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 ١ ظٜو ك٢ ثلا٣بدنُي اَُالػ اُم ٙ اُلهاٍخ اُوٞاد أَُبٗلح ُالٌْٗبه٣خ،نٍ٘ز٘بٍٝ ك٢ ٛ

ًبٗٞا  ئماُؼضٔب٢ٗ ،ا٣برٜب ًؾوً َُِِطبٕ ، ك٢ ثلأٝهفبٕاُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ  ك٢ كزوح ؽٌْ 

 . ُِؾلبظ ػ٤ِٚ ٖٓ ًَ ؿبئِخ أٝ ػلٝ ٣ؾ٤طٕٞ ثبَُِطبٕ

د ًٝبٗذ اُوٟٞ أَُبٗلح ُٚ رزٔضَ ك٢ كوم فبٕخ رؼوف ثبُطجغ٤خ، ًٝبٗذ هل ظٜو

ٙ اُوٞاد ٓقبىٕ ٓ٘زْوح نه٤بّ كُٝخ ث٢٘ ػضٔبٕ، ًٝبٕ ُٜ نك٢ اُووٕ اُقبٌٓ ػْو، ٤ٌُٝ ٓ٘

 ٖٓبٗغ ك٢ ع٤ٔغ اٗؾبء اُلُٝخ ٣ؼَٔ ثٜب ػٔبٍ ٜٓوح .ك٢ ع٤ٔغ اٗؾبء اُلُٝخ، ًٔب ًبٕ ُٜب 

ع٤خ ،  ػوثبد أُلاكغ أٝ اُطٞة ػوة ثَبئو٢ًٔب ًبٗذ ٛ٘بى كئخ افوٟ ػوكذ 

ًٝبٕ اَُِطبٕ ٓواك اُواثغ أْٗأ كوهز٤ٖ ٌِٓٔز٤ٖ ُجؼٜٚٔب اُطٞة ٝاُؼوة ع٤خ، ًٝبٕ 

ك٢ ثالك  ه٣ب٤ٍٖٔ كّ ك٢ ؽٖبه  0441اُؼضٔب٤ٕٗٞ هل اٍزؼِٔٞا أُلاكغ أٍٝ ٓوح ٍ٘خ 

 ا٤ُٞٗبٕ .

ٝ اُواًجخ( ٍٝجبٙ رؼ٢٘ صْ رأر٢ ثؼلٛب هٞاد اُق٤بُخ ) ٍجب٤ٛخ أٝ ٍجبٙ اَُِؾلاه أ

ٙ اُوٞاد كٝه ك٢ رلٞم اُوٞاد اُؼضٔب٤ٗخ ػ٠ِ ٓلٟ هو٤ٖٗ ٖٝٗق ٖٓ اُيٖٓ، نكبهً، ُٜٝ

ًٝبٗذ رزوب٠ٙ ٓورجبد ٖٓ اُقياٗخ اُؼبٓخ ك٢ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ًٝبٗذ رزلبٝد رِي 

 جبد ٖٓ ّقٔ ألفو ٝكوبً ُؼِٔٚ .أُور

ٞٙؼ اُوٟٞ أَُبٗلح ُالٌْٗبه٣خ ٖٓ ٓلكؼ٤خ ٕٗ ئ٠ُ أٜٝٗلف ٖٓ فالٍ اُجؾش، 

٣خ، هجَ اإلٌْٗبهَٓبٗلرٜب  ُوٞح ٍِؾخ ٝلٟ هٞح رِِي األٝكوٍبٕ ٝاُؼوثبد اُز٢ رغوٛب، ٝٓ

 ٣خ ثلا٣خ اُووٕ اُزبٍغ ػْو .اإلٌْٗبهُـبء هٞح ئ

ظٜبهٛب ٝاُزؼ٤ِن ئزؾ٤َِ اُوٚب٣ب اُزبه٣ق٤خ، ثؼل ث جغ أُٜ٘ظ اُزبه٣ق٢،زٍٝٞف ٗز

 . نُيػ٤ِٜب ًِٔب كػذ اُؾبعخ ُ

 4ُٔغٔٞػخ ٖٓ اُ٘زبئظ ٜٓ٘ب اُجؾش ٝرَٕٞ

 ُْ رَزؼَٔ أُلكؼ٤خ ؽز٠ اُووٕ اُقبٌٓ ػْو، ثَ اٍزؼ٤٘ ػٜ٘ب ثبألٍِؾخ اُقل٤لخ . -

 ٣خ ٓٞؽلح، ثَ ًبٕ ػلكٛب ٣زـ٤و ثزـ٤و اُؾٌبّ.اإلٌْٗبهػلاك أُْ رٌٖ  -

٣خ صٞهارْٜ اإلٌْٗبههى ؽب٤ٓخ ر٠َٔ ثبُزو٢ً عجغجخ، ًٝبٗذ رْب اٍط٘جًٍٞبٕ ث -

 ّ.٣0281خ ػبّ اإلٌْٗبهُـ٤ذ ٓغ أٝرٔوكْٛ، 

 

 المقذمت
ذ ٢ٛ اُوٞح إٔجؾ٣خ اُز٢ اإلٌْٗبه٢ٛٝ هٞاد  خهٞاد عل٣لح ُْ رٌٖ ٓؼوٝك أٝهفبٕثلع اَُِطبٕ أُول 

ٛٞ اَُِطبٕ اُضب٢ٗ ك٢ كُٝخ ث٢٘ ػضٔبٕ ٝثٜنا  أٝهفب٣ٕؼزجو اَُِطبٕ  مُخ اُؼضٔب٤ٗخ ًٝبٗذ هٞاد عل٣لح ااُٚبهثخ ك٢ اُلٝ

ًبٗذ هٞاد عل٣لح اٍزقلٜٓب ٍال٤ٖٛ ث٢٘ ػضٔبٕ ك٢ كٞؽبرْٜ ًٝبٗٞا ٣ٔضِٕٞ اُوٞح اُٚبهثخ ثبَُ٘جخ ُل٤بُن اُغ٤ِ 

ٌ اُز٢ هبكٛب ّ ٝك٢ اْٛ أُؼبهى ٜٝٓ٘ب ٓؼوًخ ٓٞٛبر 0441اُؼضٔب٢ٗ ٜٝٓ٘ب اص٘بء كزؾْٜ ُٔل٣٘خ اُوَط٘ط٤٘٤خ ػبّ 

خ أُزؾبُلخ ٙل كُٝخ ث٢٘ ػضٔبٕ ٝؽلصذ ك٢ أُغو ًٝبٗٞا ٣ٔضِٕٞ اُوٞاد ٝهث٤اَُِطبٕ ٤ٍِٔبٕ اُوب٢ٗٞٗ ٙل اُوٞاد األ

 اُز٢ رز٠ُٞ ؽٔب٣خ اَُِطبٕ .

٣ٕٞ اإلٌْٗبه إٔجؼ٣خ ًؼبَٓ ث٘بء ُِلُٝخ ؽز٠ ٓطِغ اُووٕ اَُبثغ ػْو ؽ٤ٖ اإلٌْٗبهُول اٍزٔوٙ اُوٞاد 

اُلُٝخ ثزلفِْٜ ك٢ ػيٍ اَُال٤ٖٛ ٝرؼن٣جْٜ ؽز٠ اٍزطبع اَُِطبٕ ٤ٍِْ اُضبُش اُوٚبء ػ٤ِْٜ ك٢ ٓطِغ  ػ٢ِئب ٣ٔضِٕٞ ػج

  . اُووٕ اُزبٍغ ػْو ثظوثْٜ ثبُٔلاكغ ٝثٜنا رْ اُوٚبء ػ٤ِْٜ ٝاٍزجلاُْٜ ثبُغ٤ِ اُغل٣ل
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 المبحث االول

 دور فرق المذفعيت في الجيش

١ ًض٤واً ثاكفبٍ األٍِؾخ اُ٘به٣خ ك٢ ثلا٣بد اُووٕ اُقبٌٓ ػْو، ٝاٍزقلاّ اإلٌْٗبهُْ ٣زأصو ٗظبّ اُغ٤ِ  

١، ًٝبٕ هعبٍ ٛنٙ اُلوم اإلٌْٗبهأُلاكغ هبك ُْ٘ٞء صالصخ ك٤بُن فبٕخ ٓإُلخ ٖٓ أُغ٘ل٣ٖ، ًٔب ٛٞ اُؾبُخ ك٢ اُغ٤ِ 

أُلاكغ(، ٕٝبٗؼ٢ اُلهٝع اٝ اُغجخ ع٤خ، ٍٝبئو٢ ػوثبد  ٣لػٕٞ ثؾَت ْٗأرْٜ ثبُٔلكؼ٤٤ٖ أٝ اُطٞثغ٤خ )ٝاُطٞة ٛٞ

أُلاكغ اٝ اُطٞة ػوثغ٤خ
(1)

. 

ئ٠ُ ه٤َٖٔ، ثِٞى ٝعٔبػخ، ٝٝظ٤لزْٜ  ٕٞ٘و٣َٔاُلهٝع  ٞٗٞٙؼ ًَ كئخ ٓنًٞهح أػالٙ، كٖبٗؼٝٛ٘ب ٣غت إ  

ٓقيٕ ٙقْ ُألٍِخ ٣ؼوف  ئٍط٘جٍٞاألٍب٤ٍخ ٢ٛ رأ٤ٖٓ األٍِؾخ ُالٌْٗبه٣خ، ٝئٕالػ أُؼطٞة ٜٓ٘ب، ًٝبٕ ٣ٞعل ك٢ 

ثبٍْ )َعجَقبٗخ(، ٝرٞعل ؿ٤وٙ ٓقبىٕ أفوٟ كافَ هالع اُؾلٝك، ٣ؼَٔ ك٤ٜب اَُغجَغ٤خ، ًٝبٗذ رٞعل صٌ٘خ اُغجغ٤خ ٝٓقيٕ 

ك٢ ٌٓبٕ ٓغبٝه ُغبٓغ أ٣ب ئٍط٘جٍٞاألٍئِخ ك٢ 
)*(
ٕٞك٤ب 

(2)
. 

ْٛ ٓقبىٕ ُألٍِؾخ أ، ًٝبٕ ًٝبٕ ٛنا أُقيٕ ٛٞ اُن١ ٣وّٞ ثزي٣ٝل ٓقبىٕ اُوالع ثٔب رؾزبعٚ ٖٓ اَُالػ 

رٞعل ك٢ ثٞك٣ٖ ئٍط٘جٍٞفبهط 
)**(
٣خ ٣ٌٔ٘٘ب اُوٍٞ إٔ اإلٌْٗبهٝثِـواك ٝٗظواً ُطج٤ؼخ ػَٔ ٛنا اُلوم ٝاهرجبٛٚ ثبُلوم  

٣خ، ًٝبٕ اُغ٘ٞك اُؼبِٕٓٞ ك٤ٚ ٣أرٕٞ ٖٓ كوم اُؼغ٤ٔخ، ًٔب اػزواف اُوبٕٗٞ ك٤ٔب ثؼل اإلٌْٗبهرأ٤ٍَٚ أػوت رأ٤ٌٍ كوم 

كوم اُؼٌَو٣خ إٔ ٣ٖجؼ أث٘بؤْٛ )هٍٞ أٝؿ٢ِ( ٓجبّوح ثبألٝعبم ) اُلوم اُؼٌَو٣خ(، ًٝبٕ ع٘ٞك  ُِٔزيٝع٤ٖ ٖٓ

١ ك٢ اَُٖ ٣زوبػل ٓغ اإلٌْٗبه٣خ ٣ٚؼٕٞ ػ٠ِ هؤٍْٜٝ ٛواث٤ِ فبٕخ، رؼوف ثبٍْ )ٌّالٙ(، ٝػ٘لٓب ٣زولّ اإلٌْٗبه

هارت، ٣ٝطِن ػ٠ِ هبئلْٛ ُوت "عجٚ ع٢ ثب٢ّ"
(3)

 

ُؾواٍخ األٍِؾخ ٝأُؼلاد اُؾوث٤خ ُْ ٣ؾَٖ ُٚ ٗظبّ َٓزوو ئال  ك٢ ىٖٓ اَُِطبٕ  ٝه٤َ إٔ ٛنا اُغ٤ِ أُؼل   

َجغ ٓبئخ هعَ، ٝهل َٕٝ ػلك هعبُٚ ىٖٓ ٓواك اُضبُش ئ٠ُ ٍجؼخ آالف ٝفَٔخ ثٓؾٔل اُضب٢ٗ ػ٘لٓب ًبٕ ٣ؼل كوٜ 

ٓبئخ.
(4)

 

ألٍِؾخ ٝاُلفبئو ُـوكخ أُْبح، ُلهٝع أُز٘ٞػخ، ًٝبٗٞا ٜٓز٤ٖٔ ثٖ٘بػخ ًباأٓب ٜٓ٘زْٜ ك٢ اُجلا٣خ ٢ٛ ٕ٘بػخ  

ٌُٖ ًبٕ ٖٓ ٝاعجْٜ أ٣ٚب رأ٤ٖٓ ٗوَ اُغ٤ُٞ ٝاُؼزبك ك٢ اُؾوة، أْٗئ ٖٓ هجَ ٓؾٔل اُلبرؼ، ٝرزأُق اَُغجَغ٤خ ٖٓ 

اُجِٞى ٝاُغٔبػبد ٝرؾ١ٞ ًَ ٜٓ٘ٔب ػلكاً ٖٓ األٝهٛبد، ًٝبٕ ٣وٞك ًَ كوهخ آؿب ٣لػ٠ ٕ٘بػ٢  -ًٔب مًوٗب –كوهز٤ٖ 

ًٝبٕ ُٚ ًبف٤خ ٌٍٝور٤و اُلهٝع )اَُغجَغ٤خ(،
(5)

. 

 ئٍط٘جٍٞهبث٢( ك٢  ٝأف٤وثبّب  ٝفٞعخئ٠ُ عبٗت مُي ًبٗذ ٜٓٔزْٜ اُؾواٍخ أ١ ؽواٍخ أؽ٤بء )أ٣ب ٕٞك٤ب  

(، صْ ٣أر٢ ثؼلٙ "هئ٤ٌ ًزقلكن ػ٠ِ أهلْٜٓ اٍْ )ثبُ ِ(، ٣طًزقلكٖٓ ٜٓبّ ٛنا اُٚبثٜ، ٣َٝبػلٙ أهثؼخ ًٝالء )

اُغجغ٤خ )َؽجَٚ ع٤ِو ًبثز٢( صْ هٞاك "اُجًٞبد ٝاألٝهٛبد"، صْ ٣أر٢ ثؼل هئ٤ٌ اُغب٤ْ٣ٝخ" )ثبُ عب٣ِٝ( ًٝبرت 

اُغب٤ْ٣ٝٚ )ثبُ عبُٝ(، ًٝبٗذ اَُغجَغ٤خ )َعجَٚ ع٤ِو ًبثز٢( صْ هٞاك اُجًِٞبد ٝاألٝهٛبد، كول ًبٕ األٝعبم ٣٘وَْ ئ٠ُ 

ب( ٝئٕالػ اُجبهٝكزٜئ٢ ٕ٘بػخ األٍِؾخ ٝك٢ رؼ٤ٔوٛب)رؼجثًِٞبً، ٣زقٖٖٕٞ عٔبػبد ك 43أٝهٛخ ٝ  10
(6)

، ٝٛ٘ب 

ٕ اُغ٤ِ، ػ٘ل اُٜغّٞ، ًٝبٕ ثإٔ ِٖٓؾ٢ األٍِخ )عجٚ ع٢(، ٝاُطٞثغ٤خ )أُلكؼ٤خ( رزولٓب -ًبهٍ ثوًِٝٔبٕ –٣نًو 

٣خ ٣واكوٕٞ ٤ِٛؼخ اُغ٤ِ، ًٝبٕ ًٓٞت اَُِطبٕ ٗلَٚ ٣ظٜو ثؼل ٛإالء ع٤ٔؼبً، ٣ؾ٤ٜ ثٚ ؽوٍٚ اُقبٓ، اإلٌْٗبه

اُن١ اٍزجلُذ ثٚ ها٣خ اُوٍٍٞ ٓ٘ن ػٜل ٤ٍِْ األٍٝ  –وة" ٝٛٞ اُؼِْ اإلٓجواٛٞه١ ٝؽغبثٚ، ٣ٝوكغ ٝهاءٙ "ث٤وم اُؾ

ٝاأل٣ُٞٝخ اَُزخ اُقبٕخ ثلوم اُغ٤ِ أُقزِلخ، ثبإلٙبكخ ئ٠ُ أػالّ ٕـ٤وح رٔضَ كوٍبٕ اَُجب٤ٛخ أُوريهخ–
(7)

. 

                                                           

، دار الكتب الوطنية ، أبوظبي، االمارات العربية  1ىاميمتون غب وىارولد باون، المجتمع اإلسالمي والغرب، ترجمة ودراسة أحمد إبيش، ج (1)
 .126م . 2012المتحدة، 

   . 175)*( أيا صوفيا: كانت كاتدرائية سابقا قبل أن تتحول إلى مسجد عمى يد محمد الفاتح. انظر:المرجع السابق ، ص 
 .391م. ص  2004، الدار لمثقافة والنشر ، 1أكمل الدين إحساس أو غمو، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، ج (2)

)**( بودين: إيالة عثمانية في المجر، وىي اآلن في القسم الشمالي من مدينة بودابست الواقعة عمى نير الدانوب، انظرك سييل صابان، 
 .67انية التاريخية، ص المعجم الموسوعي لممصطمحات العثم

مراد جو دوسون، نظم االدارة في الدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، ترجمة فيصل شيخ األرض .  (3)
 .162ص 

 .162المصدر نفسو، ص  (4)
 .127ىاممتون، المرجع السابق، ص  (5)
 .392أكمل الدين، اإحسان أوغمي ، المرجع السابق .ص  (6)
 ، دار العمم لمماليين ، بيروت ، لبنان 3كارل بروكممان، األتراك العثمانيون وحضارتيم، ترجمة منير البعمبكي ، ج(7)
 .87م .ص 1964 
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ًبٕ ٣ٞعل ػلا  ًٝبٕ ع٘ٞك اُؼبٕٔخ ٣جوٕٞ صالس ٍ٘ٞاد ك٢ فلٓخ اُوالع أُٞعٞكح ك٢ اُقبهط، ٝٓغ مُي 

ـبٍ ٖ ٣زٖوكٕٞ ػ٠ِ ئهطبػبد ]ك٣وٌُبد[ ثلال ٖٓ اُوٝارت ًٝبٕ اُجُ ٤ٛإالء ع٘ٞك آفوٕٝ ك٢ اُوالع ٖٓ األٛب٢ُ أُؾ٤ِ

ٔبٍ ٣واثطٕٞ ٝهاء ٓؼٌَو اُغ٤ِ اُوئ٢َ٤ ًٝبٗذ رزيا٣ل أػلاكْٛ، ٝرز٘بهٔ أؽ٤بٗب، ٣ٝزوبٕٙٞ هٝارجْٜ ٓؾَ ٝاُغُ 

٣خ ثٞعٚ ػبّاإلٌْٗبه٣خ ًَ صالصخ أّٜو، ًٝبٕ ريا٣لْٛ ٝر٘بهْٖٜ ٓورجٜ ثٞٙغ ع٘ٞك اإلٌْٗبه
(1)

 . 

٣خ اإلٌْٗبهٛنٙ اُلوم ٓغ ئُـبء  أُـ٤ذ٣خ صٞهارْٜ ٝرٔوكْٛ، ُٜٝنا اإلٌْٗبهًٝبٗٞا ث٤ٖ اُؾ٤ٖ ٝا٥فو ٣ْبهًٕٞ 

عبم اُغجقب٤ٗخ ٝأػلد ُٚ هٞا٤ٖٗ ػوكذ ثبٍْ )عجقبٗخ ع٢ أٝعبؿ٢( إٔ أٝ حعل٣ل بثلال ٜٓ٘ب كوه ذّ، ٝرأ0281ٍَػبّ 

عل٣لح، ٝٗظبهح رْوف ػ٠ِ ئكاهرٚ ٝرٌٕٞ َٓإُٝخ ػٖ أٓٞهح
(2)

. 

٣خ ٝاُز٢ ًبٕ ػلكٛب ٍجغ ٓبئخ هعَ اإلٌْٗبهأٓب هٞاد أُلكؼ٤خ ٝاُز٢ رؼوف ثبُغ٤ِ اُضبُش ثؼل كوم اُغجغ٤خ ٝ

فَٔخ االف ٝمُي ك٢  ؼا اُؼلك ىاك ٝإٔجؽَت رؾل٣ل اَُِطبٕ ٓؾٔل اُضب٢ٗ ُٜب، أ١ ًؼلك هعبٍ اُغ٤ِ اَُبثن ئال إٔ ٛن

ىٖٓ ٓواك اُضبُش ٣ٝواثٜ هَْ ٖٓ هعبُٚ ك٢ اُٞال٣بد ٝهَْ ك٢ األ٤ٍزبٗخ ؽ٤ش ُٚ صٌ٘خ ًج٤وح ك٢ ؿِطخ ػ٠ِ ٙلخ 

"اُجٍٞلٞه ٣ٝلػ٠ هبئلٙ ٛٞثغ٢ ثب٢ّ
(3)) قائذ مذفع(

. 

، ثأٜٗب أؽل كوم اُوجٞه٤ُٞخ 0أًَٔ اُل٣ٖ ئؽَبٕ ك٢ ًزبثٚ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ربه٣ـ ٝؽٚبهح ط –ث٤٘ٔب ٣نًو 

٣خ ٣ٔلْٝٛ ثبُٔغ٘ل٣ٖ اُغلك، ٣ِٝزؾن ثْٜ ثؼل اإلٌْٗبه٣خ، ًٝبٗذ كوم اإلٌْٗبهأُزوعِخ، عوٟ ر٤ٌِْٜب ثؼل ر٤ٌَْ كوم 

لوم ٖٓ ؽ٤ش اُٞظ٤لخ ئ٠ُ ه٤َٖٔ، أؽلٛٔب4 ٣ز٠ُٞ مُي أث٘بء اُغ٘ل أُؼوٝكٕٞ ثبٍْ )هٍٞ أٝؿ٢ِ(، ٣ٝ٘وَْ ع٘ٞك ٛنا اُ

 ئٍط٘جٍٞأُلاكغ ٣ٞعلإ كافَ  ر٤ٖ٘غٕت أُلاكغ ٝر٤ٖ٘ؼٜب، ٝاُضب٢ٗ الٍزقلآٜب، ًٝبٗذ صٌ٘بد أُلكؼ٤خ، ٝٓؼَٔ 

ك٢ ا٢ُ اُن١ ٣ؼوف ا٤ُّٞ ثبٍْ )ٛٞثقبٗخ( أ١ ٓؼَٔ أُلاكغ ٝهل أه٤ْ أٍٝ ٖٓ٘غ ٖٓ ٛنا اُ٘ٞع ػ٠ِ أ٣بّ اَُِطبٕ ٓؾٔل 

لبرؼ ًٝبٕ ٣غوٟ رغل٣لٙ ٝر٤ٍٞؼٚ ثؼل مُي ٖٓ ؽ٤ٖ ئ٠ُ آفواُ
(4)

. 

ٝٛ٘ب ٣غت إٔ ٤ْٗو ػ٠ِ أثوى ٓضب4ٍ ٣ٞٙؼ ثأٗٚ ٣وعغ اُلَٚ ئ٠ُ اَُِطبٕ ٓؾٔل اُلبرؼ ك٢ االٛزٔبّ ثبُٔلاكغ،  

ٝاألٍٞاه، ١ ٣ؼل ٍالؽب كزبًب ٙل اُؾٖٕٞ نٕ ٖٓ اٜٛٔب أُلاكغ اُؼضٔب٤ٗخ اُؽ٤٘ٔب عٜي هٞارٚ ُؾٖبه اُوَط٘ط٤٘٤خ، ًب

ٝفبٕخ ٓلكغ أٝهثبٕ..
)*(
 orpan ئ٠ُ  اٍط٘جٍٞأُغو١ اُؼٔالم اُن١ الىاٍ ٓؼوٝٙبً ك٢ ٍبؽخ أُزؾق اُؼٌَو١ ث

ا٤ُّٞ
 (5)

. 

٣ٞٙؾبٕ ك٢ ًزبثٜٔب )أُغزٔغ اإلٍال٢ٓ ٝاُـوة(، ثأٗٚ ٣وعغ  -ٛب٤ِٓزٕٞ  ٝٛبهُٝل ثبٕٝ–٣٘ٔب ٗغل ٛ٘ب ػ٘ل  

واك اُضب٢ٗ ) أُلكؼ٤خاُلَٚ ك٢ رأ٤ٌٍ  ُٓ ّ(، ٝك٢ ػٜلٙ اٍزقلٓذ أُلاكغ 0440-0480ّ)أٝعبم أُلكؼ٤خ( ئ٠ُ اَُِطبٕ 

ألٍٝ ٓوح ك٢ ؽٖبه أُلٕ، ًٝٔب اٍزقلٓذ هجَ ؽٞا٢ُ ٓبئخ ػبّ ك٢ أٝهٝثب اُـوث٤خ، ٌُٖٝ ال أؽل ٣ؼِْ ٤ًق أكفِذ ئ٠ُ 

اإلٓجبهٛٞه٣خ اُؼضٔب٤ٗخ، ٝئٕ ًبٕ ٕ٘بػزٜب ٓؾ٤ِخ أّ ال
(6)

. 

ٕ ٗٞٙؼ رؾ٤ِِ٘ب ُؼلّ ٓؼوكخ ٛب٤ِٓزٕٞ ٤ًق أكفِذ أُلكؼ٤خ ئ٠ُ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ؟ ٖٓ فالٍ ٝٛ٘ب ٣غت أ 

ثطج٤ؼخ اُؾبٍ ٤ٌٍٕٞ ٖٓ أُغو، كفَ ئ٠ُ  ٗٚاُوَط٘ط٤٘٤خ، ٝٛٞ ٓلكغ ٓغو١، كاأُلاكغ اُن١ اٍزقلٓٚ اُلبرؼ ُلزؼ ٓل٣٘خ 

 أها٢ٙ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ.

اٛزْ ثٖ٘بػخ أُلاكغ، ٣وعغ ئ٠ُ اَُِطبٕ ٓؾٔل اُلبرؼ، ًٔب أٝٙؼ  أٓب روع٤ؼ اُوأ١ اُن١ ٣زؼِن ثأٗٚ أٍٝ ٖٓ 

(، ًٝنُي ٓواك عٚ كٍٕٝٞ ك٢ ًزبثخ4 )ٗظْ اُؾٌْ 0ًَ 4ٖٓ أًَٔ اُل٣ٖ ك٢ ًزبث4ٚ )اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ربه٣ـ ٝؽٚبهح، ط 

خ(، ًٝنُي ػ٠ِ ؽَٕٞ ك٢ ٝاإلكاهح ك٢ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ(، ًنُي اُجبؽش4 ٤ُٝل اُؼو٣٘ ك٢ ًزبث4ٚ )ربه٣ـ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗ

ح ك٢ ػٜل اَُِطبٕ ٓؾٔل اُلبرؼ وٕ أُلكؼ٤خ اُؼضٔب٤ٗخ فٖذ ثؼ٘ب٣خ ًج٤أب٤ٕٗٞ ٝ اُجِوبٕ(، كول أٝٙؼ ك٤ٚ ًزبث4ٚ )اُؼضٔ

ؽ٤ش عِت ٕ٘بع أُلاكغ ٝأُلهث٤ٖ ٝاألفٖبئ٤٤ٖ ثٜنا اُلٖ ٖٓ أُٔب٤ٗب ٝأُغو، ٝٓ٘ل ػٜل ثب٣ي٣ل اُضب٢ٗ، رطٞهد كوم 

"ٛٞثغ٢" ك٢ اُغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ، ٝاُز٢ ثِؾ ػلك أكواكٛب أُق هعَ ك٢ ػٜل ٤ٍِْ األٍٝأُلكؼ٤خ اُقبٕخ 
(7)

. 
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ك٢ ًزبثخ4 ربه٣ـ اُلُٝخ اُؼ٤ِخ اُؼضٔب٤ٗخ ثأٗٚ ٖٓ أٍجبة  –أُؾب٢ٓ ٓؾٔل كو٣ل ثي  –ٝك٢ ٛنا اُٖلك ٣نًو  

ّ، أٗٚ اٍزقلّ 0404الك كبهً اُٖ٘و اُن١ ؽووٚ اَُِطبٕ ٤ٍِْ ٣بٝى )اُوبٛغ(، ك٢ ٓٞهؼٚ عبُل٣وإ ٙل اُٖل٤٣ٖٞ ك٢ ث

اُز٢ كوهذ ع٤ُٞ اُٖل٤٣ٖٞ ٝكو ػ٠ِ ئصوٛب اُْبٙ ئٍٔبػ٤َ اُٖل١ٞ اُطٞثغ٤خ )أُلكؼ٤خ(
(1)

، ٓإٌٍ اُلُٝخ اُٖل٣ٞخ 

 ك٢ كبهً ٓ٘ن أٝائَ اُووٕ اَُبكً ػْو ا٤ُٔالك١.

بٕ ٤ٍِٔبٕ اُوب٢ًٗٞٗٝٔب رٌٞٗذ كوهخ ٓلكؼ٤خ عج٤ِخ ٓيٝكح ثٔب رؾزبط ئ٤ُٚ ٖٓ هٞاكَ اُز٣ٖٞٔ ٓ٘ن ػٜل اَُِط 
(2)

. 

٣زلهثٕٞ ػ٠ِ ئٛالم ن٣ٖ ٤ٖ ٖٓ اُؼ٘بٕو4 هعبٍ أُلكؼ٤خ اًُٝبٕ هعبٍ أُلكؼ٤خ )ٛٞثغ٢٤( ٣زأُلٕٞ ٖٓ ٗٞػ 

ا٤ُ٘وإ ٓور٤ٖ ك٢ األٍجٞع، ٝهعبٍ ٍجي أُلاكغ )كًٝٞعٞ( اُن٣ٖ ٣وأٍْٜ هئ٤ٌ ٍبث٤ٌٖ، ًٝبٕ ٛإالء األف٤وٕٝ 

ٝاإلٕالػ، ًٝبٗٞا ٣٘زغٕٞ ٍَِِخ ًبِٓخ ٖٓ األٗٞاع4 هطغ صو٤ِخ  ٣ِْٕٔٞ ع٤ٔغ اُزقٖٖبد اُلاف٤ِخ ك٢ اُٖ٘غ

اُْب٣ٌب ًبُجبى٤ِ٣ٌبٕ )ثبعبٌُّٞب(، ٝاُلًٞٞٗٞاد )ٙوثيٕ( أٝ فل٤لخ ثلهعخ أًضو ًبُٔلاكغ اُٖـ٤وح )ثوا٤ٗي(، 

هعبٍ أُلكؼ٤خ ه٤بكح ٓغٔٞػخ اُوٞح، ثَٔبػلح أؽل أُالى٤ٖٓ ٝهئ٤ٌ اَُجب٤ًٖٝاُْبًِٞم، ٣ٝز٠ُٞ هئ٤ٌ 
(3)

. 

ّ، ؽ٤ش أٝٙؼ ثإٔ 0442أٓب ًبهٍ ثوًِٝٔبٕ كول أّبه ئ٠ُ إٔ أُلكؼ٤خ ٍالػ ٓؼوٝف ػٖ اُؼضٔب٤٤ٖٗ هجَ ػبّ  

اُؾوٝة األٝهث٤خ ًبٗذ ٍججبً ككؼذ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ألٍٝ ٓوح ئ٠ُ إط٘بع اَُالػ اُؾل٣ش، ًٚوٝهح ال ٓؾ٤ٔ ػٜ٘ب، 

ُٔؾَ األٍٝ، ؽز٠ ٜٗب٣خ اُووٕ اَُبكً ػْوهٞاً ٝاُْ٘بة ك٢ اكول ظَ اَُجب٤ٕٛٞ ٣ؼزٔلٕٝ ػ٠ِ األٝهؿْ مُي 
(4)

. 

ٌُٖٝ ٛ٘ب ٣ٞٙؼ ٣ِٔبى أٝىرٞرب ك٢ ًزبث4ٚ ٍٓٞٞػخ اإلٓجواٛٞه٣خ اُؼضٔب٤ٗخ، ٓلٟ أ٤ٔٛخ أُلكؼ٤خ اُؼضٔب٤ٗخ، ٖٓ  

ّ( ثأٗٚ هل ٗجٚ األٝهٝث٤٤ٖ، ئ٠ُ 0481-0413فالٍ ٝهٝكٙ ئ٠ُ ٛنٙ األ٤ٔٛخ ك٢ ًزبثبد األٝهٝث٤٤ٖ ٖٓ أٓضبٍ "ٓب٤ًبكَ" )

ّ( ٍِٝطبٕ أُٔب٤ُي ٤ٔ0404خ أُلكؼ٤خ ٓ٘ن مُي اُزبه٣ـ ثو4ٙٞ "رٌٖٔ األرواى ٖٓ االٗزٖبه ػ٠ِ ّبٙ ئ٣وإ )أٛ

ّ( ثلَٚ األٍِؾخ اُ٘به٣خ0401)
(5)

. 

(، ثإٔ ُِٔلكؼ٤خ كٝه ًج٤و ك٢ ٗغبػ اَُِطبٕ 2ك٢ ًزبثٚ )اُزبه٣ـ اإلٍال٢ٓ، ط –ٓؾٔٞك ّبًو  –ٝٛ٘ب ٣نًو  

ّ، ٝأٍلو ػ٠ِ مُي كفٍٞ ٤ٍِْ ُِوبٛوح ٝكواه 0401ك٢ ٖٓو ثٔٞعت ٓٞهؼخ اُو٣لا٤ٗخ ٤ٍِْ األٍٝ ثافٚبع أُٔب٤ُي 

ُٛٞٔبٕ ثب١ ئ٠ُ اُغ٤يح ؿ٤و أٗٚ ٝهغ أ٤ٍواً ثأ٣ل٣ْٜ ٝهزَ
(6)

. 

ٝػ٠ِ ًَ ؽبٍ كول ًبٗذ ٜٓبّ اُطٞثغ٢ ثب٢ّ هبئلا أُلكؼ٤٤ٖ، ًٝبٕ َٓإٝال أ٣ٚب ػٖ َٓزٞكػبد األٍِؾخ  

ك٢ ٍب٤ُٗٞي ٝؿب٤ُج٢ُٞ ٝاُؼبٕٔخ، ٓغ مُي ًبٕ ُزوٍبٗخ األٍِؾخ ٝٓقبىٕ اُجبهٝك  ٝٓقبىٕ اُجبهٝك " اُجبهٝك فبٗٚ"

ٓلزْٕٞ  َٓزوِٕٞ، ًٔب ُِزوٍبٗخ ٓل٣و ك٢٘ ٣لػ٠ )كًٝغ٢ ثب٢ّ( أ١ هئ٤ٌ أَُجي، ٝثٔب إٔ اُ٘ؾبً ًبٕ ٓزٞكوا ك٢ 

اُووٕ اَُبكً ػْو ُٔب ثلأ  اإلٓجواٛٞه٣خ، كول اٍزٔو ٕت أُلاكغ ٖٓ اُجوٝٗي ثلال ٖٓ اُؾل٣ل، ٝك٢ اُٖ٘ق األٍٝ ٖٓ

ثٖت اُونائق اُؾل٣ل٣خ، أثطِذ أُلاكغ اُٚقٔخ، ٝؽِذ ٓؾِٜب ٓلاكغ إٔـو ؽغٔبً 
(7)

. 

ٝاُٞاهغ إٔ أُلكؼ٤خ أُٞعٞكح ك٢ اُغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ ٓ٘ن أٝافو اُووٕ اُواثغ ػْو، هل عوٟ رط٣ٞوٛب ٝر٘ظ٤ٜٔب  

جق ُٕ بٗخ( ك٢ أُٞهغ اُن١ ٍٞف ٣وبّ ثٚ ك٤ٔب ثؼل َٓغل ػ٠ِ ٖٓ عبٗت ٓؾٔل اُضب٢ٗ اُن١ ىٝك ػبٕٔزٚ ثَجي ُِٔلاكغ )

ٓبئخ ٖٓ ا٤َُٔؾ٤٤ٖ –ٗوالً ػٖ هٝث٤و  –ثبّب اػزوبك ٍج٤بٗلٝ ع٤٘٤ٞا 
(8)

. 

ئال إٔ أُلكؼ٤خ اُؼضٔب٤ٗخ ُٖ رَٖ ئ٠ُ أٝعٜب ئال ك٢ ػٜل ٤ٍِٔبٕ اُوب٢ٗٞٗ، كٜنٙ اُِؾظخ اُز٢ رزَٕٞ ك٤ٜب، ك٢  

خ ٖٓ عبٗجٜب ُِقْٖٓغَٔ ربه٣قٜب، ئ٠ُ ئثلاء أكَٚ ٓٞاعٜ
(9)

، ُٝؼَ أًجو ك٤َُ ػ٠ِ مُي ٓب ؽلس أص٘بء رٍٞؼبد 

ّ ك٢ ٓ٘طوخ َٓز٘وؼبد ئ٠ُ اُْوم ٓجبّوح ٖٓ 0481اَُِطبٕ ٤ٍِٔبٕ ك٢ أٝهٝثب، ٝثقبٕخ ك٢ ٓٞهؼخ ٓٞٛبًٌ ٍ٘خ 

٢ رٌَْ هِت ٣خ اُزاإلٌْٗبه، كول رؾطْ ٍالػ اُلوٍبٕ أُغو١ أٓبّ ًزبئت بػظ٤ٔ ااُلاٗٞة، ؽ٤ش ؽون اَُِطبٕ اٗزٖبه

اُغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ، ثؼل إٔ ػيىرٜب أع٘ؾخ اُغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ أُزؾوًخ ٝأصق٘زٜب ث٤٘وإ أُلكؼ٤خ، ٝاٗزٜذ ٛنٙ أُؼوًخ 

ثزؾط٤ْ أُغو
(10)

. 

                                                           

 .190م . ص  1981محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العمية العثمانية، ترجمة إحسان حقي ، دار النفائس ، بيروت ،   (1)
 .44عمي حسون، المرجع السابق.ص  (2)
 .292م .ص  1993، ترجمة بشير السباعي ، دار الفكر لمدراسات والتوزيع ، القاىرة  1الدولة العثمانية، ط روبير مانتران، تاريخ (3)
 .81كارل بروكممان، المصدر السابق، ص  (4)
م،  ترجمة محمود 1922-1231ه/1341-629يمماز أوزتونا، موسوعة تاريخ اإلمباطورية العثمانية السياسي والعسكري والحضاري  (5)

 . 382م، ص 2010-ه1431، 1لبنان، ط –نصاري )مراجعة وتتقيح(، الدار العربية لمموسوعات، بيروت األ
 .101م، ص2000 –ه 1421، المكتب اإلسالمي، 8، ج 4محمود شاكر، التاريخ اإلسالمي "العيد العثماني"،ط (6)
 .128ىاميمتون، المصدر السابق، ص (7)
 .292روبير مانتارن، المرجع السابق، ص (8)
 .292المرجع نفسو، ص  (9)
 .82بول كولز، العثمانيون في أوروبا، ص (10)
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ثإٔ أُلكؼ٤خ اُؼضٔب٤ٗخ هل ِٕٝذ ك٢ ٓوؽخ ٓزطٞهح ٖٓ اُ٘بؽ٤ز٤ٖ اُزو٤٘خ، ٝاُؼلك٣خ،  -هٝث٤و –ٝٛ٘ب ٣إًل  

٤ٍؼٜب، ٝػٔبُخ ٍجي أُلاكغ ك٢ اُؼبٕٔخ ٣غو١ ئهٍبُٜب ثٖٞهح ٓزٌوهح ئ٠ُ اُوالع كزوٍبٗخ اُطٞثقبٗخ ٣غوٟ رٞ

ك٢ ػبّ  134ػ٠ِ ٕ٘غ أُلاكغ  ثٌَْ ٓؾًَٞ، كول اٗزوَ ػلكْٛ ٖٓ  ٛإالء ٣ْوف اُؾلٝك٣خ أٝ ئ٠ُ أُ٘بعْ ٢ٌُ

ٔلاكغ( ث٘وَ ٖٝٗت ثؼل مُي ثأهثؼ٤ٖ ٍ٘خ، ٝهل ًِلذ هٟٞ هبٛوح ألٍِؾخ أُلكؼ٤خ )ػوثبد ُغو اُ 0814ّ ئ٠ُ 0481

0411ّك٢ ػبّ  112ّ، 0411ٝك٢ ػبّ  341ّ، 0404ٝك٢ ػبّ  118أُلاكؼـ٤خ، ًٝبٕ ػلكٛب 
(1)

. 

ّ، اًزْلذ أُٜ٘لً اُؼضٔب٢ٗ 0111ٝٛٞهد أُلاكغ اُؼضٔب٤ٗخ ثٖٞهح َٓزٔوح ٝؽز٠ ك٢ ٝهذ ٓزأفو ًؼبّ  

ًبكهإ" أ١ ًبكهإ مٝ ٗبث٤ٖٚ ًٝزت اُجبهٕٝ ك١ ا٠َُٔٔ ٓؾٔل ٍؼ٤ل اك٘ل١ ُِٔوح األ٠ُٝ ك٢ أُلكؼ٤خ "ئ٢ٌ٣ ٣ب٢ِ٣ 

ّ، ًبٗذ ك٢ ٝٙغ ع٤ل علاً، 0111ٝٛٞ ٙبثٜ ٓلكؼ٢، ثإٔ أُلكؼ٤خ اُؼضٔب٤ٗخ ؽز٠ ك٢ ؿٕٚٞ  -ٗوالً ػٖ أٝىرٞٗب–ٗٞد 

رِٔي ٓلاكغ ٗبه٣خ ٍو٣ؼخ رولف فٌٔ ئٛالهبد ك٢ اُله٤وخ، ٝإٔ اُغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ ًبٕ ٣ِٔي ٓلكغ ٕبهٝؿ فبهم ٣ونف 

ك٢ اُله٤وخ ٝإٔ اُجبّب ٣زبثغ ث٘لَٚ رله٣جبد ئٛالم أُلكؼ٤خ هن٣لخ 04
(2)

  . 

أٓب ك٢ ػٜل اَُِطبٕ ٖٓطل٠ اُضبُش كول اٍزلػذ اُلُٝخ فج٤واً ٖٓ كوَٗب ٣لػ٠ اُجبهٕٝ "ك١ رٞد"، كؾبٍٝ  

ّ(0114ئٕالػ كوم أُلكؼ٤خ، ٝأهبّ ٝؽلح عل٣لح ػوكذ ثبٍْ )ٍوػذ ٛٞثغ٤ِو١( أ١ أُلكؼ٤خ اَُو٣ؼخ )
 (3)

. 

٣ٝطِن ػ٠ِ ًج٤و ئٍطبٝاد ٕت أُلاكغ اٍْ )ًًٞٞٓغ٢ ثب٢ّ(، ٝٓؼٚ ػلك ٖٓ اإلٍطبٝاد أُزق٤ٖٖٖ  

ك٢ ّز٠ كوٝع ر٤ٖ٘غ أُؼبكٕ، ًٝبٕ أُغ٘لٕٝ اُغلك اُلافِٕٞ ئ٠ُ ٖٓ٘غ أُغبٓغ ػٔبالً رؾذ اُزله٣ت ٣غلٕٝ ك٢ 

ٖت )كًٝٞٓغ٢ ثب٢ّ(، ٝروزوٕ ػ٤ِٔخ اُؼَٔ ٓغ ٓوٝه اُٞهذ، ؽز٠ ٣َزط٤غ أُبٛو ْٜٓ٘ إٔ ٤ٍٖجؼ هئ٤َبً ُؼٔبٍ اُ

أ٣ٚبً ٖٓبٗغ ُِٔلاكغ، ٝعل أًجوٛب ك٢ اُـوة ك٢ ثِـواك  ئٍط٘جٍٕٞت أُلكغ ثبؽزلبٍ فبٓ، ًٝبٕ ٣ٞعل فبهط 

ٍٝٔ٘لهح ٝثٞك٣ٖ ٝئّٔٞكهح ٝثواّٝزٚ ًْٝٔٞاه، ٝك٢ اُْوم ك٢ ًوًٞى كافَ هِؼخ )ًِؼ٘جو(
 (4)

. 

صٌٖ ػٌَو٣خ ًض٤وح ال رٌبك  أهٍالٕ، ثإٔ ُِلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخت ًٝٔب ٣نًو أ٤ٖٓ اُج٤بٕ ٝأُغبٛل اٌُج٤و ٤ٌّ 

رؾ٠ٖ ئال إٔ أػظٜٔب اُضٌ٘خ ا٤َُِٔخ ك٢ اٌٍلاه، ٣وبٍ أٜٗب ٖٓ أػظْ صٌٖ اُل٤ٗب، ٝك٤ٜب اُطٞثقبٗخ، ٢ٛٝ ٓؼَٔ أُلاكغ 

ٖٓ اَُال٤ٖٛ اُن٣ٖ ٝاألٍِؾخ، ٝأٍٝ ٖٓ أٍَٜب ٓؾٔل اُلبرؼ، ٝٛٞهٛب ٝىاكٛب اَُِطبٕ ٤ٍِٔبٕ اُوب٢ٗٞٗ، ٝأػوجْٜ اٌُض٤و 

اٛزٔٞا ثزط٣ٞوٛب
(5)

. 

ٝإٔ أّٜو أُلاكغ اُز٢ اٛزْ ثٜب اَُال٤ٖٛ، ٝػ٠ِ هأٍْٜ اَُِطبٕ ٓؾٔل اُلبرؼ )ٓلكغ اُٜبٕٝ(، اُن٣ٖ ؿ٤و  

ا، ًٝبٗذ رَٔغ ِٛوبرٚ ٖٓ  ٓغوٟ اُزبه٣ـ، ألٗٚ ؽل٣ش االفزواع، ًٝبٕ ٖٓ افزواع أٝهثبٕ أُغو١، ًٝبٕ ٙقٔبً عل ً

( ٤ًِٞ عواّ، ٣َٖ ٓلاٛب ئ٠ُ َٓبكخ 0411َ٤ٓٚ ٖٓ اُجبهٝك رجِؾ ىٗخ اُون٣لخ اُٞاؽلح )٤ٓالً( ٝهن٣لز 84)
(6)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .293روبير مانتران، المرجع االسبق، ص  (1)
 .382يمماز أوزتونا، موسوعة، المصدر السابق ، ص  (2)
 .108م، ص 1929-1700كواترت، الدولة العثمانية ، وكذلك انظر: دونالد 393أكمل الدين إحسان، المصدر السابق، ص  (3)
 .393المصدر السابق، ص  (4)
م . 2000مشق ، \األمير شكيب أرسالن، تاريخ الدولة العثمانية، تحقيق حسن السماحي سويدان ، دار ابن كثير لمطباعة والنشر والتوزيع،  (5)

 .707. ص 
 .65عبد الباري محمد الظاىر، دولة الخالفة العثمانية قراءة في نشأتيا ومطاىر حضارتيا وعوامل سقوطيا، جامع الفيوم، ص  (6)
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 المبحث الثاوي

 عرباث المذافع( و) سائق

 وهو ما يعرف بالجيش الرابع

أُإُق ٖٓ صالصخ آالف هعَ  –ٓواك عٚ كٍٕٝٞ  –أٓب اُطٞة ػوة ع٤خ، ٝٛٞ اُغ٤ِ اُواثغ ًٔب ٤َٔ٣ٚ  

روو٣جب ٓؼل ثٖٞهح فبٕخ ُالػز٘بء ثق٘بكم أُلاكغ ٝاُو٤بّ ث٘وَ أُلاكغ، ُٝٚ هئ٤َٚ اُقبٓ، ٝٛٞ "اُطٞة ػوثٚ ع٢ 

ثب٢ّ"، ُٝٚ صٌ٘خ ك٤ؾ٢ "أفٞه هبثٞ"
(1)

 . 

ٝاَُِطبٕ ٓواك ٛٞ اُن١ أْٗأ اُلوهز٤ٖ أٌُِٔز٤ٖ ُجؼٜٚٔب اُجؼ٘ ٝٛٔب اُطٞثغ٤خ ٝاُؼوة ع٤خ، ٣ٝنًو  

ّ، ٝمُي ك٢ ؽٖبه ٤ٍٔ٘له٣ب0441اٍزؼِٔٞا أُلاكغ ألٍٝ ٓوح ٍ٘خ  اُزبه٣ـ إٔ اُؼضٔب٤٤ٖٗ
()*(2)

   . 

هئ٤ٌ اُطٞثغ٤خ فَٔبً ٝصالص٤ٖ  وب٠ٙق هوُ ك٢ اَُ٘خ، ٣ٝزٓؼ٤ٖ هلهٙ ػْوٕٝ أُت ُٝوئ٤ٌ اُغجخ ع٤خ هار 

أُق هوُ ٝهئ٤ٌ اُطٞة ػوثغ٤خ فَٔخ ػْو أُلبً، ئٕ ٓورجبد هعبٍ ٛنٙ اُلوم اُضالس ٢ٛ روو٣جبً ٓٔبصِخ ُٔب ٣ز٘بُٝٚ 

٣خ، ْٝٛ ٣أفنٕٝ أ٣ٚبً أُإٕ ك٢ أ٣بّ اَُِْ ًٔب ٣أفنٜٝٗب ك٢ أٝهبد اُؾوةاإلٌْٗبه
(3)

. 

ٔب٤٤ٖٗ هل اٛزٔٞا ثبُٔلكؼ٤خ، ٝرٞاثؼٜب، ؽ٤ش ىٝكٝٛب ثٔب رؾزبط ثإٔ اَُال٤ٖٛ اُؼض –ػ٠ِ ٍِطبٕ  –ًٔب ٣نًو  

ئ٤ُٚ ٖٓ هٞاكَ اُز٣ٖٞٔ ٓضَ اُؼوثبد ُغو أُلكؼ٤خ "ػوثغ٤خ" ٝكوم "اُغجٚ ع٤ٜخ" أُقزٔ ثبألٍِؾخ ٝئٕالؽٜب
(4)

. 

ًٖ هو٣جخ ًٝبٗذ ٜٓٔخ كوهخ اُؼوثخ ع٤ٚ ٢ٛ ٗوَ أُلاكغ ٝٓونٝكبرٜب ٖٓ أُٖبٗغ اُز٢ ًبٗذ ػبكح ٓب روبّ ك٢ أٓب 

ٖٓ ٓ٘بعْ أُبكح اُقبّ، ًٝبٕ ٣طِن ػ٠ِ ٛإالء اٍْ أٝعبم ٍبئو٢ ػوثبد أُلاكغ )ٛٞة ػوة ع٤ِو١ أٝعبؽ(، ًٝبٕ 

ئ٠ُ أُٖبٗغ أُوبٓخ فبهعٜب، ٝاٍزقلّ اُؼضٔب٤ٕٗٞ ٓلاكغ ٖٓ  ئٍط٘جٍٞاُل٤ٕ٘ٞ أُٜوح )أٍطبٝاد اُٖت( ٣نٛجٕٞ ٖٓ 

َُِطبٕ ٓؾٔل اُلبرؼ، كول ًبٕ َُالػ أُلكؼ٤خ أصوٙ اُلؼبٍ ك٢ كزؼ أؽغبّ ػل٣لح، ٝرولٓذ رِي اُٖ٘بػخ ػ٠ِ أ٣بّ ا

ئٍط٘جٍٞ
(5)

، ٝرٖل٣وبً ػ٠ِ مُي كول اٍزقلٓذ أُلكؼ٤خ ك٢ كى أٍٞاه ٓل٣٘خ اُوَط٘ط٤٘٤خ أص٘بء ػ٤ِٔخ اُٜغّٞ، ٣ٝوبٍ ثأٗٚ 

ٝاُز٤َِٜ ٝكم  ثأٗٚ ًبٕ ٣َٔغ ٖٓ ثؼ٤ل م١ٝ اُونائق اُؼضٔب٤ٗخ ٢ٛٝ رلى اَُٞه ٤ٕٝؾبد اُغ٘ٞك اُؼب٤ُخ ثبُزٌج٤و

ٛجُْٜٞ
(6)

. 

  ، ْٕ أٓب أْٛ أٗٞاع أُلاكغ اُز٢ اٍزقلٓذ ػ٘ل اُؼضٔب٤٤ٖٗ 4٢ٛ ّبئوٚ، ٝثواٗل٢، ٝثبعب ّٝوٚ، ْٝٙوثَٚ ى

٣ٞٛٝب١، ٝهُٕٞٞ ثٞه٣٘ب، ٝثبٍ ٣يٕ، ٝاُٜبٕٝ
(7)

. 

ْو ػ٠ِ ؽ٤ش ٣َغَ ثلهخ رلٞم أُلكؼ٤خ اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ اُووٕ اَُبكً ػ –ٗبهالً ػٖ )ٛبَٓ(  –٣ٝنًو أٝىر٘ب  

أُلكؼ٤خ األٝهٝث٤خ ثٌَْ ؽبٍْ، ٣ْٝبه ئ٠ُ إٔ أُوًي ا٤ٔ٤ٌُب١ٝ ُِونائق اُؼضٔب٤ٗخ ٣زلٞم ثٌض٤و ػ٠ِ ٓض٤ِزٜب األٝهٝث٤خ، 

ٝفبٕخ ٓب ٣زؼِن ثبُٔلكغ ٛبٕٝ اُن١ اًزْلٚ اُلبرؼ ٝاٍزؼِٔٚ، ٣ٝؾ١ٞ أُزؾق اُجو٣طب٢ٗ ا٤ُّٞ ٓلكؼبً ٖٓ ٓلاكغ كبرؼ 

٤ًِٞ، أٛلاٙ اَُِطبٕ ػي٣ي ئ٠ُ أٌُِخ كٌزٞه٣ب 411ٛ٘بً ٣ٝونف هن٣لخ ىٗزٜب ٣88يٕ 
(8)

. 

ٌُٖٝ هؿْ مُي كول أفند أُلكؼ٤خ ك٢ اُزواعغ فالٍ اُووٕ اَُبثغ ػْو، ٝكولد هلهرٜب ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُل٤٘خ ك٢  

ٓٞاعٜخ أُلكؼ٤خ اُـوث٤خ أُزطٞهح، ٝهل رٌَْ كوم أُلكؼ٤خ اَُو٣ؼخ ثأٓو ٖٓ اَُِطبٕ ٖٓطل٠ اُضبُش ٝعٜٞك اُجبهٕٝ 

ثؼل ٝكبح ٛنا اَُِطبٕ، ٝٓغ مُي كول أػ٤ل ر٤ٌَْ رِي اُلوم ٖٓ "ك١ رٞد" اُن١ اٍزلػ٠ ٖٓ كوَٗب، صْ ُْ ٣ِجش إٔ أُـ٠ 

ّ، ِٝٛجذ اُلُٝخ فجواء أُلكؼ٤خ ٖٓ كوَٗب، ٝاٍزطبػذ أُلكؼ٤خ  0218عل٣ل ػ٠ِ أ٣بّ اُٖله األػظْ ف٤َِ ؽبٓل ثبّب 

٤وخ اُٞاؽلح، ِٛوبد ك٢ اُله 01-2إٔ رؾٞى ٓلاكغ هبكهح ػ٠ِ ئٛالم  ئٍط٘جٍٞاَُو٣ؼخ اُز٢ عوٟ ر٤ٌِْٜب أ٣ٚبً فبهط 

ٝاٛزٔذ اُلُٝخ ثلوم أُلكؼ٤خ ٝػِٔذ ػ٠ِ ر٤ٍٞؼٜب ك٢ ىٖٓ اَُِطبٕ ٤ٍِْ اُضبُش، ئال أٗٚ ّبهى ك٢ اُزٔوك اُؼٌَو١ 

٣خ إٔ اإلٌْٗبهكبٙطود اُلُٝخ ثؼل ئُـبء كوم  كاُن١ ػوف ثبٍْ "رٔوك هجبع٢ ٖٓطل٠"، ئم ٝهق ظ٤ٜواً ُٜنا اُزٔو

رؼ٤ل ر٘ظ٤ٔٚ ٖٓ عل٣ل
(9)

. 

                                                           

 .162مراد جو دوسون، المصدر السابق، ص(1)
انظر: . 25و 32والعرض  40و 30)*( سيمندريا=سمندرك )سامر ثراسيو(، ىي جزيرة ساموتراكي اليونانية، تقع عمى خط العرض 

 .305س.موستراس، المعجم الجغرافي، ص
 .162مراد دسون، المصدر السابق، ص (2)
 .163المصدر نفسو، ص (3)
 .173عمي سمطان، تاريخ الدولة العثمانية، ص (4)
 .393أكمل الدين، المصدر السابق، ص (5)
 .101، ص2013والعموم، مصر، ، دار البشير لمثقافة  3م، ط 1455محمد سالم الرشيدي، السمطان محمد الفاتح  (6)
 .393أكمل الدين، المرجع السابق، ص (7)
 .382أوزتوتا، موسوعة اإلمبراطورية العثمانية، ص (8)
 .393أكمل الدين، المصدر السابق،  (9)
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زؼِن ثلوم ٍبئو٢ ػوثبد أُلاكغ )أُلكؼ٤خ أُؾُٔٞخ(، اُز٢ رٌِْذ ك٢ أٝافو اُووٕ اُقبٌٓ ػْو أٓب ك٤ٔب  ٣ 

ُ٘وَ أُلاكغ اُضو٤ِخ 
(1)

، ألٕ ًبهٍ ثوًِٝٔبٕ هل ، ٝٛنا ك٤َُ ٝاٙؼ ػ٠ِ إٔ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ هل رطٞهد ٖٓ ٛنٙ اُ٘بؽ٤خ

اُغ٤ُٞ اُؼضٔب٤ٗخ كٌبٗذ ٓٚطوح إٔ رٖطؾت هٞاكَ ب ٣زؼِن ث٘وَ أُإٕ ٝاُنفبئو، فٖٕٞبً ثؼل إٔ رزٞؿَ ٤ٔأٝٙؼ ك

ػظ٤ٔخ ٖٓ أُإٕ ٝاُنفبئو، ًٝبٗذ ٛنٙ اُوٞاكَ رٔضَ، ٓ٘ن اُجلء، ػجئبً ٣ضوَ ًبَٛ رِي اُغ٤ُٞ، كول هاكن اُغ٤ِ اُن١ 

ثؼ٤و ٓؾِٔخ ثبُله٤ن، ٤ٌُ ٛنا كؾَت ثَ هل  88.111ّ ٓضالً ٓب ال ٣وَ ػٖ 0483ؽبٕو ك٤٤٘ب )ػبٕٔخ اَُ٘ٔب( ٍ٘خ 

٣ْ٘ٞم" اُز٢ ًبٗذ رزأُق ك٢ هاك ُٝ ن مُي اُغ٤ِ ٓضَ ٛنا اُؼلك ٖٓ اُجـبٍ، ًٝبٕ أٓو اُؼ٘ب٣خ ثٜنٙ اُْإٕ ٓ٘ٞٛب ثلوهخ اُـــ"

األػْ األؿِت ٖٓ اُلالؽ٤ٖ اُجِـبه، ٝاُز٢ ًبٕ أكواكٛب ال ٣زوبٕٙٞ أػط٤بد اُجزخ، كْٜ ٣قلٕٓٞ ُوبء ئػلبئْٜ ٖٓ اُغي٣خ، 

بد اُجزخ، كْٜ ٣قلٕٓٞ ُوبء ئػلبئْٜ ٖٓ اُغي٣خ، ٝؿ٤و مُي ٖٓ االٓز٤بىادٝاُز٢ ًبٕ أكواكٛب ال ٣زوبٕٙٞ أػط٤
(2)

. 

صْ أكفِذ ػ٤ِٔخ ٗوَ أُلاكغ ٖٓ أٓبًٖ ٕ٘بػزٜب ئ٠ُ ٤ٓبك٣ٖ اُؾوة ٖٓ فالٍ ٍبئن ػوثبد أُلاكغ )أُلكؼ٤خ  

أُؾُٔٞخ(، صْ ٍٔؾذ اُلُٝخ ك٤ٔب ثؼل ألث٘بء اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ثلوم اُغ٤ِ ثبالٗقواٛ ك٤ٚ، ثَ ًٝبٗذ رَٔؼ  ثبُزؾبم األكواك 

، ٝصٌ٘بد أفوٟ فبهعٜب، روّٞ ثبُقلٓخ ك٢ ئٍط٘جٍٞثبد أُلاكغ ك٢ اُؼبك٤٣ٖ، ًٝبٗذ رٞعل اُضٌ٘بد أُوًي٣خ َُبئو٢ ػو

أُٞاهغ االٍزوار٤غ٤خ ٝٛإالء ًبٗٞا ٣و٤ٕٔٞ، ؽ٤ش ٣و٤ْ ع٘ٞك أُلكؼ٤خ ا٥فوٕٝ
(3)

. 

ٝاػز٠٘ اَُال٤ٖٛ األٝائَ ثبُٔلكؼ٤خ )ٛٞثغ٤خ(، ٝفبٕخ اَُِطبٕ ٤ٍِٔبٕ اُن١ اػز٠٘ ثٜب اػز٘بء ًج٤واً، ؽ٤ش  

اد ٓلٟ ثؼ٤ل، ٝىٝكٛب ثٔب رؾزبط ئ٤ُٚ ٖٓ هٞاكَ اُز٣ٖٞٔ ٓضَ اُؼوثبد ُغو أُلكؼ٤خ "ػوثغ٤خ" أْٗأ ٓلكؼ٤خ عج٤ِخ م

 8411ٝكوم "اُغجخ ع٤ٜخ" أُقز٤ٖٖ ثبألٍِؾخ ٝئٕالؽٜب ، َٕٝٝ ػلك كوم أُلكؼ٤خ ك٢ عجٜبد اُوزبٍ  ئ٠ُ 

هعَ
(4)

ٙبهثٞ اُو٘بثَ" اُو٘بثَ أٝ ٝاالُـبّ ،  4بٕ ٖٙٔ اُغ٤ِ اَُبثغ ٝٛٔبوؼُـبّ كٜٔب ٣اُو٘بثَ ، ٝاأل ب. أٓب كوهز

 ٝٝاٙؼٞ األُـبّ "ُـٔغ٤خ" ْٝٛ ٣إُلٕٞ كوهز٤ٖ فبٕز٤ٖ.

ّ ئال صالس ٓئخ هعَ أػط٤ذ ُْٜ ئهطبػبد ػٌَو٣خ ، ُٝول ُوت " اٌُٞٗذ ث٘لبٍ" 0118ُْٝ رٌٖ رؼل األ٠ُٝ ؽز٠ ٍ٘خ 

ل٠ اُضبُش، ٣ٝوٞك ٛنٙ اُلوهخ ك٢ األ٣بّ هبئلا ك٤ٜب ثِوت "ٛٞ ٤ٓوع٢ ثب٢ّ" ٝمُي ك٢ ىٖٓ اَُِطبٕ ٖٓط إٔجؼػ٘لٓب 

٤ٌِٗي ٖٓطل٠ئٖ أُورل٣ٖ) ػٖ اُٖ٘وا٤ٗخ( ٣لػ٠ ئ٤ٌِٗي١ َِْٓ ٓ‘األف٤وح هعَ 
(5)

اُو٘بثَ ٝاالُـبّ  ب. ٝرؼزجو كوهز

كوهز٤ٖ عؼِٜٔب اَُِطبٕ ٤ٍِٔبٕ ٓزقٖٖز٤ٖ، ٝؽلر٢ األُـبّ )ُـٔغ٢( ٝٝؽلح اُو٘بثَ )فٞٓجبهاع٢(
 (6 )

ٝهل أٍٔبْٛ 

 الٓبح ٓلكغ اُٜبٕٝ إٔ اُقٔجوع٤خ ٝٓ٘وجٞ األُـبّ أٝ االؿٔغ٤خ ، ًٝبٗذ كوم اُٜبٕٝ ٝٓ٘وجٞ األُـبّ اُلوهز٤ٖ ٛب٤ِٓزٕٞ ثو

رٔ٘ؼ هٝارت ٖٓ اُقي٣٘خ ثَ ًبٗٞا ٣ٔ٘ؾٕٞ ئهطبػ٤بد ػٌَو٣خ
(7   .) 

ثٔلاكغ اُٜبٕٝ، ٣ٝنًو أًَٔ اُل٣ٖ ثإٔ اُقٔجوؽ٤خ ْٛ كوم هٓبح اُو٘بثَ )فٔجوٙ( ٗٞع ٖٓ اُو٘بثَ اُز٢ رونف ثب٤ُل أٝ 

ٝاُقٔجوع٤خ ْٛ اُن٣ٖ ٣َزقلٕٓٞ رِي أُونٝكبد، ًٝبٗٞا ٣ؼِٕٔٞ ئ٠ُ عبٗت كوم أُلكؼ٤خ ، ٌُْٜ٘ رؾُٞٞا ثؼل كزؼ 

ئ٠ُ كوم هبئْ ثنارٚ، ٣ٝو٤ْ هَْ ْٜٓ٘ ك٢ ٓوًي اُلُٝخ، ْٝٛ ٖٓ م١ٝ اُوٝارت، أٓب اُوَْ اُضب٢ٗ فبهط اُؼبٕٔخ  ئٍط٘جٍٞ

د[، ٣ٝزوأٍْٜ ع٤ٔؼب هبئل ٣و٤ْ ك٢ اُؼبٕٔخ، ٣ؼوف ثبٍْ )ف٤وح ع٢ ثب٢ّ( أ١ هئ٤ٌ كٌبٕ ٖٓ م١ٝ اإلهطبػبد ]ك٣وٌُب

هٓبح اُو٘بثَ، ٝاثزلاء ٖٓ اُووٕ اَُبثغ ػْو أِٛٔذ اُلُٝخ ٛنٙ اُلوم ، ٝهاػ ٣ز٘بهٔ ػلك اُؼب٤ِٖٓ ك٤ٜب ثبٍزٔواه ؽز٠ 

ّ، اُن١ أٍِْ ٝر٠َٔ ثبٍْ أؽٔل0183ؽٚو اٌُٞٗذ ثٞكـبٍ ئ٠ُ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ 
()*

، ٍٝؼ٠ إلٕالػ كوم أُلكؼ٤خ، 

كٌَْ ٛبئلخ عل٣لح ْٜٓ٘ ًبٕ ع٤ٔغ أكواكٛب ٖٓ م١ٝ اُؼِٞكبد )اُوٝارت(
 (8.)

 

ًٝبٕ ٖٓ أثوى ٓب هلٓٚ اُجٞصلبٍ ٖٓ ئٕالؽبد ػٌَو٣خ، ىٖٓ اَُِطبٕ ٓؾؾٔٞك األٍٝ ٢ٛ ئكفبٍ رؾ٤َ٘بد  

ٓغ اُـوة رو٤٘خ ػ٠ِ أُلكؼ٤خ، ٝأْٗأ كاه اُٜ٘لٍخ فبٗخ اُجو٣خ، ٝػيى اُؼالهبد
(9)

. 

                                                           

 .195المصدر نفسو، ص  (1)
 .87-86كارل بروكممان، المصدر السابق، ص  (2)
 .395المصدر نفسين ص  (3)
 .173المرجع السابق، ص عمى سمطان، (4)
 .165مراد رسون، المصدر السابق، ص (5)
 .193روبير مانتران، المرجع السابق، ص  (6)
، وكذلك انظر: سييل فرح، االستشراق الروسي نشأتو ومراحمو التاريخية، مجمة اإلنماء العربي 128السابق، ص  ىاميمتون غب، المصدر (7)

 .237م، ص 1983آذار )مارس( تصدر عن معيد اإلنماء العربي، بيروت  –ير( ، كانون الثاني )ينا31اإلنسانية، ع 
)*( الكونت بونفال عرف باسم أحمد خمبر جي باشا الذي استدعاه السمطان محمود األول إلجراء إصالحات في المجالين العسكري والمدني. 

 .116انظر: وليد العريض، تاريخ الدولة العثمانية، ص 
 .195لمصدر السابق، ص أكمل الدين، ا (8)
 .117العريض، المرجع السابق، ص  (9)
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أٓب اُطبئلخ اُغل٣لح اُز٢ ٌِّٜب اُجٞٗلبٍ كٌبٗذ رزِو٠ ثؼ٘ كهًٝ اُزو٤٘خ ك٢ اُضٌ٘خ اُز٢ أه٤ٔذ ُْٜ ك٢  

أٌٍٝٞكها، ٝٝٙؼٞا رؾذ اُزٔو٣ٖ، صْ عوٟ رو٤َْٜٔ ئ٠ُ ٝؽلاد عل٣لح، ؿ٤و إٔ اُلوم ) األٝعبم( رؼوٗ ُإلٛٔبٍ 

طبٕ ٤ٍِْ اُضبُشٓوح صب٤ٗخ، كؾبُٝذ اُلُٝخ ئٕالؽٚ ػ٠ِ أ٣بّ اَُِ
(1)

. 

أٓب كوم ؽلبه١ األٗلبم )اُِـٔغ٤خ(، اُز٢ رؼل ٖٓ اُلوم اُز٢ أ٤ٙلذ ئ٠ُ اُغ٤ِ ك٢ ػٜل اَُِطبٕ ٤ٍِٔبٕ  

اُوب٢ٗٞٗ، ٝأُقزٖٕٞ ثٞٙغ األُـبّ
(2)

، ًٝبٗذ ٝظ٤لزْٜ ٢ٛ اُؾلو ُألُـبّ، ٝؽلو األٗلبم رؾذ األهٗ أص٘بء ٓؾبٕوح 

 ٓؾبٕوح اُوِؼخ )أُبهك كزؾٚ(.

ُِـٔغ٤خ )اُو٘بثَ ( ٖٓ ٕ٘ق أُؼٌَو، ًٝبٕ ٖٓ م١ٝ اُوٝارت، ٝم١ اُز٤ٔبهاد، ٝمٝٝ اُوٝارت ًٝبٕ ٛإالء ا 

٣زجؼٕٞ هئ٤ٌ اُغجٜخ )عجخ ع٢ ثب٢ّ(أٓب مٝٝ اُز٤ٔبهاد كٌبٗذ ٣زوأٍْٜ ٙبثٜ ٣ؼوف ثبٍْ )ُـٔغ٢ ثب٢ّ(، صْ ٣أر٢ 

ثؼلٙ ا٤ًَُٞ )ًزقلا( ٝاُغب٣ِٝ ٝاُؼِٔلاه ٝؿ٤وْٛ
(3)

. 

كٝها ًج٤وا ك٢ اُلزٞؽبد األ٠ُٝ، صْ ًبٕ ُْٜ  ا٣خ أٝ ٙؼلٜب، كول ُؼجٞاإلٌْٗبهثوٞح  أٓب هٞرْٜ كول اهثزطذ 

ٜٓٔبد ئْٗبء اُغَٞه ٝر٤ََٜ اُطوم
(4)

. 

 اّ، ئال أْٜٗ ثؼل ٛنا اُلزؼ كول0131ُٝٝؼَ ٖٓ أّٜو أٓضِخ اُلزٞؽبد ثبٍزقلاّ كوم اُو٘بثَ، ٝٛٞ كزؼ ه٘ل٣ٚ ػبّ  

ّ( فالٍ ؽٌْ 0124-0128ػْو، ُٝٔب عبء اُٖله األػظْ ف٤َِ ؽبٓل ثبّب )أ٤ٔٛزْٜ، ًٝبٕ ك٢ أٝافو اُووٕ اُضبٖٓ 

اَُِطبٕ ٤ٍِْ اُضبُش ؽبٍٝ ئٕالػ رِي اُلوم، ٝثنٍ عٜٞكاً ُزؾل٣ضٜب، ٝهَٜٔب ئ٠ُ أهَبّ ك٤٘خ ٓقزِلخ، ٓضَ هَْ رغ٤ٜي 

األُـبّ، ٝهَْ ئهبٓخ اُغَٞه، ٝآفو إلهبٓخ اُطٞاث٢، ٝؿ٤وٙ إلهبٓخ اُوالع
(5)

. 

ٚبف ئ٠ُ ٛنٙ اُلوم، كوهخ اُق٤بُخ )أٝعبم اُوجٞه٤ُٞخ اُواًجخ(، ٢ٛٝ رؼل أ٣ٚب ٖٓ اُلوم اُ٘ظب٤ٓخ، ًٔب ٣ 

 أَُبٗلح ُِغ٤ِ اُلائْ ُِلُٝخ. 
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 .396أكمل، المصدر السابق، ص  (5)
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 المبحث الثالث

 دور قواث الخيالت )سباي، السلحذار "أو الراكبت"( في الجيش

فٞٙ ػالء اُل٣ٖ )اَُجب٤ٛخ، ٝاَُِؾلاه٣خ(أٝ أٝهفبٕٞاد اُق٤بُخ اُز٢ هرجٜب ٝئٕ ٛنٙ اُوٞاد ٢ٛ ٗٞع ٖٓ ه 
 (1 ،)

ٍٝجبٙ ٢ٛٝ ًِٔخ كبه٤ٍخ رؼ٢٘ اُغ٤ِ ْٝٛ ٝؽلاد ٖٓ اُلوٍبٕ اُ٘ظب٤٤ٖٓ أٓب اَُِؾلاه ْٛ ؽِٔخ اَُالػ 
(2)

،ًٝٔب ٣طِن 

ُٝل٣ْٜ هٝارت ٗظب٤ٓخ، ػٌٌ كوٍبٕ ٕ، ٞغت إٔ ٤ْٗو ثأْٜٗ ْٛ كوٍبٕ ٗظب٤ٓػ٠ِ ٛنٙ اُوٞاد اٍْ اُلوٍبٕ، ٌُٖٝ ٣

ٖٓ اُوعبٍ األّلاء، صْ ثلأ ػلكْٛ ك٢ اُزيا٣ل، ؽز٠ َٕٝ ئ٠ُ ثٚؼخ  8411اإلهطبع، ًٝبٕ ػلكْٛ ك٢ ثل٣خ اُلُٝخ 

آالف
(3)

. 

كٝها ٜٓٔب ك٢ رلٞم اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ػ٠ِ ٓلٟ هو٤ٖٗ ٖٝٗق ٖٓ اُيٓبٕ، ًٔب ٣نًو  ُٜإالء اُلوٍبًٕبٕ ٝ 

اُوٝارت ٓٔب ٤ٔ٣يٛب ػٖ ثبه٢  ١ٜب، ٣ظٜو ٛنا اُولّ ٖٓ اُوعبٍ مٝمار ٣خاإلٌْٗبه٤بُخ أهلّ ٖٓ ٛبِٓزٕٞ ثإٔ هٞاد اُق

اُلوم اإلهطبػ٤خ
 (4)

. 

ًٝبٕ ع٘ل اُلوم" ٍٞاه١ اُوبثٞا ه٢ُٞ" ٣قوط ئ٠ُ اُؾٔالد اُؾوث٤خ ٓغ اَُِطبٕ، ؽ٤ش ًبٗٞا ٣ؾ٤طٕٞ ثٚ  

اه٣خ ك٤َ٤وٕٝ ػٖ ا٤َُبه، ًٝبٕ ع٘ل ٛن٣ٖ اُج٤ًِٖٞ ٣وٕٞٓٞ ػٖ ا٤ٔ٤ُٖ ٝا٤َُبه ، ك٤َ٤و اَُجبٙ ػٖ ا٤ٔ٤ُٖ، أٓب اَُِؾل

ك٢ اُؾوة ثؾٔب٣خ ٓؼٌَو اَُِطبٕ، أٓب اُجًِٞبد األفوٟ كٌبٗذ روّٞ ػ٠ِ ؽٔب٣خ ٍ٘بعن اَُِط٘خ ٍٞاء ٝهذ اُؾوة، 

ك٢ أُؼٌَواد، ٝؽٔب٣خ أؽٔبٍ اُغ٤ِ ٝٓإٓ٘خ ٝفياٗزٚ
(5)

   . 

و اُغ٤ِ ُِٔؼوًخ كٌإٔ "ثبّب اُوّٝ ئ٢ِ٣" ٝ "ثبّب ؽ٤٘ٔب ٣ظٜ -ًبهٍ ثوًِٝٔبٕ –ٝك٢ ٛنا اُٖلك ٣نًو 

األٗبٍٙٞ" ٣زولٓبٕ ئ٠ُ اُٖق األٍٝ ػ٘ل اثزلاء أُؼوًخ، ٝٛ٘ب ًبٕ اُغ٘بػ األ٣َو ٣ؼزجو ٓؾَ اُْوف، ًٝبٕ ٣لػْ ًال 

٣جوم ٣خ ئ٠ُ اُٞهاء ك٢ اُوِت ًٝبٕ اَُِطبٕ ٣زقن ٌٓبٗٚ فِلْٜ، ٝئ٠ُ عبٗجٚ اإلٌْٗبهاُغ٘بؽ٤ٖ اَُجب٤ٛخ ك٢ ؽ٤ٖ ٣وق 

اُؾوة ٝاُؾب٤ّخ اَُِطب٤ٗخ
(6)

. 

ٝٛ٘ب ٣غت إٔ ٤ْٗو ثإٔ ػلك ٓغٔٞػبد ٍٞاه١ )اَُجبٙ ٝاَُِؾلاه( ًبٗذ رزٌٕٞ ٖٓ أهثؼخ  

ٓغٔٞػبد، ٝكػ٤ذ ثبُجًِٞبد اُواثؼخ )4٢ٛٝ ػِٞكغ٤بٕ ٤ٔ٣ٖ ٣َٝبه ٝؿوثب١ ٢٘ٔ٣ ٣َٝبه ٣ٝواك ثٌِٔخ ػِٞكغ٤بٕ 

اُغ٘ٞك اُـوثبء(اُغ٘ٞك اُن٣ٖ ٣ز٘بُٕٝٞ اُوٝارت، ٝثٌِٔخ ؿوثبئ٢ 
 (7)

. 

ًٝبٗذ هٞاد اُق٤بُخ أهكغ ٓ٘يُخ ٖٓ ع٘ٞك اُوجٞ ه٤ُٞخ أُزوعِخ، ٝٓغ مُي ًبٗذ رأر٢ ثؼلٛب ٖٓ ؽ٤ش اُ٘لٞم، 

ٝرزيٝك ٓغٔٞػبد اَُٞاه١ ثبُغ٘ٞك ٖٓ كوم اُوجٞ ه٤ُٞخ أُورغِخ، أٝ ٖٓ اَُوا١، أٝ ٖٓ اُز٤ٌْالد اُزجبػخ ُٚ، ٣ٝطِن 

بد اَُٞاه١ رؼج٤و )ثًِٞخ ع٤ؤٚ( أ١ اُقوٝط اٝ االٗزَبة ئ٠ُ أُغٔٞػخ، ُٝٔب اٗؾطذ ػ٠ِ ػ٤ِٔخ االٗزوبٍ ئ٠ُ ٓغٔٞػ

ر٤ٌْالد اُلوم ثلأٝا ٣ِؾوٕٞ ثٚ أث٘بء اَُٞاه١، اُن٣ٖ ٣طِن ػ٤ِْٜ ػ٘لئٍن اٍْ )ُٝلُ(
 (8)

. 

ػ٢ِ ؽن  –٣خ اإلٌْٗبههجَ  –ػٖ ػ٘بٕو ارِ ،ؿالٕ )ُٝلُ( هل ؽِٖذ  -أُإهؿ هٝث٤و ٓب ٗزوإ –٣ٝنًو 

زيٝط، كإ أث٘بئٜب ٣ٕ٘ٚٔٞ ثلٝهْٛ ئ٠ُ ٕلٞف اُوٞح، ٝئما ٓب ًبٗٞا ا٣زبٓبً، كإ اَُِطبٕ ٣ٖوف ُْٜ ٓؼبّبً، ٣ٝؾزلع اُ

ًَ كواً ثٔٞعت ٓقٖٖبد ثؼلك ٖٓ اُقلّ، م١ٝ اُغ٤بك أ٣ٚبً، ٝفبهط اُؾٔالد، ًبٗذ ٛنٙ اُوٞاد ٓٞىػخ ػ٠ِ 

ىٓخ ُغ٤بكٙ، ٖٝٓ صْ كإ عيءا ٕـ٤وا كوٜ ٛٞ اُن١ ْٓبكو اٍط٘جٍٞ ٝأكهٗٚ ٝثٞهٕخ، ؽ٤ش ًبٗذ رغل اُجواه١ اُال

٣واثٜ ك٢ اُؼبٕٔخ )ػ٠ِ ْٓبهف َٓغل ا٤َُِٔب٤ٗخ ٝك٢ ؽ٢ رْٔج٤و ٤ُزبُ(
 (9)

. 

ثإٔ أكواك كوم ٍٞاه١ اُوبثٞ ه٢ُٞ ٣و٤ٕٔٞ ك٢ ٓ٘بٛن ٓياهع  -أُإهؿ ٓؾٔل ا٤َُل –ٝك٢ ٛنا اُٖلك ٣نًو 

٢ ؽ٤ٞاٗبرْٜ، أٓب أٍِؾزْٜ كٌبٗذ ػجبهح ػٖ٘ اَُٜبّ ٝاألهٞاً فٚواء ال رجؼل ػٖ ٓوًي اَُِط٘خ ًض٤واً، ٝمُي ُوػ

ٝاُلهٝع، ٝاُؾواة، ٝاُجِٜ، ٝاُق٘بعو ٝا٤َُٞف اُو٤ٖوح ٝؿ٤وٛب
(10)

. 

                                                           

 .59شكيب أرسالن، تاريخ الدولة العثمانية، ص  (1)
 . 69ص 2008االردن ،  –ميمونة حمزة المنصور، تاريخ الدولة العثمانية، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان  (2)
 .19م .ص  1976محمد كمال الدسوقي، الدولة العثمانية والمسألة الشرقية، دار الثقافة لمطباعة والنشر، القاىرة ،  (3)
 .129ىاميمتون غب وىارولد باون، المجتمع اإلسالمي والغرب، ص  (4)
م،ص 2007-ه1428ميدان األوبر، القاىرة،  42االزدىار[، مكتبة اآلداب،  –سيد محمد السيد محمود، تاريخ الدولة العثمانية ]النشأة  (5)

428. 
 ـ87كارل بروكممان، اامصدر السابق، ص  (6)
 . 163إلدارة والحكم في الدولة العثمانية، ص مراد جو دوسون، نظم ا (7)
 .397أكمل الدين إحسان، المصدر السابق، ص (8)
 .293روبير مانتران، المرجع السابق،  (9)
 .429سيد محمد السيد، المرجع السابق، ص  (10)
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٣خ ًٝبٕ ػلكٙ ػْوح آالف هعَ ك٢ ىٖٓ اإلٌْٗبهٝثؼل ثِٞى اَُجب٤ٛخ )ع٤ِ اُلوٍبٕ( ٛٞ أهلّ ٖٓ ع٤ِ 

ئ٠ُ فَٔخ ػْو أُلبً ٝٛٞ ٓ٘وَْ ئ٠ُ ٓغٔٞػبد ٠َٔ٣ٝ هئ٤ٌ  اَُِطبٕ ٓؾٔل اُضب٢ٗ، ُٝول هكغ أؽٔل اُضبُش ػلكْٛ

اُٞاؽلح ٜٓ٘ب "ثِي ثب٢ّ" ُٜٝنا اُغ٤ِ أهثؼخ هٞاك ْٛ 4 اُجبُ ٤ًق٤خ، ٝا٤ٌُق٤خ ٣وٟ، ٝاُجبُ ّب٣ِٝ، ٝاُجبُ ثِي 

ثب٢ّ، ٣ٝطِن ػ٠ِ هئ٤ٌ اُلوهخ ٍجبٙ آؿب
(1)

ام(، ، ًٝبٗذ ها٣زْٜ ر٠َٔ )اُؼِْ األؽٔو(، ٝثٜنا ػوكٞا ثـ)هوٓي١ ث٤و

ٝٛإالء ْٛ ع٘ٞك أُؼ٤خ اَُِطب٤ٗخ ٣زُٕٞٞ ٝهذ اَُِْ ٜٓٔخ رؾ٤َٖ أٓٞاٍ ا٤ُٔو١
)*(

، ٣ٝزُٕٞٞ أص٘بء اُؾوة ٜٓٔخ ؽٔب٣خ 

ف٤ٔخ اَُِطبٕ
(2)

. 

ًبٗزب رزٔزؼبٕ ثٔ٘يُخ ػب٤ُخ ٝؽغٜٔب أًجو ٖٓ  -أُوٖٞك اُلوهز٤ٖ اُِز٤ٖ اُؾوزب ثبُٔغٔٞػبد األهثؼخ -ٝٛإالء

أهكغ ٌٓبٗخ ٝأًضو ػلكا ٖٓ هعبٍ اُلوهخ اُضب٤ٗخ ٣ٝؾزِٕٞ ا٤ُٔٔ٘خ  ْعبٍ اُلوهخ األ٠ُٝ، ٝٛؼخ، ًٝبٕ هأُغٔٞػبد األهث

ٖٓ اَُِطبٕ، ْٝٛ اَُجب٤ٛخ، أٓب هعبٍ اُلوهخ اُضب٤ٗخ كٌبٗٞا ٣لػٕٞ ثبَُِؾلاه٣خ أ١ ؽِٔخ اَُالػ  ٝا٤َُٞف، ٣ٝؾزِٕٞ 

ٓوًي ا٤َُٔوح ٖٓ اَُِطبٕ 
(3)

. 

ك ٍبثوخ، ًٝبٕ ٣زأُق ىٖٓ اَُِطبٕ ٓؾٔل اُضب٢ٗ ٞهل٣ْ، ٣ٝوعغ ػٜلٙ ئ٠ُ ػٜ ٗظبّ  ٜٞكأٓب هعبٍ اَُِؾلاه 

ٖٓ صٔب٤ٗخ آالف هعَ، ٝىاك ػلكٙ ك٢ ػٜل أؽٔل اُضبُش اص٘ز٢ ػْو أُلبً، ٝرور٤جٚ ٓٔبصَ ُغ٤ِ اَُجبٙ ٣ٝلػ٠ هئ٤َخ 

و ئم ٣واك ثٚ ؽبَٓ أؽل ًجبه ٓٞظل٢ اَُوا١، ٌُٖٝ ثٔؼ٠٘ آف –ًٔب ٓوح ٓؼ٘ب  –"اَُِؾلاه آؿب"، ٝٛٞ ُوت ٣ؾِٔٚ 

ا٤َُق
(4)

. 

ًٝبٕ ثُٞي اَُِؾلاه )ٍِؾلاه ث٢ٌُٞ( اُن١ ٣ؼوف أ٣ٚبً ثبٍْ "اُؼِْ األٕلو" )ٕبه١ ث٤وام( ٛٞ أٍٝ ٝؽلح 

ف٤بُخ رٌِْذ ٖٓ اُوٞة ه٤ُٞخ، ًٝبٕ ثٜٞ أُغٔٞػخ اُوئ٢َ٤ ؽز٠ رٌَْ ٓغٔٞػخ اَُجب٤ٛخ، ًٝبٗذ ٜٓٔخ مُي اُز٤ٌَْ 

اُز٢ ٤ٍٔو ٜٓ٘ب اُغ٘ٞك أص٘بء اُؾوة، ٝئٕالػ  ر٘ظ٤ق اُطوم –َٜٓ ثِٞى اَُجب٤ٛخ خ ثبػزجبهْٛ ٖٓ أُؼ٤خ اَُِطب٤ٗ –

، حاُغَٞه، ًٝٔب ًبٗٞا ٣وٕٞٓٞ ثزغ٤ٜي األٓبًٖ أُووه ٖٗت ف٤بّ اَُِطبٕ ك٤ٜب، ٣ٝ٘ؤَٕٞ ئ٠ُ ٓبئز٢ ٓغٔٞػخ ٕـ٤و

ذ ُْٜ ػلا ػلٟ كزؼ اُطوم أص٘بء ٣ٝواكوٕٞ اَُِطبٕ ك٢ فوٝعٚ ٝهذ أَُو، ٣ٝ٘ضوٕٝ ػ٠ِ اُ٘بً اُ٘وٞك أص٘بء مُي ًٝبٗ

اُؾوٝة ٜٓٔخ ؽَٔ أٛٞاه اَُِطبٕ، ٍٝؾت ف٤ُٞخ االؽز٤ب٤ٛخ ٝؿ٤و مُي.
 (5)

 

أٓب كوٍبٕ اُوٞح اُوثؼخ ، اُن٣ٖ ًبٗٞا ٣َٕٔٞ ثـ"األؿواة" )ؿوثبء(، كْٜ ٣٘ؤَٕٞ ثلٝهْٛ ئ٠ُ "كوهخ ٤َٓوح" 

0404ًبٕ ػلكْٛ ٍجؼخ ٓبئخ ٝرَؼٕٞ ك٢ ػبّ ؽ٤ش ًبٗذ ٛنٙ األف٤وح أًضو ػلكا ثلهعخ ٛل٤لخ،  ٝثٌَْ ئعٔب٢ُ، 
 

 ،ّ

ّ ٝأُل٢ ٝفَٔٔبئخ ٝرَغ ٝصٔبٕٗٞ ك٢ أفو ػٜل اَُِطبٕ ٤ٍِٔبٕ ، ٝك٢ ٍبؽخ 0481ٝأهثغ ٓبئخ ٝفَٔخ ػْوح ك٢ ػبّ

٣خاإلٌْٗبهأُؼوًخ ًبٗذ ٜٓٔزْٜ رزٔضَ ك٢ ؽٔب٣خ أع٘ؾخ 
 (6)

٣ز٘بٝثٕٞ  . ٖٝٓ عٜخ أفوٟ، كإ اَُجب٤ٛخ ) أ١ اُلوٍبٕ(

ف٤ٔخ)اَُِطبٕ( ٝأف٤وا، كإ اَُِطبٕ ٣قزبه صالصٔبئخ كبهً ٖٓ ث٤ٖ أهله اُلوٍبٕ ٢ٌُ ٣ٌٞٗٞا ٙجبٛ ٣بٝهإ ُٚ، ٍخ اؽو

ٝك٢ ىٖٓ اَُِْ ، ٣ٌٖٔ اٍزقلاّ فلّ اُوٖو اَُبثو٤ٖ ٛإالء ك٢ أكاء ع٤ٔغ أُٜٔبد األفو4ٟ كْٜ ٣ؾزِٕٞ ٓ٘بٕت 

و١ األٝهبف اُق٤و٣خ، ًٔب ًبٗٞا ٣ٌِلٕٞ ثٜٔبّ فبٕخ ً٘وَ ٓؾ٢ِٖ اُٚوائت أُب٤ُخ ، ٝأٓ٘بء االٗزلبػبد اُٚو٣ج٤خ ٝٓل٣

األٓٞاٍ أٝ ٗوَ هؤًٝ اُؼٖبح اُن٣ٖ رْ ئػلآْٜ
(7)

ززواٝػ رجؼب ُؼلك ٍ٘ٞاد فلٓزْٜ ث٤ٖ اَُذ ك. أٓب هٝارت اُلوٍبٕ 

ٝاُزَغ ٝاُزَؼ٤ٖ ثبهح
)*(

ٖٓ إَٔ ٛنا ٜٔب إٔ ٣لكؼب ِ، ٣ٝز٘بٍٝ ًَ هبئل صٔب٤ٗخ ٝأهثؼ٤ٖ أُق هوُ ك٢ اَُ٘خ  ٣ٝزورت ػ٤

أُجِؾ هٝارت هؤٍبء ٙجبٜٛب 
(8)

  . 
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 الخاتمت

 ٓغٔٞػخ ٖٓ اُ٘زبئظ رٔضِذ ك٢ 4ئ٠ُ اُجؾش  ناٛ رَٕٞٝثؼل 

وة أُٞاهغ اُؼٌَو٣خ ٙثبألٍِؾخ اُ٘به٣خ ثَ ػِٔٞا ػ٠ِ  ٣خ ك٢ ثلا٣بد اُووٕ اُقبٌٓ ػْواإلٌْٗبهرؼَٔ ُْ  -0

 ثبُٔلاكغ .

ٓؾٔل اُضب٢ٗ رجِؾ ٍجؼٔبئخ هعَ ك٢ ؽ٤ٖ َٕٝ ػلكْٛ ىٖٓ اَُِطبٕ ٓواك ٣خ ىٖٓ اَُِطبٕ اإلٌْٗبهُول ًبٗذ  – 8

 الف ٝفَٔٔبئخ هعَ .آخ ؼاُضبُش ٍج

)ؽب٤ٓخ ػٌَو٣خ(ر٠َٔ ثبُزو٢ً عجغ٤خ ٣جوٕٞ صالس ٍ٘ٞاد ك٢ اُقلٓخ ًٝبٗٞا ٣ْبهًٕٞ  اٍزبٗجًٍٞبٕ ُِؼبٕٔخ  – 1

ّ ٝاٍزجلاُْٜ ثوٞاد اُغ٤ِ اُغل٣ل  ٣0281خ ك٢ ػبّ ٌْبهاإلٗـبء ئُٙ اُلئخ ٓغ نا اُـ٤ذ ٛن٣خ صٞهارْٜ ٝرٔوكْٛ ُٜاإلٌْٗبه

. 

 ك٢ ٕبه ٍٔ٘له ٢ٛٝ عي٣وح روغ ثجالك ا٤ُٞٗبٕ . مُيّ ألٍٝ ٓوح ٝ 0441اٍزؼَٔ اُؼضٔب٤ٕٗٞ أُلاكغ ٍ٘خ  – 4
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 المصادر والمراجع

 اوال المصادر

 ٍزواً ، أُغْ اُغـواك٢ . – 1

 ٤ٍَٜ ٕبثبٕ، أُؼغْ أٍُٞٞػ٢ ُِٖٔطِؾبد اُؼضٔب٤ٗخ اُزبه٣ق٤خ . – 8

، كاه اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ، ث٤وٝد ُج٘بٕ،  1ًبهٍ ثوًِٝٔبٕ ، االرواى اُؼضٔب٤ٕٗٞ ٝؽٚبهرْٜ ، روعٔخ ٤٘ٓو اُجؼِج٢ٌ، ط – 1

0314. ّ 

 ّ. 0320اُ٘لبئٌ ، ث٤وٝد  ٓؾٔل كو٣ل ثي أُؾب٢ٓ، ربه٣ـ اُلُٝخ اُؼ٤ِب اُؼضٔب٤ٗخ ، روعٔخ اؽَبٕ ؽو٢، كاه – 4

( ،  0388 -٣0810ِٔبى أٝىرٞرب، ٍٓٞٞػخ ربه٣ـ االٓجواٛٞه٣خ اُؼضٔب٤ٗخ ا٤َُب٢ٍ ٝاُؼٌَو١ ٝاُؾٚبه١ )  – 4

 ُج٘بٕ . –روعٔخ ٓؾٔٞك االٖٗبه١، اُلاه اُؼوث٤خ ٍُِٔٞٞػبد ، ث٤وٝد 

 الكتب التركيت

 . 0أَٓ اؽَبٕ أٝؿِٞ، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ربه٣ـ ٝؽٚبهح، ط – 0

 ّ . 8114أًَٔ اُل٣ٖ اؽَبٕ أٝؿ٢ِ، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ربه٣ـ ٝؽٚبهح ، كاه اُضوبكخ ُِْ٘و  -8

ٓواك عٚ كٍٕٝٞ ، ٗظْ االكاهح ك٢ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ اؤفو اُووٕ اُضبٖٓ ػْو ٝأ٣َٝ اُووٕ اُزبٍغ ػْو ، روعٔخ  – 1

 الكتب األجىبيتك٤َٖ ٤ّـ االهٗ .

، روعٔخ ث٤ْو اَُجبػ٢، كاه اُلٌو ُِلهاٍبد ٝاُزٞى٣غ، اُوبٛوح  0ُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ٛهٝث٤ود ٓب رزوإ، ربه٣ـ اُل -1

0331  . ّ 

 ّ .  0383 – 0111كٝٗبُل ًٞارود، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ  – 8

 ، كاه اٌُزت ا٤ُ٘ٛٞخ . 0ٛبِٓزٕٞ ؿت ٝٛبهُٝل ثبٕٝ، أُغزٔغ االٍال٢ٓ ٝاُـوة، روعٔخ ٝكهاٍخ أؽٔل ا٣ِ، ط – 1

 ت المراجع العربي
 . 0310، أٌُزت االٍال٢ٓ،  8ػ٢ِ ؽَٕٞ، اُؼضٔب٤ٕٗٞ ٝاُجِوبٕ، ٛ -0

 ّ . ٤ٍ8111ل ٓؾٔل ا٤َُل ٓؾٔل، ربه٣ـ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ اُْ٘أح ٝاالىكٛبه، ٌٓزجخ ا٥كاة، اُوبٛوح ،  – 8

، ٣٘ب٣و أكاه،  ٤ٍٜ10َ كوط االٍزْوام اُوًٝ ْٗأرٚ ٝٓواؽِٚ اُزبه٣ق٤خ، ٓغِخ االٗٔبء اُؼوث٢ االَٗب٤ٗخ، ػلك  – 1

 ّ. 0321رٖله ػٖ ٓؼٜل االٗٔبء اُؼوث٢، ث٤وٝد 

ػجل اُجبه١ ٓؾٔل اُظبٛو، كُٝخ اُقالكخ اُؼضٔب٤ٗخ ظوٝف ْٗبرٜب ٝٓظبٛو ؽٚبهرٜب ٝػٞآَ ٍوٜٞٛب، عبٓغ  – 4

 اُل٤ّٞ.

 ّ. 8101، كاه اُج٤ْو ُِضوبكخ ٝاُؼِّٞ، ٖٓو  1ّ، ٛ 0444ٓؾٔل ٍبُْ اُو٤ّل١، اَُِطبٕ ٓؾٔل اُلبرؼ  – 4

 ّ. 8110، أٌُزت االٍال٢ٓ،  2، ط 1ٓغٔٞك ّبًو، اُزبه٣ـ االٍال٢ٓ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ، ٛ – 1

 ّ. 0311ٓؾٔل ًٔبٍ اُلٍٞه٢، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٝأَُبُخ اُْوه٤خ، كاه اُضوبكخ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و، اُوبٛوح  – 1

 ّ. 8112االهكٕ ،  -ٝاُزٞى٣غ، ػٔبٕ  ٤ٓٔٞٗخ ؽٔيح أُٖ٘ٞه١، ربه٣ـ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، كاه اُؾبٓل ُِْ٘و – 2

 ّ. 0331ٖٓطل٠ ػجل اٌُو٣ْ اُقط٤ت، ٓؼغْ أُٖطِؾبد ٝاالُوبة اُزبه٣ق٤خ، ٓإٍَخ اُوٍبُخ، ث٤وٝد  – 3

 ّ. 0333اُٖلٖبف أؽٔل أُو٢ٍ، اٍز٘جٍٞ ػجن اُزبه٣ـ هٝػخ اُؾٚبهح ، كاه االكبم اُؼوث٤خ، اُوبٛوح  – 01

اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، رؾو٤ن ؽَٖ ٣ٍٞلإ، كاه اثٖ ًض٤و ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ، اال٤ٓو ٤ٌّت أهٍالٕ، ربه٣ـ  – 00

 ّ. 8111كْٓن 

 

 


