صللم   أللذ جليسلل ًم  وجلنللأر  ي ويللة        , للل  ملل  جلأل لللجل   

 . يد   أذ جليقبجلض م ( )(جليأل )جليسأمنة جل ليأة هو جليأوث 

جلن  ألللة سميلللت ت لللب  جألللدجلىل    جلخلللييمل جلنلللأر يميسأمنلللة جيلللب      

سميللت تقللأل  جلنللأر     –ملل  أيللك    –ويك شللم   ,ة ال جلاضلل ح ل جلمل  كلل

ودبضذ ى ر جلالخييمل يميسأمنة أل  يأليك يقمءهم وأليشم  ض ت يقمءهم ى ر 

  .يقمء جليوً 

                                                 

 . العاشرة من املخطوط الصفحةبداية  ( )
 ( الذين)رمسها يف األصل  ( )
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ويأليك حنل  منقلت    .هألح هع جلن م ة جلي  جل تكبيشم جلن  أة ى ر ى أ

  ك نب  ي م    ق  م  أ  يكأ تدهو و  جليوً  همو ة جل ,جلن  أة ويبيضشم

ي أ ىب  م أيلك وحنل  يشلكبسأ ى لر     " قميوجل ,يإبممل جلنأر   جليسأمنة

ت و بسأ ألأهمي لم ويكل  جليضلبم  هلأ ى حلب  ألم  جلي لوجلب  جلالدمب لة واأجل         

وهللألجل " مبج للمهأ ملل  جلي للوجلب   شللع نللو  تقفللأ ال رميللة وأللوت جلن  أللة     

 جحلوجل  ألم  جلن  ألة ى لر      ( )[99]جليك ث  دل ى ر صحة مم ق  مح مل   يشلأ   

يسلع جلالدلمب و     . أم  جليب ب وهأ ىمملو  ي يم ج أيك و ألجل يبيضشأ ومنقليشأ 

ويكل  هلألح جليقلو     :    م  ًبأ ة جليب ب جليدنيو  ة وجوب   لجل  مي دب   أشم

جلمليسللرت  وجلييلللح جلملسلللىوية مم لللت مللل  جلىلللي ء صلللوت للللح صلللوتشم و    حلللح  

أ جليشأًميأة وبنت جليدنم س جلالي أسلأة  جلنأر   لح  دهم  م تكبت جل أ

جليضللم   يللميب ب وجلنللي   ت أللبجلضللشم جليبجللأ جلي دللأأ جليقمىللد ى للر سبنللع   

ي أ ايع   بذ و  رتمذ مل    –جليف  ة وجليأل  حنبذ وحنرتمذ م  ص أأ جليفالجلب 

ص أأ جليفالجلب ويأليك  ساليع     سي   وجل مقممذ جليسلممع أللبجلضلشأ وجي  لوح    

ايللللع مسللللبو  يلللبؤ   ضللللبم  جلنللللأر  ": ( )(قوصلللوح ) قلللول   نللللأم ة ال  

وم  لر أيلك      "و جم ع     يحلدوجل س لشأ يأرتقلوجل    . ي  ه   ص أد وجل د

                                                 

 . احلادية عشرة من املخطوط الصفحةبداية  ( )
( قوصوه)املقصود بها هي مجهورية كوسوفو أو كوسوفا ومساها العثمانيون : قوصوه ( )

 . بة من جبال وأنهار وشالالتوهي متتاز بطبيعة خال

 Malcolm,Noel,Kosovo: Ashort History PP.354- 356. 
 :م يف عهد السلطان مراد األول انظر 10  وحدثت فيها معركة قوصوه سنة 

 .  1 -5  ص –املرجع السابق : حممد فريد بك 
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وجلي   .ج يللة جليسلل ًم   قللول يضللبمًذ سويللوجل ملل    أللة جلالدللمب وجليرتقللع     

صم ت جلألمة س شم ت  أ  يذ يأس ج ية جليس ًم  هو صم و هألح جلألقلوجلل يلأ   

  .   تيًمول  ير ال أيك جلملقمث جلي  ع جليشم     ت ك جليقو  جلمل  وية   جلبت

 ميلأل   وصللأ جأشلل م ال هللألح جل لمل وجليللأل  نلل بذ جليو للد  جليفكب للة    

وجليللأل  جل تكللو هللألح جلن م للمت يأللللبجلض جليشصحللأة هللو جليشللص  جلمل  للو      

وهألح جلن  أة هع جلي  جلختألت : جلمل  و  جليأل   س ويذ   أة جلالدمب وجليرتقع

 ( )[93]ه م  جليفضأ ة وجلملل لة جلي سلكب ة آالت   م  جلألمبجلء وجليضبم  جلحملبوم

  .ي شبو  وجلن م مت  ً  وجل يشم سبد جليوً  جلي ل ل

وصللفت جل ميللة جليلل  وصللأ جلنللأر ايأشللم يقللد  مللم نللمىديع يسللميع        

أل  جليللأل   ىب للذ حييللم  يأميللذ ال  ,ويللأس هللألجل سللأ جليللأل     ىللب  ,ويأللميع

   جلييحلم  ت يدلب   شلم جليقلم   مل  جلأر هلألجل  ميلذ        لبجلب           .زملم   ًلول  

جلنلللأر س لللشأ قلللد  ش لللوجل جلي  هلللألح جل قلللم   اال جليلللأل   جلنللليشوتشأ جلي قلللوب   

 .وجليللأل  آنلليت يللذ    جلنللأر  شللأ هللألح جل قللم   ميلل مبجلىل         .  ى للت ق للويشأ 

جلنللأر جلي   للميع ريللم  جلي  ال اصلل ح جللد  وال  لليأ أيللك اال ى للر ج للد   

     أد ال جلنأر و دتذ جليفكب ة وم ل  جليًمىلة وجلاليقألمب     ىدأأ  سيًأ 

وجلالممء جلي سكب  و   جليبجأ جليأل   سليًأ      ف لأ أيلك ال   لو    جلمسلذ      

  .ى ر صفحمت جلييم  خ ( )  قر يميي 
  

                                                 

 . الثانية عشر من املخطوط الصفحةبداية  ( )

 .تات الذهب أو الفضة قبل أن يصاغىالذهب اخلالص والترب أيضًا هو ف: الترب ( )
 . 11 ص-  ج -السابق  املرجع: ابن منضور 
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 األرنؤوط 

وممللللم   فللللغ يللللذ جلي لًللللو  محوصللللمىل   جلي للللوجلب  جلالدمب للللة جلتشللللمث 

 .( )ي س  جلييشأ وجلال رتجلء ى أشأ  خ   جليفب مت جلأل يالو 

                                                 

خدم خيار شباب األلبان ومفكروهم الدولة العثمانية بقلوبهم وعقوهلم بإخالص وتفان,  ( )

فكان منهم يف الدولة القواد العظام والوالة والكتاب الكبار, وخرج منهم أبطال احتلوا 

فإن الصدور العظام الذين . منزلة ممتازة يف الدولة ومكانة بارزة بني الطبقة احلاكمة

خالل حياة الدولة العثمانية كانوا أكثر من ثالثني صدرًا أعظم  تعاقبوا على احلكم

( م  1  –  5  )ومن خالل ازدهار الدولة العثمانية, فيما بني سنيت . من أصل ألباني

كانوا مثانية وأربعني صدرًا أعظمًا, كان أحد عشرة منهم من األلبانيني حديثي عهد 

ك أمحد, وقوجه داود, ودقاكني زاده, دي)فمن بني هؤالء الصدور العظام . باإلسالم

, قرابة "حممد الرابع"ويف عهد السلطان(. امحد ولطفي, وقره مراد, وطار خوجني أمحد

الكوبرلي وهو ألباني "حممد باشا"م توىل زمام أمور الدولة الصدر األعظم151 سنة 

انتسب , ثم "كوبري"االصل, هاجر من ألبانيا إىل مدينة صغرية يف آسيا الصغرى تسمى

وكانت أحوال . ن بلغ سبعني سنة من عمره حني توىل الصدارةـإليها وكان كبري الس

الدولة يف أشد االضطراب, وماليتها على شفا اإلفالس, وقوتها الربية دبت بينها عوامل 

التحزب, واإلحنطاط, وكانت حالتها أيضًا يف سبات, ومخول ال تتمكن من النهوض من 

حتى قيض اهلل للدولة ها الرجل وأسرته من بعده, وكان  كبوتها كما وصف البعض,

يضرب على أيدي املعتدين, والعابثني بأمن الدولة "كوبرلي"فأخذ. ذلك دواءًا للدولة

ممن ثبت له خيانتهم, فأعاد جمد الدولة بعد تصفية العناصر الضارة بالدولة, ويقدر 

ور إىل ما كانت عليه خالل سبع سنوات ـورجـعت األم. عدد الذين صفاهم بثالثني ألفًا

أكثر من نصف القرن, "كوبرلي"من عمر هذا الرجل العظيم, ثم تولت الصدارة أسرة

وقد توىل . ولوال اهلل ثم آل الكوبرليني الكرام, لتدهورت تلك اإلمرباطورية العظيمة

الشام الذي كان واليًا على ( أمحد فاضل باشا)ابنه ( حممد الكوبرلي)الصدراة بعد 

وقد عرف عنه أنه كان عاملًا . أيام صدارة أبيه, وقد صعدت الدولة أيامه إىل أقصى الرقي

يف علوم الشريعة, ومشلت ثقافته شتى أنواع املعرفة من فقه, وفلسفة, وعلم, وفلك, 

وتوىل الصدارة . وتاريخ, وأدب, وكان من أفضل الوزراء الذين خدموا الدولة العثمانية

حيث قاد اجليوش العثمانية عدة مرات ( مصطفى باشا الكوبرلي)بعده ابن عمه 

توىل الصدارة مصطفى ( سليمان الثاني)ويف عهد السلطان (. فيينا)وحاصر مدينة 
= 
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 قويو     جليسبو جليو ألد ي شلولة مأميلة جلأل يلالو  ي دويلة يميسلحميشأ       

وهلألح جل كم لمت جليكمأيلة مرتخلحة يك شلم مل  جلملحلمب          .م  مأدجل  جليقيلمل 

 .جلالدمب ة وم يلىة م  ىمًف  جل قد وجلالييقمث

                                                 
= 

باشا الكوبرلي ابن حممد باشا الصدر األعظم األول من هذه االسرة, وكان عاملًا, وداعيًا 

البصرية, وألف بني قلوب الناس وصعد بالدولة إىل الرقي باحلكمة و. إىل العدالة

, وقال عنه "أمحد الثاني"باملوعظة احلسنة, وبقي صدرًا أعظمًا إىل عهد السلطان

إني ال أريد أن أعرتض الكوبرلي يف : )السلطان جديد حني قال له عن بعض تصرفاته

وعند موت هذا (. شيء من أمور اإلدارة, خوفًا من أن يتعطل بذلك ما هو أدرى مين

إنه : العادل بكاه املسلمون, واملسيحيون معًا لفقده, وقد وصفه البعض, فقال الرجل

صال ـكان عاقاًل, عاداًل, نشيطًا, جريئًا, مهذبًا, صادقًا, وقد اجتمع فيه من اخل

ميدة مامل جيتمع يف رجل مثله, ثم توىل الصدارة يف عهد السلطان مصطفى ـاحل

لي, وقد قام هو يف خدمة الدولة خري قيام, وهو من أسرة الكوبر( حسني باشا)الثاني 

وأعاد جمدها وكان عاملًا بعلوم الشريعة, وتقيًا, حيث أمر بأن يكون مأمور الدولة علماء 

( أمحد الثالث)ويف عهد السلطان . بقواعد الدين, وأن يكونوا من حفظة القرآن الكريم

لسنوات االخرية من الدولة ويف ا. من أسرة الكوبرلي أيضًا( نعمان باشا)توىل الصدارة 

صدرًا أعظمًا, وغري هؤالء الصدور الذين قاموا ( فريد باشا األرناؤوط)العثمانية كان 

ويف النصف األول من القرن االسع عشر . يف خدمة الدولة, والدين, وأعادوا جمدهما

ينة يوسف األرناؤوط نازحًا من مد( حسن أغا املوىل)امليالدي جاء إىل بريوت شاب امسه 

فلورا األلبانية, ليعمل يف خدمة الدولة العثمانية, وحني وصوله, توىل ضبط األمن 

باملدينة, ومل متض إال فرتة وجيزة حتى نعمت بريوت باألمن واإلستقرار, وارتاح أهلها, 

 . وقد كان ألسرة هذا الرجل شأن فيما بعد يف خدمة العلم واملعرفة
–  ط -م 017  –ريلنديا  –بريشتينا  – أللبانيتاريخ الشعب ا: سليم إسالمي وآخرون

 –ترمجة إبراهيم زكي خورشيد وآخرين  –و دائرة املعارف اإلسالمية  / 51 -1 ص

– املرجع السابق –حممد غربال و 9  -0  ص- م –القاهرة  –مطبعة كتاب الشعب 

 –م  11  –مطبعة املعارف  –بريوت  –كتاب دائرة املعارف : البستانيبطرس  /  5 ص

موسوعة التاريخ : أمحد شليبو/   5 ص –  م –دائرة املعارف اإلسالمية  / 511ص–  م

 –م 077  –مكتبة النهضة املصرية  –  ط – 5ج –اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية 

 .  17ص
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هللألجل جليبللم   ملل  جليقللم     وقبللأ      للأض   يأللم  جل قأقللة    ( )[92]

ي يع تبسع م  جشة  يع وم  جشلة  ملع ويلأس يلع  قلأ ى قلة يلمأل يالو   و        

ولم ة جلألمب  يع ضميط ى  ميع ال  ىلب  خلأىمىل ىل      .   لبض م  جلنيق  أ

أ لذ يل ل للذ  يل  لد  ألذ وسلأ ملم  ىب لذ ى    لأ  وجل لجلنأر جلي   ميع جليشبقع أليلع يل  

  ( )الو لب   يلكلسلذ ىلأل   لكل 

                                                 

 . الثالثة عشر من املخطوط الصفحةبداية  ( )
 : كما يلي( ألبان)اختلف يف اشتقاق لفظ  ( )
وهي اسم لقبيلة ( ألبانو)أن كلمة ألبان مشتقة من كلمة : ال بعض املؤرخنيق : أواًل 

دورس, وديربا, : من القبائل اإليللريية القدمية كانت تسكن فيما بني مدينيت

البلقان, وحل حمل  ثم اشتهرت بهذا اإلسم على مجيع القبائل اإليللريية يف

وبيون على هؤالء القوم اسم كلمة اإليللري فيما بعد, ومبرور الزمن أطلق األور

نسبة إىل تلك القبيلة اليت ( ألبانو)حبذف الواو يف آخر كلمة ( ألبان)

 . آربن وآربرش: يتزعمها

من آربن, وذلك باستبدال الراء الما, ( ألبان)اشتق قدماء اليونان كلمة  :ثانيًا 

عيم , ولعل هذا اإلشتقاق جاء من اسم ز(ألبان)وإضافة ألف بعد الباء فصار 

قبيلة ألبانو اإليللريية اآلنفة الذكر, وبقي هذا اللفظ معروفًا عند األلبان يف 

 . القوقاس, وإيطاليا الوسطى

قيل اشتق من كلمة ألبانن أو آربانن كانت اسم ملدينة كانت عاصمة للجزء  :ثالثًا 

التاسع لبيزنطة يف البلقان, وكانت آخذة يف اإلزدهار, فقد مسى اإلقليم كله 

 .باسم هذه املدينة, واشتهرت به

تسمية األلبان باألرنؤوط مسي األلبان بأمساء شتى, لتقلب أحواهلم وتغري حكامهم, 

وحدودهم إال أنهم بقوا متمسكني جبنسيتهم, ولغتهم, وعاداتهم, واألمساء اليت أطلقت 

 . اإليللري, واأللبان, واألرناؤوط, والشكبتار: على األلبان هي

من الناس أن هذه األمساء حتمل كل واحد منها معنى خاصًا, أو هم  وقد يظن كثري

 . أقوام خمتلفة

فاإليللري غري األلبان, واأللبان غري األرناؤوط, واألرناؤوط غري الشكبتار, ولكن يف 

وقد . احلقيقة هي أمساء لقوم هلم اصل واحد يعيشون يف شبه جزيرة البلقان يف أوربا
= 
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= 

ري منذ البداية إىل عهد البيزنطيني, ثم يف عهد البيزنطيني عرف األلبان باسم اإليلل

 . حل حمل اسم اإليللري اسم األلبان

وقد عرف األرناؤوط من عهد العثمانيني, وهنا نورد األقوال اليت قيلت يف هذه التسمية, 

 : ثم نبني ما هو األرجح من هذه األقوال

د الرتك, والبلغار, والعرب, وقد اسم لقوم من شعوب البلقان اشتهر يف بال: االرناؤوط

 : اختلف يف هذا األسم واشتقاقه فقيل

( أرغونوط)اسم يطلقه األتراك على قوم من سكان ألبانيا, ولعله حتريف عن : أرناؤوط

 . توهمًا من األتراك بأنهم من أصل أرغونوطي

 . شعب من اجلنس اآلري يعرف عند األوروبيني باأللبان: أناؤوط

أصل لفظه يرجع إىل بالد آربري اليت متتد على شواطئ البحر األدرياتيكي, : أرناؤوط

أرناؤوط, وينطقه أهل : واليت يعرف أهلها باسم آربونة, وقد حرفه األتراك, فقالوا

 (. أرناؤود)إستامبول 
هو االسم الشايع يف بالد البلغار, وهم سكان آربري الذين هاجروا من بالد : وأرناؤوط

 . ونة يف شرق دراجآرب

: اصطالح متداول يف املراجع العربية املتصلة بالتاريخ العثماني يعين: أرناؤوط

 . األلبانيني املسلمني

 . اسم يطلق على األلبانيني: ارناؤوط

قيل هم من قوم جبلة بن األيهم الغساني, وأنه ملا (: عاٌر أن نعود)مأخوذ من : عارنعود

الروم تنصر هناك زمن الفاروق, ثم أنه ندم فقيل له  ذهب مع من تبعه من قومه إىل

 (. عاٌر أن نعوٌد: )مالك ال تعود ؟, فقال

 : الراجح من هذه األقوال

وبعد هذه األقوال الواردة يف اسم األرناؤوط, واشتقاقه تبني لنا أن اسم أرناؤوط عرف 

 . وأطلق على األلبان من قبل األتراك على أكثر األقوال

فهو قول ضعيف, استنتجه حممود ( عاٌر أن نعود)على أنه مأخوذ من : ل فيهوأما ما قي 

اآللوسي من كرم أولئك القوم الذي يشبه كرم العرب, ومل نقف على هذا القول الذي 

 . ووروده على ألسنة الناس( غرائب االغرتاب)هب إليه اآللوسي إال يف كتابه 

ب األلبان إليها, وكان األلبان من ولو كانت قصة جبلة وقومه صحيحه تدل على انتسا

قومه الشتهرت يف كتب التاريخ, وألوردها علماء التاريخ القدماء قبل دخول األتراك 

 . العثمانيني يف البلقان
= 
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 مم سأليت جليشللث  لأليك ملم يسلت مي بضلمىل يلذ         .( )[جليشلث]وم  أيك  قد 

  .ه م أليذ يأس موضوع حب ع

وامنللم  يللم   للدي قبجل للع ىلل   نللبم  هلوللة جلنللأر جلييبيللع جلي   للميع   

أليع  سلمب  سلو  قلد مضلت سلأ م بسلة مل  م م سلذ     لد     يلبه            

 .دمب للةى للر    سللأ مللم قأللأ ىلل  جلأل يللالو  يللأس اال ملل  يللوع جلألسمأ للو جلال  

و  بيع يكأ ى  لميع       لأ  ل  جلي  لأ  يلذ يلوال مسل  ع جلأل يلالو  يكميلت          

  .جليدوية جلي   ميأة مبجت م  جليبوث جل  ع م أل مم ة ومخسه ن ة

واأجل  , للمأل يالو   مللة  أبللة صللمبقة جليوً أللة ومييللة جليقللدث   جل للب     

  ويلة  سم  جلأل يالو  قد قمنوجل آالمم  إمنم أيك ييأحة جليسأمنلة جليسلقأ ة وجلمل  

جليللل  جلللبى جلالدلللمب و  ى أشلللم   جليسللل وجلت جلأل يللل  جلملمضلللأة وهلللألح جليسأمنلللة  

و    .جلمل  ويللة   أ للو جليالث ال جلأل يللالو  و للدهأ يللأ ال سللأ جلي   للميأه     

  ألللة جلالدلللمب وجليرتقلللع س لللم ت بضلللت ي لللل  يفلللوس جلي  مصلللب جلانللل مأة   

 جلبت     كللأليك مللدت  للدهم ال هللألجل جلألمللة جلي ل للل  جليلل فس  لل       ( )جلألمللبى

                                                 
= 

القاموس اإلسالمي : وأمحد عطية اهلل/      - 5 ص–  م –املرجع السابق : البستاني

: وحممد غربال/   7ص–  م –م  01 /هـ 1   –مكتبة النهضة املصرية  –القاهرة  –

 . 1 0ص–املرجع السابق 

 ( انهزام)رمسها يف األصل  ( )
من ذلك اتباعهم سياسة الترتيك يف البالد العربية وجعل اللغة الرتكية هي اللغة  ( )

الرمسية الوحيدة وأدعت حركة االحتاد والرتقي أن الشعوب اإلسالمية يف األناضول 

ويدعون إىل حترير األتراك وابعادهم عن اإلسالم وهي األفكار اليت  وآسيا الوسطى

والكاتب الرتكي  ,تطورت بعض كتاب اجلمعية وعلى رأسها موئيز كوهني اليهودي

الشهري ضيا كوك آلب مما دعا إىل تأجيج حركة الدعوة إىل القومية العربية يف 

 . موجات حركة الترتيك
 . وما بعدها 0   ص-الدولة العثمانية : علي حسون
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 ( )[90] ( )(مميأللة)     فللع نلل ة   .أحلل   يفيشللم وخللح شم وسللأ مقدنللمتشم   

جشلت   أة جلالدلمب وجليرتقلع مح لة ى لر جلأل يلالو   حلببتشأ مل  نل  شأ         

يلأ   ,يميقو  وسميت تشدب جليبجلمل وتضلبيشأ يمي حلع وجليسلأم   ملمث يسلم شأ      

سميت ت ب  جلي سمء مل  وألميش  حبأ لة جليبحلث  أشلم ىل  جليسل ح يلأ وسميلت          

  .ت قر جشمز جلي بوس   ونط جلألزقة ييبحث ى  جليس ح   ضمىل

أب د جلأل يالو  م  ن  شأ م أ قً  جلييح  جليأل  حن  جميسلو    

أل  جلأل يللللالو  هللللأ قللللو  جليدويللللة أللللمح جليللللبوث وجليب يللللم  جل شللللل     ,ى أللللذ

 كميت  .وجلملس حه يميد  ممأت و  دي  بوجلت جليسفك وجليقيأ ( )يميبومبمت

جل كومة جلالدمب ة تي     الالء جليب يلم  وجليلبوث ودلمول أب لد جلأل يلالو       

وقلميو    .م  ر هألجل اي م يألديم س لم يلده  مبلل  ىلدجل  م يسل   م       ,م  جليس ح

                                                 

يف السنوات األخرية من القرن السابع عشر كانت الدولة العثمانية قد توسعت رقعتها  ( )

تستعمل التاريخ اهلجري  ,كانت حبكم أنها دولة إسالمية النشأة واملسرية. شرقًا وغربًا

 . لوثائقها ومنشوراتها وقراراتها
جري سنويًا تتبدل شهوره بالسنة إىل لكن بعض أهل اإلدارة تنبهوا إىل أن التقويم اهل

الفصول ومن ثم أصبح يصعب ضبط املوازنة املعتمدة على املنتوج الزراعي يف كثري من 

م أصبح 709 /هـ95  ومنذ عام  ,أحناء االمرباطورية على أساس التقويم الشهري

واعتبار  ونظرًا لتقيده بالشهور الشمسية"السنة الرومية أو املالية"التاريخ املستخدم هو

والفرق بني هذا التاريخ . فيطلق عليه أيضًا التاريخ الرومي"شهر مارس"بداية السنة فيه

وإذا طرح من  ,سنة كان التاريخ امليالدي  51سنة فإذا أضيف له  51والتاريخ امليالدي 

ومل ينته العمل بالتاريخ اهلجري بعد قبول ... التاريخ امليالدي كان التاريخ الرومي

 . فقد استخدم التارخيان يف األوراق الرمسية ,الرومي التاريخ

Osmanli Tarih Deyimleri.IM.Zeki Pakalin, 2/399- 400.3/58. 

 . الرابعة عشر من املخطوط الصفحةبداية  ( )

 . هي القذيفة أو القنبلة اليت تستخدم يف املدافع وغريها: البومبة ( )
 .  0ص:اموس املعاني
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جليللأل  نلل يذ جل كومللة جلالدمب للة     فللأل   ىحللميمت جليب يللم     ( )جلي حللميمت

  .جليأويم  يأ ةس  ع جلأل يالو و

و مأل خلبميشأ   .وس حو  م  هالالء يفوجل م  ي بهأ ي والبهأ وىأم أ 

    يشللم  ,وجليللأ   يي لليقأ جلن  أللة ملل  هللالالء و ويىللك     ( )ج للوبجلىل ال   ضللبوث 

 الو للل ب جلأل يلللل إ  هلالالء جلي سك لللل م   لللل بوث وجليب يلللذ يميللللأ تف  لل   ت يشأ مم ي

 كلللميوجل م لللأ مسلللأحع   ( )   كللل    فلللأل  لللأشأ قبلللأ أيلللك قلللميو  جلييح ألللد  

                                                 

م قرر 097 يف املؤمتر الذي عقدته مجعية االحتاد والرتقي يف كانون األول عام  ( )

 : اجملتمعون باالمجاع إصدار بيان ختامي كان مما جاء فيه
 (.العصابات)املقاومة املسلحة ألعمال احلكومة وأجراءتها  -1

أو حتريضهم على رفض  ,نشر الدعاية بني صفوف اجليش لكسبهم إىل املعارضة -2

 . أو ضد اجلماعات الثورية ,الزحف ضد الشعب
 . 0  -09 ص - املرجع السابق: نادية ياسني عيد

وقد اعتمدت مجعية اإلحتاد والرتقي على بعض اجلماعات الدينية يف األناضول 

والبلقان لتخفيف أهدافها كالبكتاشية يف البلقان وكذلك على املالميه وهي يف 

 . الصوفيهاجلماعات 

 . 15  - 1 ص–املرجع السابق : نادية ياسني عيد

مركز لوالية ولواء حيمالن االسم  ,[اآلناضول]مدينة يف تركية اآلسيوية : أرضروم ( )

مقر أسقفية يونانية تتبع . تقع على سفح جبل غري بعيد عن نهر الفرات. نفسه

ين غارين ليصبح ثيود م غريت هذه املدينة امسها األرم5  سنة . بطريرك أنطاكية

دخلها العثمانيون سنة . وسيوبولي على شرف ثيودوس الصغري الذي بنى أسوارها

م لكنهم عادوها يف العام التالي إىل 0 1 /هـ5   م ثم استوىل عليها الروس 7 5 /هـ  0

 . الباب العالي
 . 5  -   ص-املعجم اجلغرايف : موسرتاس

لقد نص قانون التجنيد اإلجباري يف الدولة العثمانية على وضع شروط لغري  ( )

 : املشمولني بالتجنيد اإلجباري وهم
رجال الدين املسلمون والعلماء والشيوخ وطلبة املدارس الدينية واإلعدادية  - 

 . واملعلمون وأئمة اجلوامع
= 
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جلمل  كة ال  المألو  ج وبجلىل    م يفألوجل  أشأ هلألجل جليقلميو  سلم    بيلع تل يأيت      

ق ويشأ ال     كويوجل ى حبجلىل يم  مىل م  ى مصب جلن د ة ال     قأل  يشأ ال 

  .جليأ   و  ضبوث

وسللم  ىللدب قًلل  جليسلل ح جليلل    للت ملل  جلأل يللالو  قللد ي للم     ( )[94]

ي للأ  ,مخسلله  يفللمىل  بألل  ي للض أيللك يلل    لللس ي حللميمت جليب يللم  وجليللبوث      

ايلك سلألجل  أل  هلألجل   شلم جليضلميط جلي   لميع للح        : جليقم    قول يع   يفسذ

و يم  قول  ضب  جليقلم    ! م قول ويو ص  يكم  لم ة جليبزجلية ويشم ة جليديم ة 

ايع  م نلأد     قلأ سلأليمىل و خلشد جلهلل ى لر      : م ددوذ يفسذ يأليكجليأل   ة

سلم    ,   مم  قول هو جليأل   دي  ير    جمو د يمخلم  لمت  يل ب جلأل يلالو     

قللد  يقللر مًميللمىل ى للر مشللمعشم وى  م شللم  شللبذ مًللو قللوجلب جللأر خللوست 

                                                 
= 

إذ استعاضت بالبدل أبناء العشائر العربية والبدو الرحل وأبناء العشائر الكردية  - 

النقدي عن األشخاص املكلفني بالتجنيد اإلجباري أو ضريبة اإلعفاء من اخلدمة 

شلنات 7"أي حوالي ,قرشًا ذهبيًا 9 )وتبلغ قيمة البدل "بدل عسكري"العسكرية

 . سنويًا( انكليزية
غري املسلمني أمثال القساوسة والرهبان واحلاخامات وطلبة املدارس املسيحية  - 

 . ديةواليهو
 (.وحيد أسرته)املعيل  - 
ويعفى من اخلدمة العسكرية ألسباب صحية املصابون باألمراض املزمنة واملعوقون  -5

وكان سن . واليت استغلت يف بعض األحيان للتهرب من اخلدمة العسكرية

 . سنة 9  -0 التجنيد يرتاوح بني 
هكذا عرف العراقيون التجنيد اإللزامي يف العهد العثماني األخري : ماريا حسن مفتاظ

 .    -  ص -م 001  –  ط  –العراق  –
 . اخلامسة عشر من املخطوط الصفحةبداية  ( )
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ء وممم قميذ جمو د يمخم ي   م ( )ى ر ى  مء جلالنيمية  ه ز فشأ ى أشم ( )يمخم

 : جلأل يالو 

وللللأ نللللم  ةدجل  للللذ "  شللللم جليقسللللس ايللللع يللللو خللللىت   فللللت  للللمسأ"

ى للر جليقللبى مشللدممىل صللبو شم ووبيللمىل يأوتشللم وربقللمىل ى م هللم     ( )ومرتجليأللوزح

 يللر صللم ت جليبميأللم ملل   و للم ال آمبهللم  خللبذ ةكللم  جل ب لل  وهكللألجل        

 سميوجل  د  و  هألجل جليقوث و فيكلو  يل  بجلبح  يلر مس  لمهأ  قويلو   يشلأ ال      

  ي ويشأ مس  ه أليشأ   مم ويشأ م مم ة جلملبتد   وقد ت نس جليبيض  أ   

  .ق ويشأ محوصمىل ي ضبم 

                                                 

م وهو رئيس   0 /هـ    م وتويف سنة 151 /هـ 7  حممود شوكت باشا ولد سنة  ( )

 ,هو من عائلة البغدادية ومن أصل شيشاني( الصدر األعظم)وزراء الدولة العثمانية 

م وانتمى إىل املدرسة العسكرية خترج 175 /هـ 0  واصطحبه والده إىل اسطنبول عام 

لعسكرية اليت قضت على ثورة أمحد عرابي يف م ساهم يف احلملة ا119 /هـ01  منها 

م رافق القائد األملاني فان دركولتز االستعانة به لرتمجة الكتب  11 /هـ99  مصر عام 

فن األسلحة والتشكيالت القيافة العسكرية يف "العسكرية إىل الرتكية له كتاب

ية عام م ووزير للحرب091 /هـ1   أصبح واليًا يف كوسوفو عام "اجليش العثماني

 . م  0 /هـ    م تعرض لالغتيال عام 9 0 /هـ1   
 ص-تاريخ حرب البلقان األوىل بني الدولة العلية واالحتاد البلقاني : يوسف البستاني

   -   0 . 

لقد زحف اجليش العثماني بقيادة شوكت باشا من مدينة سالنيك إىل اسطنبول يف  ( )

يف السلطنة العثمانية ( املشروطية)ور م وذلك بسبب إعالن الدست091 /هـ1   عام 

وكان سبب الزحف تأييدًا للدستور اجلديد واحتل القصر وأجرب السلطان عبداحلميد 

 . التنازل عن العرش
مقالة منشورة يف صحيفة  –جملس املبعوثان العثماني : حمب الدين اخلطيب

 . م9 0  –"القاهرة("املؤيد)

 ( رشاش)غري اسم ملدفع متاتيكي ص: مرت اليوز ( )
الطبعة  -عامل الكتب –معجم اللغة العربية املعاصرة : أمحد خمتار عبداحلميد عمر

 .51ص - ج –م 991  -األوىل
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سأ ملم  قويلذ ه لم خلمهدتذ ي فسلع وس لذ قلد وقل  ي أ لذ وقلد يسلأت            

هألح جل كومة جلالدمب ة يأ جليحشأويأة    جليرتسع وجلأل يلالوًع ملد ويم      

أ لللم وًلللبجلي س أو  ( )وييلللدجلب وت  لللل ( )[91]قللل  وجل لللد   جليلللأ   وجليسلللوبجل   

وجليبحب جلألنوب وأيلك مللم سميلم حيم يلم  بجل  لمىل اىل ء خل   جليبجل لة          ( )وسب د

يسلأت هلألح جل كوملة     - ( )جلي   ميأة و شرتسم    نبجلء جلي   ميأة وضبجل شم

                                                 

 . السادسة عشر من املخطوط الصفحةبداية  ( )
 . ذات أسوار حمكمة ,وهي مدينة عامرة حسناء ,تربيز من أشهر مدن أذربيجان ( )
 .   ص –  ج -م  01  –بريوت  –دار صادر  -( معجم البلدان)ياقوت : احلموي 

وخامس أكرب جزيرة يف البحر املتوسط وتطل  ,هي أكرب اجلزر اليونانية: كريت ( )

 . جنوبًا على حبر إجية
 –م 015  –من سلسلة دعوة احلق  –األقليات املسلمة يف أوروبا : سيد عبداجمليد بكر

 .   ص

, (شاهني باشا)توىل قيادة اجليش العثماني قواد عظام من االلبانيني من بينهم فقد  ( )

األلبانية, ثم أصبح قائدًا, ( يانينا)وكان ها القائد قد مهد للعثمانيني دخول والية 

 . اجملري( هونيادي)قائدًا جليش عثماني حملاربة ( مراد الثاني)فأرسله السلطان 
جنديًا من جنود فتح ( باالبان باشا)كان ( الفاتح)ويف عهد السلطان حممد الثاني 

القسطنطينية, وقد أظهر هذا اجلندي يف حصارها شجاعة فائقة, وبسالة نادرة, وكان 

هو أول من نصب العلم العثماني على أسوار القسطنطينية, وقد كافأه السلطان 

 . على ذلك بأن قربه إليه, ورقاه إىل مرتبة القيادة( حممد الثاني)

ها قائدًا عامًا فيما بعد, وقد نال اجلندي الشجاع وأمثاله من فرقته ( باالبان)ثم أصبح 

الذين اشرتكوا يف حصار القسطنطينية, وفتحها مدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

لتفتحن القسطنطينية فلنعم األمري : )حيث أخربنا بفتح تلك املدينة احلصينة بقوله

 (. يشأمريها ولنعم اجليش ذلك اجل
= 
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= 

, ومن (إسكندر بك)ثم استمر ها اجلندي الويف قائدًا للجيش العثماني يف حربه مع 

, وقد قاد أحد اجليوش العثمانية حملاربة (يوسف)بني هؤالء القادة كان أخو باالبان 

 . وقد مات هو أيضًا يف ساحة املعركة( إسكندر بك)

وه لي موسى صديق وزميل ومن قادة السلطان حممد الثاني, يعقوب األرناؤوط, وص

 .إسكندر بك وقد قادا جوشًا يف حماربة إسكندر بك, وغريه من أعداء الدولة العثمانية

عبداهلل باشا الكوبرلي يف عهد السلطان حممود األول وسنان باشا  –أيضًا  –ومن بينهم 

األرناؤوط يف عهد السلطان سليم الثاني, وحممد علي باشا يف عهد السلطان سليم 

 . ثالث, وقد أصبح فيما بعد واليًا على مصر, وقد حكم هو وأسرته مصر سنوات طوالال

ويف األيام األخرية من حياة الدولة العثمانية كان أمحد عزت باشا ناظرًا للحربية ثم 

 . قائدًا للجيش العثماني ثم صار والياً  على اليمن

ماني, ومنها الفرقة اليت وأصبح األلبان من الفرق العسكرية اهلامة يف اجليش العث

كانت حتت قيادة حممد علي, واستعان بها يف االستيالء على والية مصر, وكانت 

الفرق األلبانية يف اجليش العثماني من أهم وحدات هذا اجليش, وكانت تضم 

 . املسلمني واملسحيني على السواء

وانه املسلمني يف ووصل اجلندي األلباني إىل أقصى البالد اإلسالمية, واجتمع إىل إخ

بال إله إال اهلل )خمتلف بقاع املعمورة, وسكنت عظامه يف بالد مل يعرفها ومل تعرفه إال 

كما داس بقدمه املناطق البعيدة حماربًا يف سبيل جمد اإلسالم وهو ( حممد رسول اهلل

  .وصلنا إىل الفوجلا يف سبيل اهلل وطاعة ألمر السلطان: ينشد

نود يف الدولة, وحتى السنوات األخرية من حياة الدولة وكانوا يعدون أشجع اجل

العثمانية يف عهد السلطان عبداحلميد الثاني, كان جنود األلبان ردًأ للسلطان يف 

 . مقاومة األعداء, وكانوا بطانة له ضد األحزاب الناشئة يف تركيا

قد وكان األلبان والعرب حرس السلطان اخلاص, لثقته بهم, وحلبه هلم, وكان 

 . منحهم امتيازات كثرية, وأسبغ عليهم من النعم مامل ينله فريق آخر من الدولة

إن : )يف مذكراته السياسية حيث قال( عبداحلميد الثاني)وقد وصفهم السلطان 

السواد األعظم من األرناؤوط إخوان لنا مسلمون, نسند ظهورنا إليهم فهم جنودنا 

دة أفذاذ, أليس الذين من حولي اآلن هم من املخلصون, برز منهم رجال الدولة, وقا

 !. ؟( األرناؤوط

فهذا أكرب شاهد على خدمة األلبان للدولة العثمانية, وقد شهد شاهد من أهلها على 

 .ذلك
= 
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جليحشأويأة جلالدمب ة ه م وقم   جلييم  خ    جلبت    أحوجل جلأل يلالو  مل  ىلم     

ة جلأل يالوًأة سميلت وجلقفلة   نلبأأ جلالدلمب ه دلول يأل شأ       جليوجوب أل  جلألم

ة لويه س ح م  جليفضم   جلي   ب دو      بتكبوهم ال نلأ م وجلأل يلالو   مل   

وهلع   ضلمىل قلد تبيلت ى لر       ,( )يبدجلبلًب ة   تي وب جليف وع وجليفضوع ي نل ل 

و جليف  لة  لم ل لكو  صل و جلنميس ى ر سبنع جليف  ة    تيح لأ     ل  

 وجل ل ل لالو  ىل  جلأل يل ل ح مل لأ ىل ي أشوب وجليب يم  مللم يلدءوجل ع ل  جليسل    لبجلىل وأيلأل ن

ى لدح مخلس قًل  مل       ( )جلمسذ ن أ م  آلم ( )(ب لبي)ة ل لألدلع ملمىل  لحلصل   خ

                                                 
= 

 –مطبعة مصطفى البابي احلليب  –مصر  –تاريخ حممد الفاتح : سامل الرشيدي 

تاريخ القرن التاسع عشر يف : وحممد قاسم وحسني حسين/  57 ص –م 075 /هـ75  

وأمحد /  1   -0  ص– 1ط –م 0 0 /هـ1    –دار الكتب املصرية  –القاهرة  –أوربا 

سنة  –العدد الثاني  –جملة املسلمون /  -19 ص–املرجع السابق : عطية اهلل

 . 71 -75 –رجع السابق امل: والسلطان عبداحلميد الثاني/  01 -05ص –م  05 /هـ 7  

إن السوء : "علق السلطان عبداحلميد على موقف األرنؤوط من الدولة العثمانية بقوله ( )

 ,إخوان لنا مسلمون( باستثناء قلة قليلة من العائالت النصرانية)األعظم من األرنؤوط 

أليس  ,برز منهم رجال دولة وقادة أفذاذ ,فهم جنودنا املخلصون ,نسند ظهورنا إليهم

الذين حولي اآلن هم األرنؤوط ؟ فاحلقيقة اليت ال غبار عليها أنهم قوم عزيزو النفس 

 ,وإذا أخذنا بعني االعتبار جريانهم الذين يسعون للوقيعة. يكرهون أن حتد حرياتهم

 . فعلينا أن نلتمس األعذار لكثري من تصرفاتهم
ملا عرفنا إىل أي هاوية  ,ولو قابلنا كل رصاصة انطلقت يف ألبانيا برصاصة مثلها

 . كانت ستؤدي بنا هذه املقابلة

 . 71 -75ص– املرجع السابق: السلطان عبداحلميد الثاني

يف والية روم ايلي على الضفة اليمنى  ,يف ألبانية العليا ,بلدة يف تركيا األوروبية: دبرة ( )

 . يف نهر درين األسود
 .  1  ص-املرجع السابق : موسرتاس

 . مل نعثر له على ترمجة ( )
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وقميوجل يذ همت جليس ح جليلأل    ( )جليس ح  دىوجل ن أ م  آلم ال جليد وجل  جلي ب 

  جميشأ ي   جليأل   م سأ سم  وًىمىل  ميس ح جليأل  ى لد  يلأس    .ى دك

مخللس قًلل  يللأ هللو شميأللة وىشللبو  قً للة وهللع جلي   مضللب  ى للد  و يللم        

ولأ أهلو تلوجلىل وىلمب      ,مسي د ييس أ شم ايأكأ    ول اخم   تحد  يع م كأ

يمي  ميأة وجلي شب   قً ة م  جليس ح ووض شم يه  د   جمل جليلد وجل  جلي لب    

صحمي م    كيفلوجل مل  جليبجلأ يلأليك يلأ قحلدوجل م ليلذ ي لد يحليت          ويك   

يقد ي ي م  يلذ  : يس أ م  آلم ( )[93] وقميوجل .نمىة  كبسوح يميقو  جلي سكب ة

ي لأ هلع ى لد  وهلم هلع      :   جميشأ ن أ م  آلم .ال تلجلل ى دك ي دقأة مم ته

جلىل م  قة   جلندجل  س ت قد  فديشم ى د  تألسم جلىل م  جلي  جليأل  قيأ خشأد

هلألجل   .وال جميو جليب دقأة   جلندجل   قأبة جليششأد   ضمىل ,( )   ب  تسميأم

                                                 

وكان خمتصًا مبناقشة قضايا  يبدو أن هذا الديوان هو نفسه الديوان اهلمايوني ( )

العسكرية والسياسية وغري ذلك وكان مفتوح للجميع يف االستماع إىل الشكاوي 

املقدمة إليه دون النظر إىل مذهبه أو جنسيته أو مستواها االجتماعي وكان من بني 

 . احلاضرين قضاة عسكر الرومي قضاة عسكر األناضول
  .0   ص-املرجع السابق : سهيل صابان. د

 . السابعة عشر من املخطوط الصفحةبداية  ( )
مع منتصف القرن التاسع عشر وبسبب التحوالت السياسية واالجتماعية اليت : تساليا ( )

وتواكب ذلك مع انتشار  ,شهدتها أوروبا أثر ذلك على الوجود العثماني يف البلقان

لبلقان وتطلع هذه الفكر القومي يف أوروبا وتنامي الروح القومية لدى بعض شعوب ا

الشعوب إىل اإلنفصال عن الدولة العثمانية وكانت اليونان أول من سلك هذا الدرب 

ثم تبعتها  ,م  1 /هـ7   وجنحت يف اإلنفصال وإعالن االستقالل عن الدولة العثمانية 

 ,باقي شعوب البلقان تطالب باستقالهلا كبلغاريا ورومانيا والصرب واجلبل األسود

م 177 / هـ  0  ت يف تلك البالد لالستقالل عن الدولة العثمانية ويف عام وقامت ثورا

اندلعت احلرب الروسية العثمانية ووقفت الدول البلقانية جبوار روسيا تدعمها يف تلك 
= 
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سلأ تللألسم  جليلل  ى للد  واأجل س لليأ درتملو  هللألح جلييللألسم جلت  لل يقوجل يللع   

 مم جليأل   سبسوجل جلمل لل   أ  فش وجل هألح جلي ية يأ قلميوجل ي بجلأ ايلك     .جليب دقأة

و ملللألوجل  –مالجلمللأل أليللك   ألللد يميب دقأللة مللل  مللم جىلللت يللذ مللل  جلألنلل حة       

 ملم   . ضبيويذ ي ىقم  ي لمبق جلن لوب وقلميوجل  يشلأ نلأ مألويذ ي لد وجل  جلي لب        

ذ نلل أ م  آلللم  للدمأ ال م لللل جل للبث و مللب  ي دقأللة جلي للذ جليشللشأد و قأبيلل      

و قأبة  مبى وأهو م  جليقوث ال جليد وجل  جلي ب  وىأ مح ميبو قيلم  يميلدموع   

وه للمك  للي  جل قأبللة جليفمصللة يللذ وهللع دللو  جليونللمممت وجلملللدجليأمت ويأللو         

سأ وجل د م شم يممسذ خشمب  يذ ى ر مم  يدجلح م  جلييح  وجليشحمىة    ( )يد 

هللألح : أ للب  جلنبللأ جلألنللوب جلألول و للب  جليللبوس و للب  سب للد وقللمل  لل      

  .( )خللشمبجلت ملل  جليدويللة جلي   ميأللة ى للر صللدق محللأ  وام صللع   مللدم     
                                                 

= 

وهامجت القوات الصربية مناطق ألبانية وأجربت عشرات السكان على اهلجرة  ,احلرب

كذلك قامت قوات رومانية ويونانية . وفامن قراهم ومدنهم حنو اجلنوب إىل كوس

وقوات من اجلبل األسود باحتالل مناطق ألبانية وانتهت احلرب بهزمية الدولة 

م وفيها انتزعت مناطق كبرية من 171 /هـ05  ( استيفانو)أبرمت معاهدة  ,العثمانية

األراضي الدولة العثمانية من ضمنها املناطق اليت استولت عليها الدولة البلقانية من 

 . األلبانية
 .  0  -09 ص – املرجع السابق: إمساعيل ياغي

 . بريدي وهو األمر السامي: بيور لدي ( )
 .  5  ص-م  01 /هـ 9   –الكويت  –صحوة الرجل املريض : موفق بين املرجة

: له وللدولة العثمانية بقوله لقد علق السلطان عبداحلميد على إخالص األرنؤوط ( )

أليس  ,برز منهم رجال دولة وقادة أفذاذ ,فهم جنودنا املخلصون ,نسند ظهورنا إليهم"

وهذا يدل على أن احلرس اخلاص الذين كانوا "الذين حولي اآلن هم األرنؤوط؟

 . حييطون بالسلطان عبداحلميد يف قصر بلدز من األرنؤوط
 .71 ص-سابق املرجع ال: السلطان عبداحلميد
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وأ جبب جس ذ م  جلي أم  وب أ ى ر مكم  جليضب  جليأل   صميذ م   ىقلم   

جليب مبق ملم سميوجل   م ليذ وقمل  لأ أيلك ملم  مألتلذ  أ لم مضلر مل  خلم جلت         

م للأ هللألجل  وقللد  حللأ ( )[98] ,وللأ مللب  يمسأللمىل ,جليفصللب وهللألجل مللم آمللألح جلي 

خعء س ح     لمث أب لد جلأليبلميأه مل  جليسل ح وس لذ رلل  وملال  وقلد          

د أ مس  وجل جلأل يالو  مل  جليضلب  وجلن لد ملمال  يح  لذ لحهلأ هلألجل يأ  لم         

قد م حوجل    محأ جليس ح يلأ م حلوجل جليسل ح     ( )(جلملميأسو )جلملسأحأو  م شأ 

ب وصلل وجل نلل ة   لضللو هللألجل جلي  للأ جلملسلل  ه ملل  نللكم  ت للك جليللب    .ي أ للذ

( مميأللة)هللل 1     للوجل  أشللم   للشأ وللأ مح للوجل ى للر جل كومللة مح للة نلل ة    

 ى  لللت  لللب  ى لللر جلالييصميلللمت    . حلللبيت ت لللك جليلللب ب يميلللدممء ملللب  وميألللة    

 مىيدى جلالدمب و  ى ر  قدس    م حلذ جليقلميو  جلألنلمس يألملة      .ي  ب ووم 

وسللم  ىممللة جلي لمس    يبميأللم  سلل  و    .( )وهلو  لل  جلالنلليق ل   جلييحلو ت  

م  للد  جلالدللمب ه  قويللو  يللو مسلليت جلهلل هللألح جلمل  كللة ال يبضللر يمييصللم  

                                                 

 الثامنة عشر من املخطوط  الصفحةبداية  ( )
املاليصور من قبائل األرنؤوط أو األلبانيني معروفة بشراستها وشدة أخالقها وتعلقها  ( )

وبالدهم واقعة . املفرط باحلرب والصيد واالستقالل واالستبداد وأخذ الثأر من األعداء

 .على البحر االدرياتيكي يف أقصى تركية أوربة من بعض جهتها الغربية
 .70 ص - ج –   العدد –جملة لغة العرب العراقية 

من القانون األساسي للدولة العثمانية فيما خيص جملس املبعوثان أن ( 17)نصت املادة  ( )

 ( االنتخاب سرًا)يتم 
يتمتع مجيع العثمانيني باحلرية الشخصية بشرط أن ال )بأن ( 0)كما نصت املادة 

 ( يضروا حبرية اآلخرين

 ( احلرية الشخصية ال يتعدى عليها مطلقًا: )أن( 9 )وكذلك املادة 

 .   -5 ص-القانون األساسي : يلاخلو
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وألجلأ   ( )ومفألد جلال سلبى   ( )و سل  جليويشلرت  ر   ( )ن أد موجذ جلالنلكويع 

   وح  هالالء محومشأ جلني   وجل جلنأر آية  أ   هلألح جلمللب    ضلمىل    لو     

م ه للمك و  تكلل  جلي للو   جلي  م ححللب     مك للة جلملللد   وجلملرتجليأللوز بو ه لل

م أ ة س م سميت   جليسمي  يأ جلييشبت وجلتسل  يًمقشلم  يلر سميلت ىمملةىل      

وقمث سأ جلأل يالو   دجل  و  ى   قوقشأ يسأو شأ ي د    ىحلوجل ى  تفشلأأ  

 ( )( لمقوح )مبجلبهأ ي حكومة جلالدمب ة يمي سم  وجليق أ س ت  ومىأل   مد  ة 

وسلم  جليقم لد جلي لمث   هلألح      ( )(خلم بجلت )د  ألة ى لر  س لة    يوظأفة قم لد جلمل 

وس ت  يم  ,وهو ال  لجلل  أمىل  بزق ,نممع يك ( ) مح جليال  ( )[91],جلألس ة

 يم وهو   نببجلق وجل د  حمءيم جمو د يمخم جليلأل  قيلأ وهلو   قألمب  جليفبقلة      

 وسللم  بجلملل ىل     أللة جلالدللمب وجليرتقللع      (1)( ميأللة)جل مب للة وجلي شللبو     

                                                 

 . مل نعثر له على ترمجة ( )
 . مل نعثر له على ترمجة ( )
 . مل نعثر له على ترمجة ( )
لواء برزلني  ,يف والية أسكوب ,يف ألبانيا العليا ,مدينة يف تركيا األوروبية: ياقوه ( )

 . ويرشتنه
 . 0  ص-املرجع السابق : موسرتاس

 . مل نعثر هلا على ترمجة (5)
 . التاسعة عشر من املخطوط الصفحةبداية  (1)
 ,ومن آالي مبعنى الفيلق ,وهو مركب من مري خمتصر أمري مري أالي: أمري اآلالي (7)

 . أمري فيلق: فيقال
 1  ص-املرجع السابق : أمحد تيمور

جانينه مقر "على حبرية يانية ,والية ولواء يانية ,مدينة يف تركيا األوروبية: يانية (1)

 . أسقوفية يونانية تتبع بطركية القسطنطينية
 . 05  ص-املرجع السابق : موسرتاس



 
 
 
  
 
 
 

 هـ9231تأليف اليوزباشي أمحد محدي  -أسباب هزمية اجليش العثماني واألرناؤوط 
 م9111/هـ9281 – م9881/هـ9232ترمجة حمب الدين اخلطيب  
 دراسة وتحقيق 

 

 

 

38 

 

 النص الـمحقـــق
ي

ان
لث

م ا
س

لق
ا

:
قق

حمل
ص ا

لن
ا

 

ا  هلالالء  ": اال  يذ  محذ جلهلل  س  جلي أة  كم  ممم قميذ ي م يم ب  جليوجل لد 

وقلد سيبلت ال جلن  ألة وال يدلم        ,جلأللبجل  جيش لو    لوجلل هلألح جلنشلمت    

 س ب م  ملب  ويحلحت  لأ يل    لدىوجل هلألح جلالييصميلمت  لب  أل           ( )جل بيأة

مخسة مب لووه   ييأحة جليضيط نأىة وممأجل  ضبهأ يو جلييصو م  ه م   ي ة  و

 يلع    زل  سلب   لأ جليكيميلة   هلألجل جلمل  لر ال جليألوث ومل           .م م ضه  أ

جلييبلذ جألدجلىل ال   ":  ييأ ال ت ب و  آ جلءهأ ايشأ  قويو  يع .أيك  إيشأ ال  س  و 

 , شأ  د و     جلي و   ال  ه ألة  لم   .يلجلل جليبًشة جليك ى ى ر  ؤوس هالالء

وزجلب ى للر أيللك  يللذ اأجل بجلمللت "!أ وجلأىللم  مللب لب للو     بلل     ؤونللشأ ىقلل 

  .جل مل ى ر ممهع ى أذ  شو  فضأ جلالنيقمية

وهكللألجل  ضللأت   أللة جلالدللمب وجليرتقللع يلل   ت  لل  جل للب     يبميأللم  

ا  هللألح جلن  أللة جلمل  ويللة  .ألجللأ    تسللي وب يمالييصللم  ( )يلله  ىلليه مسلل  يه

                                                 

هو رئيس اجليش وكذلك وزير الدفاع ورئيس أركان القوة الربية : ناظر احلربية ( )

أما البحرية واألسطول فلم تكن من صالحياته وكان هذا اللقب يسمى السر  ,فقط

 . م تغري هذا املسمى إىل ناظر احلربية091 /هـ1   عسكر ولكن يف عام 
 . 15ص–  ج –املرجع السابق : يلماز

وانتشر يف أرجاء بالد  ,عرف اإلسالم احلنيف لدى األلبان يف القرن الثالث عشر امليالدي ( )

وعملوا بتعاليمه,  ,وصار غالبية سكان بالد األلبان من اتباعه وأقاموا شعائره ,األلبان

وبنوا مئات من املساجد يف املدن والقرى واملار بتلك املدن, والقرى يشعر بأنه يف بلد 

 . ق فعاًلإسالمي عري

وترجم علماء األلبان كتبًا إسالمية كثرية إىل لغتهم؛ وكانوا حيرتمون القرآن 

الكريم, ويقدسونه, وكانوا حيرتمون شهر رمضان املبارك بالصيام والقيام وقراءة 

القران والصدقات وغريها من القربات اىل اهلل وكذلك كانت الزكاة هلا مكانتها 
= 
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ية مكانة رفيعة عندهم وكان للعرب منزلة خاصة عند اخلاصة كما كانت للغة العرب

 .األلبان يكرمونهم إذا نزلوا ضيوفا عندهم

اجتمع األلبان لوضع قانون مؤقت ( م  0 )بعد قيام الدولة األلبانية املستقلة يف عام 

استثناء : ))وقد جاء يف القانون املؤقت مادة وهي. لدولتهم ينظم شؤون الدولة الفتية

وكذلك فصل اهليئة اإلسالمية عن  ,دنية من التقيد بالشريعة اإلسالميةاحلقوق امل

 ((.ارتباطها بشيخ اإلسالم

, وبعد اعرتاف الدول األوربية باستقالل ألبانيا ,وبعد أشهر من وضع هذا القانون

وقد جاء يف الدستور اجلديد بند عن مسألة  ,ومسيت تلك النظم بالدستور األساسي

وأن حرية  ,ألبانيا ليس هلا دين رمسي)دولة نص فيه على أن وعالقته بال ,الدين

وأن اخلالف يف الدين ال يقتضي بالضرورة احلد  ,املمارسة العلنية لكل العبادات مؤمنة

 (.واملناصب ,أو االخنراط يف الوظائف العامة ,أو السياسية ,من التمتع باحلقوق املدنية

 .وجعل ألبانيا دولة علمانية ألول مرةونرى يف هذه النصوص فصل الدين عن الدولة 

واحلرب العاملية األوىل مل تسمح  ,والثانية ,لكن اضطرابات احلرب البلقانية األوىل

 ,فاجتمع األلبان. بتطبيق أي قانون من القوانني إىل أن استقر األمن واألمان يف البلقان

ماتي ألبانيا  م اعلن امحد زوغو 5 0 ويف سنة  ,وكونوا حكومة مؤقتة يف تريانا

 .ورحب به مسلمو األلبان ,مجهورية

وعالقته بالدولة  ,وقد جاء يف هذا الدستور مادة خاصة بالدين ,ع امحد زوغو دستورـوض

 ,وأن مجيع األديان والعقائد حمرتمة ,اجلمهورية األلبانية ليس هلا دين رمسي: )هي أن

كما أن األديان  ,وأن الدين ال يستطيع أن يكون يف أي شكل من األشكال حاجزا حقوقيا

 (.جيب أال تستغل مطلقا يف األهداف السياسية

واضطر عدد من املسلمني  ,ونصب نفسه ملكا عليها ,ثم أعلن أمحد زوغو النظام امللكي

 .البالد اإلسالمية األخرى فهاجروا اىل ,األلبان أن يهجروا بيوتهم وبالدهم فرارا بدينهم

 ,والنشاط الديين ,وقد ترك اجملال لغري املسلمني يف العمل ,واستمر حكم زوغو كذلك

واحتالل إيطاليا لبالده سنة  ,وخروجه من البالد ,وكانت نتيجة ذلك ضياع ملكه

 (.م0 0 )
= 
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للشعب  ثم قدر اهلل ,واستمر االحتالل اإليطالي املشرتك مع أملانيا حوالي مخس سنوات

حيث عقدت  ,األلباني أن ينجو بقيام حركة التحرير الوطنية اليت ظهرت يف البالد

 .م  0 جلستها األوىل يف سنة 

وحرية  ,والكلمة ,ومن القرارات اليت متخض عنها يف تلك اجللسة قرار حرية االجتماع

 .والضمري إن هم انتصروا على األعداء ,الدين

 ,حكومة دميقراطية أللبانيا( م1 0 )نت يف سنة وأعل ,ثم انتصرت حركة التحرير

 .وضعت دستورا هلا

حرية : )وقد نص هذا البند على أن ,وقد أفردت بندا يف الدستور اجلديد عن الدين

 ,كما أن الدين منفصل عن الدولة( والدين مكفولة جلميع رعايا ألبانيا ,املعتقد

ومينع عن استخدام  ,مبذهبها الديينوللطوائف الدينية كل احلرية يف املسائل املتعلقة 

وميكن للدولة أن تساعد ماديا الطوائف  ,واملؤسسات الدينية ألغراض سياسية ,الدين

 .الدينية

لكن مل متض إال أعوام حتى ألغيت تلك , (م1 0 )ووضع هذا الدستور ألول مرة سنة 

إلغاء  حول( م017 )النصوص اليت جاءت يف الدستور كما جاء ذلك يف مرسوم سنة 

 ,إلغاء احلقوق السابقة املمنوحة للهيئات الدينية إلغاءا أبديا -: بعض املراسيم مثل

وال تدين  ,وبذلك تكون ألبانيا دولة إحلادية يف العامل ,وحظر حرية املمارسة الدينية

 . بأي دين من األديان

هاجر من استطاع منهم فرارا  ,وملا رأى مسلمو األلبان بوادر إلغاء احلقوق املمنوحة هلم

 .بدينه إىل البلدان اإلسالمية وغريها

: وقد ترجم علماء األلبان املسلمني كتبا كثرية لنشر اإلسالم يف شتى اجملاالت منها

 ,والسرية ,واألخالق ,والفقه ,وألفوا كتبا يف العقيدة ,ترمجة القران الكريم وتفسريه

 .وغريها

 (: م9113)رتفا بها يف القوانني األلبانية إىل سنة الطوائف الدينية اليت كان مع

 .الطائفة اإلسالمية  - 

 .الطائفة البكتاشية  - 

 .الطائفة الكاثوليكية  - 

 .الطائفة األرثوذكسية  - 
= 
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 : مذهب مسلمي األلبان وفرقهم

 .وال يكاد األلبان يعرفون غريه إال فقهاءهم ,هو املذهب احلنفي

 : فرق مسلمي األلبان

 .هي فرقة إحلادية امتدادا للبابائية: البكتاشية: الفرقة األوىل

  -: وقيل عنه وعن فرقته املنسوبة أقوال هي ,(بكتاش)احلاج : مؤسس هذه الفرقة هو
 ...وأرباب الواليات ,أن احلاج بكتاش كان من مجلة أصحاب الكرامات: )أواًل

وذلك يف القرن الرابع  ,اورخان األولقيل انه اشتهر بدعواته يف عهد السلطان : ثانيًا

 .عشر امليالدي

 .شيخ البابائية( باب إسحق)قيل عنه أنه أخطر خلفاء بابا رسول اهلل : ثالثًا

عن البكتاشية بأنها من اجلمعيات اليت أوجدها اليهود يف تركيا كانت يف : وقيل

ويف حقيقتها فرقة باطنية تسري حسب اخلطط  ,ظاهرها إحدى الطرق الصوفية

وكان هلذه اجلمعية أثر بعيد يف زعزعة حكم  ,واملاسونية هلدم اإلسالم ,اليهودية العاملية

 .السلطان عبداحلميد الثاني

وعلى أية حال فإن الفرقة  ,بأن هذه طائفة من الدراويش غري البكتاشية: وقيل

 ,أكان احلاج بكتاش رجال صاحلا أو غري صاحل البكتاشية تنسب إىل احلاج بكتاش سواء

 ,اشتهرت الفرقة البكتاشية فيما بني القرنني الرابع عشر والسادس عشر امليالديني

وقد صارت  ,وبلغت ذروتها وصار اجليش اإلنكشاري مجيعه ينضم اىل نظام الدراويش

 .نويف احملافظة على األم ,هي القوة الكربى اليت يعتمد عليها يف احلروب

 : نشاط فرقة البكتاشية

واجلماعة خداعا منهم الستمالة  ,يدعي افراد الفرقة البكتاشية بأنهم من أهل السنة

قامت هذه الفرقة بنشاط واسع النطاق . بل هم من غالة الشيعة ,السنيني إىل طريقتهم

 ,هاودعوا الناس إلي ,فبنوا التكايا يف املدن والقرى الكبرية ,يف الدعوة اىل طريقتهم

وال يزالون  ,وأغروهم بالدخول يف تلك الطريقة ,واملساكني منهم ,وخاصة الفقراء

وغريه؛  ,ومتدها باملال ,وحديثا ,وقد كان وراءها األيدي اخلبيثة تؤيدها قدميا.يغرونهم

وقد أدت هذه .وتشغل املسلمني عن فهم اإلسالم ,ألنها تتفق معها يف بعض االعتقادات

وشغلوا مسلمي . إجراءات ضد املسلمني عامة يف بالد األلبان الطريقة اىل ان تؤخذ

 .األلبان عن فهم اإلسالم الصحيح بأمور ما انزل اهلل بها من سلطان
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 : وهم ثالث طبقات

 .طبقة العامية ,طبقة الدراويش ,طبقة الشيوخ: والطبقات هي

ويسمى شيخ كل تكية ب  ,ويقيمون بتكاياهم ,كبار هذه الطريقة: وطبقة الشيوخ

ويرسل حليته مع شواربه  ,أو أبيض ,ويلبس عمامة خضراء ملفوفة بقماش أخضر(.بابا)

وأما عن علم . وهو يتميز بهذا الزي بني افراد هذه الطريقة ,حتى يكاد ال يرى فمه

 ,فهم جهلة باإلسالم أكثرهم ال يعرفون قراءة القران فضال عن تفهمه: هؤالء الشيوخ

 ,وخيوفونهم بها ,ومنامات ,وأباطيل ,أتباعهم بشتى طرق اخلداع من خرافات وخيدعون

 .وهم أناس متواكلون يف تكاياهم ,حتى ينقاد أتباعهم هلم ,ويدعون أنهم يعلمون الغيب

ويسمى ( الباباوات)وهم الذين يقيمون بالتكايا كمناوبني لشيوخهم : وطبقة الدراويش

وأما يف . ولبسهم كشيوخهم ,وهم يف شكلهم( ريدم: )الدرويش الذي يقيم بالتكية ب

 .الناحية العلمية فهم أكثر جهالة من شيوخهم

: ويسمى املتعلق بها ب ,فهم الذين هلم تعلق بهذه الطريقة: وأما طبقة العامة

ومناوبيهم  ,(الباباوات)هم خدام شيوخهم : وهؤالء العامة أو املنتسبون(.منتسب)

ويؤمنون بأن  ,ويتقربون إليهم بالصدقات ,يف كل شيءوينقادون هلم  ,(الدراويش)

فتصيبهم  ,فال يذكرونهم بسوء خوفا من استماع كالمهم ,شيوخهم يعلمون الغيب

 . ودراويشهم؛ فإذا أمروا بشيء فالبد أن ينفذوا أمرهم ,وه حتت أوامر شيوخهم ,الصاعقة

وكان هلم ليلة  ,اهلل والعامي يف التكايا متظاهرين بذكر ,والدراويش ,وجيتمع الشيخ

 .ونساءا يطفئون األضواء ,معلومة من السنة جيتمعون فيها رجاال

 .والدراويش سكارى من كثرة شرب املسكرات ,أما خارجها فكثريا ما ترى الشيوخ

واستجابتهم  ,وحلق حلاهم ,فهم أناس عاديون يتميزون برتك شواربهم: وأما املنتسبون

وطاعة  ,دعون غريهم إىل حضور جمتماعتهموي ,لشيوخهم استجابة قوية جدا

إن لنا لقاء : وتهدد هذه الفرقة مسلمي األلبان السنيني بقوهلم. ودراويشهم ,شيوخهم

 .واملقصود باللقاء هذا عندهم هو القتال ,معهم

 : بعض عقائد الفرقة البكتاشية

وتعتقد البكتاشية  ,علي ولي اهلل ,حممد رسول اهلل ,ال إله إال اهلل: أركان عقيدتهم

ويعظمون كثريا علي بن أبي طالب وجعفر , بإمامة اإلثنى عشر رجال من ال البيت

ويقولون باألربعة عشر ولدا معصوما الذين مات أكثرهم شهداء من أوالد  ,الصادق

 . علي
= 
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فهو كائن  ,ويقولون أن اهلل جمرد من الصفات ,وصلوات ختالف الشرع ,وهلم اعتقادات

(. هو)يا : ويوحدون اهلل بقوهلم ,ن للفكر البشري أن يدرك بساطة جوهرهبسيط ال ميك

والشائع عنهم أنهم ال  ,ويقولون بالتناسخ ,وتعتقد البكتاشية بالعدد ال سيما عدد أربعة

وال صوم إال ثالثة أيام من  ,وال زكاة ,فال صالة ,يقومون بفرائض الدين اإلسالمي

وال حج  ,وال يقسمون بالقران ,وىل من احملرمويصومون األيام التسعة األ ,رمضان

وإذا جاء أحدهم إىل مكة املكرمة ال يقول إني أديت فريضة احلج بل قمت بزيارة  ,عندهم

وأنهم قد رفعت عنهم التكاليف حبجة أنها جتب على املبتدئ ال  ,األراضي املقدسة

 . منها وأنه بعد الوصول إىل درجة املنتهي يصبح اإلنسان يف حل ,املنتهي

ويعتربون اجلنة والنار من بدع رجال  ,ويدعون عندها ,ويصلون ,ويزورون قبور األولياء

 .الدين

ويعيشون جمردين من  ,وكثري منهم يتبتلون ,والنساء ,والبكتاشية تبيح اخلمر  

 .مما يدل على كون أصل هذه الطريقة غري إسالمي ,الزواج

البكتاشية يف األصل نصارى؛ ألنهم يثلثون كما البد أن تكون : ويقول بعض املؤرخني

والشيخ حيل من الذنب نظري  ,وأن عندهم نوعا من اإلعرتاف بالذنوب ,يثلث النصارى

 .القسيس عند النصارى

 : الفرقة الثانية اإلمساعيلية

ويقال  ,وتعترب الفرقة املؤسسة للباطنية ,وهي طائفة من اإلمامية ,هي فرقة من الشيعة

وتتفق مع اإلثنا عشرية يف  ,مية؛ ألنها وقفت بسلسلة اإلمامة عند إمساعيلهلا اإلما

 . األئمة إىل جعفر الصادق

تنتسب إىل إمساعيل بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين : نسبتها

وهو االبن األكرب جلعفر الصادق  ,ي بن أبي طالب رضي اهلل عنهـلـبن حسني بن ع

 (م719/هـ   )اإلمام السادس املتوفى سنة 

 : نشأة اإلمساعيلية وانتشارها

ثم انتشرت يف أقاليم  ,كدعوة دينية ,وفارس ,هـ يف العراق1  نشأتها األوىل سنة 

وأوفدت هذه الفرقة دعاة إىل البلدان اإلسالمية يدعون  ,متفرقة من العامل اإلسالمي

والقرامطة الذين  ,والشام كانوا منهم ,فالفاطميون يف مصر ,مذهبهم الباطينإىل 

 .سيطروا وقتا على عدة أقاليم إسالمية
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 ,وقد انتشرت الدعوة يف القرن اخلامس عشر امليالدي يف بالد األلبان على يد دعاتها

ما أ ,وصارت فيما بعد عقيدة دينية يدينون بها ,واقتنع كثري من األلبان بفكرتهم

 .أو عقيدة وراثية ,لكنها بقيت كفكرة ,نشاطها فال يكاد يذكر جلهل أتباعها

 : الرفاعية: الفرقة الثالثة

 : هي فرقة من فرق الصوفية

أبو العلمني أمحد بن سلطان بن علي حييى : تنتسب إىل امحد الرفاعي وهو: نسبتها

وكان أمحد  ,ويتصل نسبه إىل علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ,(نقيب أهل البصرة)

/ هـ   5)ولد بقرية أم عبيدة بالبصرة يف العراق سنة  ,الرفاعي هذا رجال صاحلا

 (.م 7  

وأحسنوا  ,وانضم إليها كثري من الناس ,قرية أم عبيدة بالعراق -: نشأتها وانتشارها

ثم انتشرت  ,ن أهل البصرة يف أول األمرواتبعه فقراء م ,االعتقاد يف أمحد الرفاعي

 .وانتقلت إىل تركيا ومنها إىل بالد األلبان ,طريقته إىل خارج البصرة

فهم هناك يعتقدون بأن شيوخهم  ,وقد دخلت يف هذه الطريقة مفاسد عقائدية خبيثة

 ,وهي قريبة من البكتاشية يف العقائد ,تسقط عنهم التكاليف إذا وصلوا إىل رتبة معينة

كأكل احليات  ,وكان ألتباع هذه الطريقة أعمال عجيبة يعرفون بها قدميا. واألعمال

 . وخرق اجسادهم بالسكاكني وغريها ,وابتالع اخلمر والزجاج ,وهي حية

وكانوا يف  ,ومن موامسهم اخللوة احملرمة ,وكان هلم مواسم جيتمعون فيها يف العام

سبعة يقضيها املريد الرفاعي إظهارا للحزن فهذه األيام ال ,كل سنة يعتكفون سبعة أيام

 . على قتل احلسني

 .والفرقة الرفاعية تأتي يف الدرجة الثالثة عند األلبان

: ومن تلك الفرق ,ويف اجملتمع املسلم األلباني فرق أخرى لكن أتباعها قلة قليلة

 .والقلندرية ,واخللوتية ,اجلولشاتية

 –القاهرة  –دار اهلداية للطباعة والنشر والتوزيع  –الرسالة اخلالدة : عبدالرمحن عزام

 -1  -  ص–م 071 /هـ01   – 0  العدد  –وجملة العربي /    ص–م 991  -  ط
 –مكتبة النهضة املصرية  –موسوعة تاريخ العامل : وليام الجنر/      -9   -0   -7 

اإلسالمية  البلدان: حممد غالب وآخرين/  117 ص – 7ج –م  01 /050  –القاهرة 
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 ,( )ع جلي سلح ل ل  ,جليلأ   ع ل ل : ةلللل جلألمة   سأ  حنمء جلمل  ك  هبقت بممء

                                                 
= 

 –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  –واألقليات املسلمة يف العامل املعاصر 

ألبانيا صديقة العرب : وأبو الليل حممود جنيب/  515ص –م 070 /هـ00   –الرياض 

 -1  -  ص–م 010  –مؤسسة سجل العرب  –وعدوة الصهيونية ومقاومة اإلستعمار 
هـ  0   –بريوت  –دار الفتح  –قسمات العامل اإلسالمي املعاصر : ومصطفى مؤمن/  7 

دار الكتاب العربي  –قيام الدولة العثمانية : وحممد فؤاد كوبرلي/  17 ص –م  07 / 

الشقائق النعمانية يف علماء الدولة : وطاشكربي زاده/   1 -70ص–م 017  -القاهرة  –

: امساعيل سرهنك/  1 ص–م 075 /هـ05   –الكتاب العربي  دار –بريوت  –العثمانية 

–  ج -هـ      –القاهرة  –مكتبة النهضة املصرية  –حقائق األخبار عن دول البحار 

 –مكتبة النهضة املصرية  –املسلمون يف العامل اليوم : وعبدالرمحن زكي/  170ص

الدول اإلسالمية تاريخ : وأمحد السعيد سليمان/   5 - 5ص –م 019  -القاهرة 

/   1 ص–م  07  –مؤسسة املعارف للطباعة والنشر  –ومعجم األسر احلاكمة 

 –القاهرة  –مكتبة دار الفكر العربي  –تاريخ املذاهب اإلسالمية : وحممد أبو زهراء

الصلة بني التصوف : وكامل مصطفى الشييب/  19 -50ص –  ج –م 1 0 / هـ 15  

 . 1   ص-م 010  –  ط –القاهرة  –دار املعارف  –والتشيع 
مصدر تهديد للدولة العثمانية , كان توسع السعودي يف شبه اجلزيرة العربية: العسري ( )

, ومكانتها يف العامل اإلسالمي وخباصة سيطرة السعوديني على احلرمني الشريفني

, وديةوالقضاء على الدولة السع, وحرصة الدولة العثمانية على استعادة تلك املكانة

وقد . ومحلة الكيغيا على باشا, الذي أرسل محلة ثويين بن عبداهلل, فكلفت والي بغداد

يف ختليص احلجاز من احلكم , هو مناط آمال الدولة, ثم كان والي الشام. باءتاء بالفشل

 . السعودي ولكن هذا الوالي مل حيرك ساكنًا يف هذا السبيل
حممد علي باشا , وأخريًا مل يكن أمام الدولة العثمانية من خيار سوى تكليف والي مصر 

بالقيام مبهمة القضاة على الدولة السعودية وذلك أيام السلطان العثماني مصطفى 

م لكن حممد علي اعتذر بسبب الظروف االقتصادية السيئة يف 197 / هـ     الرابع عام 

السرتداد احلجاز  أرسل حممد علي محلة بقيادة ابنه طوسونم   1 /هـ1   مصر يف عام 
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جلهبقت بممء مم ة  ييت مس أ يدو  ضبو   ال  ,( )   و جل  ,( )جليكبك عل 

ا   .و   قسلل مىل هممللمىل ملل  جأشلل م قللد تبللدب   هللألح جلنشللمت       ( )[33].اهبجلقشللم

جل كومة جلالدمب ة جلي  أ ة قد جلني   ت   أي   ي لمء جلألملة جلمللدجل   وجليب لمبق     

وجليلدث   .جليأل  جلخرت  يكأ ص وية م  ممل هألح جلألمة جليبم سة   ضلمىل  وجلملرتجليأوز

 ك ي للم جلخللرت  م هللألجل جليسلل ح  .جلملشللبجلق ملل  ه للمك وملل  ه للم هللو بث جلملسلل  ه 

و   س ب  جلني  مل جلملدجل   وجليب مبق   قيمل  ي مء جلألملة قلد    .ي ألي  يذ  يفس م

يلأس   .جلء  سد هألح جلألن حة وىً شم  ير صلم ت للح صلم ة حملم يلة جلألىلد     

جلملد  أة جليسلب  ة جليً ل     ( )وايع ى ر ى أ  قول    جليبًم  مت .مم  قويذ سأليمىل

                                                 
= 

وقد كان األلبان هم جزء هام من مكونات اجليش املصري يف تلك احلرب واستطاعت 

: هذه احلملة القضاء على احلملة السعودية ملزيد من املعلومات عن حرب عسري راجع

 .ل زلفهترمجة عبداهلل آ –لى عسري احلملة املصرية ع: موريس تاميزيه

رسالة  –م دراسة تارخيية  17  -  1 /هـ10   -0   عسري من : علي أمحد عسريي

 . الرياض –كلية العلوم االجتماعية  –جامعة اإلمام  –ماجستري 

 . اسم لقلعة حصينة جدًا يف طرف الشام من نواحي البلقاء: الكرك ( )
 .  5 ص–  ج –السابق  املرجع: احلموي

 . لواء يف والية دمشق يف فلسطني شرق األردن يف الصحراء السورية: احلوران ( )
 .  5  –املرجع السابق : موسرتاس

 . العشرين من املخطوط الصفحةبداية  ( )
تطلق على جمموع ستة مدافع يقوم  ,مجع بطرية يسميها األتراك باقارية: البطاريات ( )

ألنها ال خترج  ,وخنتار هلا الكوكبة أيضًا ,بها مائتان وعشرون جنديًا يرأسهم يوزباشي

وخنتار  ,وأن زاد عدد رجاهلا عن بلوك الرجالة والفرسان ,عن كونها بلوكًا من املدفعية

 . وهو يتألف عادة من أربع عشرة بطرية ,ألاليها الفيلق أيضًا
 .5  ص-املرجع السابق : تيمور أمحد 
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زم  ع جليأوزيمخلع  سلأو وجليأوزيمخلع ملمهب      ( )جلي  سميت   ي وسمت

وجليأوزيمخع ج ل س شم قد  سدت و قدت سأ خبو  جليبمع يشم وهلألجل  

مخسلة    مب يأس لب بمىل أليشأ  ً قوجل م  هألح جليبًم  مت  قلط  س لب مل    

ومللللم ( مميألللة) 1   و      جلي  ق ب لللة ى لللر قلللبى جلأل يلللالو    نللل     

 ى  ت جل ب  جليب قميأة سميت هلألح جليبًم  لمت يلأس  أشلم جلملقلدجل  جليل زث       

 للم ملل  جليللألمح  ويللو وجللدت جليللألمح  ملللم  مكلل  جلنللي  م م يشللألجل جليسلل ح  

يشم ن ح  لدمب حملم يلة    جلمل قول    جلألمة تد   جليضبجل و يأشرتى .جلي مًأ

وقد مس  م جلأل يالو   قويو     وجل لأ   .ال ييحم   يذ جلألمة يفسشم جلألىدجلء

 ( )[39]: جل ب  ى دمم   وجل مدجل   م ال تبد   بجلسمىل وال  س    لم صلوت  

                                                 

ومن  ,ومعناه القطعة واجلزء والقسم ,لفظ تركي أصله بولوك: مجع بلوك: بلوكات ( )

فهو يف الرجالة  ,ثم خص يف اجليش بعدد معروف ,الناس الطائفة والزمرة واجلماعة

 ,وينقسم إىل قسمني ,أي رأس مائة ,يتألف من مائة جندي يف العادة ويرأسه يوزباشي

ومل نقف يف أمساء  ,وبلوك الفرسان أقل منه عددًا ,قال لكل واحد صنف يرأسه مالزمي

فال مندوحة من اختيار اسم من أمساء  ,اجلماعات على ما هو خمصوص بهذا العدد

كما فعلوا بلفظه  ,اجلماعات الصغرية كالفوج والكوكبة والشرذمة وختصيصه به

 ,ألنها غري خاصة بأحدهما ,وخنتار منها الكوكبة لبلوك الرجالة والفرسان ,الرتكي

وإن  ,أما نصف البلوك الذي الذي اصطلحوا علي تسميته بالصنف فال بأس من إبقائه

وكذلك ُتطلق الكوكبة على بلوك املهندسني  ,كان الفوج يفضله إذا اصطلح عليه

  ,املتألف عادة من مائة ومخسني شخصًا
 .   –    ص-املرجع السابق : يمورأمحد ت

 . احلادية والعشرون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
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وجلييب للو     كللو  ..( .اأ   شللأ جلخللرتوجل جلملللدجل   ألج  للم ال ألجللأ جلألىللدجلء)

  ( ) زلسلأ جلي  مصللب جلي   ميألة جليلل   جلء يللههلالالء جلأللللبجل  جليلأل    وجللدوجل جلي لد   

  ( )وجليكللللللبب الو  لب  وجلأل يللللللل لللللللبك وجليليلللللللوجلي ( )بسسلوجليشلللللل ( )بليللللللليلوجلي

                                                 

من ساللة اخللفاء العباسيني كانت هذه العشرية قد فرت من التتار وجلأت إىل : الالز ( )

شهر )سواحل البحر األسود ثم عادت إىل العراق أثناء احلكم العثماني وسكنت حملة 

ويقال أيضًا أنها من أصول  ,تقلت بعد ذلك إىل حملة النيب شيتيف املوصل ثم ان( سوق

 . فارسية
 –  ط  –بغداد  –القبائل العربية : مجال محاد املقيد: للمزيد حول قبائل الالز راجع

  .م019 

أو التتار كلمة أطلقها العرب على القبائل املغولية اليت اشتاحت الشرق العربي : الترت ( )

عشر والثالث عشر ميالدي بقيادة جنكيز خان وهوالكو الذي قضاء  يف القرنني الثاني

م وهزموا يف عني جالوت أمام املماليك عام 51  /هـ151على اخلالفة العباسية عام 

 . م19  /هـ151
أبو العباس شهاب الدين : ابن عربشاه: للمزيد من املعلومات عن املغول والتتار راجع

مت أمحد فائز احلمصي ( عجائب املقدور يف توائب تيمور)أمحد بن حممد الدمشقي 

  . م011  –الطبعة األوىل  –بريوت  –مؤسسة الرسالة 

 جمموعة شعوب تشمل سكان مشال القفقاز من أديغة وشيشان وآفار: الشركس ( )

ولزجني وغريهم كنتيجة للحروب التوسعية اليت شنتها اإلمرباطورية الروسية يف 

املنطقة اضطر الكثري من الشركس إىل اهلجرة إىل األراضي العثمانية أو الروسية بعد 

 . حروب وقالئل استمرت أكثر من مائة عام
يف  تاريخ املماليك: حممد سهيل طقوش: للمزيد من املعلومات حول الشركس راجع

 . م007  –  ط  –بريوت  –دار النفائس  –مصر والشام 

أو األكراد شعوب تعيش يف غرب آسيا مشال الشرق األوسط مبحاذات جبال : الكرد ( )

زاغروس وجبال طوروس يف املنطقة اليت يسميها األكراد كردستان الكربى وهي اليوم 

ال شرق سوريا وجنوب عبارة عن أجزاء من مشال شرق العراق ومشال غرب إيران ومش

ويعترب األكراد من أكرب  ,غرب تركيا ويعترب الكرد من عرق من العرقيات اإليرانية

 . أو كيان سياسيًا موحدًا معرتف به عامليًا ,القوميات اليت ال متلك دولة مستقلة
 .55 - 5ص–م   9  –بريوت  –موسوعة املورد  –األكراد : منري البعلبكي
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و   جلايسللم  يأحللم   كللب  ى للدمم  ,( )جللمؤجل جلي  يللدىوى جلنمم للة جلانلل مأة

                                                 

بعد ارتقاء السلطان عبداحلميد عرش الدولة  ,امعة اإلسالميةمل تظهر فكرة اجل ( )

اهتم السلطان عبداحلميد بفكرة اجلامعة اإلسالمية وقد تكلم يف  ,م171 العثمانية عام 

مذاكرته عن ضرورة العمل على تدعيم أواصر األخوة اإلسالمية بني كل مسلمي 

اإلسالم : )يقول عبداحلميد الثاني ,وحتدث عن عالقة الدولة العثمانية بإنكلرتا ,العامل

لذلك يرى أن ( واملسيحية نظرتان خمتلفتان وال ميكن اجلمع بينهما يف حضارة واحدة

ألن البعض أصبح يقدم القومية على  ,اإلنكليز قد أفسدوا عقول املصريني)

وقال عن  ,الدين,واملثقفون املصريون أصبحوا من حيث ال يشعرون ألعوبة يف يد اإلنكليز

جيب أن تصبح اجلزيرة العربية حتت احلماية : )لسياسة اإلنكليزية جتاه اخلالفةا

إن إنكلرتا تعمل (...وجيب على إنكلرتا أن تسيطر على مدن املسلمني املقدسة ,اإلنكليزية

لذلك أراد اإلنكليز أن يكون اخلديوي يف . إضعاف تأثري اإلسالم وتقوية نفوذها: هلدفني

 .لكن ليس هناك مسلم صادق واحد يقبل بهذامصر خليفة للمسلمني و

إعرتف (. إلعالن الشريف حسني أمري مكة خليفة املسلمني. )وعندما ظهر اقرتاح إنكلرتا

السلطان عبداحلميد الثاني بأنه مل يكن لديه الطاقة وال القوة حملاربة الدول 

دولة العثمانية أن ال)و ,ولكن الدول الكربى كانت ترتعد من سالح اخلالفة.. األوروبية

 .تضم أجناسا متعددة من أتراك وعرب و ألبان و بلغار ويونانيني وزنوج وعناصر أخرى

جيب تقوية : )وعرب عبداحلميد الثاني عن ثقته يف وحدة العامل اإلسالمي بقوله

 ,جيب أن نقرتب من بعضنا البعض أكثر وأكثر ,روابطنا ببقية املسلمني يف كل مكان

سيأتي واحد وفيه . ووقتها مل حين لكنه سيأتي ,فال أمل يف املستقبل إال بهذه الوحدة

 (.حيطمون رقبة الكفار

 : كانت فكرة اجلامعة اإلسالمية أن حتقق أهدافا منها

 .وإيقافهم عند حدهم ,مواجهة أعداء اإلسالم املثقفني بالثقافة الغربية  - 

 .األوربية وروسيا حماولة إيقاف الدول االستعمارية  - 

 .حيسب هلا حسابها ,إثبات أن املسلمني ميكن أن يكونوا قوة سياسية عاملية  - 

 .تأخذ الوحدة اإلسالمية اجلديدة دورها يف التأثري على السياسة العاملية  - 

تستعيد الدولة العثمانية بوصفها دولة اخلالفة قوتها وبذلك ميكن إعادة   -5

 .يف امليادين كافة, جهزة العلمية احلديثةتقويتها وجتهيزها باأل

 .إحياء منصب اخلالفة  -1
= 
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جليحلشأويأه   فدلو  جلنلأ جلنمم لة جلانل مأة ي سلميشأ         بى هالالء جليأل لد ه 

  جلوك   .ي د    يأل وجل يألو  جلي دجلء يه جلملسل  ه جلي م شله   مم كلة وجل لد     

 مللة جل تكب للم سللأ   جلأل يللالو :   شللم جليقللم      تكللو  م حللفمىل    ك للك  

 يوجلع جلملدم    ابجل تشم وجلىيد  م ى أشم يكأ  يوجلع جلي دوجل  ملد    ي لة  ىلوجلث    

سمم للة و  بيمهللم ى للر    ال تكللو   للم آيفللة و للأ وىللل  يفللس  لل   شللب         

تقيًيت م  ز ى م هألجل و   مدمة حي  ي م    يًميو يشم ت لك جلألملة جليل    ت    

وهلللألح جبولللة    يفبهلللم ي لللم  ملللم   ت مللل  ظ   لللم  لللم   نللل ب مهأ نللل  شأ 

ومللللم  ى  لللت جل لللب     كللل  ى لللديم نللل ح سلللم   ي ًألللذ  لللأ    .جلأل يلللالو 

ي للأ  مللب يللمظب جل بيأللة     بنللأ  للأ مخسللو   يلليت ي دقأللة      .يأحللم يوجل م  للم

 للمسيفوجل يإىًللمء جليسلل ح جلملوجللوب   جلملصللمز  و      ,ويكلل     حللأ خللعء 

يلللع  لللأ    حيلللم يوجل   ًلللوجل جليلللب ض جليملللب  شلللأ يقبضلللمت   لللد شأ سلللم    ب

جلألىدجلء  وأ    جليضبم  جلالدمب ه    ك   أ خيأ للح     سل وجل ضلبم     

و   عبجللللوجل يألنللللوجلق و حللللأحوجل ى للللر مسلللل   ملللل   ( مبتللللد  )جلأل يللللالو  

                                                 
= 

 ,إن السلطان عبداحلميد: )يف قوله( ارنولد توينيب)وإىل هذا أشار املؤرخ الربيطاني 

وهذا ال  ,جتميع مسلمي العامل حتت راية واحدة ,كان يهدف من سياسته اإلسالمية

هجمة العامل الغربي اليت استهدفت  يقوم بها املسلمون ضد ,يعين إالهجمة مضادة

 (.عامل املسلمني

من اختاذ الدعاة من  ,كل اإلمكانيات املتاحة ,ولذلك استخدم السلطان عبداحلميد

 .يف جماالت السياسة ,من العلماء و املربزين ,خمتلف جنسيات العامل اإلسالمي

اجلامعة اإلسالمية ولقد التفت جمموعة من العلماء ودعاة األمة اإلسالمية إىل دعوة 

وأبي اهلدي الصيادي من  ,ومصطفى كامل من مصر ,من أمثال مجال الدين األفغاني

 .واحلركة السنوسية يف ليبيا وغريها ,وعبدالرشيد إبراهيم من سيربيا ,سوريا

    -   -   -9 ص –املرجع السابق : الصالبي
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ويأليك صم   ( )"و مة سم ب  بيأىة ,ا  جلأل يالو  قوث  س"( )[33] .جلأل يالو 

مل     جل لبو     ,أل يالو جلأل يالو  ال   قو  يميضبم  وجليضلبم  ال   قلو  يلم   

وسلم  جلألىلدجلء   ب لو      ,ال تقوث اال يمي قة جلملوجوب  يه جلي سلكب وجليضلبم   

هللألجل و للبو  ملل  جلألمللو  جليبسللأًة      ضللأ جلأل يللالو  ايللأشأ وحيللم يوجل م شللأ      

ويكلل  جلأل يلالو     ف  لوجل هللألجل و   كل   لأ     ف  للوح      .جلنلأر جلي   لميع  

جليرتسللع    سللأ وجل للد ملل  هللالالء     أليشللأ  مللة  أبللة  خللشد جلهلل  يللم جليبجللأ   

جلأل يلللالو  ملللبتبط ق بلللذ يمي   ميألللة وجليف  لللة جلانللل مأة  س لللب مللل  هلللالالء  

وقد يلبه  جلأل يلالو   يشلأ مسلي دو    سلأ       .( )(جو  تبك)جليفيأم  جلألتبجلك 

وسأ مم  يب ويذ م  تبجأ   ,زمم  ال يدجلء ب  شأ ون ًميشأ ووً شأ يدمم شأ

 شلللأ    ,جميلللو جلالنللليق ل امنلللم هلللو مللل  جلألسمأ لللو جليحلللبحية  جلأل يلللالو 

وامنللم سللميوجل  للبو  خللب شأ مقبويللمىل     , فكللبوجل يشللألجل   وقللت ملل  جلألوقللمت   

يللأ ا  مسلل ية جلي يللة جلأل يالوًأللة    .يميللد مع ىلل  جليبجل للة جلي   ميأللة وجلملللوت ديشللم   

                                                 

 . الثانية والعشرون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
فاحلقيقة : "لقد علق السلطان عبداحلميد الثاني على أخالق وطباع األرنؤوط بقوله ( )

 "يكرهون أن حتد حرياتهم ,اليت ال غبار عليها أنهم قوم عزيزو النفس
 .71 ص-املرجع السابق : السلطان عبداحلميد

إن األتراك الشباب قوم خياليون وتعاطف : "وصفهم السلطان عبداحلميد بقوله ( )

اإلجنليز معهم أمر يلفت انتباهنا بأنهم يبحثون عن الفوظة وانقسام الناس شيعًا 

ويؤدي بالدولة العثمانية إىل اخلراب ويشجعون على  ,وأحزابًا يقاتل بعضها اآلخر

 ". عهم يف جملس واحدومن الصعب مج ,املطالبة بإعالن الدستور
 .95 ص–املرجع السابق : السلطان عبداحلميد
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 يلللم ال  يكلللب       يبميألللم   .سلللم   لللم م م ضلللو   ( )وجل لللبو  جلأل يالوًألللة

                                                 

هي يف األصل هلجة إيللريية, وهي إحدى اللغات اآلرية, وكان : اللغة األلبانية ( )

لإليللرييني لغة خاصة بهم يتلفظون بها, يرجع العلم بها إىل ما قبل ثالثة آالف سنة, 

 . أو أكثر هي فيها متداولة بني اإليللريين

وأما كتابتها فال يكاد يوجد منها سوى شيء قليل من الكلمات ن وأمساء األشخاص, 

 . لكن بعد جماورتهم لإلغريق, والالتني, واختالطهم بهم تعلموا الكتابة

أن ثلث الكلمات األلبانية مأخوذة من لغة أيولية اليت : ويقول البعض عن اللغة األلبانية

 . ها املواد املهمة املشتق منها كثري من اللغة اليونانيةهي أقدم اللغات اإلغريقية, ومن

: ناك كلمات من اللغة اليونانية مشتقة من اللغة األلبانية, وعلى سبيل املثالـوه

 . الشمس, وغريها من الكلمات: مأخوذ من دييلي, ومعناها( لقب إيلون)ديليوس 

ليونانية, والالتينية, ويوجد أيضًا يف اللغة األلبانية كلمات كثرية مأخوذة عن ا

 . والغلية, واألملانية, والصقلية, ألن هذه اللغات كلها تشرتك يف اللغة اآلرية

ويف اللغة األلبانية كلمات ليست هلا أصل معروف يف اللغات األخرى, ويدل ها على أنها 

بقيت هي وحدها من بني اللغات القدمية, واليت مل تتغري أكثر كلماتها منذ ذلك 

  .العهد

ثم مرت على بالد األلبان أحداث كثرية, ووقعت حتت أيدي كثري من الشعوب قدميًا 

 . وحديثًا, وباستيالء تلك الشعوب عليها أضافوا كلمات كثرية إىل لغتهم احلالية

ومن تلك اللغات اليت دخلت كلماتها يف اللغة األلبانية قدمياً  لغة الصقالبة, وخاصة 

من كلمات اللغة البلغارية, كما أثرت اللغة  لغة الصرب, ودخل كذلك قليل

الرتكية, واللغة اليونانية احلديثة يف اجلنوب, لكن اللغة الرتكية كانت أكثر 

 . تأثرياص يف املفردات األلبانية, وخاصة لدى املسلمني منهم

 : واللغة األلبانية احلالية تنقسم إىل هلجتني

 . هلجة الغيغ - 

 . هلجة التوسك - 

سيم بالد األلبان وشعبه احلالي, الشمالي واجلنوبي, وبني اللهجتني فارق غري حسب تق 

جوهري حبيث ال يصعب على اصحاب إحدى اللهجتني فهم ما تفيد بعض الكلمات يف 
= 



 
 
 
  
 
 
 

 هـ9231تأليف اليوزباشي أمحد محدي  -أسباب هزمية اجليش العثماني واألرناؤوط 
 م9111/هـ9281 – م9881/هـ9232ترمجة حمب الدين اخلطيب  
 دراسة وتحقيق 

 

 

 

12 

 

 النص الـمحقـــق
ي

ان
لث

م ا
س

لق
ا

:
قق

حمل
ص ا

لن
ا

 

أة سم   وجلد  يلمس  ً حلو  ال جلالنليق ل ويكل  جلي لممله  قويلو         جلن وي

   هالالء ق أ و  وم  جليفً  جلنل مب     جلألق ألة ال جلألس ب لة  لمأل يالو  مل       

سأ مم د  وح م  اهمية جل كومة جلالدمب ة  أ  إيشأ    قب وجل جلاليفحلمل  

 ( )ي ذجليل  ىقلدت   جلنلكو  ويبخل     ( )[32]وىل  جلالجي مىلمت    –ى  جليدوية 

 لمأل يالو     شلرتسوجل      , و مء جلي و   جلألمح  خمهد  ى ر صدق مم  قلول 

ويأك  سأ جلي لمس ى لر    .هألح جلالجي مىمت م  جليأل   م   كبهأ جلاليفحمل

                                                 
= 

اللهجة األخرى, لكن هذه العقبة تزول إذا طال اللقاء فيما بينهم, وعلى الرغم من 

فني األلبانيني ال جيدون صوبة يف تبادل اآلراء الفوارق اللغوية يف اللهجتني, فإن املثق

 . بينهم

ويكاد جيمع األلبان على أن أهل الباصان هم افضل من يتحدث باللغة األلبانية 

اخلالصة, واأللبان غالبيتهم جييدون أكثر من لغة من اللغات األجنبية إىل جانب 

 . لغتهم

م, ويكتبونها باألجبدية 5 0 هي اللغة الرمسية للبالد منذ عام : وهلجة التوسك

 . م170 الالتينية من عام 

م اتفق على توحيد أجبدية اللغة األلبانية, وأن تكون أحرفها الالتينية, 9 0 ويف سنة 

 . يكتبونها باألحرف العربية –حاصة  –بعد أن كان املسلمون 

دائرة املعارف : ومجاعة من املستشرقني/      -   ص–  م –املرجع السابق : البستاني 

دار املعرفة  –بريوت  –نقلها إىل اللغة العربية حممد ثابت الفندي وآخرون  –اإلسالمية 

ملوك املسلمني املعاصرون : وأمني حممد سعيد/     -   -9 ص –  م –م   0  –

 . 15 ص –  ج –م   0 / هـ  5   –القاهرة  –مطبعة البابي احلليب  –ودوهلم 

 . الثالثة والعشرون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
 . مركز لواء احتد مع لواء برزريت يف والية اسكوب ,مدينة يف تركية األوروبية ( )

 . 9 ص–املرجع السابق : موسرتاس
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 قلله ملل   يللذ ال  وجللد   يللالوًع وجل للد   جليللديأم  بضللر حبكللأ جلألجلل   يللذ  

  .وألوالبح وىأميذ

ألىدجلء يمنيبسلمل ىدلأأ     ملم يد ت جل ب  سم  جلأل يالو  حيم يو  جل

وس للت  يللم  ( )(يلل و )و  ( )(لونللأ ذ)و  ( )(جل بللك)و  ( )(مرتوجيللة)و ( يبخللي ذ)

وسميلت قلو  جلألىلدجلء     ( )(يل   )و ول م بسة يشبت    ( )(قومميوح) ومىأل   

ه لللمك ماليفلللة مللل   لللبقيه صلللبيأيه ومخلللس يًم  لللمت وقوت لللم جلملقمي لللة  لللم    

 ( )ًللميو جل  ملل  جلي دللممع وًللميو جل  ملل   ب لليت جلأل يللالو  وه للم ملل  سللأ       

                                                 

 . على نهر ايبار ,لواء باني بازار ,يف والية البوسنة ,بلدة يف تركيا األوروبية: مرتوجية ( )
 . 5 ص–املرجع السابق : موسرتاس

 . يف ألبانيا العليا لواء برزلني وبرشتنه ,مدينة يف تركيا األوروبية ,أو إيباك: أيبك ( )
 .1  ص–املرجع السابق : موسرتاس

 . والية يانيه ,بلدة يف تركيا األوروبية: غوسينه ( )
 . 7 ص–املرجع السابق : موسرتاس

على الضفة الشمالية  ,تركيا األوروبية يف والية الروم ايليبلدة يف  ,أو بالوا: بالوة ( )

 . الشرقية للبحرية اليت حتمل االسم نفسه وعلى نهر الليم
 . 97 ص–املرجع السابق : موسرتاس

 ,لواء برزرين وبرشتنه ,بلدة يف تركيا األوروبية يف والية أسكوب ,أو غليغوفو: قومانوه (5)

 . ريقةعلى الضفة الغربية لنهر وليقة 
 .    ص–املرجع السابق : موسرتاس

 . وهي اليوم يف اليونان ,يف والية ولواء سالنيك ,بلدة يف تركيا األوروبية: بالج (1)
 . 7 ص–املرجع السابق : موسرتاس

 . لواء برزين وبرشتنه على نهر موراوا ,يف والية أسكوب ,بلدة يف تركيا األوروبية: كيالن (7)

 . 1  ص–السابق املرجع : مسرتاس
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ويًم  ة وجل د  نب  ة جليً   وقم د هألح جليقو  هو جليأوزيمخع مح   ( )ويبخوح

 ر خحمىة وجلنيبسلمل ي  ألم       د  و   هالالء جلن وب جلأل يالو  قد يبه وجل ى

خب  جلي   ميأة ال جلأليد أليشأ وبيوجل   مممىل ًوجلالىل  ممث قو  ي م ىدبهم   ي ة  م لمل  

ىلللدبهأ  يلللر   لللر ج لللوب ًلللميو   سلللأ   ويبخلللوح ىللل  آملللبهأ وىسلللكب     

جلأل يالو  جليأل   الييت م شأ ًميو  سأ   سم  ىدبهأ  يفمىل ومخسل م ة ج لد    

ويأ  للم سللم  جليوجلجللو  قضللع ييبحأللأ    .   بلل  ملل شأ لللح مخسللة ىشللب ج للد مىل   

هالالء جلألنوب جليلأل   ضلحوجل   وجل شلأ ي لد مع ىل  جليبجل لة جلي   ميألة ويأ  لم م ب لة          

جلملبم سللة   صللفحمت جلييللم  خ   ى ملل    ( )[30]جلن أللأ توجللو خت أللد  مسللم شأ  

جلي م  جليفمض  ى أ م    يً س هألح جل قلم   ويليشأ جليقلوث يل يشأ جل تكبلوجل مأميلة       

ا  هلالالء جلألنلوب قلد جليقًل  ىل شأ جلمللدب ومل  أيلك          .جلاليسحم  م  مأدجل  جليقيلمل 

 . م يوجل جليحب  ال      لوجل ىل  آملبهأ    .  حيويوجل وجوهشأ ى  مقمي ة جلألىدجلء

م و  سم   بيأي م   أيك جل ه ال  لجليلو  موجلوب      نلكو     وسم  قم دي

بمللأ يقم للم  . سلل يو  ملل   مسللمء جلملًللمىأ جلي دأفللة وجليف للمبق جلن أ للة   قومللميوح  

ال ي لللد  قوملللميوح وسميلللت ي لللدتم سلللأ   ( يللل  )ىسلللمسبيم جلملكسلللو      

بى وس م حن  يل  .ويبخوح ومم جوجل ه م م  قبى جلأل يالو  قد   بقشم جليحبيأو 

و   قوجلبيلم   .و ملحجلىل وصلأ جلي لدب ال قوملميوح     .م  قومميوح  أو  ب   ت ك جليقبى

  حيسلل وجل   جلميأللم  هللألجل جليب للد مبسلللجلىل ي للد مع أل    وجليللذ ختللمييت جليشللبو     

وسم    سم   بي لم   لف لة سل ى ىل  تقب لب       .جلملقب     جليف و  جلي سكب ة

  .مًة مد  أة وميية

                                                 

 . مل نعثر هلا على ترمجة ( )
 . الرابعة والعشرون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
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هبب ق  بب  لببم يدورببم  بب ون  لببو     .وال يعجببا قارببمن  لببو لابب  و  بب    

وحنو ال نمي  أن ندرصهم بروادم "قاطممطم"أن من حمبيودم قا يو نؤوسهم لو

  .أن نؤوسهم لو قاطممطم ألن لا   دمية عو اون طمقبيشهم

قالخوبمن قاع مي أن هبالال   بهنهم مي كوب وق بيب هم     وار  أظهم ادم 

وقاغميببا أن قالي بب   .طببوح حيببم هم نرببمع ق  العيببة وال  وببما قاوعبيببة ق  العيببة 

قاومبع مي ي و اليب  امدب  ل العيبة واب  عيدبوق حوبو نابم بمابم امدب ق  عملبم            

ولع لا  الإن   من (  ويمي ي)ا طوجبية وا و ه ق  من لوجودق  يف ب  ة 

 .بمابب عم  وقامجببم  أن يعببود سببمد   قالىلببمديون حك لدصببة قألح ببمع   لشببغوال  

قاصببما قنوصببموق ع يدببم يف  .قنلصببما  عببو واليببة قابصببمة ( )[35] ولابب  بوبببا

وحريربة أن نجبمح ق  العيبة قاصبمبية هبم       ,   ق عمنك بوبا او هم ق  العية

ثببم أن قالسو شببمط اببم   ( )قابب يو  ببمنوق يلوجلببون أيشببهم أبببوقا قادصببم

وك و ا مجلر  أن يروح أن قأيش قاعثممني مي يلع   .أسمسي يف قحملمنبمت

اببيًم  يصبب  أن يوببمش قسو شببمالم  واوقدنببم مي ي ونببوق يعمالببون لببو أحببوقح      

ويف لعم بببة اولبببمنو  ججلببب   ( )أعببب قدهم ال بببمن جيشبببم  مبببمنا  بببمألعمش

                                                 

 . اخلامسة والعشرون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
لقد أمدت كل من النمسا وروسيا القيصرية الصرب السالح اللذين قاموا بعد ذلك  ( )

 . مبذابح عرقية ضد الشراكس
 –دار الكتاب العربي  –السلطان عبداحلميد الثاني املفرتى عليه : منصور عبداحلكيم

 . 9 ص -م 2 2  –  ط –دمشق 

إن : "ب يف هذه املعركة بقولهوصف أحد املؤرخني الربيطانيني املقدرة املدفعية للصر ( )

كان السالح الذي مكن الكفار من السيطرة "املدفع"اإلخرتاع الذي قدمه املسيحيون

 "على القسم الشرقي من أوروبا
 .   ص–م 992  –بريوت  –السالح الناري وأثره يف الشرق : مسري اخلادم
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وق  العيون جيا أن قأيش قاعثممني    قالدون قاعو مية البيدمم ق شمة 

ال يف قازلبمن وال يف ق  ببمن بب  مببمنبون    ال يلرتابوق أثدببم  ق عبمنك قةمبيببة  

ال يوبببرتون بصبببلوالهم  بببلوط   ( )لعبببم  نبببمن لشبببم دم يف لعم بببة اولبببمنو   

المالميرمن    لدهمم ممنا وهو  .ق  العية وق  اليعة أيضم  ال ىلمي ق شمة

وحم م بب  وبطمنيم دببم  معبب    ببهم يف جهببة وقحبب ة   ,جمهبب  حببمح ق خببم

وبيدمم قالدون قاعوب مية قة يثبة ىلبوم     .( )   وقح ة حك جمنا قألخمن

وجبوا قخوبببم  قأدببود ق بب العيا يف أثدببم  قاملبي نببمن ابببمطدم ابب  واببعوق   

ق  قالع يف لوقاع ظمهمة األع ق  لثب   بلجلة قاصبجلىل حك ذبك لاب  لبو       

ولو أوح قةما مي يهومبوق أبب ق  ال وشبمط     .قجملمناقأللون قايت ال  لع هم 

 ببمن قاعبب و يوصببي   .قاغميببة و عببيا قمبب ط لببع لابب  لببو اببمو  قالنوصببمن 

بطمنيم دم وقح ة بع  أخمن و  مم واع  وقح ة يف ي   أخمجهم لو لي قن 

بريدم ذمال ا عو ق وشمط لوقاع قاعب و   ( )[31]او دم وحنو لع لا      

وامدبب   بب   .وال قاردمببب  أحوببدم حدقنة حط اهببم   وزيعهببمال قألهبب قط أحوببدم 

ومي ي بو ا بي   عب د بطمنيم دببم     ,بطمنيبة  بمن يط ب  نمنهبم حك حيبء يشبم       

يغكون ل منهبم سبم لبمقت أو سب  لبمقت      )!( قايت  من ابمطدم قألالما 

                                                 

عض املراجع م وذكرت يف ب  9 تشرين األول     –   حدثت هذه املعركة يوم  ( )

 ( أسكوب)حيث انهزم األتراك فيها وكانت مقدمة لسقوط ( كومانقو)

 .59 ص–العثمانيون والبلقان : حسون

بفضل تشتيت القوات  ,لقد حصل البلغار على هذا االنتصار السهل إىل هذه الدرجة ( )

 . العثمانية على يد البلغاريني يف الشرق والصربيني يف الغرب
 . 5  ص –  ج –ابق املرجع الس: يلماز

 . السادسة والعشرون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
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دقخبب  دقدببمة نببكقن قاعبب و ويف  ببماي يببوع قةببما و بب  حايدببم يف ليبب قن قاروببمح   

ق بب العي ق الاببىل لببو عمنيببة عشببم لبب العم  لببو قاطببمقز قاضبب م      طببمبون أبببو   

و من جيا ع يدم اب     ابي  أن نعبا لمق بز ق وقابع ق  العيبة وا بو       

اوو  حظ ه ق قاطمبون مي يوبوطع قاب خوح حك خبحل قةبما ألنهبم مي يعيدبوق       

الماطما قأميبع وبب أت قمزكبة واعب  هيًبة قاريبمدة        ,ا  ل منم  يمقبحل الي 

أسبلم  ع بش هب       .مي   و  ع م حا و وح ه   ق  قالع حك اولمنو قاعثممنية 

ق بب قالع قاثممنيببة عشببم أنهببم اببب  أن  شببرتك يف قةببما لهببب  حك أسبب وا     

وعدبب لم أط ربب  أوح ن م ببة يف أسبب وا دخبب  قامعببا يف ا ببوا قارببمدما     

ع ببش ق بب قالع وظدببوق أنهببم ابب  أحببيحل بهببم الرت ببوق ق بب قالع يف  طببة سبب ة     

  .( )( وبمي ي)لهبوق حك ح ي  أس وا و

 .( )وقةريربببة هبببي أن قاصبببمبيا مي يببب خ وق أسببب وا حال بعببب  يبببولا

وهبب   ق بب قالع واعبب  جبم وهببم وببب خك هم ذديمببة بببمندة يف يبب  قاصببمبيا ومي     

ولد  لا  قةبا أخب  جيشبدم     .خيوموق ألج  قةصوح ع يهم وال ادب ة وقح ة

عشببم ا ببمن لببو    ( )[39]ثممنيببة يف قالببمقن واببوال أن خوببمنم هبب   ق بب قالع قا    

                                                 

فالغرب كان وراءهم وهو  ,لقد حقق أعضاء التحالف البلقاني نصرًا على العثمانيني ( )

الذي كان ُيّعدهم ويزودهم بالعتاد والسالح احلديث فالطائرات استعملت ألول مرة 

باإلضافة إىل ( أدرنه)وقد جهزهم بها أعداء الدولة العثمانية وقد قصفت بها  ,هناك

 . معًا"اسكوبيا"ودخلوا ,ذلك انضمت قوات اجلبل األسود إىل قوات الصرب
 .62  – 59 ص–املرجع السابق : حسون

إن شبكة اخليانة اليت حالت دون إطالق رصاصة واحدة من فيلق كامل من  ( )

 . ذه احلرب بهذا الشكلحلت ه ,العثمانيون
 .5  ص–  ج –املرجع السابق : يلماز

 . السابعة والعشرون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
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قاببيت نشببب  يف قألسبببو    ( بمايبب )قحملومبب  أن ن ببون قارببمالميو يف لعم ببة    

ألن  .حن قنوبببببجلما اولبببببمنو  مي ي بببببو قنوبببببجلمبم  وا دببببب  هزكبببببة ,قاوبببببماي

ا نوببجلما اوقعبب  ونرملببم  وبع ببم لابب  قنوببجلما اولببمنو  الببإن عوبب منم  

قاعوبب م  , ببمن اليبب  ببب ون نرببمع  بب  ابب ر يلعبب  لببم خيطببم ع ببش بمابب     

ومي ي بو هدماب  امدب  جيمبع      .خمو طون بعمبمت قألهماي وبماصبيمن وقادوم 

اببومت قأدببود لببع أن لزيببة هيًببة قاريببمدة يف قأيببوث حهببم  ع ببم يف لثبب  هبب     

 من لو لروضش قاوع يممت قايت يف ي نم أن  عد لم يضبطم   .ق وقاىل قةمجة

ق  لوالهم أ ثم لو قأيش حك قالنوجلما يدبغي ا ضبم  وقاروقد أن ي زلو

 بب  وابب  لخبببم ايصبب نوق أوقلببمهم ا جدبببود حوببش ال يدر ببا قالنوبببجلما حك       

ألم ابمطدم الإنهم دقنوق وجبوههم ابب  سبمعمت ولهببوق حك أسب وا       .هزكة

حوبببش بببب ون أن يل بببموق يف  عبببيا ل جبببه ا جبببيش ق دوبببجلا وبببب ا  ىلبببوح    

الوجلي بمام وحني لع قعرتقيف بشمط وحخ ص ق محوع  ,قالنوجلما حك قنهزقع

قارمد  وبهن   من ناي  قأمنا اطيلم  أابوح أنب  مي ي بو يوبوطيع أن يوبوك      

قاريببمدة ألنهببم  منبب  يف قةريرببة لدوطببة بمارببمدم لرببمع الببمي  ببب  لوصببمط        

الببإن هبب ق قامجبب   ببمن عببب ق    .قابب ه هببو ندببيم أن ببمن قةببما  ( )قسبب  قن

وي ربي   ( )[38]ا ىلمديا ل ة أنبع سدوقت جيمع مم قأللوقح بمسم قألسبطوح  

وا بو قأد يبة  بدمعة أخبم ذبك       .قحملمامقت ع ش لوبملع قامجبمح وقادوبم    

هي  دعة لر سة  ور ع حنو قا ممح يف    سبمعة ويدبغبي    ,ه   قاصدمعة

من  ربب لهم دقدمببم  ويعمبب  ببب ا  يف    ا سببولمدة لببو قن رمدهببم أن يمقاببا ق نوبب    

                                                 

على البسفور وحاليًا هي ضاحية من ضواحي ( األنضول)مدينة يف تركيا األسيوية  ( )

 (اسكوداري)استانبول وتدعى اليوم 
 .66ص–املرجع السابق : موسرتاس

 . الثامنة والعشرون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
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واب  أنبع سدوقت أنس   حك قالي   قامقبع قار يم   غمقالم  بوبعممدة  ,قأيش

وسوببا   مببة حبب نت اليبب  لببو  وبب يم ايببمدة قأببيش حك أن ببمن قةببما     

وقنبب نت  ببم يدشببه عببو لابب  لببو ق صببمدا قا بب ن وقامبب  ع ببش لابب  قألداببة   

وحنببي أنجببو  . ر يبب هم ايببمدة قأببيش وهببم ابب  ظهببمت ق ن سببيًمت ,وقاب قها 

قارببمن  أن يل ببم بدلوبب  لببملق ي ببون ألببم قأببيش قابب ه يوببوال  لثبب  هببالال    

قاضبببم  قاببب يو قنلصببب وق عدببب  لببب ة أنببببع سبببدوقت وقابببوغ وق بماوبشبببك بمسبببم  

: حن قمزكة ا  أثمت ع ش نلم الوجلي بمام حوبش ابمح   .قأمعية وقا عوة حايهم

و بم  منب  لعم بة لدمسبرت دخب  خبحل       "يبوع حمقع ع ّي أن أعيش بع  هب ق قا "

قاصببيمدة و ببمن مببمنا قألعبب ق   مأدبب ه قابوببيحل حك أن قسوشببه  ونببمدن  

حن سببا ق صبمدا هبو البمد  بب  ندبيم       )نمح  قهلل وهو ي لظ قابدلم قألخبكة   

  .(أن من قةما

أظو أن لم ل م   حوش ق ن  مط ابيمن أن قأبيش الرب   ب  نربمع     

وحني أنجو قاربمن  أن يل بم ا بي   ابكن      .( )وقنهزعوأن   مك ل قالع  وبدمدا  

أه لنا قن  ب  قألننالو  قابمدوون يف ىلوح قالنوجلما حك هزكة ويف  مك 

ح يبب  أسبب وا م نعببم حن قابب يو أنقدوق أن    ( )[31]ق بب قالع يف  طببة سبب ة  

يوببرتوق عببو أعببا قأللببة عبب ع  لببم  هم و ثببمة خطيًببم هم مي جيبب وق لابب       

قألننبالو  بمييمنبة الربماوق حن سببا قمزكبة البمقن قألننبالو         وسي ة ذبك ق هبمع   

نعبم حن قألننبالو  قاوجلربوق     .ثم أخ  قادم  يودما ون ه   قا  مبمت  ,وخيمنوهم

                                                 

من ذلك أيضًا قيام حتسني باشا بتسليم فيلقه مع كامل أسلحته وأعطى سالنيك  ( )

 . إىل اليونانيني دون أن يطلق رصاصة واحدة ثم جلًا إىل اليونان
 . 5  ص–  ج –املرجع السابق : يلماز

 . التاسعة والعشرون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
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وا و لوش الع وق لا  م حنهبم الع بو  بعب  أن  بمك قأبيش       ,برمقهم ول قددهم

الببب ها هبببالال  قاشبببجعمن ايببب قالعوق عبببو نوبببمدهم    ,ل قالعببب  وبدمداببب  وقنهبببزع 

ولبببم  ,( )ونبببونة ابببوا ( )وه ببب ق العببب  عوبببم م سبببكوز ودنقلببب   ,هبببموأوالد

حلن ال ببيم قألننببالو  ابب   م ببوق ق عوبب م وحبب هم ببب  أن قأببيش   .جمونهببم

وهم لهبوق اي قالعوق يف لث  ه ق قايوع قاعصيا عبو   ,( )نلو  ا  قنهزع اب هم

يبببم أبطبببمح  –حن قييمنبببة  ,الهبببم ذبببك خبببمددا ( )لوبببم و نوبببمدهم وأوالدهبببم

ال  ط   ع ش لم الع   قألننالو  ب  ع ش لم الع     ير م  –قالىلمد وقارتاي 

يف قاشبهم وأع دبوم    . د  أنوب ي قاب ه  دبوم اب  ن ببوم اب  سوبا جديهبم         

قألننبالو  عبمدوق حك ابمقهم     .قاعممي بهن  أخو م ق   ر ونج  بم قاصبمد   

سبب وا أه بعبب  أن  ببمك قأببيش ولب قددهم بعبب  سببرو  بماببود  واولببمنو  وأ 

                                                 

  . يف والية سالنيك ,أو دالبسكوس مدينة يف مقدونية: درامه ( )

 . 62 ص–املرجع السابق : موسرتاس

 يف مقدونية والية سالنيك لواء سريوز  ,بلدة يف تركيا األوروبية: نوره قوب ( )
 .  29ص–املرجع السابق : موسرتاس

مون إىل صفوف لقد بدأ اجلنود األلبان يف اجليش العثماني يهجرون صفوفه وينض ( )

كل من صربيا ضد الدولة العثمانية وكان االستيالء ثالثني ألف بقيادة ثأر يدعى 

عيسى بوليتيين صدى مؤمل يف اسطنبول وكان دافع يف ذلك الطموح القومي حيث 

 . م من أجل إقامة كيان خاصًا بهم  9 اندلعت الشرارة يف مارس عام 
 . 2ص -املرجع السابق : مكي أبو قرجة

لقد ارتكبت جمازر وفضايع من قبل البلغار من قتل األطفال والنساء حيث قتل عشرات  (2)

م الذي جرى مبوجب   9 / م   9 اآللوف من املسلمني يف مذابح مجاعية بني عامي 

السياسية الرمسية لدولة البلغارية بلغ عدد القتلى مبا فيهم من النساء واألطفال 

 . نسمه( 222 659)
 . 2   – 9  ص–  ج –ع السابق املرج: يلماز
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 ( )ب  هم الو  لا  ا  حمنبوق يف المزوي  .قاعثممني ب د قألننالو  وخمج لدهم

يوع مي يب  اليهم جيش عثممني ي قالع عدهم ومي يرت وق ليب قن قاروبمح حال بعب     

حن ق محببوع جمويبب  بماببم قاشببهي  و مببود    .أن ىلررببوق أن قابب الم   ببمن عبثببم  

و بم  بمنق    ( )بث ثا طمبونق  لو ح ود قأب  قألسود ( )[23]خكت بمام ا لم 

الربماوق ممبم حندبم     ( )(اولب  )ع ش بع  نصىل سمعة لو بمزيو خمج ممم أننبالو   

ندضببم حك جيشبب مم ادجلببمنا قاب غببمنيا الببهبش جمويبب  بماببم و مببود خببكت  

و منبب   ,بماببم أن يرببم   ألنهمببم ع مببم أن قاصببمبيا قسببوواوق ع ببش بببمزنيو     

المنوبجلا   ,ب و م  وقحب ق  لبو المسبمن قاصبما ححوب    ب  ق  يدبة        قةريرة أن

جيشدم حك قاونق  اب  أن يوجلرب   يليبة قالحبو ح قاصبمبي يف ببمزيو و وجب        

بعببب  أن قجوبببمز نهبببم  ( اولببب )و  ( )(خبببمص)لبببو طميببب  جببببمح   ( )(أوخبببمه)حك 

                                                 

 .مل نعثر هلا على ترمجة ( )
 . الثالثون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
م   9 أذار  2 لقد استسلمت أيضًا فرقة جاويد باشا للصربيني الذي دخلوا ايرجري يف  ( )

  . ومل يتمكنون التقدم كثريًا يف جنوب ألبانيا
 . 6  ص–  ج –املرجع السابق : يلماز

 . وهي حاليًا يف بلغاريا ,مركز ناحية يف لواء ويدين ,بلدة يف تركية األوروبية: لوم (2)
 . 229ص–املرجع السابق : موسرتاس

على الضفة الشمالية للبحرية اليت  ,يف األلبانية العليا ,مدينة يف تركيا األوروبية (5)

حاليا يف  ,روم ايلي يف والية ,مركز اللواء الذي حيمل االسم نفسه ,حتمل االسم نفسه

 . مجهورية مقدونيا
 . 1  ص–املرجع السابق : موسرتاس

 . يف والية أسكوب ,مركز ناحية يف لواء برزلني ,بلده يف تركيا األوروبية (6)
 . 51 ص–املرجع السابق : موسرتاس 
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و من يف حل من  أن يووواي ع بش   ,وبع  أن   ب  خومدم المدحة ( )(دنيو)

 ( )(ابمارو دابو  )بمزيو وأن يم بحل بمالي   قاوبمبع قاب ه  بمن نبمزال  يولًب  يف      

واو ىلر  لا   م  من قاصمبيون يووواون ع ش ب د قألننالو  به   قاوهواة 

و ( خبمص )وبعب  أن قنوبجلا هب ق قأبيش ثبب  أن أننبالو  جببمح         .( )وقاومعة

يا ع ة أاهم حوش أنهم البمزوق حبمة ببإخمقج قاصبمبيا     ع ش  منبة قاصمب( اول )

وحهم مي  مج  او هم ع ش ابوة قاصبمبيا ألن هبالال   بمنوق نهبزيو       ,لو بمزيو

بيدمم  من قأيش قاغمبي قاعثمبمني يدهبزع    ,بم  قالع وق رتقايوز وقألس جلة قألخمن

ق سبومنة   ع ش قاوج  قا ه بيدم   من قأيش قاشبماي قاعثمبمني يدهبزع أيضبم  حنبو     

  .( )اطمأ  وط دع قأيش قاب غمنه ا  ب غ  خحل دالم 

                                                 

يتشكل  ,جنوب بالد اجلبل األسود ,خيرج من جبال ألبانية ,اسم نهر يف تركيا األوروبية ( )

يصب يف  ,من نهري درين األبيض ودرين األسود اللذين جيتمعان قريبًا من بلدة قوالمني

 . البحر األدرياتيكي
 . 65 ص–املرجع السابق : موسرتاس

لواء برزرين وبرشتنه وهي اليوم ,يف والية اسكوب ,مدينة يف تركيا األوروبية: قالقا ندلن ( )

 . يف مجهورية مقدونيا
 . 92 ص–رجع السابق امل: موسرتاس

ووضع اجلبل األسود يده  ,لقد حصلت صربيا على جزء كبري من مقدونيا الشمالية ( )

أما بلغاريا اجملردة من غالبية األراضي اليت كانت قد استولت  ,على إقليم نوفييازار

 . فإنها حتتفظ مع ذلك بقطاعات معينة من مقدونيا الشرقية ,عليها

 .  9 ص–  ج – السابق املرجع: روبري مانرتان

ثم تقدمت إىل ". لولي برغاز"و"قرق الرلي"واستطاعت بلغاريا هزم القوة العثمانية يف (2)

وفقدت الدولة العثمانية سيطرتها على "استانبول"أمام العاصمة"جاتالكا"خطوط

 . كافة أراضيها يف أوروبا عدا شريطًا صغريًا حول العاصمة
 . 62 ص–املرجع السابق : حسون
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لبو نأيب  قسبور ح     ( )[29]وا  سب  اي قاروح أن يف أابمنيم حزبم  ا بي    

اللي ه   قألثدم  امع هبالال  ا سبولمدة لبو قالم بة      ,أابمنيم سيمسيم  أو حدقنيم 

قة ولبببة حن ": قاوبببمحنة وقنوشبببم نجبببممم يف  ببب  بببب د قألننبببالو  ابببمد ا   

قاعثممنيبببة اببب  قن وبببمت وقن قسبببوممقن نجمادبببم يف  منببببة قألعببب ق  ال يبببه ي  

ألندبم نبمدون لبو ق ب قالع وقابدبمد        ,بدويجة ذبك  بب د عيمادبم وخبمقا ب دنبم     

وادمسبب  بعببا نجمادببم حك أونوبببم وبعضببهم حك    , ال ببدرتك قاروببمح  ,وقابب خمدم

يبب  جدوببيودم و ضببمجل   حوببش جيوهبب وق السببور ح أابمنيببم  ببي ال  ب  ( )أواونيببم

و من  يف ي هم أونق  بهب ق ق عدبش أخب وق يطوالبون بهبم ع بش أعيبمن         .اوليودم

قاببب د وعرممدهببم اي وموهببم ويواعببوق ع يهببم و ببمن هببالال  ال يوببهخمون عببو        

وق ن أيهبم   ( )(أنبم قاغميب  المبم خبويف لبو قاب ب       ) وايعهم ع بش حب  ابوح قارمدب      

شببدم قابب ه لعبب  ق بب قالع     قارببمن  اببع يبب ك ع ببش الببالقدك و بب  م أن جي      

وقابدمد  وقا خمدم لدهزع   قالعب  وبدمداب  ولخبمدم  و ب  م أن قألعب ق       

يوربب لون يف قاببب د بماوببيىل وقادببمن وسبب من قاببب د  ببمنوق ابب  ج ببّمدوق لببو  

المنصببمالوق عببو  ,قاوبب و وأنهببم بشببم ذببك ل  لببا  ببم ال يوببوطيع  قابشببم 

 .ا ب ربمنيا  ب دهم ل  بم  قا الم  وقجوه وق ألج  قالسور ح حوش ال   ون 

                                                 

 . الواحدة والثالثون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
مركز لواء أولونية يف والية  ,مدينة وميناء يف تركيا األوروبية على البحر األدرياتيكي ( )

 . وهي حاليًا يف ألبانية ,يانيا
 . 2  ص–املرجع السابق : موسرتاس

واشتدت املعارك يف ( يانيا)م باحتالل   9 آذار عام  6ويف الوقت نفسه قامت اليونان يف  ( )

 6 وُسلمت إدارته يف ( أسكوميب)واستسلم بعد ذلك جاويد باشا للصرب يف ( شتاحلة)

 . آذار
 . 26 ص–املرجع السابق : حسون
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قألننالو  وجدميوهم حن قارت بي قةريربي قاعثمبمني قاعماب  ال      ه   هي خيمنة

قألننالو   ا قلهم ع ش ه ق قاعم  بع  أن ودعدم حنو  ( )[23]ك و أن ي عو

ب  حن لا  قارت بي قةريربي وقاعثمبمني قاعماب  يدبغبي ممبم        ,ب د قاموع قي ي

ألبم   ,( )أن يب ال    اوة  رمهمة قألننالو  ع ش  هسبيم ح ولبة اويبة مبم    

امارو )و ( قس وا)عو طمي  ( لدمسرت)حك ( اولمنو )حنو الر  جًدم لو 

وأن لعمن دببم  ,ويف اماببو  حمنبدببم يببولا( اماببو )و ( ذوقسببووقن)و ( داببو

الربب   دببم يف ق عوبب م ق لوببوو : يوببب  مببم لثيبب  يف  ببمني  قاعببممياليهببم مي 

وع بببش ذبببك قسبببوع قد ا جلبببما ودوقبدبببم لوبببمحة وحنبببو لشبببغواون بودريبببىل  

وبيدمم حنو  ب ا  دّون هبزيم لب قالع قألعب ق  اليمبم بيددبم بغوبة         –ل قالعدم 

وبيبمن قيب  أن ندبيم أن بمن      ,ع يدبم  ماصبوقع    و منت ادمب بهم  بدرا  

و بب  قحويمطببمت قةمقسببة ال ببم يبببء قاعيببون وقألن ببمد حببوح   حمبدببم نوببي أن ي

                                                 

 . الثانية والثالثون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
ط للسلطان بهاء الدين أفندي االبن األوس ,انتخب األلبانيون ومبوافقة الدول العظمى ( )

مل يوافق الشهزاده  ,عبداحلميد الثاني ليكون ملكًا على الدولة األلبانية املستقلة

على ذلك مشريًا إىل أنه يرفض ذلك لعدم رغبته يف التنازل عن حقه يف ( األمري)

أحد أمراء األملان الصغار إىل  ,أرسلت الدول العظمى,وعلى أثر ذلك ,العرش العثماني

% 12تعيني حاكم مسيحي على قطر  ,فكانت النتيجة ,البالد ليكون أمريًا على ألبانيا

أسست "أمري ألبانيا"مل تصبح ملكية ومسي ,وإضافة على ذلك,من سكانه مسلمون

 اليت)بضم لواءين من إيالة اشكودرا  –اليت حاليًا على نفس حدودها السابقة  –ألبانيا 

 1مجعًا من  ,لواءين من إيالة مناسطر. ألوية من إيالة يانيا  ( تشكل كامل اإليالة

 . بقي يف إيالة يانيا اليت أعطيت لليونان سكان ألبانيون. عثمانية( صنجق)ألوية 
 –ترمجة عدنان حممود سلمان  –موسوعة تاريخ اإلمرباطورية العثمانية : يلماز أوزتونا

 . 2  ص–  ج –م 2 2  –  ط –بريوت  –للموسوعات  الدار العربية
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وهببب   ذ طبببة ال ك بببو أن  صببب ن لبببو أن بببمن حبببما جبببيش لبببو   ,قأبببيش

الهلبم أن ي بون ندبيم أن بمن      ,قأيوث بب  وال لبو ندبيم عصبمبة اصبوص     

حمبدم ا  الم   أن با لوصمالي  قس  قن وببا ندمسبة أن بمن حمبيبة جبيش      

  اببمدت خببوقطم  وهببو يل ببم يف    ببمنا الماببم   بببكق  وحلببم أن ي ببون ابب    

 . وسمد  قاعودة حك لوصمالية قس  قن ومجع ق عمنمت بمسم قألسطوح

 من دأا هب ق قامجب  لدب  قمزكبة قألوك حك حبا سبروط  أسبكق  يف يب          

 .( )أمعيبة قالىلبمد وقارتابي    ( )[22]قايونمن أن يصمخ ويصب ا دقدمبم  بهنب  الب قدي     

ع ببش أن ببم اببو سببهاوم الببمد  ببب  هبب ق عببو سبببا قمزكببة ال جييببب م حال ب  مببة  

لع أن قامج   م قن  ا     قاغ طة يف اماو  مي ي بو يف جيشبدم وال   ( أننالو )

أنم مي أني  أن ل ي هدم ع بش  بمني  هب   قةبما واب ا  سهابما        .أننالوطي وقح 

قاغمبببي اببم  ببلجلم  عببو ل ببم ن بببة لدمسببرت قاببيت  منبب  سبببا  ببز  قأببيش  

ولدهببم  ( )(به شببة)ثببم حك  ( )(ال وننيببة)ممببز  و ببم خمجدببم لببو لدمسببرت  وجهدببم حك 

                                                 

 . الثالثة والثالثون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
أي أنها فقدت بالنسبة . كم   61 فقدت العثمانية أراضي تبلغ جمموع مساحتها  ( )

إن هذه األلوية كانت تشكل . قضاء 59 لواء يشتمل على     ,للتشكيالت اإلدارية آنذاك

 ,جزر البحر األبيض ,يانيا ,اشكودرا ,اسكب=كوسوفا  ,مناسطر ,سالنيك)إياالت  1

جزيرة  ,لواءان من ألوية إيالة أدرنة اليت تشكل تراقيا الغربية ,وعدا ذلك( كريت

 . كما كان من ضمن املفقودات شريط واقع يف مشال تراقيا الشرقية ,سيسام
 .     – 2  ص–  ج  –املرجع السابق : يلماز

  ,لواء مناسرت ,يف والية روم ايلي ,يف مقدونيا ,بلدة يف تركيا األوروبية ( )
 .16 ص–املرجع السابق : موسرتاس

 . مل نعثر هلا على ترمجة (2)



 
 
 
  
 
 
 

 هـ9231تأليف اليوزباشي أمحد محدي  -أسباب هزمية اجليش العثماني واألرناؤوط 
 م9111/هـ9281 – م9881/هـ9232الدين اخلطيب ترمجة حمب  
 دراسة وتحقيق 

 

 

 

939 

 

 النص الـمحقـــق
ي

ان
لث

م ا
س

لق
ا

:
قق

حمل
ص ا

لن
ا

 

ولببو  ( )(بببمقت)ثببم سبب  دم طميبب  قأببب  حوببش و بب دم حك   ( )( ونجيببة)حك 

وار   .وهي  بع  عو سمح  قابجلم لومالة ث ث سمعمت( الك)بمقت لهبدم حك 

 ببم ذمببز جببوقد  لووجهببم  ببب  حك  ( ) ببمن اببهندم هدببم  شببهن لوسببش بببو نصببك

قا هم اوال أن ه ق قابجلبم كبدعم لبو قاورب ع حك قأللبمع      ": سمح  قابجلم ثم امح

وحنو أيضم  اوال أن قابجلم حمح بيددم وبا "اور ل  نمامق  ل م قمس  قاعريم

قاور ع حك قأللمع اطلدم لمة حوح قألنض بر  قالىلبمديا حوبش  ب بال قالسبومنة     

 ( )(دنقج)يف هب   قألثدبم   بمن قاصبمبيون اب  و بب وق حك       .خبم لبو قأمنبا ق   

قايونببمن  ( )[21]و منبب  ححبب ن اببوقت  ( يمنيبب )وقايونببمنيون يعببمأون الببو   

و ببمن أعبب قؤنم يف أثدببم   .ع بش لوببمالة أنبببع أو سبم سببمعمت لببو به شبدة   

                                                 

وهي اليوم يف ألبانيا  ,يف والية روم ايلي ,يف ألبانيا العليا ,مدينة يف تركيا األوروبية ( )

 . قريبة من حدود اليونان
 .   2ص–ع السابق املرج: موسرتاس

يف والية يانيا وهي  ,مركز لواء برات ,يف ألبانيا الوسطى ,مدينة يف تركيا األوروبية ( )

 . اليوم يف ألبانية
 .  5 ص–املرجع السابق : موسرتاس

قائد عسكري شارك يف ( م6 1 -622/ هـ 91 -هـ 9 )أبو عبدالرمحن موسى بن نصري  ( )

ثم أصبح واليًا على إفريقيا من قبل  ,معاوية بن أبي سفيانغزو قربص يف عهد اخلليفة 

 .اخلليفة الوليد بن عبدامللك واستطاع أن يفتح األندلس مع طارق بن زياد

 9ج –القاهرة  –دار املنار  –( البداية والنهاية)إمساعيل بن كثري الدمشقي : ابن كثري

 . وما بعدها 92 ص–

لواء أوخري  ,يف والية روم ايلي ,على الساحل األلباني ,ةمدينة وميناء يف تركيا األوروبي (2)

 . حاليًا هي يف ألبانية
 . 6 ص–املرجع السابق : موسرتاس

 . الرابعة والثالثون من املخطوط الصفحةبداية  (5)
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يعكوندببم جمنببا قالهومببمع  ببم يببمون لببو اببعلدم  يببء ال نرببون ع ببش       لابب  ال

قاواببوط يف وجببوههم الهببم  ببمنوق ابب  حصبب وق ع ببش لببم يمي ونبب  لببو قادصببم       

  .وعزلوق ع ش أن ال كوونم بوو 

و من جموي  بمام بطب  قةم بة ع بش أهبماي أابمنيبم يربوح هبو وأعوقنب          

حنبو نقابون    .ندبم بعب  ق ن    ب  أاب قاهم حنبو ال نميب  أن ندربم أابمنيبم بعيو      

وا  همجم جموي  بمام قايونبمنيا لبو جهبة     .بمحو ح قايونمن وقاصما ب دهم

 .به شة و من ه ق قاعم  جدونم   ضم  ألن  ال اوة ا ي  وا  قاطم بعب  لاب   

المسبووك قايونبمنيون    ( )ا نهزقع حك  ونجيبة الدهبهبم والبّم لدهبم حك  واونيبم     

ألبم لبم أن  بب  جمويب  بمابم       . ون أاب    لبة  ع ش  ونجية بب  –بوبا لا  

  .لو قاووحش وقممجية يف أابمنّيي  واونيم الشي  ال ك و و ل  وبيمن 

يف هبب ق قاوابب  اطبب  قالىلببمديون أيبب يهم ببب ع نببمظم بماببم يف قالسببومنة    

و من أخوقنهم عدب نم   .( )وألو وق زلمع قاو طدة بو   قاي  ق  ط ة بما لم 

                                                 

 مل نعثر هلا على ترمجة  ( )
اقتحم الباب  ,أتعس يوم شتاء بالنسبة لتاريخ استانبول ,  9 /   ك    كان صباح يوم  ( )

املقدم أنور بك مع احلركيني الذين مجعهم ( رئاسة الوزارة)العالي أي دائرة الصدارة 

الذي جنوا من اإلعدام واإلجالس علي األوتاد والذي يتزايدون زمرًا  ,من هنا وهناك

 ,قد أبعد فصيلة حرس الباب العالي ,كان العقيد مجال بك. 22 البالغ عددهم  ,زمرًا

جنود وضابطني ودخلت  9قتلت  ,العصابة املكونة من ذوي السوابق ,احدةقبل ليلة و

التقى الفريق األول ناظم باشا الذي خرج على أثر ذلك االجتماع  ,الباب العالي

أمل تكن أنت الذي أقسمت أمامي بشرفك : "وقال ,مع أنور يف السالمل ,الوزاري

استشهد فورًا "غششتموني ,أنذال ,الشخصي والعسكري على أال تتدخل يف السياسة

جاء طلعت بك وأنور بك إىل كامل باشا وأجرباه على حترير  ,برصاصة مسدس

نصب طلعت نفسه ناظرًا للداخلية وبعث أمرًا برقيًا بذلك إىل كل .كتاب االستقالة
= 
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قالرببمدع يدببمدون اوجليببش قأمعيببة ايجليببش جببيش       ( )[25] لوببمونيو لببو هبب    

 مببود اببو   بماببم و ببمن جمويبب  بماببم يرببوح  ببم أنببم أ بب  حك قالسببومنة     

وممبم ال بم اليب      .سهاو  ال نم  وال نم  بيب ه وأعوقنب  يصبلرون مب   قارتهبمت     

أن عجبزهم عبو قن  بما جدميبة الريعبة       ( )قالىلمديون قاب ه يف جبيش قاغبما   

يف قاببببببما قاعبببببماي بمالسبببببومنة يعببببب  لبببببو ا بببببة   مأدميبببببة قابببببيت قن  بببببب 

وابب ا  عربب وق قجوممعببم  اببمنوق اليبب  اوبب  سببعي  بماببم امدبب  قالي بب    ,( )قةميببة

قيملم وا  قارتعوق ع ش او ب  اله بمب  قارمعبة ل زلبم  يف جبيش قالمسبمن       

ال بمج ق ب زع  مبمح حوبش لثب       ( وهب ق قةبمدث وابع يف ببمقت    )قمس   ممح 

واب ع اب  قسبو عم  وبيدمبم قابمابم يربمأ قسبو عم         ببا يب ه امدب   سبعي  بمابم      

  بدب ب  لب ب بقاضمبحل  من ه ق ا  أخمج لو س  و بوب  حك  ب ن قابمابم وأط   

لبو هدبمك البهة       ث ن م مت أخطههم   هم و م نأن أن  اب  أخلب  البمّ   بث

                                                 
= 

إصدار اإلرادة بتعيني حممود  ذهب أنور إىل السراي وأرغم السلطان رشاد علي ,الواليات

 ,كوكيل للقائد العام ,أرسل إلي اجلبهة ,رًا أعظم ووزيرًا للداخليةشوكت باشا صد

أمحد عزت باشا الذي صار بعد ذلك صدرًا ( املشري)رئيس أركان اجليش الفريق األول 

 ثم اعتقال كل من كامل باشا ومجال الدين أفندي ورشيد بك وناظر املالية ,أعظم

 . املعارضني اعتقلوا ونفوا أو سجنوا مئات من. وأخرجوا إىل خارج األراضي العثمانية
 . 9  ص–  ج –املرجع السابق : يلماز

 .  2  –  2 ص–  ج –املرجع السابق : وبري مانرتان

 . اخلامسة والثالثون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
أصبحت عبارة عن أتراك الغرب وعرب  ,أن اإلمرباطورية العثمانية بعد فقدان الروملي ( )

 . الشرق
 .    ص–  ج –موسوعة تاريخ اإلمرباطورية العثمانية : يلماز

 م   9 حزيران    واملقصور بها اغتيال وزير احلربية ناظم باشا وذلك يف يوم  ( )
 .  22ص– تاريخ أوروبا يف العصر احلديث: حممود فؤاد شكري
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ب  قأدود وابضوق ع ي  وح م ع ي  بمالعورمح سبم عشبم عملبم  البهاري يف     

 من دي ن هالال  قاروع يف    يبوع عبز وقييمنبة وقاب نم ة حك      .( )سجو بمقت

قألننالو  لع أن قألننالو  يطعمبون اوجب  قهلل بريبة قاوبيوط لبو جدبود جبيش        

وقألننبببالو  مي يرصبببموق يف بببب ح  ببب  لبببم   ( )[21] .قاغبببما لدببب  سبببوة ابببهون 

قسوطمعو  لو ق عونة ألم عبيب  مجعيبة قالىلبمد وقارتابي الرب  عمبوق عبو  ب          

ونوببوق أو  دمسببوق أن  ,مه و  وال يميبب ون أن يط ببع أحبب  ع ببش حريرببة هبب ق و بب

يف يمنيبببة  ( )قألننبببالو  ظ بببوق يببب قالعون لبببع قاعثمبببمنيا عبببو قامقيبببة قاعثممنيبببة     

                                                 

وأحالوا إىل التقاعد العديد  ,ونفوا الكثريين ,شخصًا من الضباط 9 أعدم االحتاديون  ( )

سيطر  ,مل يبقى شيئًا امسه معارضة ,من الضباط وموظفي الدولة ذوي التجربة

 . االحتاد والرتقي كذلك على اجملالس وجعلوا منها حديقة ورد بال أشواك
مكتبة  –الدولة العثمانية دولة إسالمية مفرتى عليها : عبدالعزيز حممد الشناوي

 . 219 ص–  ج –م 991  –  ط  –القاهرة  –األجنلو املصرية 

 . السادسة والثالثون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
استمر احلكم العثماني يف ألبانيا زمنًا, اطول من أي حكم أجنيب هلا ما عدا الروماني  ( )

والبيزنطي, وأثر فيها تأثريًا أكثر من غريه, حيث أصبح اإلسالم دين غالبية السكان, 

 . غة الرتكية يف اللغة األلبانية وخاصة عند املسلمني منهموأثرت الل
وقضى األتراك العثمانيون على ثورات حملية كانت تقوم من وقت إىل آخر, وبقي 

األلبان خالل هذه الفرتة منقسمني إىل عشائر وقبائل شبه مستقلة, وبقوا كذلك 

متمسكني بعاداتهم, وتقاليدهم, ودخلت حتت حكم باشاوات املسلمني من العثمانيني, 

كم العثماني باستقالل ذاتي حتى أعلن واحملليني, واحتفظ األلبانيون يف ظل احل

 . استقالهلم يف أوائل القرن احلالي

ومل تتجه آماهلم القومية حنو غايات وطنية إال يف أوائل هذا القرن عندما بدأت الدولة 

العثمانية تفقد مميزاتها اليت ألفها األلبان أجيااًل, وضعفت وانهارت بعد أن انقادت إىل 

وتركت الدولة بالد البلقان, ومن بينها بالد األلبان مكرهة ال مجعية اإلحتاد والرتقي 

يعرف  متلك قوة البقاء بنفسها, وأرادت أن تكون دولة تركية فقط, بينما كان نظامها ال
= 
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وهببم قابب يو  ببمنوق يببه ون بببمألنزق  وق ببالن       .حك قاببدلم قألخببك  ( )وقاببرودن 

وحهببم  ببمن قاعوبب م جببمدعا ألن ق ببوظلا ق دببو  بهببم   ,قا ماليببة ا جببيش

 ,قاريببمع ع ببش ق الونببة وق همببمت  ببمنوق جببمه ا قادرببمع نببمديو لببو قالنورببمع

وقابب نقهم وق ل بب   ببمن  وزيعهببم لدجلصببمق  ع ببش قألاببمنا وقأللنببما الهببالال     

وبط دبم جمويب     .يعيشون عيشة ق  وك وقأدب ه ق وب ا جبمدع  ماصبع وك    

 ( )لو لوكة ث ثة أيمع اي  ل الم  و  ن  بلماولجب   ( )قا دامن بمام يووج ا

                                                 
= 

قيود اجلنس واحلسب, وأضاعات جمدًا وسلطانًا كان هلا يف ظل اإلسالم, فها هي 

 . م  9 الواليات اليت كانت تابعة هلا إىل سنة 

 –تاريخ أوربا احلديث : وبشري كوكو محيدة/  92 ص–املرجع السابق : حممد غربال

 . 95ص–م 961 / هـ91   –دار اإلرشاد  –اخلرطوم 

يف ألبانيا العلية إىل  ,مدينة يف تركيا األوروبية ,سكوتاري األلبانية: سكدوره: اشقودره ( )

 ,يف والية الروم ايلي ,شقودرهمركز لواء ا,اجلنوب من البحرية اليت حتمل االسم نفسه

 .وهي اليوم يف ألبانيا
 .  1ص–املرجع السابق : موسرتاس

ابريل    إن سيطرة اجلبل األسود على اشقودره يف السابع عشر من مجادى األوىل م 

م قد جعل من هذه املدينة قضية عاملية بسبب رغبة الدول األوروبية يف جعل هذه   9 

لتحفظ التوازن يف ما بينها  ,لبانية اجلديدة اليت أوجدتها وأوروبااملدينة تابعة لدولة األ

 . وتبعد الصرب عن سواحل ادرياتيك

 . 222ص–املرجع السابق : حممود فؤاد شكري 

 . هي الربتقال: الربدقان ( )

وتيقًا لرواة احلديث فإن  ,من أصناف احللوة وتعمل من الدقيق واملاء والعسل: الفالوذج ( )

وتشري أخبار العرب إىل أن أول من عمل الفالوذ  ,كان يأكل الدجاج والفالوذ  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 . يف بالد العرب كان عبداهلل ابن جذعان
 –  ط  –القاهرة  –مركز احلضارة العربية  –رمضان زمان : أمحد السيد الصاوي 

 . 5  – 2 ص–م 991 
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ألم قاعو م الهم حيوقنمت يف نربم  واب     .وايو  ل لع   دمدع  وق رمبون لد 

ل  ابو أنب    ! لو ا أن  أيهم قألنضبوح   .قسوجل  بيع لالنهم وقخو   أعمنهم

نوق همجبم   حن أوالدك أيهبم قألنضبوح اب   بم     . ع م  يبىل لح أبدبمؤك وقلو هدبوق   

حن قبدببم ك ابب  أببالوق حك   ,بوببهثك قأببو  وقار ببم وقاللوهببمن   ( )[29]ووحواببم  

 .قةمقج وقاغمببمت ايبه  وق عشبا قألنض وون  قاشبجم  مبم  لعب  قاوحبوث       

  .حن أبدم ك  منوق يلمون لو بم ق نومن

حن  ببثكق  لببو أبدببم ك ابب    .لوبب ا أيهببم قألنضببوح قابب ه ال نصببك ابب  

واب  ظ ب  أجب قثهم جيلبم  هدبم       .لم وق ألنهم  دمواوق لبو جبوعهم أعشبمبم  سبملة    

واب  ابدوق ع بش     ,ل ة ل رمة ع ش ظمهم قألنض ال    لبو يوقنيهبم يف قابرتقا   

   أبدبم ك لبم وق    .أبدم ك اب  لو هم حوش بإنسمح لو ي ردهم   مة قاشهمدة

اببوطو قاعزيببز لببو قابب ه  ببمن ي جلبب  بهبدمدبب  أ بب نه أيهببم ق .وعيببونهم للووحببة

هبببب   قألنض وقحملببببو م أ بببب نه لببببو قابببب ه  ببببمن يببببالله أبدمدبببب  قاطببببمدعا  

حن قا ه  من يلع  لا  هم قاضبم  ق دووبون حك     قأمعية  ,ق وو  ا

ححبب ن أيهببم قاببوطو أن  علببوق عببو هببالال       ,مجعيببة قالىلببمد وقارتاببي   ,قا عيدببة

م يف  بب  حببا يف هبب   قألثدببم   ببمن جدببود  قجملببملا واببو و قا عدببة نصببيبه 

وبملبب ه وبببمقت يلببمون لببو يمنيببة      ( )قألننببالو  لببو نديببو لواونيببم وأن ببمه    

 ,وحنبو ال ند بم أن قالبمقن لبو وجب  قألعب ق  دنمدبة        ,زنقالمت زنقالبمت  ( )[28]

وا ببو لوببش ع مدببم أن قاضبببم    ببهم ويف لربب لوهم قارمدمرببمع وهيببا ببب       

                                                 

 . السابعة والثالثون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
 يف والية يانية حاليًا يف ألبانية  ,مركز لواء أركري قصري ,يف تركيا األوروبية مدينة ( )

 . 26ص–املرجع السابق : موسرتاس

 . الثامنة والثالثون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
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 م قألننبالو  خصو بم  بعب  لروب  نبمظم       مالظ يمنيبة  بمنوق يروابون اعوبم    

أيهببببم قألسببببود ببببب ون  .(قادونيببببة)أيهببببم قأللببببة قاغجميببببة  .أيهببببم قا لببببمن"بماببببم

حيدًب  يرهبم ادبم سببا البمقن قألننبالو  قاب ه الطبموق ع بش عبزة قابدلم            "ألنما

حوش أن وهيا ب   ثكق  لم  من يمالع  و   امد   أنبم   .وع ع ىلم  ق همنة

وحن هببب ق قحملبببمالظ هبببو قاببب ه أخبببمج   .ال أسبببوطيع أن أنربببم قألننبببالو  بعبببيم

حلن اللببمقن قألننببالو  زنقالببمت زنقالببمت  ببمنوق    .قاضبببم  قألننببالو  لببو يمنيببة 

ل الوعا حاي  بوبو  ق عمل بة واب  أعب ع يف يمنيبة نليبم  بمام بمص ببا عبمنا          

وقاببرتك  .نعببم حنهببم ارببوق جببزق هم    .جدبب يم  أننالوطيببم  بوبببا الببمقنهم   و وببعا 

وقألننببالو   ببمنوق لوببمونيو  عببمابوهم وا ببو أمي ي ببو الببمقنهم بوبببا       

وابب  ق لبب  أنهببم أط رببوق قام ببمص ع ببش جدبب ه أننببالوطي  .حهمنببة قاضبببم  مببم

 ( )[21],الجبببمو ومي كببب  و بببمن يدبغبببي مبببم أن ي ولبببوق بهببب ق عروببببة اببب       

ق البببهط روق قام بببمص ع يببب  ثمنيبببة الجبببمو ثمنيبببة ومي كببب  أيضبببم      مي ي ولبببو

ولببو قحملربب  أنهببم  ببمنوق يط رببون   .وبماط رببة قاثماثببة قنوهببوق لببو هبب   قأدميببة 

ع ي  قام مص ل الوعا حاي  بومد  قالنوربمع ألن قأدب ه  بمن أننالوطيبم  ال     

وقابب اي  ع ببش لابب  أن قارمدمرببمع وهيببا ببب        ,ألنبب  قن  ببا جمكببة قالببمقن   

ظ يمنية قن  ا عمن قاوو يم ا يونمن هبو وأعوقنب  لبو ذبك ابمونة واب         مال

ال سببيمم وأن بعضببهم بعبب  أن قبوعبب وق عببو  , ببمن يف أل ببمنهم أن ال يوبب موق

يمنية لومالة عشبميو  ي بو لبرتق  عبمدوق حايهبم وسب موق أنلوبهم حك قايونبمنيا         

ش قاوج  قاب ه  المقنق  لو قالجومم  بمألننالو  بع لم أسمؤوق حايهم وأهمنوهم ع 

 ر ع وار  أايع أن المقن جدود قألننالو  لو يمنية  من بوجلميا قة ولبة  

وا  همج ا ا  أننالو  أن بمه و دب  أنبم اليهبم يولًب        ,قاوطدية يف لواونية

                                                 

 . التاسعة والثالثون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
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ال هبوق حك ل وا قاو غمقط واليهم قاع مم  وقألعيمن وأنسب وق حك قة ولبة   

أاببيع هدببم أن الببمقن   ": لعدببم قاوطديببة يف أواونيببم   غمقالببم  ابب ي  قا هجببة هبب ق     

وهبب ق عببمن ع ببش  ,لببو يمنيببة  ببمن بوجلببميا لببد م ( )[13]قأدببود قألننببالو  

وحنو ق ن لدورمون جوقب م ع ش لم دبة قاو غبمقط الهب      ,جيشدم ال نمام 

 بببجلي  أن بببم حمابببوم قأدببب  ع بببش قالبببمقنم ال بببم ي ببببء ع مبببم  أن بببمه      

 .  ب  ق ابمعة للبرتق    ": وأامقالهم أن   روق لو ح ولة لواونيم قأبوقا ق  بي  

وال يعربب  أن حنببمض ع ببش اببي  يوببه  سببرو  يمنيببة لببم دقع سببروطهم اببمنق       

وال ن ببوم م أن الببمقن جدببود قألننببالو  لببو يمنيببة ابب        . صبب جلة قألننببالو  

وابببب  أخبببب نم حنببببموح قنجببببمعهم حك يمنيببببة ونمجببببوق لببببو ذك  ببببم    .أحزندببببم

لبو عدب  م   ومحيو م أن  ب اوق أنوم أيضم   ب  لبم يف وسبع م يف حعبمدة     

  .(لو قأدود قالمنيو

وع ببي أثببم لابب  أخبب  قأدببود قالببمنون لببو يمنيببة حك أن ببمه يوجمعببون 

  .ويعودون حك يمنية وقا ه كودعون لو قا هما ىلم  لدمزمم

وهدماب  ابمه ت بعببيم    ( )( بب  داببو )ويف أثدبم  لاب  لهببب  أنبم حك    

نمظم لعمنط قة ولة قاوطدية قألننالوطية وهو حضمة لب ح  بب   ب     

ق محوع مشم قا يو سملي ب  يطوط يف قاضوقحي  مام  قأدود ع بش  

                                                 

 . األربعون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
يف  ,يف منطقة أبريس ,اسم اخلليج ومدينة يف تركية األوروبية ,أو دبه دلن: تبه دلن ( )

 . لواء أركري قصري ودلونيه ,والية يانية
 .  6 ص–املرجع السابق : موسرتاس
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و م عمد قالمنون حك يمنية نالا قارمدمرمع وهيا ب   ( )[19] ,يمنية قاعودة حك

لببو قألننببالو  الماببطم   ابببومم وعبب ن  أنبب  مي ي ببو يوببوطيع أن يببمن أحبب ق    

وظ بوق  ب ا  حك أن    ( )(سبمقن وز )هالال  قأدود حك قابرم  يف ل من قمس  

  .سرط  يمنية

ولو ه ق يبمن قاربمق  أن سببا البمقن قأدبود حهبم هبو لبم نأو  وىلم بو           

ويف أثدم  سرو  يمنية  من جموي  بمام يف  ,لو قهمنمت قاروقد وقاضبم  مم

وهدماب   ( بملب ه )ثم  بمك هب   قأهبة بعب  سبرو  يمنيبة وجبم  حك        ( اونيجة)

لّ و قأدود لو نها ألوقح قألهماي لو ميهم ولويجلييهم ال جم  هبالال  لبو   

ا ة قأون حك أحضمن قايونمن وط بوق لو قأيش قايونمني أن يدر هم ويدرب   

  .من وقحو وق بمل هب  هم الجم  قايون

و م ق ص  خ  ه ق قادهبا وقار بم بمارمدب  قاعبمع نابم بمابم وأنب  خبمج         

لو بمل ه ب ون ألم وند حاي  ح م ع بش جمويب  بمابم ببميموج لبو قأبيش       

حن ألبمك ال  "( )[13]: الهنس  جموي  بمابم حك امدب   قاعبمع نابم بمابم يربوح اب        

وبه ق  من جموي  بمام ولبو  "وأنم ذك لعرتط بريمد   .يوجموز ل من ةيو 

( بمقت)ويف لا  قةا جم  جموي  بمام حك  .لع  يف ح م قاعصمبة قاعم ية

واب  ه   قةمدثبة بيبولا جبم  لبو      . هممجة قاصما( اوادة)ولدهم لها حك 

قالسومنة قاب بماي جعلم طيمن ب  وامدمربمع يبماو  سبمبرم  ابيم بب  ولعهمبم       

وأن جعلبم   ,هبم لبع جمويب  بمابم حك اوابدة    ال  ,اي  بث ثة عشم أاىل جدي 

                                                 

 . الواحدة واألربعون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
 . مل نعثر هلا على ترمجة ( )
 . الثانية واألربعون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
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و منب  خطبة    ,طيمن ب  ا  بشم جموي  بمام بهن   رمن  عييد  نمظم ا جلمبية

وأن جيع بوق   ,هالال  وهي أن يواعوق قاشرم  وقالومد با قألننبالو  يف لواونيبم  

 .قاصمبيا مو ون    ب د قألننبالو  وأن يوب موق أنلوبهم بعب  لاب  أسبمن      

وأن جموي  بمابم قاب ه  بمن ال يدعب  قألننبالو  حال ببهاب  قادعبوت  وبا حك         

نابم ببب  يببماو  اببي قاببزعيم قألننبالوطي  ومبببم  يهبب ه اليبب  ىليم بب  حك قاشببعا   

قألننببالوطي ويبشببم  بببهن هبب ق قاشببعا سببيو  ر لببو نببكقن قألعبب ق  ويعبب            

عيوببش  ( )[12] .بم عونببة وق ببالقزنة ويمجببو  بببهن يببه ي حك اواببدة هببو وقازعمببم    

بوالطا ب  وحوو حوا ب  بودق  أو  اي وألك قألاله محب ه بب  ويف ليب     

قا وببما حماببية لواببع ع يهببم بإلضببم  جعلببم طيببمن وب ببم ال ببمه وهبب ق         

ألبم عيوبش ببوالطا بب       ,قا وما  لوظ حوش ق ن عو نام بب  يبماو  ابي   

وألببم ناببم ببب  وحوببو حوببا ببب  وألببك ق اله    .الببمالا حجمبببة هبب   قابب عوة 

وقاوقاع أندم حنبو قاعثمبمنيا مي   بو اب يدم ابوة  دلبع يف        . ه ب  ال هبوقمح

لهممجة قاصما ولع لا  الإنهم هممجوق ال من  قادويجبة أن قاصبما قحو بوق    

 ,بعبب  سببمعة وقحبب ة  بب ة اواببدة واليهببم برببي لماببش عوببم منم وجمحببمهم     

وبه ق حص  جموي  بمام ع ش بعا لم يمي   وهو قحو ح قألع ق  ب   بب د  

ثم  وا جموي  بمام نسماة حك قارمد  قاعبمع   .ومي  ب  ذك لواونيم ,ألننالو ق

اببمبحل وامدبب  يرببوح ابب  اليهببم حندببم امننببم       ( )(ث عمدببة)لواعببم  ع يهببم بممسببم    

( وقندقن)وه ق قا وما  لوظ قايوع يف سبج  جبيش    ,قالسوو ع ا صمبيا

  جمويبب  بماببم هبب ق هببولج لببو أخبب   .ألببم قارمدبب  قاعببمع ال ببم يرببب  لببدهم لابب   

                                                 

  . الثالثة واألربعون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
 [ ثالمثأة]ما بني حاصرتني رمسها يف األصل  ( )
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ثم أن هدمك قامعمت أخمن عو  عمض قألننالو   ( )[11].والضمد   قاعو مية

وهببب   قالابببمعمت  بببجليجلة   ,ا جدبببود ونهببببهم لوبببمعهم واو بببهم بعضبببم  لبببدهم  

 ,وحريريببة وا ببو لببم  ا هبب   قأللببون هببم لببو اطببم  قاطببم  وقا صببوص     

هبماي  ووجود هالال  قا صبوص مي يروصبم قعوب ق هم ع بش قأدبود بب   دبموح قأل       

بببب  أنهبببم اببب   ,أيضبببم  و بببمن قألننبببالو  أنلوبببهم لوبببومدا لبببو هببب   قةبببمح

وسم قأدود ( بمقت)ألو وق بعا هالال  قاعمبثا بمأللو الهع لوق يف ل يدة 

ألببم ىلميبب   بعببة لببم قن  ببب  سوببة أو عشببمة لببو    .وقألهببماي لعببم  بإعبب قلهم 

قا عدبببمت قألنقلح وقألسببمال  ع بببش ألبببة بهسبببمهم واببعا  جموعببب  ثبببم قنسبببمح   

  .وقاشومدم حك ه   قأللة الشي  ال ي ي  بما مقع

البيدمبم أنبم لوبمالم لبو      .حن سيًة هالال  قا صوص ا  أ مبوم أنم أيضم 

عصبمبة لالالبة لبو قثبم     ( ذب و  )ظهبمت ابي عدب  خبمن     ( ببمقت )حك (  ب  داو)

وأن  .عشم اريم  و من لعي جد ه نرملي وجد ه لخم لو قأد نل  قحمل ية

وحنبي أسبمح قارببمق  اليمبم ابو نهبببم      ( )[15] . نلب  هبو قابب ه أنرب نم   جدب ه قأد 

هببالال  قا صببوص قالثببم عشببم هبب   ببمن جيببوز اببي أن ق هببم جبدببميوهم  بب         

 قاشعا قألننالوطي م

أحوبو   ,هي قةريرة أيهم قارمن  قاعزيبز اصصبدم ع يب   مبم واعب      

وأنبم أابمو اب  أن  لهبم ب ب  سبهواة أن قاب يو دالعبوق مم  ودبم           ,قاول ك

قاعزيببزة وجيشببدم ق ربب   حك ونطببة قمبب ك وقابب يو ال يزقاببون يم  بببون عببمن  

                                                 

 . الرابعة واألربعون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
 . اخلامسة واألربعون من املخطوط الصفحةبداية  ( )
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قييمنة ب ون خج  هبم هبالال  ق  عبا أ بجلما قا  مبة يف مجعيبة قالىلبمد        

  .وقارتاي قاصهيونية

المسبجل    ,نلء مس  الي  يمي  أن يرو ب   ,حن ه   قأمعية ثعبمن ام  

حنبب   ,بماوروبيم ال  مابة   وحال البإن قابب د لهب دة    ,نقسب  بدع ب  حلق قسبوطع    

  .بمد  ال  ماة و مدم   ولم  بع  أن  د  حم مم 

 

 اليوزباشي أمحد محدي

 قائد البلوك األول يف آالي مدفعية الصحراء السابع والعشرين التابع للفيلق السابع

 مصر القاهرة 9231مايس سنة  93يف 

 مصر القاهرة 9192مايو سنة  32يف 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـمــالحـــــق

 ملحق بأمساء سالطني الدولة العثمانية -1

 ملحق خرائط الدولة العثمانية -2
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 قــــالحـــمــلا

 ملحق بأمساء سالطني الدولة العثمانية

 

 فرتة حكمه اسم السلطان م

 م1220-1281/ هـ620-086 السلطان عثمان بن أرطغول 1

 م1206-1220/هـ601-620 السلطان أورخان بن عثمان 2

 م1289-1206/هـ691-601 السلطان مراد األول بن أورخان 2

 م1062-1289/هـ868-691 السلطان بايزيد األول بن مراد 4

 م1021-1012/هـ820-810 السلطان حممد األول بن بايزيد 5

 م1081-1021/هـ888-820 حممدالسلطان مراد الثاني بن  1

 م1081-1081/هـ880-888 بن مراد الثاني (الفاتح)السلطان حممد الثاني  7

 م1812-1081/هـ918-880 السلطان بايزيد الثاني بن حممد الفاتح 8

 م1826-1812/هـ920-918 السلطان سليم األول بن بايزيد الثاني 1

 م1800-1826/هـ962-920 بن سليم األول (القانوني)السلطان سليمان األول  13

 م1860-1800/هـ982-962 (القانوني)السلطان سليم الثاني بن سليمان األول  11

 م1898-1860/هـ1662-982 السلطان مراد الثالث بن سليم الثاني 12

 م1062-1898/هـ1612-1662 السلطان حممد الثالث بن مراد الثالث 12

 م1016-1062/هـ1620-1612 حممد الثالث السلطان أمحد األول بن 14

 م1018-1016/هـ1626-1620 السلطان مصطفى األول بن حممد الثالث 15

 م1022-1018/هـ1622-1626 السلطان عثمان الثاني بن أمحد األول 11

 م1006-1022/هـ1686-1622 السلطان مراد الرابع بن أمحد األول 17

 م1008-1006/هـ1688-1686 األولالسلطان إبراهيم األول بن أمحد  18

 م1086-1008/هـ1699-1688 السلطان حممد الرابع بن إبراهيم األول 11

 م1091-1086/هـ1162-1699 السلطان سليمان الثاني بن إبراهيم األول 23
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 قــــالحـــمــلا

 فرتة حكمه اسم السلطان م

 م1098-1160/1091-1162 السلطان أمحد الثاني بن إبراهيم األول 21

 م1662-1098/هـ1118-1160 الرابعالسلطان مصطفى الثاني بن حممد  22

 م1626-1662/هـ1102-1118 السلطان أمحد الثالث بن حممد الرابع 22

 م1680-1626/هـ1106-1102 السلطان حممود األول بن مصطفى الثاني 24

 م1686-1680/هـ1166-1106 السلطان عثمان الثالث بن مصطفى الثاني 25

 م1660-1686/هـ1186-1166 الثالثالسلطان مصطفى الثالث بن أمحد  21

 م1689-1660/هـ1262-1186 السلطان عبداحلميد األول بن أمحد الثالث 27

 م1866-1689/هـ1222-1262 السلطان سليم الثالث بن مصطفى الثالث 28

 م1868-1866/هـ1222-1222 السلطان مصطفى الرابع بن عبداحلميد األول 21

 م1829-1868/هـ1288-1222 عبداحلميد األولالسلطان حممود الثاني بن  23

 م1801-1829/هـ1266-1288 السلطان عبداجمليد األول بن حممود الثاني 21

 م1860-1801/هـ1292-1266 السلطان عبدالعزيز بن حممود الثاني 22

 م1860/هـ1292 السلطان مراد اخلامس بن عبداجمليد 22

 م1969-1860/هـ1226-1292 عبداجمليدالسلطان عبداحلميد الثاني بن  24

 م1918-1969/هـ1220-1226 السلطان حممد اخلامس بن عبداجمليد 25

 م1922-1918/هـ1201-1220 السلطان حممد السادس بن عبداجمليد 21

 م1920-1922/هـ1202-1201 السلطان عبداجمليد الثاني بن عبدالعزيز 27
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 قــــالحـــمــلا

 (1)ملحق خرائط الدولة العثمانية
 

 

                                                 

أطلــت رــبالد رة  ةــ    : أمحــ بــ  رملغلــ، س مــبن  بــ  ع ــ ر     : عــ هــ ا راــ رقال   ــ      (1)

 .م2610 -هـ 1028س 1رةعثمب ي س نكت   رإلنبم رة هيبس رةك،لتس ط
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 قــــالحـــمــلا
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 قــــالحـــمــلا
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 قــــالحـــمــلا
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 قــــالحـــمــلا
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 قــــالحـــمــلا
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 فهرس املصادر واملراجع

 .القرآن الكريم: أواًل
 مصادرـال: أواًل

 حققها وقـد  اـا   ، املقدمة: (هـ808ت)عبدالرمحن بن حممد ، ابن خلدون

الــدا  ، باــا الونــان وال لــا  وا  ا  ، وعلــع علاهــا عبــد الشــد  ال ــدا    

 .  1/5002ط، الباضاء

   ــا ــن عرب ـ ــد ن   أ، ابـ ــها  الـ ــا  لـ ــا ال بـ ــدبـ ــق    أمحـ ــد الدم ـ ــن حممـ  بـ

، فائز احلمصـ   أمحد قاعحت، عجائب املقدو  يف تاائب تاما : (هـ828ت)

 . 1881 /1ط، بريوت، مؤسشة الرسالة

 البدا ــة : (هـــ778ت) الدم ــق عمــر بــن  إمساعاــ  أبــا الوــداء، ابــن يــ ري

 .القاهرة،  ا  املنا ، والنها ة

  بــــن ماــــر  ا  صــــا    بــــا الوضــــ  نــــا  الــــد ن حممــــدا، ابــــن من ــــا

 .بريوت،  ا  صا  ، لشان ال ر : (هـ711ت)

   ت لاــع األســ ا   ، الشــنن: (هـــ572ت)أبــا  او  ســلامان بــن األلــ     ، األز

، ما بة ومطب ة مصطوى الباب  احللـ  وأو    ، س د عل  أمحدال اخ 

 .  5/1881ط، القاهرة

  حتقاـع  ، تهـي ب اللةـة  : (هــ 170ت) أمحـد أبا منصـا  حممـد بـن    ، األزهر

 .  5001، 1ط، بريوت،  ا  إحااء الرتاث ال رب ، حممد عاض مرعب

  ا  ، م جــا البلــدان: (هـــ151ت)أبــا عبــداق  ــاقات بــن عبــد اق : احلمــا 

 .  1888، بريوت،  صا 
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 الفهارس الفنية

   (هـــ1502ت)أبـاالوا  حممـد بـن حممــد بـن حممـد مرتضـى       ، الزباـد :

 ا  ، حتقاــع وماعــة مــن ا ققــ  ، تــاا ال ــرو  مــن اــااهر القــاما  

 . اادا ة

   حتقاـع ال ـاخ   ، املشـند : (هــ 581ت)بـن حممـد بـن حنبـ       ، أمحدال ابا

ــرون   ــؤوط وأخـ ــ اب األ  ـ ــالة ، لـ ــة الرسـ ــريوت، مؤسشـ  -هــــ 1/1811ط، بـ

1881  . 

 

 عــمراجـال: ثانيًا

 ال رباــة الرتياــة مــن من ــا     ال دقــات: صــو  الــد ن  حممــد، أبــا ال ــز

 . 1881، القاهرة، عرب 

   ما بــة  ا  الواــر ال ربــ   ، تــا  خ املــياهب ايســدماة  : حممــد، أبــا زهــر ،

 . 1881/ هـ 1112، القاهرة

   أبــا  ،  ا  الشــا د ، األمــ  والقنــات يف بــد  ا   ــا وط   : ماــ ، أبــا قراــ

 . 5005 /1ط، ظ 

  1ط، برلــ انا  لانــد ا، األلبــا  تــا  خ ال ــ ب : ســلاا ورخــرون، إســدم /

1817  . 

   ــا ــد ن ، األلبـ ــر الـ ــد  اصـ ــ  الصـــ ا ة : حممـ ــلة األحا  ـ ــة ، سلشـ املا بـ

 .  1882 -هـ 8/1802ط، بريوت، ايسدماة

  1878القضـــا  ا  ماناـــة يف الدولـــة ال  ما اـــة : حممـــد  ف ـــا، ا مـــا – 

 . 5005، القاهرة،  1851

  القاهرة،  ا  األ صا ، ماةتا  خ الص افة ايسد: اجلند ، أ ا. 
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 الفهارس الفنية

 1888بريوت ، الدولة ال  ما اة وامل رق ال رب : حممد، أ اس  . 

 ترنــة عــد ان  ، مرباطا  ــة ال  ما اــة ماســاعة تــا  خ اي :  لمــاز، اوزتا ــا

 .  1/5010ط، بريوت، الدا  ال ربا  للماساعات، حمما  سلمان

 ترنـة عـد ان حممـا  سـلمان    ، تـا  خ الدولـة ال  ما اـة   :  لمـاز ، أوس ا ا ،

 . 1880، ترياا، من ا ات فاص  لل ما ن

  ت ر ــب حنــا  صــن، ســدط  بــم ع مــان ا مشــة : مــا م ملــز، باتر ــ ،

 . 1811، القاهرة، يام  صمائ 

 ا  ،  ســـالة لةا ـــة عـــن الرتـــب و األلقـــا  املصـــر       : تامـــا  ، أمحـــد بالـــا 

 . 1/5011ط، مصر، يلمات

 القــاهرة،  ا   ر ــب، األلقــا  و الاظــائع ال  ما اــة : مصــطوى، بريــات ،

 . 5000 /1ط

 1808ال ــر  و الــرتا يف ال هــد الدســ ا   ال  مــا     : تافاــع علــ ، بــرو  ،

1818  – 1811 . 

   1881بريوت ، مطبةة امل ا ف،  ائرة امل ا ف: بطر ، البش ا . 

   وايحتـا   تا  خ حر  البلقان األوىل ب  الدولـة ال لاـة   :  اسع، البش ا

 .البلقا  

 1817/هـ1187، ا رطا ،  ا  اي لا ، ب ري يايا . 

  5015بريوت ، ماساعة املاا  ،  يرااأل: منري، الب لبا . 

 عسلشـــلة  عـــاة احلـــ، و بـــاألاـــات املشـــلمة يف قاأل: ســـاد عبدا اـــد، رباـــ ،

1882 . 
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  (مشــلما اانــد، الوــر ، األتــراا ال  مــا اان)تــا  خ ال ــ ا  ايســدماة 

 . 1871بريوت 

   ترنة عبد اق ر  زلوة، احلملة املصر ة على عشري: ما  س، تاماز. 

  5001، الاا ا، تا  خ ال ر  احلد  : عبد املال  ورخرون، ال مام . 

  قلها إىل اللةة ال رباة ،  ائرة امل ا ف ايسدماة: ناعة من املش  رق 

 . 1811بريوت ،  ا  امل رفة، حممد ثابا الوند  ورخرون

  عامل الا ـب ، إجتاهات الوار ايسدم  امل اصر: محد بن صا ق، اجلما ،

 . 1/1888ط، الر اض
  ــد ــا ، اجلنــ ــلطان: ا ــ ــدماة   الشــ ــ  ايســ ــد وا دفــ ــريوت، عبداحلماــ ، بــ

 . 1/1888ط

   ــة القــــرن ال  ــــر ن :  اســــع ابــــراهاا، اجلهمــــا ــا ان ، اتاتا ياــ  ا  حــ

 . 5000،  م ع، للطباعة

  تـــا  خ علمـــاء  م ـــع مـــن القـــرن الرابـــ  ع ـــر  : مطاـــ حممـــد ، احلـــاف

  ؟1/1881ط،  م ع،  ا  الوار، ااجر 

 القــاهرة ، الدولــة ال  ما اــة ولــب  اجلز ــرة ال رباــة   : الشــاد  اــب ، حــراز

1870 . 

  م ــــــع،  ا  القلــــــا، اــــــد ال ــــــا  مالشــــــلطان عبداحل: حممــــــد، حــــــر  ،

 . 1/1880ط

  1888، القاهرة، ال  ما اان يف ال ا  خ واحلضا ة: حممد، حر . 

 1/1881ط، املا ب ايسدم ، ال  ما اان والبلقان :عل ، حشان . 
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  1820، القاهرة،   اء الوارة القاماة: ساط ، احلصر . 

 القـاهرة ، ال  وة احللاماة يف تا  خ الدولة ال لاة: إبراهاا با ، حلاا ،

5008 . 

   1880، بريوت، الشدح النا   واثر  يف ال رق: مسري، ا ا . 

 مقالــة من ــا ة يف  ، ولــس املب اثــان ال  مــا   : حمــب الــد ن ، ا طاــب

 . 1810، القاهرة، (املؤ د)ص اوة 

 مطب ـة  ، ترنة إبراهاا زي  خا لاد ورخـرون ،  ائرة امل ا ف ايسدماة

 .القاهرة، ي ا  ال  ب

  مطب ـة مصـطوى البـاب  احللـ     ، تا  خ حممد الواتح: سامل، الرلاد ،

 . 1872/ هـ1172، القاهرة

  حرو  البلقان واحلرية ال رباة يف امل رق ال رب  : عائ  خزا ، الروق

 -هـــ 1810، ماــة املارمــة ، اام ــة أ  القــرم ،  ســالة  ي ــا ا  ، ال  مــا  

1880 . 

   ــة : طالــــاريم، زا  ا  ، ال ــــقائع الن ما اــــة يف علمــــاء الدولــــة ال  ما اــ

 . 1872/ هـ 1182، بريوت، الا ا  ال رب 

  8/1888 ط، بريوت،  ا  ال لا للمد  ، ايعد : خري الد ن، الز يل .  

  ما بــة النهضــة املصــر ة، املشــلمان يف ال ــامل الاــا : عبــدالرمحن، زيــ ،

 . 1810، القاهرة

 مريــــز احلضــــا ة ال رباــــة ، الشــــ اد ، أمحــــدالصــــاو و مضــــان ، زمــــان ،

 . 1/1887ط، القاهرة
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 ــرياس ــان ، سـ ــع إلاـ ــة   :  اسـ ــة وامل ربـ ــات ال رباـ ــا املطباعـ ــة ، م جـ ما بـ

 .  1888، القاهرة، ال قافة الد ناة

  ما بـــة النهضـــة ، حقـــائع األخبـــا  عـــن  و  الب ـــا : ، إمساعاـــ ســـرهن

 .هـ1115، القاهرة، املصر ة

 مطب ــة البــاب  ، ملــاا املشــلم  امل اصــرون و واــا: أمــ  حممــد، ســ اد

 . 1811/هـ1125، القاهرة، احلل 

 تـــــا  خ الدولـــــة ايســـــدماة وم جـــــا األســـــر : الشـــــ اد ، أمحـــــدســـــلامان

 . 1875، مؤسشة امل ا ف للطباعة والن ر، احلايمة

 ال اـا ات القاماـة والد ناـة يف ترياـا امل اصـرة     : الشـ اد  ، أمحدسلامان ،

 . 1811، القاهرة

 1888القاهرة ،   اسات يف ال ا  خ ال  ما  : ساد حممد، ساد . 

 ــ ا ــراهاا ا، لــ ــاق إبــ ــا  : لدســ ــدماة يف ترياــ ــات ايســ ــراء ، احلريــ الزهــ

 .لإلعد 

  ما بــة ، ماســاعة ال ــا  خ ايســدم  واحلضــا ة ايســدماة : أمحــد، لــل

 . 1/1877ط، النهضة املصر ة

  الدولــة ال  ما اــة  ولــة إســدماة موــرتم   : عبــد ال ز ــز حممــد ، ال ــناو

 . 1/1887ط، القاهرة، ما بة األجنلا املصر ة، علاها

 ــايا ــا ، لـ ــ    : حممـ ــار   سـ ــات عشـ ــاادت وقاافـ ــا ل  ت ـ ــة ، ع مـ ااائـ

 . 1801، ال امة لدا  الا ب والاثائع القاماة

  ا  امل ــا ف، الصــلة بــ  ال صــاف وال  ــا    : يامــ  مصــطوى ، ال ــا  ،

 . 5/1818ط، القاهرة
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 امل جـــا املاســـاع  للمصـــطل ات ال  ما اـــة ال ا  اـــة : ســـها ، صـــابان ،

 . 5000- هـ1/1851ط، مطب ة املل  فهد

  اـــد ال ـــا   وفاـــرة اجلام ـــة  مالشـــلطان عبداحل: علـــ  حممـــد، الصـــدب

 . 1/5010ط، صادا، املا بة ال صر ة، ايسدماة

 ال دقـــات بـــ  الدولـــة ال  ما اـــة واقلـــاا احلجـــاز : فـــائع باـــر، الصـــااف ،

 . 1878، القاهرة

  ا  النوــائس، تــا  خ املمالاــ  يف مصــر وال ــا  : حممــد ســها ، طقــا  ،

 . 1/1887ط، بريوت

 اـــدة، ال  مـــا اان وحاامـــة األ ا ســـة يف عشـــري:  اســـع حشـــن، ال ـــا ف ،

1882 . 

  ا  ، الشــلطان عبــد احلماــد ال ــا   املوــرتم علاــ    : منصــا ، عبــد احلاــاا 

 . 1/5010ط،  م ع، رب الا ائب ال 

   مؤسشــة الرســالة، مــييرات  الشااســاة: الشــلطان، عبــد احلماــد ال ــا ،

  . 5/1878ط، بريوت

  القـــاهرة،  1858   هـــاء ا دفـــة ال  ما اـــةإ: أمحـــدحلمـــ  ، عبـــد ال ـــا ،

1877 . 

  ــزا ــدالرمحن، عــ ــد  : عبــ ــالة ا الــ ــر   ، الرســ ــة والن ــ ــة للطباعــ  ا  اادا ــ

  . 5001، وال از  

  اســة 1875 -1811/هـــ1588 -1588عشــري مــن : أمحــدعلــ  ، عشــري    

، ايا ماعاـــةيلاـــة ال لـــا  ، اام ـــة ا مـــا ،  ســـالة مااشـــ ري، تا  اـــة

 .الر اض
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 ما بـة النهضـة املصـر ة   ، القاهرة، القاما  ايسدم : أمحد، عطاة اق ،

 . 1811/ هـ1181

 عــامل ، م جــا اللةــة ال رباــة امل اصــرة  : خم ــا  عبداحلماــد  أمحــد، عمــر

 .  1/5008ط، الا ب

 ا ماعاـة ايحتـا  ان   اسـة تا  اـة يف اـيو ها اي    :  ا  ـة  اسـ   ، عاد: 

 . 1/5018ط، ايما ات،  ا  عد ان

  5001، القاهرة، تا  خ ال ر  احلد   :حممد حشن، ال اد و . 

  1812، القاهرة، املاساعة ال رباة املاشرة: حممد لواع،  ربا . 

  البلــدان ايســدماة واألقلاــات املشــلمة يف ال ــامل  : حممــد ورخــر ن،  ــد

، الر ــــــاض، اام ــــــة ايمــــــا  حممــــــد بــــــن ســــــ ا  ايســــــدماة، امل اصــــــر

 . 1878/هـ1188

 ترياــا بــ  الصــواة والبريوقراطاــة واحلاــا   : ورخــرون  ابــا ، فاهشــباان

 . 1882، بريوت، مؤسشة األحباث ال رباة، ال شار 

 ا  ، تــا  خ القــرن ال اســ  ع ــر يف أو بــا  : حشــ ، حممــد و حشــم ، قاســا 

 . 1858 -هـ 1188/ 1ط، القاهرة، الا ب املصر ة

   املطب ـ  األ باـة  ، طب ة بنوقـة امـ  ا ـال    ، القا ان ا ساس  ال  ما ،

 . 1808/هـ1151، بريوت

   ــا ــا ا، الق طـــ ــدماة  : مبـــ ــا  خ الصـــــ افة ايســـ ــاثرة يف تـــ ، أو اق م نـــ

 .القاهرة

  ا  الا ــــا  ال ربــــ ، قاــــا  الدولــــة ال  ما اــــة: حممــــد فــــؤا ، يــــابرل  ،

 . 1817، القاهرة
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  ــال ــرون ، الااــ ــدالاها  ورخــ ــة : عبــ ــاعة الشااســ ــة  ، ماســ ــة ال رباــ املؤسشــ

 .  1/1881ط، بريوت، للد اسات والن ر

 1888/هـ1808، الاا ا، ص اة الرا  املر  : مافع، املراة . 

  1888، القاهرة، م جا الدولة ال  ما اة: حش  واب، املصر . 

 القـــاهرة، صـــا  ال ـــا  خ ال  مـــا   أيف : عبـــد الـــرحاا ، أمحـــدمصـــطوى ،

1881 . 

 أطلــس تــا  خ الدولــة ال  ما اــة  : أمحــدن ســام  بــن عبــداق بــ  ، املةلــاث ،

 . 5018 -هـ 1812، 1ط، الاا ا، ما بة ايما  اليه 

 اـد ايلزامـ  يف ال هـد    نل جاهاـيا عـرف ال راقاـان    : ما  ا حشـن ، اظ مو

 . 1/1888ط، ال راق، ال  ما   ا خري

 1/1880ط، بةدا ، القبائ  ال رباة: نا  محا ، املقاد . 

  ــر ــا   جنـ ــن و لاـ ــامل  : ظـ ــا  خ ال ـ ــاعة تـ ــر ة   ،ماسـ ــة املصـ ــة النهضـ  ،ما بـ

 . 1811 -1828، القاهرة

  ترنـــــة ، مرباطا  ـــــة ال  ما اـــــةامل جـــــا اجلةـــــرايف لإل:  ، ماســـــرتا

 - هـــ1/1811ط، بــريوت،  ا  ابــن حــز ، عصــا  حممــد ال ــ ا ان، وت لاــع

5005 . 

 ــة  :ســــلامان، ماســــى ــة ال رباــ ــة  )احلريــ ــة األوىل للنهضــ مشــــرية املرحلــ

 . 1871بريوت ، ( 1858-1808ال رباة 

 ــايا ــد، مافـ ــدماة : حممـ ــرا  ايسـ ــا  خ بلةـ ــة ، تـ ــة ال روبـ ــا، ما بـ ، الاا ـ

 . 1/1878ط
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 بــريوت،  ا  الوــ ح، قشــمات ال ــامل ايســدم  امل اصــر : مصــطوى، مــؤمن ،

 . 1878/ هـ 1188

 القـاهرة  ، ترنـة ب ـري الشـباع    ، تا  خ الدولة ال  ما اـة :  وبري، ما رتان

1885 . 

    املؤسشة ال رباة ،  الشلطان عبد احلماد وفلشط  : فاع لاير، الن

 .  1/1881ط، للد اسات والن ر

 عمان،  ا  املشرية، تا  خ الدولة ال  ما اة: ز ن الد ن مشس الد ن، جنا ،

 . 1/5010ط

 ــا اللاـــ  حممـــا  ، جناـــب ــهاا اة   أ: أبـ ــدوة الصـ ــد قة ال ـــر  وعـ ــا صـ لبا اـ

 . 1818، مؤسشة سج  ال ر ، ومقاومة ايس  ما 

  1888، عمان، 5ط، الاها  والدولة ال  ما اة:  ا   ، أمحدالن ام . 

  ــد ن ــا  الــ ــد،  ــ ــائرة : حممــ ــة احلــ ــا اجلمها  ــ ــات  ، ترياــ ــز الد اســ مريــ

 . 1888، بريوت، ا سرتاتاجاة والب اث

  حمـــب الـــد ن )الطاـــب يف ســـرية ال دمـــة الشـــلو    وـــ  : ســـلاا، اادلـــ

 . 1851، القاهرة، (ا طاب

  املاصــ ، الــروض األزهــر يف تــرااا ر  الشــاد ا وــر : مصــطوى، الــااع ،

 . 1/1118ط

   الدولـة ال  ما اـة يف ال ـا  خ ايسـدم  احلـد       : أمحد ، إمساعا  ا ،

 . 1/1881ط، الر اض، ما بة ال بااان

 1878، ا ساند  ة،   احلد  ربال امل ال : اد ، حياى . 
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 الدوريات : ربعًا

 15الشن  ، 1ال د ، ولة الو ح. 

 1825/ هـ 1175سنة ، ال د  ال ا  ، ولة املشلمان . 

 5ا، 11ال د  ، ولة لةة ال ر  ال راقاة. 

 1870، 88ال د  ، بريوت، ار دة الزمان . 

 

 

 املصادر األجنبية: خامسًا

 Bernard , Lewis: The Arabs in History , New York 1950 

 Ahmed Feroz: The Making OF Modern Turkey , New 

York 1993 

  Malcolm,Noel,Kosovo: Ashort History PP.354-356. 

 Osmanli Tarih Deyimleri.IM.Zeki Pakalin , 2/399-

400.3/58. 
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 فهرس احملتويات
 

 الصفحة ويــتـحـمـال

 و  –أ  مقدمة البحث 

 (28 – 1) الدراســـــــــة : القسم األول

 1 الدولة ال  ما اة قبا  حر  البلقان : املب   األو 

 13 محد   أمحدحااة املؤلع : املب   ال ا  

 11 امسه ونسبه 

 11 وظيفته 

 12 اجتاهاته السياسية 

 12 وفاته 

 13 حااة امل ر  حمب الد ن ا طاب : املب   ال ال 

 14 امسه ونسبه 

 14 علومه ورحالته 

 15 جهوده وردوده العلمية 

 18 مؤلفاته وأثاره العلمية 

 11 وفاته 

 23 باملخطاطال  ر ع : املب   الراب 

 21 ونسبته إىل مؤلفه ، املخطوطاسم 

 21 وسبب تأليفه ، بيان موضوعه

 22 منهجه يف عرض املادة العلمية 

 26 اتواجده ومكاناملخطوط وصف نسخة 

 27 منهج التحقيق 

 28 مناذج مصورة من املخطوط



 
 
 
  
 
 
 

 هـ1321محدي  أمحدتأليف اليوزباشي  -أسباب هزمية اجليش العثماني واألرناؤوط 
 م1161/هـ1381 – م1886/هـ1333ترمجة حمب الدين اخلطيب  
 دراسة وتحقيق 

 

 

 

158 

 

 الفهارس الفنية

 الصفحة ويــتـحـمـال

 ( 118 – 35) النص احملقق: القسم الثاني

 (133 – 111) قـــــــمالحـــال

 123 ملحق بأمساء سالطني الدولة العثمانية 

 122 ملحق خرائط الدولة العثمانية 

 (158 – 134)الفهارس الفنية 

 135 فهرس األعالم 

 137 فهرس األمم والقبائل 

 138 فهرس األماكن 

 142 فهرس الصحف 

 143 فهرس األلقاب والرتب والوظائف العسكرية 

 145 فهرس اجلمعيات واألحزاب 

 146 فهرس املصادر واملراجع 

 157 فهرس احملتويات 
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