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ادلل ّخص

عرفت الدكلة العثمانية على مر أزماهنا كحقباهتا ظهور شخصيات ف ّذة شهد ذلا التاريخ
حن كتها ك عبقريتها ك عظمة أعماذلا احلربية ك احلضارية منها .ك من بينها ،إف مل نقل
أمهها كاف السلطاف دمحم الثاين ،ادللقب ابلفاتح ،ك الذم بقدر ما صنع رلد السلطنة
العثمانية ،ك كسع من رقعتها سيما بفتوحاتو يف أكركاب الشرقية ك استيبلئو على عاصمة
اإلمرباطورية الركمانية البيزنطية ،اهنالت عليو أقبلـ ادلؤرخُت الغربيُت بسلسلة من الشبهات
ك االفًتاءات للتشكيك يف شخصيتو ،ك ضرب أبطاؿ األمة اإلسبلمية ،ك التنزيل أبعمالو
التارخيية منزلة احلضيض ،فما سر عظمة السلطاف الفاتح؟ ك ما أىم أعمالو؟ ك ما أثر
اصلازاتو؟
الكلمات ادلفتاحية :دمحم الثاين الفاتح  ،أعمالو احلربية  ،أعمالو احلضارية  ،ادلؤرخُت
الغربيُت.
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Abstract
The Ottoman Empire has witnessed the emergence of outstanding
personalities throughout its history .These personalities were known by
their experience, genius and the greatness of their works in civilization
and war. Among them, Sultan Mohamed the second, nicknamed the
Conqueror, who made the glory of the Ottoman Sultanate, extended its
territory, especially with his conquests in Eastern Europe and his seizure
of the capital of the Roman Byzantine Empire. He was a victim of
western historians’ series of suspicions and attempts to slander his
personality as well as that of the heroes of the Islamic nation, and
diminish their historical status. What is the secret of the greatness of the
conqueror Sultan? And what is his most important works? What is the
impact of his achievements?
Key words: Mohammed 2 nd, war works, civilization works, Western
historians.

: مدخل
ال خيلوا كتاب عن اتريخ العامل إالّ كذكرت سَتة كاحد من عظاـ سبلطُت الدكلة العثمانية
،كىذا دلكانتو اخلاصة يف التاريخ اإلسبلمي عرب القركف،كمحمد الثاين ادللقب ابلفاتح
كلدكره الفريد الذم قاـ بو يف إصلازه دلا عجز سابقوه من اخللفاء كالسبلطُت ادلسلمُت
كاليت،بفتحو لعاصمة اإلمرباطورية البيزنطية،طيلة مدة انىزت الثمانية قركف من الزمن
 كالذم ما كاف لو أف يتم على يديو لوال، كمل تبتسم إالّ لشخصيتو،استعسر دخلوىا
كاستفادتو من ذبارب،كتنظيماتو مع تبصره لوقائع األمور،كدقة زبطيطاتو،كحنكتو،إصراره
األكلُت شلن سبقوه يف حصارىا ليحظى إبصلازه التارخيي ىذا بشرؼ ربقي بشارة
.)ادلصطفى (صلى هللا عليو ك سلم
لقد كاف تناكلنا جلوانب مضيئة من شخصية السلطاف دمحم الثاين كسيلة أردانىا هبدؼ
 شلن كانت ذلا،إحياء سَتة بطل من أبطاؿ األمة اإلسبلمية ذك التأثَت الفعاؿ يف اترخيها
كالنهوض هبا يف سلتلف،كل اخلربة يف االحتكاـ إىل سنن هللا يف بناء صرح الدكلة العثمانية
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رلاالت احلياة من سياسية،كعسكرية،كاجتماعية،كاقتصادية،فدينية،كعلمية بسلسلة من
األعماؿ احلضارية القيمة ،انىيك عن قيمو كمبادئو اليت يشهد ذلا التاريخ.
كما رأينا يف حاجة القادة كاحلكاـ إليها لدراستها كفهمها كالسَت خبطاىا لتكوف نرباسا ك
منطلقا ذلم ،أمر تقتضيو الضركرة،كفوؽ كل ىذا كاف لكثرة الشبهات اليت ألصقت بو من
ادلؤرخُت الغربيُت لتشويو صورة الفتح العثماين ك قائده،ابلتأكيد على قبح صفاتو زلركا لنا
لتكسَت مثل تلك ادلزاعم كالتحامل الواردة عليو ،كىذا بتبياف حسن معامبلتو،كتفتح
آرائو،كعظمة أعمالو،كفتوحاتو ردا على كل من خولت لو نفسو ادلساس بعظمة كجبللة
الفتوحات العثمانية،كأمهيتها يف إعبلء كلمة اإلسبلـ يف بقاع عديدة من أكركاب الشرقية،
كاستكماؿ حركة اجلهاد اليت ضبل عاتقها سبلطُت آؿ عثماف يف الفًتة احلديثة.
دلثل ىذه األسباب كلغَتىا شلن تعذر لنا ذكرىا ،اندرجت مداخلتنا ادلوسومة" السلطان
دمحم الفاتح ....فاتح ومشيد عاصمة اإلسالم أبورواب"،كادلندرجة ضمن احملور اخلاص
ابلشخصيات التارخيية يف الفًتة احلديثة ،ك لقد سبحورت إشكاليتنا على النحو اآليت:
ما سر عظمة السلطان دمحم الثاين ؟ما أىم إجنازاتو ؟ وما أثرىا على العادلني اإلسالمي
واألورويب ؟كيف كان موقف العامل من فقدانو ؟ ما نظرة ادلؤرخني الغربيني منو؟
لئلجابة على كل ىذه التساؤالت ارأتينا تناكؿ شخصية الفاتح كأعمالو اجلليلة،ابعتمادان
على ادلنهج التارخيي الوصفي ادلبلئم لسرد جوانب كلوع السلطاف العثماين ،كما استعنّا
ابدلنهج التحليلي النقدم القائم على ربليل نتائج كانعكاسات الفتوحات اليت قادىا على
العادلُت اإلسبلمي كاألكركيب،مع نقد للمواقف ادلختلفة شلن أرخوا للدكلة العلية ،كألجل
ذلك استسهلنا مداخلتنا ابلتعريف بشخصية دمحم الثاين من مولده كنشأتو كصفاتو ،مث
تطرقنا إىل عرض أعمالو كفتوحاتو العسكرية مركزين على فتح عاصمة اخلبلفة اإلسبلمية
استانبوؿ كانعكاساتو،مث عرجنا على ذكر أعمالو احلضارية،بعدىا تطرقنا إىل عرض سلتلف
ادلواقف دلؤرخي الدكلة العثمانية زمن الفاتح ،فخاسبة ذيّلناىا جبملة من ادلصادر كادلراجع
كانت لنا عوان طيلة اصلاز مداخلتنا ىذه.
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أ-التعريف بشخصية جممد الفاتح:
 .1مولده ونشأتو:
ىو دمحم الثاين بن مراد الثاين بن دمحم األكؿ سابع سبلطُت آؿ عثماف ادللقب ابلفاتح ك أيب
اخلَتات(الصبليب.2006،ص ص ،)83:من مواليد  26رجب من عاـ  833ىجرية
ادلواف ؿ 20أفريل1429ـ أبدرنة،أين قضى فيها أايـ طفولتو األكىل جبوار كالده،كربت
رعايتو،كالذم أىتم بًتبيتو اجلسمية ك العقلية ك الدينية،بتدريبو على ركوب
اخليل،كالرماية،كادلبارزة ابلسيف،كما أقاـ لو معلما من خَتة أساتذة عصره،كىو ادلؤل أضبد
بن إمساعيل الكوراين،فدأب معو على تبلكة القرآف،بينما ترعرع يف كنف أمو األمَتة
النصرانية،كعلى حكاايت شعبها،فورث منها طيبتها،كسعة فكرىا،مثلما أخذ عن أبيو
الشجاعة ك الصرب،ك ادلعرفة أبمور احلرب،كاإلتقاف يف كضع خططها العسكرية،كحصار
النبوة
تشرب من ركح الدين اإلسبلمي،فدرس اترخيو من فًتة ّ
ادلدف،كقيادة العمليات،كما ّ
حىت عصره(فهمي.1993 ،ص ص .)32-31 :
فاؽ السلطاف الفاتح أقرانو يف كثَت من العلوـ اليت كاف يتلقاىا يف مدرسة األمراء،كتتلمذ
على أكرب الشيوخ معرفة ابلرايضيات،كاجلغرافيا،كالفلك،كالتاريخ،كما كاف مولعا بقراءة
سَت العظماء ك األبطاؿ كحياة القياصرة الكبار أمثاؿ أكغسطُت،ك قسطنطُت األكرب،ك
أعجب ابألسكندر ادلقدكين،كقرأ سَتة ثيمورلنك التتارم( فهمي،
.1993ص،): 34كما دأب الفاتح على مراسلة العلماء ك ادلثقفُت من األمراء منذ
توليتو إلمارة منغيسيا،فتوافد العلماء ك الشعراء ك الفنانُت إىل عاصمة ملكو من
فرس،كعرب ،ك التُت،ك (....فهمي.1993 ،ص .)35 :
خلف السلطاف دمحم الثاين كالده السلطاف مراد الثاين على العرش بعد كفاتو يف  16زلرـ
من عاـ  855ق ادلواف ؿ  18فرباير من عاـ  1451ـ،كىو شاب ال يتجاكز الثانية ك
العشرين ربيعا،بعد أف ككلت لو إمارة منغيسيا بغرب األانضوؿ،كبوفاة أخيو األكرب -
األمَت عبلء الدين ادلفاجئ عاـ 1444ـ -اعتلى بعدىا العرش ألكؿ مرة،بينما قرر كالده
االعتزاؿ يف بورصة،إالّ أنو ك بثورة اإلنكشارية عليو،مع انتشار الفوضى يف أركاف الدكلة،
قرر كالده السلطاف مراد الثاين العودة إىل العرش،فعمل على استتباب األمن هبا،بعدىا ك
على إثر كفاتو -ك دلا كاف الوريث الشرعي الوحيد -فقد تسلم مقاليد السلطنة ليقودىا
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ضلو اجملد الرفيع بسلسلة من الفتوحات،سبكن من خبلذلا من توسيع رقعتها يف أكركاب،ك
آسيا الصغرل بعد أف داـ حكمو ثبلثُت عاما(سيد رضواف.1986 ،ص .) 11 :
"كاف الفاتح مياال إىل الشعر دبوىبتو الفطرية ك طبيعتو الفنية ،إذ كاف يقرضو قرضا ابللغة
الًتكية ك الفارسية"(سيد رضواف،1986 ،ص،)14كبلغ كلعو بو حىت أنو كاف يف ببلطو
ضلو ثبلثُت شاعرا دبراتبهم الشهرية(سيد رضواف.1986،ص ،) 13:كما أشتهر
ابستدعاء أشهر الرسامُت اإليطاليُت منهم جنتيلي بليٍت ،كادلثّاؿ البندقي ابرثولوميو،ككاف
الذكاقة لركائع الفن،كتشجيع
بناءه جلامعو الشهَت أدلة ساطعة على طبيعة السلطاف ّ
أصحابو دكف تعصب أك ربامل ديٍت،كمذىيب أماـ سعة ثقافتو اللغوية ،إذ كاف معركؼ
عنو إتقانو للغات عديدة كاليواننية ،كالبلتينية،كالسبلفية،كالًتكية،كالعربية ،كالفارسية،كما
عرؼ عنو كلعو ابلًتصبة،حُت أمر بًتصبة كتاب بطليموس إىل اللغة العربية ،ككتاب بلواترخ
ادلتناكؿ حلياة مشاىَت الركماف إىل اللغة الًتكية(سيد رضواف.1986 ،ص .)14 :

-2صفاتو:
تصف ادلراجع التارخيية مورفولوجية السلطاف الفاتح كاأليت" لقد كاف قمحي اللوف ،متوسط الطوؿ،متُت
العضبلت،كثَت الثقة بنفسو،ذا صرب اثقب،كذكاء حاد،كمقدرة على ربمل ادلشاؽ،حيسن ركوب
اخليل،كاستعماؿ السبلح" أما عن مساتو العقلية "فقد كاف زلبا للتفوؽ،مياال للسيطرة ك الطموح،سريعا يف
فهم ادلواقف،حيسن معاجلة األمور،كثَت اليقظة،بعيد النظر،زلبا للعلماء ك رجاؿ األدب،حىت أنو ال زبلو
مائدتو من بعضهم،بل كاف جيد متعة يف مناقشتهم،كمساع نتاجهم ،كما كاف زلبا للفنوف،ذكاقا للموسيقى ك
الرسم ك األدب ك حفظ الشعر،مهتما بدراسة الفلك(سيد رضواف.1986 ،ص ، ) 37:إذ كانت جل
دراستو لتقومي نفسو،ك إصبلح عقلو،كفوؽ امتيازه الثقايف ك العسكرم ،فقد انؿ كفاية عظيمة يف
اإلدارة،كالقانوف،إبنشائو لدكلة عظيمة بعد أف قضى على دكلة كانت يف يوـ من األايـ ال تقهر ،فوطد دعائم
ادللك العثماين،كأكسبو النصر اخلارجي،ك قنّن القوانُت،كأشاع األمن ك الطمأنينة بُت شعبو من ادلسلمُت ك
النصارل(سيد رضواف.1986 ،ص .)38 :
كما كانت لو خربة يف شؤكف ادلالية،كربديد أمورىا بشكل دينع اإلسراؼ ك الًتؼ،كرّكز جهوده على
تنمية كتائب اجليش ك تنظيمها،كزايدة مرتبات اجلند،ك ربديث أسلحتهم،ك تطوير إدارة
األقاليم(الصبليب.2006،ص ،)83:بينما ذبلى حزمو عندما غلب على ظنو أف ىناؾ تقصَت أك
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تكاسل من جانب قائد األسطوؿ العثماين ابلطة أكغلي عند حصاره للقسطنطينية،إذ أرسل إليو
قائبل" :إما أف تستويل على ىذه السفن ك إما أف تغرقها،كإذ مل توف يف ذلك فبل ترجع إلينا"(
الصبليب.2006 ،ص ،)83:كدلا مل حيق القائد ما أمره بو حاكمو عزؿ،كعُت ضبزة ابشا خليفة لو
.
ّأما شجاعتو فقد ظهرت للعياف من خبلؿ خوضو ادلعارؾ بنفسو،كتصدره لقيادة اجليوش ،كمقاتلة
ذبسدت عدالتو يف معاملة ألىل الكتاب
األعداء بسيفو،كنداءاتو ادللهبة للحماس اإلسبلمي،بينما ّ
يتعرض
كف ما ّ
نصت عليو تعاليم الشريعة اإلسبلمية،دبنحو ذلم حرية شلارسة حقوقهم الدينية،إذ مل ّ
أحد من النصارل يف دكلتو زمن حكمو للظلم ك التعدم على حرمتو،بل أكرـ زعمائهم،كأحسن إىل
رؤسائهم،فكاف شعاره العدؿ أساس ادللك (أكؼ كوندكر،أكزتك.2009،ص ،) 21:ككانت
لرحابة صدره،كمساحتو ألصحاب العقائد ادلخالفة لعقيدتو أف ذبلتا يف قوؿ ادلؤرخ اإلصلليزم نورمن
قل فيها الفزع ك اإلرىاب إىل حد
دانييل":إف فًتة التوسع الًتكي كانت إحدل الفًتات اليت ّ
كبَت،كأف فكرة التسامح الديٍت يف العامل اإلسبلمي استعَتت من ادلمارسات اإلسبلمية"(سيد
رضواف.1986 ،ص ص ،)15-14 :كما قبل كتاب ادلؤرخ اليوانين قريتوبولوس ادلتضمن حلياة
الفاتح ابلرغم شلا فيو من بعض ادلطاعن عن سَتتو الشخصية.
كانت أىم كأجل الصفات من اليت ربلى هبا السلطاف الفاتح ىي عدـ االغًتار بقوة النفس،ككثرة
اجلند،كسعة السلطاف،إذ أنو عند دخولو للقسطنطينية نزؿ من صهوة جواده،كضبد هللا شاكرا على ما
أنعمو بو من نصر(ملزايتيك.1986،ص ،)21:كترحم على الشهداء،كسألو أف دينحهم الشرؼ ك
اجملد،كلشعبو الفخر ك الشكر(ملزايتيك.1986 ،ص ،)22:إذ أنّو أسند فضل انتصاراتو ك فتحو
العظيم إىل هللا تعاىل،فنهج لذلك لسانو ابحلمد ك الثناء دلواله الذم نصره ك أيده،فكاف دليل على
عم إديانو ابخلال العايل،كشلّا يشهد على عم إخبلصو لدينو ك عقيدتو،أشعاره اليت ازبذىا أداة

عز ك على) الصبليب.2006 ،ص ص ،)139:كما كاف قوم العزدية،ذا جرأة
دلناجاة مواله ّ
كإقداـ،ال يعًتؼ ابدلستحيل،ذك طموح ال حد لو إلنشاء إمرباطورية تضم الشرؽ كالغرب على غرار
إمرباطورية اإلسكندر الكبَت.
أما يف تواضعو اذباه العلماء ك رجاؿ الدين،كتب السيد توماس أرنولد أحد كبار ادلستشرقُت اإلصلليز
يف كتابو "اخلبلفة" قائبل" :إذا كاف أح د السبلطُت العثمانيُت شلن يستح جبدارة أف يطل عليو
أعظم لقب دينحو لو العامل اإلسبلمي ،فهو بدكف شك دمحم الثاين،بعد أف أسس عاصمة اإلمرباطورية
الًتكية يف القسطنطينية"(سيد رضواف.1986 ،ص ص ،)15-14 :كما أعد أكؿ سلطاف
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عثماين،كحاكم مسلم يطل عليو أىل أكركاب لقب السيد العظيم ،le grand seigneurكالذم
ظل يطل على سبلطُت آؿ عثماف شلن أتوا من بعده .بينما ظهرت صرامتو ك قساكتو على من يشم
ّ
فيهم رائحة الغدر ك الدسائس،كلو كاف من ادلقربُت إليو .فعندما ثبتت عنده مؤامرة كزيره األعظم
شم
خليل ابشا مع اإلمرباطور البيزنطي،عمد دمحم الفاتح إىل مصادرة أموالو،كسجنو يف أدرنة،كدلّا ّ
األاننية ك احلقد على قادتو مع اإلضرار دبصاحل الدكلة العليا عمد إىل استئصاؿ بعضهم.

ب-أعمالو العسكرية وفتوحاتو:
 .1فتح القسطنطينية:
كضع دمحم الفاتح نصب عينيو كصية كالده إلسباـ ما بدأه أجداده يف أكراب،بفتح العاصمة
البيزنطية،كربقي احللم الذم ال طادلا راكدا ادلسلمُت منذ فًته طويلة،إذ عمد إىل سلسلة من
االستعدادات لبناء قلعو ركمليلي حصار يف اجلانب األكريب يف أضي نقطة على مضي
البوسفور،فكانت ذلا من األمهية عند ربصينها (الصباغ.2013 ،ص )20:ك
(برككلماف.1965،ص ،)430:هبا ربكم يف عبور السفن من شرؽ ادلضي إىل غربو،مث عمد إىل
االىتماـ جبمع األسلحة كادلدافع اليت أكالىا اىتماما خاصا ،كما أىتم بتقوية األسطوؿ،كتزكيده
دبختلف السفن البلزمة دلهمتو اذلجومية حبرا (الرشيدم.2013 ،ص ،)90 :بعدىا عقد معاىدات
مع األعداء للتفرغ لعدكه البيزنطي ،فكما عقد معاىدة مع إمارة غلطة اجملاكرة دلدينة القسطنطينية
شرقا-الفاصلة بينهما القرف الذىيب-تسامل مع اجملر كالبندقية،مثّ كفّر ادلؤف كاألرزاؽ جليوشو ربسبا
لطوؿ مدة احلصار( .ركسينماف ،د ت ف.ص ،)603:ك(الطيار.2002،صص -11:
،)12ك(عبدالفتاح.1975 ،ص .) 656:
أما عن أسباب اىتمامو ابدلدينة،فذلك راجع دلوقعها الفريد بُت مدف العامل،عند ملتقى القارتُت
األسيوية ك األكركبية،زلاطة ابلبحار من ثبلث جهات فالبحر األسود مشاال،ك مضي البسفور
شرقا،كحبر مرمرة جنواب،ك قد ميّزىا هللا خبصوبة أراضيها،كقوة مناعتها ،مع شساعة ك أمن موانئها
سيما ميناء القرف الذىيب،زلل سبركز التجارة الربية ك البحرية(احلموم،د ت ف.ص ،)359:كعن أمهية
موقعها يقوؿ انبليوف " :لو كانت الدنيا شللكة كاحدة لكانت القسطنطينية أصلح ادلدف لتكوف
عاصمة ذلا"(الطيار.2002،ص ،)13:كما كثرة الغزكات عليها إالّ برىاف ساطع،ك حجة قاطعة
على أمهية ادلدينة،ك حصانة موقعها،إذ شهدت حصارا مرارا ك تكرارا (ماجد  ،د ت ف.
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ص ،)48:كبفتحها من قبل الفاتح أطل عليها اسم إسبلـ بوؿ ،أك دار اإلسبلـ ،أك دار
السعادة(القرشي ك آخركف ،د ت ف.ص .)368:
من األسباب اليت جعلت العاصمة البيزنطية صامدة دلثل تلك احملاكالت لفتحها نذكر منها حصانة
ادلدينة جغرافيا،إذ ربيطها البحار من ثبلث جهات،مث دلناعة أسوارىا،ك استعماؿ كسائل دفاعية قوية
كالنار اإلغريقية،كىو ما أىلك عتاد ك رجاؿ احلصار ،انىيك عن تفاين أىلها يف الدفاع ك ال ّذكذ
عنها أماـ مناخها البارد ،ك الذم حاؿ دكف ربمل ادلسلمُت ادلعتادين على حرارة مناخ موطنهم
األصلي،مث أنو كاف لعامل األمواج،ك التيارات البحرية،كالرايح كل األثر البالغ على حركة السفن ك
األساطيل اإلسبلمية ،انىيك عن طوؿ مدة احلصار،شلّا أثّر يف قلة اإلمدادات،كتسبّب يف

اجلوع،كضعف ادلقاكمة اليت أهنكت القول اإلسبلمية أماـ طوؿ ادلسافة اليت استغرقتها للوصوؿ إىل
ادلدينة،يضاؼ إىل ذلك سوء التدبَت،كالذم ذبلى يف سوء تطوي ادلدينة من كل اجلبهات.
كاف حملمد الفاتح أف حق بشارة ادلصطفى عليو السبلـ ،بفتح ادلدينة على يديو،فكاف نعم األمَت
الذم قاد نعم اجليش،كلعل أسباب الفتح نذكر:
 ضعف ال ّدكلة البيزنطية أماـ إصرار ك حنكة جيوش الفاتح ع ّدة ك عتادا لتحقي رغبة األجداد. ضباس العثمانيُت للتوسع على حساب غَتىم،ك نشر راية اإلسبلـ،كأتمُت حدكد دكلتهم أماـاحتضاف ادلدينة،كتشجيعها ألعداء الدكلة العثمانية،فكاف حصارىا ضركرة حتمية اقتضتها سياسة
الدكلة البيزنطية ادلعادية لئلسبلـ.
 األمهية اجليوسياسية للمدينة يف ضماف أمن الدكلة العثمانية،سيما بوصااي ج ّد دمحم الثاين السلطافعثماف بفتح ادلدينة،كاليت تناقلت أاب عن جد.
 سيطرة ادلدينة على طرؽ االتصاؿ بُت اجلزء األسيوم من الدكلة العثمانية ك جزءىا األكركيب،كرغبةىذه األخَتة يف أتمُت سيادهتا على حبر مرمرة على كجو اخلصوص،سيما ك أهنا ليس جبوارىا،كال
حبوزهتا أسطوؿ كفيل لو لتحقي ذلا الغاية ىذه،فكانت بذلك حجر عثرة لسلطنة آؿ عثماف لضماف
سيادهتا،كتوسعها يف اجلزء األكركيب أماـ ازدايد مساكمات السلطاف قسطنطُت حلمد الفاتح،كمطالبتو
إايه دبصاريف أخيو أكرخاف ك إالّ شجعو ك حرضو عليو بعد إمداده عتادا ك عدة ،لتهديده يف عرش
سلطتو.
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 أحواؿ ادلدينة السيئة ،ككثرة أعدائها،ك استنزاؼ مواردىا ك طاقاهتا أماـ حاالت الًتؼ ك البذخاليت انتهجها األابطرة.
بدأ احلصار العثماين للمدينة البيزنطية يف اليوـ السادس من أفريل من عاـ 1453ـ ،فرابطت
طوقت ادلدينة ّبرا كحبرا،كبقوات كثيفة
جيوشو على طوؿ امتداد األسوار الغربية ذلا،ف ّتم توزيعها بدقة،ك ّ
مل تعهدىا ّإابف احلمبلت السابقة،بينما كاف الوضع مغايرا للقوات البيزنطية القليلة العدد ك
الع ّدة،كاليت نقصها النظاـ،كاضلطّت معنوايهتا،ابلرغم من انضماـ عدد الأبس بو من ادلرتزقة اجلنويُت ك
البنادقة،بقيادة يوحنا يوستنيلي اجلنوم للنجدة،ك استجابة لنداءات قسطنطُت –يف الوقت الذم
أحجبت فيو كل من فرنسا ك بريطانيا ادلنهكتاف القول عن االستجابة جراء الصراع الطويل الذم
أفضى بضياع شلتلكات بريطانيا يف القارة ،يف كقت كانت فيو أدلانيا شلزقة غَت قادرة للوقوؼ على
قدميها –،اكتفى أىل ادلدينة أبسلحتهم النارية اإلغريقية .ك ابشتداد احلصار العثماين،كازدايد
صمود ادلدينة لو،سيما بوصوؿ اإلمدادات اجلنوية ذلا،أدرؾ الفاتح ضركرة ربطيم السلسلة احلديدية
ادلس ّدة لعبور سفنو،ك كصوذلا إىل ادليناء،لذلك ّقرر نقل جزءا من أسطولو إىل داخل ادليناء بطري الرب

من هناية غلطة اليت يرابط هبا اجلنويُت ك البنادقة،يف طري ادلرتفعات ك األدغاؿ،ككاف أف أتّ ذلك
خبطة زلكمة،ك هبا سيطر على القرف الذىيب،ك فتحت أكؿ ثغرة يف خط الدفاع البيزنطي.
جردت
أماـ طوؿ احلصار،كنفاذ ادلؤف،ضاؽ حاؿ ادلدينة أبىلها،كأهنكت قول ادلدافعُت البيزنطيُت،ك ّ
الكنائس من ذخائرىا لدفع أجور اجلنود أمبل يف مواصلة احلصار،ك أماـ تلك الوضعية راسل
السلطاف دمحم الفاتح اإلمرباطور البيزنطي بواسطة صهره إمساعيل بك عارضا عليو السبلـ ك
الذؿ كالدمار ابدلدينة،مقابل تعينو ملكا
االستسبلـ دكف قيد أك شرط،مع حقن دماء اجلانبُت ،كاتقاء ّ
على ادلورة،كمنح احلرية الكاملة دلن شاء الرحيل من أىل ادلدينة للوجهة ادلرغوبة فيها،مقابل ضماف
السبلـ دلن أراد اإلقامة هبا.
األماكن،ك ّ
دلا كاف رد اإلمرباطور سلبيا بعد استشارتو دلستشاريو الذين عزموا مواصلة الدفاع،حشد السلطاف
الفاتح كل قواه،كأعلن على ضركرة اذلجوـ برا ك حبرا،كما ح ّفز جنوده ابلغنائم ،ك ألقى خطبتو
كصاىم على عدـ إحلاؽ
موضحا فيها أمهية ادلدينة ك فتحها يف ربقي بشارة الرسوؿ(ص)،ك ّ
الكنائس ك ادلعابد ابألذل،كاتقاء القساكسة ك الضعفاء ك العجزة،كما زاده قوة مطاؼ علماء
ادلسلمُت يف معسكرات اجلنود األتراؾ حلثهم على اجلهاد يف سبيل هللا،كأقيمت االبتهاالت،بينما
ألقى اإلمرباطور البيزنطي يف جو قابلو ابليأس ،كالرعب خطبتو أحل فيها النصارل على مواصلة القتاؿ
يف سبيل النصرانية،كاليت معقلها دبملكة ادلدف،كعاصمة الدنيا ،القسطنطينية،مث ذىب إىل كنيسة أاي
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صوفيا (عناف.1997،ص )192:معلنا هبا توبتو،كيف29مام من عاـ 1453ـ ىاجم العثمانيوف
ادلدينة ّبرا ك حبرا،كنفذكا إليها من ابب سَت كوبرات،كقتل اإلمرباطور،كدبّت الفوضى ،ك دخل الفاتح
حوذلا إىل
ادلدينة،كدخل كنيستها مًتجبل عن جواده،كأمر بتبلكة القرآف من منربىا بعد أف ّ
طهرىا من سباثيلها ك صلباهنا ك صورىا ،مث غَت اسم
مسجد،كرفع اآلذاف من فوؽ قبلتها،كصلّى هبا،ك ّ

عُت للنّصارل بطريقا ليقوـ ابلشؤكف
ادلدينة،كاند ادلغادرين من سكاهنا ابلعودة إليها يف أماف ،ك ّ
الدينية كالقانونية ألىل الذمة كفقا لتعاليمهم النصرانية،كترؾ الكنائس زلل العبادة ذلم،كأمر إبصبلح
ادلدمرة من ادلدينة،مث عاد إىل أدرنة بعد أف أزبذ ادلدينة اجلديدة عاصمة للدكلة العثمانية.
األسوار ّ
ك ديكن إيعاز أسباب الفتح العثماين للقسطنطينية إىل عدة أسباب منها:
 اخلبلؼ الديٍت النصراين الذم حاؿ دكف توحيد الكنيستُت الشرقية ك الغربية ،شلا ترتّب عنو عدـاىتماـ البااب يف ركما دبساعدة قسطنطُت األكرب.
 كجود اخليانة من أىل جنوة ك البندقية ،كالذم كاف لصاحل العثمانيُتذبسدت قلّة االستعدادات يف قلة ادلؤف
 قلّة قوة البيزنطيُت مقارنة ابالستعدادات العثمانية،كلقد ّأماـ طوؿ فًتة احلصار من اجلانب البيزنطي.
 ّقوة األتراؾ ك تفوقهم ع ّدة ك عتادا.لقد قيلت أقواؿ عدة لبعض ادلؤرخُت احملدثُت الغربيُت حوؿ الطريقة اليت دخل هبا العثمانيُت ادلدينة
البيزنطية،إذ ذىب بعضهم كادلؤرخ النمساكم ىامر ،ك بَتز،كشبل نربجيو إىل القوؿ أبنو كاف يف مشاؿ
فلما
ابب أدرنة ابب صغَت خفي ال يرل يدعى ابب ا ّ
لرؾ ،كاف مهمبل أثناء احلصار ك أغفل إغبلقوّ ،
قاـ األتراؾ هبجومهم لباب أدرنة دلح بعض االنكشاريُت ىذا الباب فاقتحموه مندفعُت على
ط من شأف ادلسلمُت ك بطوالهتم يف فتح ادلدينة احلصينة طيلة
لعل القصد من ىذا القوؿ احل ّ
ادلدينة،ك ّ
تسع ك عشرين ضبلة لفتحها،كما كاف إشادة بقوة النصارل ك بطوالهتم( .عناف،
.1997ص .)197:
السماع دلثل ىذه األقاكيل تقودان للقوؿ ببطبلف مثل تلك األقواؿ ادلزعومة ،مث أنّو مل يرك من قبل
إ ّف ّ
ادلؤرخُت شلّن كانوا يف ادلدينة ّإابف حصارىا كفتحها ،كىي يف رلملها قصص أنفرد هبا ادلؤرخ دككاس
البعيد كل البعد عن ميداف ادلعركة ،كمل يشهد حوادث اذلجوـ ك القتاؿ هبا ،حىت ك إف كاف معاصرا
للفتح عن بعد.
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ادلتوحشُت،فما أف دخلوىا حىت
صور يف صورة الربابرة ّ
ّأما عن دخوؿ اجلنود العثمانيُت للمدينة ،فقد ّ
أمعنوا يف القتل كالنهب كالسلب ك التدمَت،فلم يرضبوا شيخا كبَتا،كال امرأة ضعيفة،كال طفبل
رضيعا،كاعتدكا على الراىبات ك الكنائس،كانتهكوا حرمات ادلق ّدسات عبلنية،كأحرقوا
الكتب،كحطّموا اآلاثر التارخيية ك نسبوا إىل الفاتح أمورا زبل ابلدين ك الشرؼ ىو منها برمء ،ك
ىي يف غالبيتها ركاايت نصرانية قادىا مؤرخوف بيزنطيوف.
كاف لسقوط القسطنطينية صدل يف العادلُت اإلسبلمي كالنصراين،كدكيو ىائل،ككقعو عظيم،كقد
أختلف أثره ك كقعو يف الغرب عنو يف الشرؽ،أما النصارل يف الغرب ،فقد صعقهم نبأ احلادث،ك
انتاهبم الشعور ابلفزع كالذؿ ك اخليبة ك الندـ،كأتّضح ذلم خطر ادلسلمُت،ك هتديداهتم للببلد األكركبية

النصرانية،كخشي األكركبيوف أف يكوف مثل ىذا االنتصار ما ىو إالّ بداية لتوغلهم يف أكركاب،فأخذكا
يتتبّعوف خطوات الفاتح ك ربركاتو بقل ك اىتماـ شديدين،كعظمت يف أعينهم أمهية ادلدينة ك
خطورهتا،كإفراطهم فيها ،ك زباذذلم عن نصرهتا،فأكجبت عليهم الدفاع عن دينهم ،كص ّد ادلسلمُت
من السيطرة على عاصمة النصرانية الشرقية.
عمت الفرحة كالبهجة،كشعر ادلسلموف أ ّف اإلسبلـ ال
بينما كاف أثره يف الشرؽ اإلسبلمي إجيابيا،إذ ّ

يعلى عليو،كال يقف يف كجهو أية قوة كجربكت ،مث أف الغلبة يف هناية األمر لئلسبلـ ،فأقيمت
الزينات كاالحتفاالت ابلعواصم اإلسبلمية قاطبة ،كشلّا نتج عن الفتح الكبَت على العادلُت اإلسبلمي
ّ
ك النصراين نذكر:
 ربقي احللم القدمي الذم لطادلا راكد خباطر رجاؿ اخلبلفة اإلسبلمية،كشغلوا بو حينا أايـ قوهتا كفتوىا،كعلّقوا عليها اآلماؿ،بدفع الفتوحات اإلسبلمية إىل قلب أكركاب النصرانية ،كىو ما تّ ربقيقو
ّ
بعد الفتح.
 لقد كاف لفتح ادلدينة غنما إقليميا كسياسيا ّتوج جبهودىم يف القضاء على الدكلة البيزنطية،كفسخاذلامة الفاصلة يف
أىم األحداث ّ
ذلم الطري إىل ببلد البلقاف ك أكركاب،مثّ أ ّف سقوط ادلدينة كاف من ّ
التّاريخ ذك األثر الواضح يف اذباه التطور البشرم ،إذا ازبذ من قبل ادلؤرخُت بداية للعصور احلديثة.
 بسقوط ادلدينة ،سقطت اإلمرباطورية الركمانية الشرقية يف يد العثمانيُت الذين نقلوا عاصمتهم منسبخض عن ذلك ازدىار ذبارهتم ك قوهتم البحرية
أدرنة إىل القسطنطينية،فصارت مرفأ ذباراي ذلم،ك ّ
حىت صاركا أقول دكلة حبرية يف ادلتوسط آنذاؾ ،ك هبا توغّلوا يف البلقاف،فاجتازكا الدانوب،كأسقطوا
أثينا يف يدىم عاـ1456ـ،ك استولوا على ادلورة ك الصرب ك اجلبل األسود ك ألبانيا،كاىتزت أكركاب
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التعم يف البحر ادلتوسط مه ّددة
الشرقية النصرانية ّبرا ك حبرا أماـ القوة العثمانية اليت أخذت يف ّ
سيادة ادلدف اإليطالية ،كما أف أتى القرف السادس عشر ادليبلدم حىت سب ّكنوا من بسط نفوذىم على
مناط شاسعة من أكركاب كاجملر،كركمانيا،كأجزاء من النمسا،حباصرىم الفاشل لفينا عامي 1529ـ
ك 1683ـ.
 ىجرة العلماء ك الفبلسفة النّصرانيوف إىل غرب أكركاب حاملُت معهم أنفس الكتب القددية،فانتشرت العلوـ هبا بُت القرنُت اخلامس عشر ك السادس عشر ادليبلديُت،كما ارتفعت أسعار ادلواد
ادلستوردة من الشرؽ كالشام ك التوابل أماـ استيبلء العثمانيُت على طرؽ التجارة ادلؤدية إىل
تسهل عليهم استَتاد سلع الشرؽ
أكركاب،كىو ما دفع ابألكركبيُت للبحث عن طرؽ ذبارية جديدة ّ
بدكف عناء العثمانيُت،كما كاف للفتح أف ح ّفز حركة الكشوؼ اجلغرافية األكركبية إابف القرف
اخلامس عشر ادليبلدم.
اىتزت أكركاب الشرقية بتج ّدد قول الشرؽ اإلسبلمي عدك أكركاب اللّدكد مع فقداف البابوية دلعقلها
 ّال ّديٍت ابلشرؽ.
 ّأدل سقوط القسطنطينية يف يد العثمانيُت إىل سقوط جنوه،كالبندقية،كسائر ادلدف اإليطالية أماـتوقف عظمتها التجارية مع القسطنطينية ك مصر ،ك بسقوط األكىل يف يد العثمانيُت فرضت على
ذبارهتا ضرائب ابىضة.
 كاف لسقوط ادلدينة البيزنطية بداية لظهور ادلسألة الشرقية على مسرح األحداث،كاليت اكتسبتطابعا دينيا يف إطار احلركب الصليبية ضد القوة اإلسبلمية بزعامة العثمانيُت ،بعدما أضحوا
بعاصمتهم اجلديدة مركز اإلشعاع الفكرم يف العامل،كأضحت دكلتهم من اإلمرباطورايت العظيمة
ذات اذليبة الدكلية،انلوا هبا فخرا.
ذبسدت بسلسلة من االنتصارات األخرل ،كانضماـ أقطار إىل
كاف لفتح ادلدينة ابدرة خَت ّالسلطنة اإلسبلمية ،فازدادت قوهتا العسكرية ،ك مارست سياسة التسامح الديٍت مع أىل الذمة
إلقامة شعائرىم الدينية ك ادلذىبية ،كضمنت حرية التصرؼ يف أمبلكهم.
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-2سلسلة فتوحاتو العسكرية :
كاف لفتح القسطنطينية عظيم األثر يف مصَت الدكلة العثمانية أبكركاب،بعد أف أضحت كريثة
اإلمرباطورية البيزنطية،كدلا كانت سيادة العثمانيُت أمسية على أجزاء من البلقافّ ،قرر دمحم الفاتح
ّ
إخضاع الصرب ابالستيبلء على معظم مدهنا سنة1455ـ،مثّ زحف على العاصمة اجملرية بلغراد يف
1456ـ زلاصرا إايىا إال انّو أخف يف االستيبلء عليها أماـ قوة األسطوؿ الصلييب ،ففشل
اذلجومُت األكؿ كالثّاين دكف ربقي مراده فيها .
الصرب إىل دكلتو عاـ1459ـ،فالبوسنة عاـ 1463ـ،كما أحل ابذلرسك
ضم ّ
سب ّكن السلطاف من ّ

إلشرافو على البحر األدرايتيكي،كانصرفت جهوده لبلىتماـ بفتح أثينا،ك جزيرة ادلورة ،فاجلزر
ليتم دخوذلا كلية يف كنف ال ّدكلة العليّة عاـ
األيونيةّ .
فأما أثينا فقد سب ّكن من ّ
ضمها عاـ 1456ـ ّ
عرج على
1459ـ،مث عمد إىل فتح جزر االجيو يف مضي ال ّدردنيل بُت 1455ـ1462 -ـ،ف ّ

أتخر فتحو ذلا إىل ما بعد 1467ـ ،أما عن األفبلؽ كالبغداف الركمانيُت،فقد ىزـ قوات
ألبانيا اليت ّ
األفبلؽ (كالشيا) عاـ 1462ـ،بينما فشل يف ىجومو على البغداف (مولدافيا ) عاـ 1476ـ بعد
أف قاد اذلجوـ عليها،كمل يتم للعثمانيُت بسط يدىم عليها إال زمن السلطاف اب يزيد الثاين عاـ
1488ـ .
بقيت بعض اجليوب ك اإلمارات جبنوب ك شرؽ أسيا الصغرل غَت خاضعة للسيادة العثمانية،كإمارة
طرابيزكف ادلسيحية كإمارة سينوب يف جنوب البحر األسود،كقد ّقرر الفاتح توجيو ضببلت إليها قصد
الصغرل،كبسط سيادتو على البحر
ليتم توحيد أسيا ّ
إخضاعها فكاف لو ذلك عاـ 1473ـ ّ ،
األسود اجلنويب،كالقضاء على الوجود اجلنوم على ساحل القرـ،لتدخل من جهتها شبو اجلزيرة
أبكملها يف سلطة الدكلة العثمانية بداية من سنة 1475ـ،ك هبا سبكن من س ّد األبواب أماـ النفوذ
ليظل حبَتة عثمانية بعد أف
الركسي إىل البحر األسود الواصل بُت الشرؽ األكسط ك ادلياه ال ّدافئة ّ ،
امت ّدت سيادهتا إىل حبر األكزكؼ ك شواطئ ركسيا اجلنوبية فأكرانيا .

الصاعدة إىل االستيبلء على بقااي ادلمتلكات البيزنطية يف حبر اإلجية،فقد
ّأما عن الصراع مع البندقية ّ
دخلت يف صراع مرير ض ّد ال ّدكلة العلية منذ1416ـ،كبسقوط القسطنطينية رضخت لدفع الغرامة
احلربية كدفع الرسوـ على بضائعها التجارية،بعد اتفاقو كدم مع الفاتح عاـ ،1454كأماـ سوء نيتها
ذبسد يف معارؾ حربية طاؿ أمدىا لسنوات طواؿ رضخت
دخلت يف صراع مرير منذ1463ـّ ،
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تعهدت
دبوجبها إىل صلح مهُت عاـ 1479ـ،زبلّت دبقتضاه على شلتلكاهتا يف حبر األدرايتيك،كما ّ
بضريبة مالية سنوية بغرض ضماف ح ذبارهتا يف األراضي العثمانية.
ببقاء ركدس ملجأ قراصنة البحر ادلسيحيُت ادله ّددين للتجارة العثمانية مع مصر ابسم فرساف
القديس يوحنا،ك ادلتّخذين من حبر االجيو ككرا ذلم ،عزـ الفاتح إرضاخها حبملة حبرية عاـ
1480ـ،إالّ أهنا استعصيت حلصانة قبلعها،ك مناعة موقعها،فعمد السلطاف بتكرار ضبلة حبرية اثنية

بقيادة أضبد كدؾ ابشا(سيدم رضواف .1997،ص .)60:فاحتل دبوجبها شواطئ إيطاليا ترنتو
1480ـ ،كابستعداده دلواصلة الزحف على العاصمة الركمانية ركما للدخوؿ يف األراضي اإليطالية،
فاجئ ادلوت دمحم الفاتح شلا حاؿ دكف التقدـ إىل إيطاليا .
ج-أعمالو احلضارية:
مل تكن عظمة السلطاف الفاتح لتظهر فقط قي جانب الفتوحات اليت قادىا،كيف السياسة البارعة اليت
خطاىا،بل دلسناىا من إنشائو حلضارة إسبلمية زاىرة ذبلت من خبلؿ منجزاتو احلضارية اذلامة،على
عكس أقوؿ بعض ادلؤرخُت ادلتعصبُت أمثاؿ ،Pjaque irennéالذم أنكر الدكر الرائد الذم
قاده األتراؾ العثمانيُت يف اجملاؿ احلضارم ،مؤكدا دكرىم البارز يف التدمَت للثقافة،بكوهنم جنود
زلاربُت،كىو رأم بعيد عن الدقة ك الصواب .إذ أف اتريخ األتراؾ ابلرغم من قيامو على أساس
احلركب ك التوسعات إالّ أهنم مل يكونوا على طراز الفيكينغ،أك القوط،أك اذلوف،ك التتار
الشرقيُت.ذلك أف تعاليم اإلسبلـ ى ّذبت نفوسهم قبل أف يربزكا فاربُت عظاـ على مسارح
أكركاب،فأضافوا إبسهاماهتم يف تشييد صرح احلضارة اإلسبلمية اليت كضع حجرىا الرسوؿ (ص)قبل
شبانية قركف حلت لتزدىر يف عواصم الشاـ،ك بغداد ،ك القاىرة ،ك قرطبة ،فاألستانة شاملة جملاالت
ع ّدة يف األدب،كالعلم،كالقانوف،كالًتصبة.

 التنظيمات اإلدارية والقانونية:
عادلت خربة السلطاف الفاتح يف األعماؿ احلربية مهارتو يف األعماؿ ادلدنية ،فإليو ينسب ترتيب
العايل(بك
الباب
بتسمية
ظهرت
جديدة،حىت
نظم
على
احلكومة
احملامي.1981،ص ،)177:كأنشأ ذلا ديواان من أربعة أركاف،جيتمع رجالو يف القصر السلطاف قبل
ظهر كل يوـ ابستثناء أايـ العطل الرمسية،ك كاف يتشكل من الوزير األعظم ،كزراء القبّة ،قضاة
العسكر،كقاضي استانبوؿ،كأغا االنكشاريةػ،كبعض كبار رجاؿ الدكلة(فهمي.1993 ،ص .)152:
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لقد ككلت للديواف مهمة اإلنصاؼ ك إحبلؿ احل ،كتصدر قراراتو من قضاة إسطنبوؿ ،أما عن مهاـ
الديواف فتتلخص يف دراسة ادلواضيع ادلدنية اذلامة،أماـ استقبللية ك حرية القضاة .مث قاـ بتقنُت
ال ّشرع،بتشكيل جلنة اختارىا بنفسو بدقة ،كسب ّعن من كبار العلماء ،ككضع قانوف انمة كدستور حلكم
مكوان من ثبلثة أبواب ،منها ما ينظّم مناصب ادلوظفُت،كبعض التقاليد اخلاصة ابلتشريفات
دكلتوّ ،
نص على جعل الدكلة حكومة إسبلمية.
أقر العقوابت ك الغرامات،ك ّ
ك االحتفاالت السلطانية ،كما ّ
ت نظّم جهازىا اإلدارم ،فبعد السلطاف صلد الصدر األعظم،ك معو أربعة كزراء مساعدين لو ،بينما
يقود اجليوش،ك يًتأس الديواف الصدر األعظم.

كما أبقى السلطاف الفاتح على النظاـ اإلدارم السائد حلكم الوالايت أايـ أسبلفو ،مع إجراء بعض
تقسم إىل كالايت كربل ربت
التعديبلت الطّفيفة عليو،ك ادلتناسبة ك عصر دكلتو،إذ كانت الدكلة ّ
حكم أمَت األمراء ابسم البكلربك،مثّ إىل كالايت صغَتة ربت حكم أمَت اللواء ابسم ساصل
يهتم اف ابألعماؿ ادلدنية ك العسكرية معا ،بينما ترؾ لبعض اإلمارات االستقبلؿ
بك،ككبلمها ّ
مهمة توليتو أمورىا،مع إعبلف توليتهم ،ك تبعيتهم للسلطاف ،ك تلبية الدعوة
الداخلي،كألمرائها ّ
للجهاد كلما اقتضى ألمر.
سن السلطاف الفاتح كل ما يتطلّبو كياف الدكلة،كأرسى أسسها بدرجة يضمن ذلا السبلمة األمن
ّ
داخليا ك خارجيا،من خبلؿ صبلة من القوانُت اليت سعى هبا لتنظيم شؤكف اإلدارة الداخلية ،كربديد
اختصاصات كبار رجاؿ الدكلة ،كتقاليد ك مراسيم ك تشريفات ل ّقب من أجلها

ابلقانوين(فهمي.1993،ص ،)151:كاستحدث لذلك تشكيبلت فاتت هبا الدكلة كبار الدكؿ
ادلعاصرة ذلا،كأضحت هبا منوذجا حيتذل هبا،مستفيدا بذلك من كل الظركؼ احمليطة بو ،مستلهما
من كل احلضارات اليت سبقت دكلتو.

 اىتمامو ابلتعليم والعلوم:
مل تكن عناية السلطاف ابلعلم ك الثقافة أقل شأان من عنايتو ابجلوانب السياسية ك العسكرية،سيما
احلركب ك الفتوحات منها ،فقد كاف احًتامو للعلماء،ك رجاؿ الدين شديدا ،لذلك عمل جاىدا
جلعل دكلتو موطنا للعلم،كرلمعا للعلماء ك الشعراء ،كمركزا للعدالة،فبفتح القسطنطينية اتّسعت
الببلد،كتباينت ادلوضوعات بتباين قوميات الدكلة ،ك أقتضى هبا مضاعفة العناية ابلتعليم
كالقضاء،لذلك أنشا مؤسسة علمية كربل يف العاصمة اجلديدة،أككل إليها مهمة تكوين العلماء
ادلتبح رين يف العلوـ سيما الدينية منها،كاستقدـ ذلذا الغرض كبار العلماء ك األساتذة اإلسبلمية
ّ
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فتخرج على أيديهم علماء ،كفقهاء ،كرجاؿ فن ك أدب ،كما
األخرل،كأغراىم ابلتكرمي ك األنعاـّ ،
كىل عليها خاسرك ،ك قصدىا الطبلب،كما نظّم مراحل التعليم ابدلدارس
أنشأ مدرسة أاي صوفيا ك ّ
أىتم دبجملها سيما يف ادلرحلة األكىل ،إذ كانت تدرس فيها مبادئ
اليت ضبلت امسو يف أربع مراحل ّ
العلوـ  ،ك الرايضية ،ك الطبيعية عبلكة على االىتماـ ابلقرآف ك تبلكتو.
عند إسباـ ادلراحل األربعة بنجاح ،خيوؿ للمتعلم االلتحاؽ دبدارس الصحن اليت أنشأىا ،ك اليت تع ّد
تتكوف من ادلدارس الثماين ادلبنية حوؿ جامع الفتح ،كجبوارىا توجد
دبثابة جامعات علمية كربل ّ
ادلدارس ادلوصلة للصحن،ك ىي شباف ربت اسم مدارس التتمة (فهمي.1993 ،ص ،) 158:كما
طبلب
لتمرف ّ
أنشأ جبوارىا مطعما خَتاي،كمستشفى كامل ادلع ّدات ،كاف دبثابة مستشفى تعليمي ّ
الطّب فيو أسرار ادلهنة،كعبلكة على هتذيبو للمناىج،كتطويرىا،فقد أنشأ األكقاؼ على
ادلدارس،كنظّمها،كرتبها،ككضع نظاـ االمتحاانت،كأكصى دبجانية التعليم،كأىتم دبساكن
الطلبة،كمنحهم راتبا شهراي (الصبليب.2006 ،ص .)142:

 اإلنشاء والعمران:
أكىل الفاتح أمهية ابلغة حلركة اإلنشاء ك التعمَت،كقد ذبلّت يف سلسلة ادلباين الفخمة ،ك
الطرؽ،كاجلسور اليت أنشأت يف عهده،كما خص القسطنطينية أبعظم قسط من العناية ك االىتماـ،
عُت زلافظا ذلا عهد إليو مهمة اإلشراؼ على تعمَتىا،كزبطيطها من جديد،كإعادة
فبدخولو ذلا ّ
أسوارىا احمليطة هبا،كاحملطّمة خبلؿ حصاره ذلا،كما بٌت عند طرفها اجلنويب الغريب إىل جانب حبر
مرمرة قلعة األبراج السبعة ( يدم قولو) ،ك أنشأ هبا أحواضا لبناء السفن،كترساانت إلنتاج األسلحة
مقرا للوزارة
ك الذخائر احلربية هبا،كما بٌت قصرا كسط ادلدينة عاـ 1454ـ،أضحى فيما بعد ّ
مقر إقامتو لو ابدلدينة،كبعد إحدل عشر سنة بٌت قصرا جديدا ليكوف مقرا للحكومة
احلربية ،أزبذ ّ
عرؼ ابسم سرام طوب (سيد رضواف.1986 ،ص ص .)74-72 :

كما عرؼ بتشييده جلامعو الكبَت يف قلب العاصمة،كالذم ضبل امسو (جامع الفاتح) عاـ
875ق1470/ـ،بعد أف شيّد ضرحيا على قرب الصحايب اجلليل أيب أيوب األنصارم،ك جانبو جبامع
عاـ1458ـ،كجامع الشيخ البخارم جبانب ابب أدرنّة،ك جامع اإلنكشارية (أكرطي جامعي)،ك
جامع كوتشك أاي صوفيا (جامع اايصوفيا الصغَت) على حبر مرمرة ،ك جامع زيرؾ على القرف
الذىيب،حىت أضحت مدينة القسطنطينية مدينة اجلوامع ادلمتازة يف العامل اإلسبلمي(سيد
رضواف .1986،ص  )76:كلقد أككل إىل بعض ادلهندسُت ادلعماريُت من غَت ادلسلمُت مه ّمة
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تشييد بعض األبنية كادلهندس ادلعمارم كريستوبوؿ ،فأجازه حبارة مسيحية لتكوف ملكا لو ك لذريتو
شجع الوافدين من التجار ك أصحاب رؤكس األمواؿ ،كما بعث إىل ّكالتو ابألانضوؿ،
من بعده،ك ّ
ك الركمللي طالبا إايىم إرساؿ صباعات إلسكاف ادلدينة بعد أف ىيّأ ذلم فيها كسائل العيش ك احلياة
عامة،ك أدخل احلياة إليها عرب القناطر راغبا منو
من ضبامات عامة ،كأسواؽ،كزلبلت ذبارية،كحدائ ّ
يف جعل ادلدينة أصبل عواصم العامل ،ك حاضرة العلوـ ك الفنوف.
لقد كاف حملمد الفاتح الشأف ك الدكر الكبَتين ألف تصل مدينة القسطنطينية إىل ادلكانة اليت
حضيت هبا يف زمنو ،جبعلها عاصمة للدكلة العثمانية دبقتضى قراره،فأضحت دبوجبو مركزا للسياسة
العادلية ،كزلورا ذلا(فهمي.1993 ،ص .)164:

 اجليش و البحرية:
انصب اىتماـ السلطاف الفاتح على اجليش،كأكاله عنايتو اخلاصة بو،ابعتباره أساس الدكلة،كعماد
ّ
ّقوهتا،فأعتٍت إبعادة تنظيمو ك قيادتو،ككاف لكل فرقة قائد مسي ابألغا ،ك جعل ألغا اإلنكشارية
أحقية التق ّدـ على بقية القواد اآلخرين ،يتلقى أكامره من الصدر األعظم،كما أنشأ لقب أمَت
البحر(قبوداف ابشا) قصد تنظيم األسطوؿ من قواد ،ك ضباط ،ك حبّارة.
دعم أبو اخلَتات اصلازاتو العسكرية إبنشاء دكر للصناعة العسكرية لسد حاجات اجليش من
ّ
مبلبس ،كسركج،كدركع ،كمصانع ذخَتة ك أسلحة،ك أقاـ القبلع ك احلصوف يف ادلواقع العسكرية
ختص يف حفر األلغاـ ك
ادلهمة،كنظّم اجليش من فرساف،ك مشاة،ك مدفعية،كأنشأ ّ
صف اللغمجية ادل ّ
كوف جامعة عسكرية لتكوين
األنفاؽ،ك ّ
عُت السقاؤكف(فهمي.1993 ،ص ،)161:كما ّ
السلطاين ربت اسم أندركف مهايوف ،إلعداد اجليش
ادلهندسُت،كاألطباء،كالبيطريُت داخل القصر ّ
ابلفنيُت ادلختصُت.

د-وفاة السلطان الفاتح وموقف العامل منها:
بعد حكم داـ إحدل ك ثبلثُت عاما ،ح ّق فيها من جساـ األعماؿ الشيء الكثَت  ،ك ما عجز
غَت رلرل اتريخ العامل كلو ،جاء األجل ليأخذه
سابقوه،كفتح بو عهدا جديدا يف العامل اإلسبلميّ ،
كسط جيشو يف اخلامس من ربيع األكؿ من عاـ 886ق ادلواف ؿ 3مام 1481ـ يف
سن احلادية ك اخلمسُت من عمره بعد كعكة انتابتو ،فاشتد بو ادلرض،ك ىو على
أسكدار،كىو يف ّ
أىبة اخلركج جبيشو إىل حرب جديدة ردبا كانت كجهتها إيطاليا،ك دفن يف جامعو ادلشيّد ابمسو يف
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عم العزاء ك الراثء أقطار العامل اإلسبلمي لفقداهنا
القسطنطينية،فبكاه شعبو ك ادلسلموف قاطبة ،ك ّ
سيفا من سيوؼ هللا ادلسلولة يف نشر اإلسبلـ،بينما قامت مظاىر الفرح يف أكركاب كلها،كأقيمت
األفراح يف عواصمها،ك ّأديت الصلوات يف ركما ك كنائسها أبمر من البااب،ك ّأزبذ من يوـ كفاتو عيدا،ك
تن ّفست جيوش ك أىايل أكركاب الصعداء ،ك عمت ادلواكب ربوب الشوارع أبانشيد النصر ،ك الفرح
،ك طلقات ادلدافع طيلة ثبلثة أايـ.
كاف الفاتح من زمرة القادة العسكرية الذين عرفتهم الدكلة اإلسبلمية،كما كاف سيد
لعل مثل تلك الصفات
ادلفتيُت،كصاحب ذكؽ أديب رفيع،جامعا كماؿ الرجولة ،كمظاىر العظمة ،ك ّ
صبلها يف كصيتو البنو ،كاليت كاف مضموهنا العدؿ،ك الصلح،ك الرضبة،كضباية الرعية،كالعمل على نشر
الدين اإلسبلمي،كاالىتماـ أبمره،ك دبعتنقيو،ك االبتعاد عن البدع ،كتعظيم اجلهاد،كاحلرص على أمواؿ
الرعية،كاألرامل،كادلعوزين،كادلستحقُت،كتعظيم العلماء ،ك عدـ االعتزاز ابجلنود ك ادلاؿ ،ك جعل
الدين غايتو ،ك اذلداية منهجو.

ه موقف ادلؤرخني من الدولة العثمانية زمن الفاتح:
من ادلؤرخُت ادلسلمُت شلّن رباملوا على الدكلة العثمانية ،نذكر ادلؤرخ ادلصرم دمحم عبد هللا
عناف،كالذم كانت لو نظرة حقودة على التاريخ العثماين،كىذا بتشبيهو إمرباطورية الفاتح إبمرباطورية
جينكيزخاف ك تيمورلنك،رلاراي بذلك لكل ما قيل من ادلؤرخُت األكركبيُت ادلتعصبُت أمثاؿ كنب،
ىامر ،بيورم ،موردسباف،كالذين كانوا منبعا لو استقى منو معلوماتو ،مدفوعا بكراىية ال نظَت ذلا
لؤلتراؾ،متجاىبل حلقائ اترخيية عنهم،كفضلهم يف إنشاء حضارة إسبلمية،ك ىو يف ذلك نوع من
ألدؿ
الزيف ك ادلغالطة،كنكراف جلميل أمة،ك ألفضاذلا على اإلسبلـ ك أمتو،ك على البشرية صبعاء،ك ّ
على زيفو ما قالو الباحث األمَت شكيب أرسبلف يف هناية كبلمو عن فتح القسطنطينية ،بذكره لآلاثر
العثمانية هبا قائبل "بعد أتمبلتو يف فضل السبلطُت العثمانيُت الذين أثّركا آباثرىم العظيمة ،ك فيها
ضموا إليها فتوحات أشاد الزماف بذكرىا ،كارتعدت ذلم الدكؿ
ذلم فخرا يف الدنيا،ك أجرا يف اآلخرةّ ،
األكركبية أبصبعها إالّ ادلكابر اجلاحد احملاكؿ للتسًت على نور الشمس بيده ،إالّ أف التاريخ شاىد
أمُت ال يكذب أىلو"(شكيب1392 ،ق.ص . )237:
مؤرخ الدكلة العثمانية يف القرف19ـ،
شلّا نذكره يف ّ
ادلؤرخُت األكركبيُت حملمد الفاتح ،ما قالو ّ
تعصب ّ
السيد إدكارد كريزم يف كتابو اتريخ العثمانيُت الًتؾ،كالذم كصف فيو فتوحات الفاتح ابدلوضوع
ّ
الكريو،ككذلك الشأف للمؤرخ الفرنسي  Guilletإابف القرف 17ـ ،بكتابو ادلؤلف عن حياة
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السلطاف دمحم الفاتح كأىداه إىل لويس  14إذ قاؿ يف مقدمتو" :إذ يسأؿ هللا لفرنسا طوؿ البقاء،كأف
الرب أف ال يظهر مرة أخرل على كجو األرض
السؤدد كالقوة ك السعادة ،كيرجو من ّ
يهب ذلا اجملد ك ّ
حاكم كالسلطاف دمحم الفاتح ،فقد كاف حكمو ببلء،كنكسة على النصارل ك النصرانية ،ىذا ما جيب
أف يتمناه دكما بدكف انقطاع ليس الفرنسيوف كحدىم ،بل صبيع الشعوب النصرانية
األخرل"(الرشيدم.2013،ص .)423:
بينما عمد كل من ادلؤرخ اإلصلليزم إدكارد شيربد كريسي يف كتابو اتريخ العثمانيُت األتراؾ ،ك كذا
ادلوسوعة األمريكية ادلطبوعة عاـ  1980إىل تشويو صورة الفاتح ،ك إظهار صفاتو اليت كصفوىا
ابلقبح،حُت ا ّهتمو ابسًتقاؽ السلطاف الفاتح لنصارل القسطنطينية،كسياقهم إىل أسواؽ الرقي يف
أدرنة حيث ت بيعهم ىناؾ ،يف كقت أكصى فيو جنوده حبسن معاملة األسَت ك الرف بو ،ك افتدل
عددىا ىائل من األسرل من مالو اخلاص ،ك أجتمع ابألساقفة مهدأ من ركعهم ،ك أمنهم على
عقائدىم ك شرائعهم.

بدل رأم ادلؤرخ الفرنسي الشهَت فولتَت إابف القرف الثامن عشر سلالفا لكل ما قيل يف ح الفاتح،
بتأكيده دلعاملة األتراؾ للنصارل ابحلسٌت سواء يف القسطنطينية أك اليوانف أك البلقاف يف جو األمن
ك الطمأنينة ،ذلك أنو يف الوقت الذم مل حيرص النصارل أف يكوف للمسلمُت مسجدا  ،مسح
األتراؾ لليواننيُت ادلقهورين أبف تكوف ذلم كنائس ربت مراقبة ح ّكامهم،كقد قاؿ ادلؤرخ اإلصلليزم
اللورد كتوف يف معيشة ادلسيحيُت يف البلقاف "أهنم راضُت مطمئنُت يف ببلدىم يف عهد الفاتح ك
بعده ،كتّ تفضيلهم عن البلتُت أك النصارل التابعُت للبااب" (سيد رضواف.1986،ص ص - 93:
، )95مث أشاد دبعاملة الفاتح لبطري القسطنطينية عند انتخابو بكل مظاىر التبجيل ك االحًتاـ.
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اخلامتة:
كسعوا من خريطة اإلسبلـ
فقدت األمة اإلسبلمية بوفاة الفاتح كاحد من أعظم رجالتها شلن ّ
،كأدخلو إىل عاصمة اإلمرباطورية الركمانية الشرقية ،فاليوانف ،ك أككرانيا الركسية مه ّددا بذلك
البابويتُت يف عواصمهما ،ك اجليوش األكركبية يف بسالتها ،ك صمودىا ،ك يكفيو فخرا أنو حق
بشارة الرسوؿ(ص) فيما فشل فيها خلفاء ،ك سبلطُت شلّن سبقوه ،فدانت لو أكركاب ،كأجزاء من
أسيا،ك البشرية قاطبة.
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