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Abstract 

Serbia is located at the crossroads of a historical European road, as it was a buffer zone 

between East and West represented by two empires, the Ottoman Empire, the Austrian 

Empire, and it was a battlefield in favor of the great powers. The Austrians in particular, 

and that their control over it took place after several attempts in the year 1450 AD. It 

became clear through research that Serbia is an agricultural country primarily dependent 

on agriculture and animal husbandry, and the Ottomans imposed taxes on them. As for 

education in Serbia, it was primitive and within the church only, and that the law used It is 

the law of Dushan and the teachings of the church in addition to some Ottoman laws. The 

national spirit grew to obtain independence among the Serbs after they were exhausted by 

taxes, the treatment of the Janissaries, and their domination, in addition to many of the 

reasons that prompted them to revolt and demand independence, which eventually led to 

the Serbian revolution in 1804 AD. 
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ي حتى عام 
ي رصبيا تحت وجود الحكم العثمان 

 
 م 4081األحوال العامة ف

 

  عباس دمحم جميل االغا

 إلعرإق، مديرية تربية نينوى ،د م. 

 ايمان حميد كاظم

 إلعرإق، مديرية تربية بإبل م.م،

 

 الملخص

ق طريق  ق وإلغرب إلمتمثلة ب أورب   تقع رصبيإ عىل مفتر ن إلشر   فقد كإنت منطقة عإزلة بي 
إطور تإريخن ن أمت   ،يتي 

إطور إل  إطور إل ، ية إلعثمإنيةمت  ومن خالل إلبحث  ،إلنمسإوية، وقد كإنت سإحة معركة لصإلح إلقوى إلعظىم يةمت 

إطور بصورة عإمة وإل  أوربإ بإلنسبة للدولة إلعثمإنية كونهإ تعتت  بوإبة إلدولة إلعثمإنية نحو  الحظنإ أهمية رصبيإ ية مت 

إتضح من خالل إلبحث أن رصبيإ  ،م٠٥٤١عإم   وإن سيطرتهم عليهإ تمت بعد عدة محإوالت ،إلنمسإوية بصورة خإصة

عتمد عىل إلررإعة وتربية إلحيوإنإتإلوىلبلد زرإع  بإلدرجة  إئب ، مع ن عليهم رصن   رصبيإ  ،وقد فرض إلعثمإنيي 
أمإ إلتعليم فن

  ودإخل إلكنيسة فقط
بعض ؤىل  اضإفةوأن إلقإنون إلمستخدم هو قإنون دوشإن وتعإليم إلكنيسة بإل  ،فقد كإن بدإب 

ن إ إئب ومعإملة  ،لعثمإنيةإلقوإني  ن بعد أن إنهكتهم إلرصن نمت إلروح إلقومية للحصول عىل إالستقالل عند إلرصبيي 

  دفعتهمؤىل  اضإفةإالنكشإرية وتسلطهم بإل 
ؤىل  إلثورة وإلمطإلبة بإالستقالل إلمر إلذي أدىؤىل  إلعديد من إلسبإب إلتر

 .م٠٠١٥نهإية إلمطإف بقيإم إلثورة إلرصبية عإم 

 .رصبيإ، إلدولة إلعثمإنية، روسيإ، قإنون دوشإن : الكلمات المفتاحية

 

 :مقدمة

ق طريق  ق وإلغرب إلمتمثلة  أورب   تقع رصبيإ عىل مفتر ن إلشر   فقد كإنت منطقة عإزلة بي 
تإريخن

إطور ب ، إل أمت  ن إطور يتي  إطور ية إلعثمإنية، إل مت   إلنمسإوية، وقد كإنت سإحة معركة لصإلح إلقوى إلعظىم.  يةمت 

  عإم 
، 0541اضّمت إلدولة إلعثمإنية رصبيإ فن ، إختفت إلممإلك إلرصبية بحلول منتصف إلقرن إلسإدس عشر

  إلبلقإن كإنت 
فقد مرقتهإ إلعدإءإت إلدإخلية وسيطرت عليهإ إلدولة إلعثمإنية فرصبيإ تلك إلوالية إلعثمإنية فن

ن بسبب تمردإتهإ إلمستمرة وتدخل إلدول إل خإرجية وتحريضهم لهإ ودعمهم كروسيإ محط إهتمإم إلعثمإنيي 

 ، كإنت إلتمردإت مستمرة. 0544وبريطإنيإ، فمنذ إالنضمإم إلرصب   للدولة إلعثمإنية عإم 

  رصبيإ تحت وجود إلحكم  
  اضوء ذلك جإء إختيإرنإ لهذإ للبحث تحت عنوإن )إلحوإل إلعإمة فن

فن

  حتر عإم 
 م(.  0315إلعثمإبن
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نبذة  تحت عنوإن إلولجإء إلمحور  مقدمة وثالثة محإور وخإتمة،ىل ؤ إقتضت طبيعة إلبحث إن يقسم 

ن تطرق إلمحور  تاريخية وجغرافية عن رصبيا   حي 
إستعراضت من خالله نبذة تإريخية وجغرإفية عن رصبيإ، فن

  
التمردات ، وتنإول إلمحور إلثإلث عن 4081الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسة حتى عام ؤىل  إلثإبن

  توصلنإ  ،4081بية حتى عام الص 
  خإتمة إلبحث.  ؤليهإ وجإءت إلخإتمة بأهم إالستنتإجإت إلتر

 فن

 

 نبذة تاريخية وجغرافية عن رصبيا :األولالمحور 

ق أوروبإ       جنوب شر
 فن
ً
إلجرء إلشمإىل  إلغرب    يهإ تقع اضمنأرإاض٪ من  31حيث أن  ،تقع رصبيإ جغرإفيإ

ق من شبه جزيرة إلبلقإن )   جنوب شر
  إل أطلقوقد  أوربإ ه  جزيرة تقع فن

  عليهإ هذإ إالسم إلجغرإفن
عإم   أ.زيونلمإبن

  إلمكإن إلعإىل   م نسبة0314
  تعتن

  يطلق عليهإ إلبلقإن وإلتر
( وإلجرء ؤىل سلسلة إلجبإل إلعإلية إلموجودة فيهإ وإلتر

  من 
فر قية وإلغربيةوتعتت  من دول إلبحر إلبيض إلمتوسط رصب ،أوربإ إلجنوب   إلشر ق طرق إلشر  يإ تقف عىل مفتر

ة إلجبإل وإلمرتفعإت فيهإ ) و تعد رصبيإ  ( .PAVLOVIĆ ،7102 ،0منطقة جبلية بشكل عإم بسبب كتر

  منطقة إلشمإل
 تمتإز إلجغرإفية إلرصبية بتضإريسهإ شديدة إلتنوع حيث توجد إلسهول إلخصبة فن

ق ودة شتإًء وحإر  ،وإلسالسل إلجبلية من إلشر وال تمتلك رصبيإ منفذ بحري إالمر إلذي جعله منإخهإ شديد إلت 

 
ً
ودة وبقية منإطقهإ إلمعتدلة )غدير،  ،صيفإ ن منإطقهإ إلشمإلية شديدة إلت   (.01، 7105حيث يختلف منإخهإ بي 

ن  -بلغرإد    ممتإز بفضل إلموقع عند إلتقإء نهرين دوليي 
إلدإنوب تتمتع عإصمة رصبيإ بموقع جغرإفن

 موطن إلنبإتإت إلغنية للغإية ،وإلسإفإ وبإلقرب من إلتالل إلمحيطة

 (DRAZIC ،7105 ،41وتحيط بهإ مجموعة من إلدول فيحيط ،)  ق رومإنيإ  ،من إلشمإل إلمجر ومن إلشر

تهإ تبلغ مسإح ،ومن إلغرب كروإتيإ وإلبوسنة وإلهرسك وإلجبل إالسود  ،ومن إلجنوب كوسوفو ومقدونيإ  ،وبلغإريإ 

 ( 02-01، 7177( كيلو متر مرب  ع )خإلد، 10،،33)

  إلبلقإن
ق إلغرب حيث موقعهإ فن ق وشر  مإ بأنهإ "غرب إلشر

ً
ق طريق أوروب    ،توصف رصبيإ غإلبإ

عند مفتر

  
ق وإلغرب إل  كإن لهإ دورهإ كمنطقة  ،تإريخن ن إلشر إطور حدودية أو منطقة عإزلة بي  وه  ية إلرومإنية )مت 

إطور  ة ت يةأمت    كبت 
  عإمأوربإ أسست فن

  عشر  إلبإبإ عندمإ توجم  417 إلوسىط وإلغربية فن
إطور  يوحنإ إلثإبن  لهإ وب  هذإ أمت 

ً
إ

  7112أحمد،( )إلعصور إلوسىط إلمظلمة وصلت ذروة قوتهإ خالل يإ وإيطإليإ وتوسعت بعد ذلك حتر ألمإن شملت
( فن

ن إل  ،إلعصور إلقديمة إطور وبي  عىل يد إلسلطإن عثمإن وتعود  م 0،11إلعثمإنية عإم  تأسّست إلدولةية إلعثمإنية )مت 

ق إلنإاضولؤىل  هإجروإ  ،منطقة تركستإن إلغربيةؤىل  أصولهم   ،شر
ً
ن نسبة إستقروإ  ،جدهم عثمإنؤىل   ويسمون بإلعثمإنيي 

  إلنإاضول وإستطإعوإ تكوين 
إطور فن ة من قإرإت أسيإ و أمت  ( 0445، دمحم()وأفريقيإ أوربإ ية وإسعة شملت أجرإء كبت 

إطور وإل    إلعصور إلوسىطمت 
ن إلقوى إلعظىم ،ية إلنمسإوية فن   رصبيإ تنوع  ،لذلك كإنت سإحة معركة بي 

و كإن فن

ن إلمسيحية إلرثوذكسية   حيث سإدت هنإك ديإنتيي 
وإلمسيحية  ،وه  إلسإئدة وديإنة إغلب إلسكإن ديتن

  مشح أول كإن  ،إلكإثوليكية إلرومإنية وإلسالم
  تم فيهإ  مشهد مهم فن

ة إلتر إ بإلفتر
ً
  إلرصب   مرتبط

إلتإري    خ إلقإنوبن

  إلعصور إلوسىط إلمتأخرة
  عشر من قبل ستيفإن  تشكيل إلدولة وإلكنيسة إلرصبية فن

  نهإية إلقرن إلثإبن
كإن فن

  تم تشكيله عىل  ،نيمإنيإ 
 (.SIMA ،7105 ،31 )أرإرن
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  إل
  نشأ فن

  إلتإري    خ إل أكت   إلرصبية رإرن
 وإقدمهإ وه   ورب   إلحضإرإت فن

  إستوطنهإ إلسالفيون إلصقإلبة بشكل دإئم من عإم 
( وتم ؤنشإء 02، 7177م )خإلد، 471)حضإرة إلفينكإ ( إلتر

  عشر 
  إلقرن إلثإبن

  إلعصور إلوسىط فن
  من إلقرن إلثإ وكإنت من ،إلدولة إلرصبية فن

  عشر حتر إلنصف إلثإبن
بن

  من إلقرن إلرإبع عشر تحكمهإ ساللة نيمإنجيتش )
 . (LUKOVIĆ ،7104 ،74إلنصف إلثإبن

إف نيمإنيإ     " بسبب إعتر إف إلدوىل   ،نإل إبن نيمإنيإ إلصغر  ،حصلت إلدولة إلرصبية رسمًيإ عىل "إالعتر

  عإم  ،إلقديس سإفإ 
  نفس إلعإم ،0704إستقالل إلكنيسة إلرصبية فن

  حصلت إ ،فن
لكنيسة إلرصبية عىل إلحق فن

رئيس أسإقفة  أول إلقديس سإفإ  أصبحو  ،تنظيم أعمإلهإ إلدإخلية بشكل مستقل وتنظيم إلعالقإت إلخإرجية

  إلرصب   
  نفس إلعإم إصدر إلقإنون إلعرفن

رصب   وأسس إلجإنب إلروح  وإلتنظيىم  لألرثوذكسية إلرصبية وفن

  مختلف فروع إلقإنونإلتقليدي. إلدستور إلرصب   إلذي هو مجموعة 
   ،من إلقوإعد إلعلمإنية وإلكنسية فن

وإلتر

ة بإلقضإيإ "إلدستورية  من إلرقإبة إلصإرمة عىل ؤىل  اضإفةبإل  ،ليس له عالقة كبت 
ً
إ نوعإ

ً
ؤنه لم يكن فيه أيض

  جهود سإنت سإفإ لتأكيد مفهوم إلت ،إلدستور 
عإون إللمسة إلوحيدة بإلمسإئل "إلدستورية يمكن إلكشف عنهإ فن

ن إلكنيسة وإلدولة   فكرة ذإتية إستقاللية إلكنيسة دإخل إلدولة ذإت إلسيإدة وهو  ،بي 
نىط  فن ن إ للتصور إلبت 

ً
وفق

  مهم للكنيسة إلرثوذكسية إلرصبية
  إلعديد من إلجوإنب وقد ،اليرإل مصدر قإنوبن

وقد  ،تم إستكمإله وتعديله فن

  21تألف قإنونه من 
ً
  كإنت  ،فصل

   71بشأن قإنون إلكنيسة و  55و  ،تمهيدية 1وإلتر
 ،تعإمل مع إلقإنون إلعلمإبن

نطية ن   بعض إلجرإء يتعإرض مع إلقإنون  ،وكإنت إغلبهإ ترجمة بسيطة وتجميع للقوإعد إلبت 
ولكن من إلوإاضح فن

نىط   ن   إلبت 
  فؤن مسإهمته ،عىل إلرغم من أن إلقديس سإفإ ال يريد أن يتعإرض مع قوإعد إلكنيسة إلسإبقة ،إلمدبن

نطية. وقد إهتم بمعإيت  حمإية  ن   إختيإر إلقوإعد من مختلف إلمصإدر إلبت 
 فن
ً
 رإئعإ

ً
إعإ   حقيقة أنه أظهر إختر

كإن فن

ن    تهتم بشكل خإص بإلمعوقي 
  إلمجتمع وإنشإء إلرعإية إالجتمإعية وإلمؤسسإت إلتر

ن فن إلفقرإء وإلمستضعفي 

ن لكن  وحمإية إلمدين من ،د من قسوة مإلكهموحمإية إلعبي ،وإلرإمل وإلفتيإت إليتيمإت وأشى إلحرب إلدإئني 

  إلخطة إلثإنية ،عىل إلرجح
عتت  قإنون  ،فن

نطية مع إلمجتمع إلرصب   . وبذلك يع ن محإولة تكييف إلقوإعد إلبت 

  إلعصور إلوسىط ،إلقيرص دوشإن إلرصب   
  إلقرن إلرإبع عشر فن

كمإ   ،أحد أوإئل إلتدوينإت إلوروبية إلعظيمة فن

نطية ن تب بإللغة إلرصبية إلقديمة وعىل عكس إلنمإذج إلبت 
ُ
  ،أنه ك

ً
بكثت  لتنظيم إلدولة  أكت  فؤنه يوىل  إهتمإمإ

ن مختلف إلفئإت إالجتمإعية وإلحإكم ،وإجرإءإت إلمحكمة وال سيمإ  ،أكتر من نصف إلفقرإت تتعلق بإلعالقة بي 

ن إللوردإت وإلقيرص، بعض إلقوإعد مكرسة للقإنون  ن أن أقلية فقط من إلقوإعد  ،وإدإرة إلدولة دإريإل بي    حي 
فن

  
 . تتعلق بإلقإنون إلمدبن

  عإم  
إطور م تم تتوي    ج إلملك ستيفإن دوشإن 0،51وفن  للرصب وإلرومإن وإليونإنيونأمت 

ً
وبعد وقت  ،إ

إطور قصت  من وفإة إل    عإم  مت 
ة بإلتفكك ،م0،44دوشإن فن قطإعية كإنت عدة أجرإء ؤؤىل  بدأت مملكته إلكبت 

إيد عنه إبنه ووريثه ن إطور إل  ،مستقلة بشكل متر  بإسم أوروس إلضعيف مت 
ً
بعد  أوروس إلخإمس إلمعروف شعبيإ

إطور لم تعد إل  ،0،20وفإة أوروس إلخإمس عإم  نطية )مت  ن إطور ه  ية إلبت  شملت إلعديد من منإطق  ،عظىم يةأمت 

  أوربإ 
ن  م31،عإم  تأسست فن إن سقطت عىل إيدي ؤىل  وقد بقت وعإصمتهإ إلقسطنطينية إلولعىل يد قسطنطي 

ن عإم   0441، نورمإن()م،054إلعثمإنيي 
ً
  حكمهإ إللوردإت  ،( موجودة ولو إسميإ

إستمرت إلمنإطق إلتإبعة لهإ إلتر

ن )   هم إشخإص يملكون إلإلقطإعيي 
ن وفق نظإم إالقطإع إلذي منحهم حق إمتالك إلرإرن    من إلنبالء وإلمحإربي 

 رإرن
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  إلوجود كإرل( )يهمأرإاضوتوظيف إالشخإص للعمل فن

  أوإئل عإم  ،، د.ت ( إلذين حملوإ ألقإب مختلفة فن
ولكن فن

  ذلك إلجرء من إلبلقإن وهم إلعثمإنيون ) 0،21
وحتر بعد  (LUKOVIĆ ،7104 ،،1ظهرت قوة جديدة فن

  إلقرن إلرإبع عشر بقر 
ستخدم قإنو  سيطرتهم عىل رصبيإ وسقوط إلدولة إلرصبية فن ن إلعصور إلوسىط إلرصب   يع

إث ،دإخل إلكنيسة فقط    مجإل إلروإج وإلشة وقإنون إلمت 
  إلغإلب فن

لم يكن قإنون  ،حيث تم تطبيقه فن

 ويوجد حوإىل   ،إلقيرص دوشإن بإلكإمل تم نسيإنه
 71ولكن تمت ؤعإدة كتإبته عدة مرإت حتر إلقرن إلثإمن عشر

 . جرئًيإ عىل إلقل ،ستخدإمنشهد أنه كإن قيد إال  ،نسخة إليوم

  عإم 
  عإم  ،سقطت صوفيإ عىل إلرجح 0،34فن

 إلولوحإول إلسلطإن مرإد  ،م0،31تبعهإ مدينة نيش فن

  عإم 0،34 –0،71))
  إلدولة إلعثمإنية فن

م  0،11( : هو مرإد بن إلسلطإن إرورخإن بن عثمإن إستلم إلعرش فن

  منطقة إلبلقإن ،وكإن يبلغ من إلعمر خمسة وثالثون عأمإ 
  عن عمر  ،وكإن له إلعديد من إلحروب فن

 ،عأمإ 14توفر

ة عرتلو بك إصإف   إلؤىل  ( إلدخول1،-4،، 0444، دمحم( )حرصن
لكنه فشل ولم يستطيع إلسيطرة   إلرصبيةرإرن

 عليهإ ؤال بعد ثالث سنوإت. 

ق ،إلمجر من إلشمإل وإجهت رصبيإ تهديد   ن من إلجنوب وإلشر سيإدة  ن البد لهإ إن تقبلفكإ ،وإلعثمإنيي 

ن  ،أحدهم من أجل إلحصول عىل إلحمإية من إآلخر    فقبلت بإلعثمإنيي 

 

ي 
  4081الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسة حتى عام  :المحور الثان 

  إلعصور إلوسىط إلرصب أن يمنحوإ ثرإًء قدر إلمكإن للرهبنة
كمإ   ،وذلك لضمإن لحمإيتهإ  ،حإول حكإم فن

إم إلكنيسة  ،وظإئفهم إلالهوتية وإلبالغية وإلدبيةؤىل  اضإفةبإل  ،يتضح من إلموإثيق إلمحفوظة تستلرم إحتر

  إلموإثيق تأثت  قوي عىل إلنإس و بهذه إلطريقة قإموإ بحمإية 
ومؤسسإتهإ وه  كذلك كإن للعقوبإت إلمذكورة فن

 أنفسهم وحدود إلقصور . 

  
  إلعصور إلوسىط، ينظم بطريقة ملموسةقإنون دوشإن هو أهم نصب تإريخن

  رصبيإ فن
  فن
إلعالقإت   قإنوبن

  منتصف إلقرن إلرإبع عشر  ،إالجتمإعية
جعل ؤىل  وسىع قإنون دوشإن ،و إلعالقإت إالقتصإدية وإلقإنونية فن

إعإت عىل إل إلملكية قإنونية من أجل ن   تقليل إلتن
  تحدث هنإك مشإجرإت عىل إل كإنت  ومع ذلكرإرن

د  وقرإرن

ن قرصين إعإت بي  ن وكذلك دإخل إلقرص نفسه.  ،وإلقصور عىل جإنب وإحد وإلنبالء من نإحية أخرى ،تحدث إلتن

  إلعىل" حيث كإن يدير  ،جميع إلقظإيإ إلخرىؤىل  اضإفةبإل 
  إلعصور إلوسىط"إلقإرن

وكإن حإكم رصبيإ فن

إعإ ن   أخطر إلجرإئم وإلتن
يعية وإلحكم فن   حإلة "إلخيإنة إلروجية من أجل إلسلطة إلقضإئية وإلسلطة إلتشر

ت وفن

هإ من إلحإالت إلخرى   إلقضإء يعود  ،إلدم وإالغتصإب وإلخطف و سيإدة إلرض وغت 
وكإن إلدور إلكبت  فن

 . للقضإة ورجإل إلحإشية وأعيإن ونبالء يعينهم إلحإكم

ن بأنتشإر  ،تعد رصبيإ بلد جبىل   ت إلررإعة ه  إسإس إلنشإط إالقتصإدي أصبحإلغإبإت فيه ولهذإ  ويتمت 

  كإنوإ يصدرونهإ 
بية إلحيوإنإت وخإصة إلخنإزير إلتر ،  أسوإقؤىل  فأهتموإ بتر  

إلبوسنة وإلهرسك وإلنمسإ )إلتكريتر

 من  ،عمل إغلبية سكإن رصبيإ خالل إلعصور إلوسىط بإلررإعةلذلك فقد  ،(40، 7104
ً
خالل وقد ظهر ذلك وإاضحإ

  إلموإقع إلثرية
  ؤنتإج وتصنيع إلمنتجإت إلررإعية ،عدد من إلدوإت إلررإعية إلموجودة فن

 وقد ،وكإن معظمهم فن
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  سمحت لهم بإلقيإم بإلنشطة إلررإعة  إستخدم مرإرعو إلعصور إلوسىط
ن إلعديد من إلدوإت إلمتنوعة إلتر إلرصبيي 

بة للتحضت   ،إلمختلفة بكفإءة 
كإن البد من   ،لك  تصبح منإسبة لررإعة أي محصول ،لررإعة إلحبوب ومنهإ تهيئة إلتر

بة   حرإثة إلتر
ً
إ ،وقد إستخدموإ إدوإت يدوية مختلفة مثل إلمعإول ،أول

ً
أجهرة  -وإستخدم إلمرإرعون إلحيوإنإت أيض

  إلعصور  ،إلحرث إلمسحوب
  رصبيإ فن

تم إلعثور  ،إلوسىط عىل إلرغم من أن إلررإعة كإنت إالقتصإدية إلرئيسية إلنشإط فن

  رصبيإ  54عىل 
  إآلثإر موإقع فن

ن )ؤىل  يعود تإريخهإ  ،محرإث فن ن إلتإسع وإلسإدس عشر إلميالديي  ، MARKOVIĆإلقرني 

710، ،774-771) 

بية إلغنإم وإلمإعر   رصبيإ خالل إلعصور إلوسىط، فقد كإنت لتر
إ فن
ً
 لعبت إلحيوإنإت إلليفة دوًرإ إقتصإدًيإ بإرز

  سحب إلعربإت وإلمحإريث ) ،وإلخنإزير 
 فن
ً
 . (MARKOVIĆ ،710، ،772وتم إستخدإمهإ إيضإ

يبية وإلسخرة   إلمنإطق ؤىل  وكإن ينظر إلفالحون إلرصب ،كإن ألفالحون كمصدر لإليرإدإت إلرصن
ن فن معظم إلمسلمي 

ية إلرصبية كفئة عديمة إلفإئدة ممإدى  نقمتهم منهم ؤىل  إلحرصن

 و  
ً
 زرإعيإ

ً
ن و كإن إلمجتمع إلقطإع  تم تقسيمهكإنت رصبيإ بلدإ طبقة من ؤىل  كإنت إلرض مملوكة لألقطإعيي 

ن  لي 
َ
ن إلمستغ ن وطبقة إلفالحي   إلسإدة إلقطإعيي 

(MARKOVIĆ ،710، ،44)،  ن وإلسيطرة عىل ن يقومون بإخضإع إلفالحي  يهم بعدة طرق حتر أرإاضوكإن إالقطإعيي 

  معظمهم عىل  سيطر
ن لألرض ) وإ إلمالكأصبح وإسعة و أرإرن   إلحقيقي 

 . ( 47، 7104، إلتكريتر

    للشعب إلرصب   إلوىل  كإن إلتعليم 
وقد عمل إلرهبإن وإلكهنة   ،إلكنإئس وإلديرة إلرصبية إلرثوذكسية يتم فن

ن  وقد كإنوإ  ،إلطالب إلوإئل كإنوإ من إلشبإب إلذين تدربوإ عىل مهنة إلكهنة ،جإنب وظإئفهم إلدينية إلعإديةؤىل  كمعلمي 

  محدود ولم تكن قإدرة عىل توفت  تعليم   ،عإدة مإ يرثون هذه إلمهنة من آبإئهم
  بدإيإتِه ذإت طإبع ديتن

كإن إلتعليم فن

، لذلك عمل تجإر  ،أوسع للطالب   منتصف إلقرن إلتإسع عشر
وال يمكن أن تستجيب لحتيإجإت روح إلعرص إلجديد فن

  ؤنشإء إلمدإرس إلخإصة إلحديثة لتعليم إبنإئهمإلرصب إلثريإء إلذين كإن لهم تأثت  
  إلبالد فن

وقد تم دعم معظم  ،قوي فن

 من قبل رصبيإ وروسيإ )
ً
  إلبلدإت  (. كإنت إلمدإرس إلموجودةMILOŠEVIĆ ،7171 ،0،0إلمدإرس إلرصبية مإليإ

فن

  إلقرى
 مقإرنة بتلك إلموجودة فن

ً
 مستمرإ

ً
  كثت  من إلحي ،قدمت تعليمإ

  كإنت فن
غإلًبإ مإ يتم  إن تتوقف عن عملهإ إوإلتر

 ؤغالق بعضهإ

 ولم يتم عقد إلفصول إلدرإسية بشكل  ومع ذلك ،ؤىل إلبد بسبب غيإب إلمعلم فيهإ 
ً
إ كإن عدد إلمدإرس صغت 

  
ن ونقص فن ن غت  إلمتعلمي  منتظم حيث كإن عليهم أن يستمروإ مع مسإحة غت  كإفية ومتوإاضعة وعدد إلطالب وإلمعلمي 

إف إ   إلشر
  إلكتب إلمدرسية وإلبجدية ومعدإت إلعمل إلخرى ،لمهتن

 إلوىلوكإنت إلكتب  ،وكذلك إلنقص فن

  إلمدإرس إالبتدإئية ه  كتإب إلصالة وسفر إلمرإمت  
 وكإن إلطالب إلوإئل يعملون عند إلتخرج بمهنة ،إلمستخدمة فن

 كإن إلطالب كذلكو  ،و كإنت مثل هذه إلكتب نإدرة وبإهظة إلثمن للغإية ،رإهب أو كإهن

  كإنوإ يدرسون منهإ: طالب إلبجدية وطالب إلصالة 
غت  مقسومة عىل إلدرجإت وقد تم تسميتهم بإلكتب إلتر

 ( .MILOŠEVIĆ ،7171 ،0،7وطالب إلمرإمت  ؤلخ )
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 سميت بإشوية بلغرإد أصبح 
ً
 رئيسيإ

ً
  مركرإ

  إمإ بقية إل ،ت بلغرإد بعد إلفتح إلعثمإبن
ت  إلرصبية فقد قسمرإرن

 وه  إلبوسنة وفيدين وليكوفإتس عىل ثالثة بإشويإت

 ( .1،-4،، 7177، خإلد) 

  يحكمهإ مجلس 
  تشمل مجموعة من إلش وإلتر

  تجمعإت سميت ب ) زإدروجإ( إلتر
  إلريف فن

عإش إلفالحون فن

( إلذي ينتخب من قبلهم ) ن دع )كنت  ة إلريفية دإريوكإنت إل  (،754، 7103، إلعبيديمن كبإر إلسن برئإسة شيخ يع

إ، وكإنت تربية إلخنإزير ه  فرع إلررإعة إلذي أنتج 
ً
إلمحلية بيد شيوخ إلقرى وإلذين عإدة مإ يسيطرون عىل إلتجإرة أيض

  إلمدن وإلقالع   ،كمية من إلمنتجإت إلقإبلة للتسويق إلقطإع    أكت  
كإنت إلطبقة إلحإكمة تتمركر بشكل رئيذ  فن

(NAROCHNITSKII ،0437 ،03. ) 

  
  إلريف فن

  ،ظل ظروف شبه بطريركية فن
ً
   ،وأمية جميع إلسكإن تقريبإ

ن ورجإل إلدين فن وصغر حجم إلمثقفي 

  إلقرن إلثإمن عشر لم تكن قد وصلت بعد  ،إلولإلمقإم 
 فإلفكإر إلسيإسية وإلقإنونية للفلسفة إلعلمإنية لعرص إلتنوير فن

إلمبإدئ وإلنظريإت إلنقدية بإلشكل إلذي كإنت  -رإط  برجوإزيلم يكن هنإك أي منهمإ ديمق ،وإلهم من ذلك ،رصبيإ ؤىل 

  
  رصبيإ فن

، قد إرتفع إلوع  فن   نهإية إلثإمن عشر وأوإئل إلقرن إلتإسع عشر
جوإزية إلغربية فن   إلثورإت إلت 

فيه إلمعروف فن

  إلرصب   
يإ وإلنمسإ اضد إلدولة أثنإء وبعد حرب روس ،نهإية إلقرن إلثإمن عشر فقد ظهرت أفكإر ومشإري    ع للحكم إلذإبر

  بدإية إلقرن إلتإسع عشر 
  أوإخر ثمإنينيإت إلقرن إلثإمن عشر وأوإئل تسعينيإت إلقرن إلتإسع عشر و فن

 ،إلعثمإنية فن

إئب وقد أدى ذلكؤىل  -قإمت إلسلطة إلقطإعية إلعثمإنية إ دإئًمإ عىل إلحيإة ؤىل  زيإدة فرض إلرصن
ً
إلذي خلق تهديد

  إلمحىل  وهكذإ  ،لجرء من إلسكإن إلرصب لبإدةإؤىل  وإلممتلكإت وأدى
فؤن سمإت  ،وخإصة أعضإء كيإنإت إلحكم إلذإبر

ن إلعديد من إلثورإت كة بي 
  إلمشتر

  ظل ظروف محلية ملموسة -إلتحرر إلقطإع  وإلوطتن
  رصبيإ فن

واضعت فن

(NAROCHNITSKII ،0437 ،04) 

  إلقرن إلرإبع عشر 
هربت إلطبقة إلرستقرإطية إلرصبية أو هلكت أو  ،عندمإ سيطر إلعثمإنيون عىل إلمنطقة فن

ن سيعملون  أصبح ك  سيحكم إلقليم وأن إلعثمإنيي 
  عىل إلبإشإ إلتر

ة وفقدت هويتهإ، وقد نص نظإم إلحكم إلعثمإبن ت فقت 

  كقضإة وأصحإب إل
ن  ،رإرن ن  ،وقد منع هذإ إلنظإم صعود إلنبالء إلصليي  ف وسكإن إلري ،لذلك كإن إلرصب من إلفالحي 

  تربية إلحيوإنإت وإلررإعة
فقد كإنت كذلك يسكنهإ إلترإك وإليهود وإليونإنيون  ،وكإن للمدن هوإء غت  رصب   ،يعملون فن

هم من إلجإنب و كإنت إلحكومة  ،يحكمهإ مجلس إلحكمإء برئإسة مجموعة منتخبة من إلشيوخ وكإنت كل قرية ،وغت 

  يعيش عإدة مالك إلكمإ كإن   ،إلمحلية مستقلة عن إلدولة إلعثمإنية
ن إلذين جإووإ فقطرإرن ؤىل   إلترإك أو إلسبإهيي 

إئب ولكن بشكل عإم روسإء إلعإئالت    ،وغإلًبإ من إلعإئالت ذإت إلمكإنة إلجيدة ،إلقرية لخذ إلرصن
إم كبت  فن

يحظون بإحتر

  منطقة رصبية )
ن عىل بلغرإد . عندمإ سيطر  (Martha ،0422 ،4إلقرية. تم تجميع إلقرى مًعإ فن  ،م0470إلعثمإنيي 

  إستنبول مع ممتلكإتهم وثروإتهم )
ن إن يستقروإ فن   للسكإن إلرصبيي 

  سليمإن إلقإنوبن
، خإلدسمح إلسلطإن إلعثمإبن

7105 ،،،) 

  عإم   
م قلعة اضخمة تحتوي عىل ثكنة للجيش وبعض إلبيوت 0470كإنت بلغرإد عندمإ قإم إلعثمإنيون بفتحهإ فن

ن عىل تطويرهإ وبتن فيهإ إلعثمإنيون إلعديد من إلجوإمع )للقإدة فعمل إلعث  (.72-71، 7105، دمحممإنيي 
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  إلمدن كإن يرأس إلكنيسة مسؤولون يونإنيون
   ،فن

إلتسلسل إلهرم  للكنيسة  عن إلبطريركية إلرصبية قد ألغيت فن

 وقد إستخدإم إلليتورجيإ   إلفسإد  وكإن ،وتم تعيينه عندمإ تم إستعإدة إلبطريركية إلرصبية ،03،0حتر عإم 
ً
كإن شإئعإ

ةؤىل  إليونإنية وقد أدت إلكنيسة عت  إلقرون وظيفة حيوية بشكل رئيذ   ،ؤبعإد إلرصب عن إلكنيسة خالل هذه إلفتر

إطور إلدين إلسالم  و ؤىل  إلعثمإنيون لم يؤمنوإ بإلتحول إلقشي للحصول عىل إلجنسية إلرصبية وكإن هم وإمنو بحرية أمت 

إطور و تم تقسيم إل  ،وإلمعتقد إلدين  وكإنت بلغرإد جرًءإ من إلدين  ،وحدإت طبقية )إلملل( حسب إلدينؤىل  يةمت 

  
إطور عإصمة إل إلقسطنطينية ) ،إلمسيخ  إلرثوذكذ  ووقعت تحت والية إلبطريرك إليونإبن نطية وإلدولة مت  ن ية إلبت 

  ،إلعثمإنية
ً
ن ؤىل  سميت بهذإ إالسم نسبة إطور إلذي قإم بإنشإئهإ وجعلهإ عإصمة لأل  إلولقسطنطي  ية مت 

، ( )م ،054فتحهإ إلعثمإنيون عىل يد إلسلطإن دمحم إلفإتح عإم  ،م 1،، إلرومإنية تخريب  (.،23-237إلكيإىل 

  إلمنفصل
 -إلكنيسة وإلهوية إلدينية وإلعالن إلديتن

  
ة إلوطنية إلرصبية تحت إلدإرة خدمت إلكنيسة إلهوي 0211وحتر عإم  ،أعيد ؤنشإء إلبطريركية 0442فن

 كمإ كإن يعمل معظم إلكهنة بصعوبة.   ،كإنت إلكنإئس إلمحلية قليلة إلتأثر   0211وبعد عإم  ،إليونإنية

  إلحفإظ عىل إلوع  إلقوم  إلرصب   
   ،لعب إلشعر إلملحىم  وإلتقإليد إلشفوية دوًرإ مهًمإ فن

فقد كإنت قصة رصبيإ فن

  عإم إلعصور إلوسىط وسقوطهإ إلمأسإ
  معركة كوسوفو فن

 ،تغتن لقرون من قبل شعرإء إلرصب إلفالحون 0،34وي فن

  بإشإليك بلغرإد ثإبتة
كإن إلعثمإنيون يسيطرون عىل ؤدإرة إلتجإر وتجإر يونإنيون وي  هود   ،حد مإ ؤىل  وكإنت إلحيإة فن

  
هم من إلتجإر فن ن  ،إلبلدإت وإلمدن أكت  وغت    حي 

  إلريف فن
ن إلرصب فن  إلفالحي 

  حدهإ   ،بشكل عإم بقر
كإنت إلتجإرة فن

وقد سإد إالقتصإد وكإنت وجود أيدي كإفية لتقسيم إلعمل وإلنشإط إالقتصإدي  ،مقإيضة مكتفية ذإتًيإ تقريًبإ  إلدبن 

  بدإية
ة من إلخنإزير  ،إلرئيذ  كإن نشإط تربية إلخنإزير. فن إ كبت 

ً
ؤىل  إلشمإلؤىل  وكإن إلفالحون إلرصب يأخذون أعدإد

إلرصب من إلنمسإ وإلنمسإويون أنفسهم ؤىل  لبيعهإ. وهكذإ كإن تجإر إلخنإزير هؤالء عىل إتصإل بكل من جإء إلنمسإ 

ن حتر بدأت إلحكومة إلمركزية تفقد  ،للعب دور عجيب اضد إلعثمإنيون   مقإومة إلعثمإنيي 
ن شديدي فن لم يكن إلرصبيي 

  رصبيإ يدع  نحو كإنت إلر   ،قبل إلقرن إلتإسع عشر  إلسيطرة عىل إلنكشإرية
 سيفإه ترك  منحوإ إلرض 411ض فن

 (Martha ،0422 ،00مقإبل إلخدمة إلعسكرية )، وكإن إلفالحون يمتلكون حق إالنتفإع بإلورإثة عىل معظم إل  
  رإرن

 فن

إمإت ن شر ؤنتإج إلشة مقإبل بعض إلوإجبإت وإللتر
ع
إمإت إلفالح تجإه إلسبإه  تتكون من حوإىل  ع ن ؤىل  اضإفةبإل  ،وكإنت إلتر

إئب إلمدفوعة ة من إلسخرة أو غت  مدفوعة إلجر ؤىل  إلرصن وقد ظهرت إلمشإكل   ،إلسلطة وإلحكومة إلمحلية ؛ كمية صغت 

  إلدولة إلعثمإنية
 .كحكومة مركزية فن

إطور بدأت إل    فقدت بعض إل ية تضعفمت 
  أوروبإ وأفريقيإ وآسيإ وهذإ أدىرإرن

ن دإريرجوع إلجنود وإل ؤىل   فن  ي 

وة ،لدولة إلعثمإنيةإؤىل  ن  ،ولحمإية إلعإصمة ،وتوجيه إنتبإههم الكتسإب إلمزيد من إلقوة وإلتر أرسل إلسلطإن إلنكشإريي 

 عىل إلتخىل  عن  ،إلذين عملوإ كتهديد مبإشر للحكومة إلمركزية وإلمنإطق إلمحيطة لبلغرإد 
ن وإ إلفالحي  يهم أرإاضفقد أجت 

لب منهم دفع ؤيجإرإت مرتفعة 
ع
ن ؤيجإرإت وإحدة من رب  عإلعشبية وط إوح بي 

. هذإ إلتطور ؤىل  تتر نصف نإتجهإ إلجمإىل 

ن ودفع إلكثت  منهم أسإء إطور  فروإ  1111،إلهجرة حوإىل  ؤىل  للفالحي  ية هإبسبورغ وإلمقإومة إلمسلحة ؤىل أمت 

  حرب  هم مع إلدولة إلعثمإنيةؤىل  وإنضم آالف إلرصب ،وإللصوصية
ن فن نتيجة لسوء  0240ؤىل  0233من  إلنمسإويي 

   إلحكم إلنكشإري
ت عىل ؤعإدتهإ  ،ت بإشإليك بلغرإد أحتلعىل إلرغم من إلنمسإ إلتر ن  ،وأجت  لم تكن  ،بإلنسبة للعثمإنيي 

ن    إلمستقبل مع إلعثمإنيي 
 تم تنفيذ إلصالحإت من قبل إلسلطإن ،إلحرب بدون موإفقإت مهمة عىل إلرصإع إلرصب   فن
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  بلغرإد سليم إلثإلث وربمإ إلبإشإ 
"لقد كإنت جهود إلرصب الستعإدة ؤصالحإت إلحإج  ،إلحإج مصطقن  ،إلمحبوب فن

  إلنهإية إلنضإل من أجل إالستقالل من إلحكومة إلعثمإنية 0315ثورة ؤىل  مصطقن إلذي أدى
   وبدأت فن

ت أصبحإلتر

،اضعيفة فقد أثرت إلحرب إلنمسإوية إلعثمإنية عىل تطور إلرعإمة إلرصبية وإلسفن وإلقو  ئك أول إت إلمقإتلة بشكل كبت 

  ؤىل  إلذين قإتلوإ من أجل إلنمسإ فقد عإدوإ 
   رصبيإ وهم يملكون معرفة حول إلتنظيم وإلتكتيكإت إلتر

يمكن تطبيقهإ فن

ن    ذلك إل ،فقد أجروإ إتصإالت مع شعوب شمإل إلدإنوب ،إلموإجهة إلرصبية للعثمإنيي 
ر إلذين يمكنهم توفت  تجإبمإ فن

ةوإلذخ إلسلحة   إلقتإل وإلدبلومإسية  ،ت 
 وإلقإدة إلعسكريون وإلسيإسيون إلذين يمكن أن يسإعدوإ فن

(Martha ،0422 ،0،. ) 

  بنيت كإل  
 بإلمنشآت إلتر

ً
  بلغرإد كإن مرتبطإ

نيت  سوإقإن إزدهإ إلتجإرة فن إحإت إلقوإفل فقد بع وإلخإنإت وإستر

يبلغ طوله ثالثة إآلف خطوة وإلذي يجمع مختلف إلسلع مثل سوق إلسمك وإلسوق إلطويل إلذي  سوإقإلعديد من إل 

  
فر   إلصيف ذإت إلطإبع إلشر

  إلشتإء وإلحر فن
  كإنت مغطإة للوقإية من إلثلج فن

، 7105، دمحمإلمقإه  )ؤىل  اضإفةبإل  ،وإلتر

،7-،،) 

  بدإية إلقرن إلتإسع عشر  
    ،فن

ن  كإن معظم إلسكإن فن ن أميي   ،عظيمة إلسإبقةمع ؤحسإسهم برصبيإ إل ،بلغرإد فالحي 

  عإم  ،فقط دون تدخل من إلغربإء إلذين طإلبوإ بعشور عإلية وإلذين صإدروهم ممتلكإتهم  وإرإدوإ إلعيش
قتل  0310فن

 منهم
ً
 إلنكشإريون إلحإج مصطقن وقإموإ بحكم إلرهإب تحت قيإدة أربعة من قإدة إلنكشإرية قإموإ بذبح عدد

 (Martha ،0422 ،05 ونرحت إلعديد من) بيئة كإثوليكية جديدة للرصب غت  معروفة وحرصية ؤىل  ،إلشمإلؤىل  عوإئلهإ

ى للرصب   وقت إلهجرة إلكت 
 0141 فن

ً
وإلذين ترإوحت  ،فقد هإجر عىل رأس إلبطريرك شإرنويفيتش ومن حوله ،، نقل

ن    51و  1،أعدإدهم بي 
ً
  طريقهم ،ألفإ

  بودإ ؤىل  دون إحتسإب هؤالء إآلالف إلذين كإنوإ فن
وكومورإن بقيت وإستقرت فن

قية وبإرإنيإ وعىل طول نهر إلدإنوب ن   ،أسفل بودإ. معهمؤىل  بإتشكإ وشيم وسالفونيإ إلشر   حمالت إلمت  يوجي 
كمإ فن

ن إلرصب اضمن تقدير مؤرخ عظيم هيالريون روفإركإ: من  ،سإفوي إلبوسنة   لالجئي 
ؤىل  21.111سيكون إلعدد إلحقيقر

 (ГАВРИЛОВИЋ ،7105 ،051) نسمة 31.111

 

 .4081التمردات الصبية حتى عام  :المحور الثالث

إ  ن   معركة مإريتر
  فن

ن تحت سلطة0،20كإن إلتوسع إلعثمإبن  إلولإلسلطإن مرإد  م فقد حقق إلعثمإنيي 

ن )0،17-0،34) ( إلذي قتل إثنإء vukashinم( من تحقيق إلنرص عىل إلجيش إلرصب   تحت زعإمة فوكإشي 

  إلسنوإت 7015، 7104إلمعركة )إكرم، 
  معركة كوسوفو فن

  فن
عىل  0517- 0،34(، وتحقيق إالنتصإر إلعثمإبن

وبذلك تم   (74، 7105( إلذي يسإعده إلبلغإر وإلبإنيإ )خإلد، lazarإلرصب   بقيإدة إلملك إلرصب   الزإرإ ) إلجيش

  إلشي    ع لمعظم منإطق إلبلقإن
 من  حيث شملت هذه إلفتوحإت إلواليإت ،إلضم إلعثمإبن

ً
إلبلغإرية إلثالث شمإل

  إلبلقإن وسإعد إالستقرإر إلسيإد  وإلقتصإدي ،سلسلة جبإل إلبلقإن
   وإلعديد من إلمإرإت إلرصبية فن

إلنست   فن

  وفرتهإ هذه إل
  إلبلقإن ووفرة إلموإرد إلتر

ن عىل إستمرإر إلسيطرة عىل إلبلقإن )رإرن ، Nikolay ،7102 إلعثمإنيي 

02. ) 
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  قبل عإم إنضمت معظم 
 0،44بإلرغم من إن كإن يحكم رصبيإ عإم  م،054رصبيإ تحت إلحكم إلعثمإبن

 
ً
 قويإ

ً
 0،،0كإن إلملك ستيفإن دوسإن موإليد   -كمإ كإنت دولته   ،حإكمإ

  ؤدإرة عىل مستوى إلمملكة ،كإنت "مقيدة بشكل فضفإض"
 من ذلك  ،ولم يتم دمج منإطقهإ فن

ً
ولكن بدل

  عإم  ،يونيتحكم فيه إلوجهإء إلمحل
ن للسلطإن. إلشخص إلذي لم  أصبح ،0،20وفن إلعديد من إلعيإن تإبعي 

يكن كذلك الزإر هربليإنوفيتش: كإنت زوجته من إلساللة إلملكية ومن إلمدينة إلمحصنة نوفو بردو )كوسوفو 

  كوسوفو بوىل  عإم 
  رصبيإ، وفن

وحلفإوه  إلتقر الزإر  ،0،34إلحديثة( كإن يسيطر عىل أغتن منإجم إلفضة فن

ن  ،ومع ذلك كإنت إلمعركة غت  حإسمةإلول إلحجم تحت قيإدة إلسلطإن مرإد  كت  أ بجيش مسإٍو أو  فؤن إلعثمإنيي 

  إل
  فقط هم إلذين لديهم إلقدرة عىل ذلك ؤعإدة إلتجمع وتنظيم غروإت جديدة فن

 إلرصبية. أقسمت أرملة رإرن

( : هو إلسلطإن بإيزيد بن إلسلطإن مرإد ،051-0،10)) ولإل( والئهإ للسلطإن بإيزيد James ،7101 ،،1الزإر )

ن إلدولة إلعثمإنية ،إلول عند بدإية توليه إلحكم جهر  ،توىل إلحكم هو يبلغ من إلعمر ثالثون عأمإ  ،رإبع سالطي 

  إلدولة إلعثمإنية 0،45وقإم عإم  ،جيش إستوىل عىل مدينة إزبورنإ ورودس
ن فن وقإم بإلسيطرة عىل  ،بإخمإد إلفير

إ لالنضمإمأول ( وأرسلت إبنتهإ إلصغرى4،-3،، عرتلو بك( )ةوربيإلعديد من إلمدن إل وقد كإن  ،حريمهؤىل  يفت 

إن أكتر قوةؤىل  ستيفإن إبن الزإريفيتش بحإجة ،طإغية رصبيإ  وهو إلحصول عىل تعهد  ،بإلتنإوب دعم من جت 

  آن وإحد، ،( وإلسلطإن مرإد  05،2ؤىل  0،32حكم من ) إلولبإلوالء للملك إلمجري سيجيسموند 
 أو كالهمإ فن

  عإم 
وقد  ،تم قبول تجمع لوجهإء إلرصب إختيإر الزإريفيتش البن أخيه جورج برإنكوفيتش خلفإ له ،0571فن

  مدينة سميديريفو
  أمسك برإنكوفيتش نوفو بردو وبتن عإصمة قلعة جديدة فن

ً
ن ميل   تقع حوإىل  خمسي 

وإلتر

  ) ،نهر إلدإنوب من بلغرإد أسفل 
ن إلسلطإن مرإد إلثإبن ن 0540-0515)خش كلتإ إلمدينتي  ( : هو من أبرز إلسالطي 

ن    إلنإاضول وتحقيق إلعديد من  ،0570ولد  ،إلعثمإنيي 
  توطيد إركإن إلدولة إلعثمإنية فن

نجح إلسلطإن مرإد فن

  
   ،أوربإ إالنتصإرإت إلعسكرية فن

  إلسيإسة إلدإخلية توفن
ن عرصه بإالستقرإر فن عإم  (7100( )بركإت، 0504وتمت 

  معإهدة 0555لكنه إستعإدهم عإم  05،4
 بعد إلتوسط فن

  أوإخر عإم 
ن هو دمحم 0530-0540إلفإتح )) حإول إلسلطإن دمحم  ،0547فن ن إلعثمإنيي  ( : هو من أبرز إلسالطي 

  بن دمحم 
تحولت إلدولة  ،عإم 77توىل إلحكم هو بعمر  ،لفإتح نتيجة لفتحه إلقسطنطينيةولقب بإ إلولبن مرإد إلثإبن

  عهده
إطور  إلعثمإنية فن إمية إالطرإف نتيجة لفتحه عدد من إلمنإطقؤىل أمت  ، ية متر ( إلسيطرة عىل رصبيإ 0437( )عىل 

إجع ) ،للمرة إلثإنية ه عىل إلتر  . (Colin ،7117 ،71ؤال إلطقس إلست   إجت 

  عإم  ،إلسلطإن مرإد بعد ذلك سيطرته عىل رصبيإ وسع 
 ،05،4وليس هذه إلمرة بإلقوة ولكن بإلروإج فقن

 له وكإن إلروإج إلخطوة  ،تروج إلسلطإن مرإد من مإرإ إبنة إلمستبد جورج برإنكوفيتش
ً
إلذي جعل وإلدهإ تإبعإ

  غرو رصبيإ فبحلول عإم إلوىل
 ( .Colin ،7117 ،73كإنت رصبيإ تحت سيطرته )  ،05،4 فن

  إلعوإم 
  عإم  ،إستوىل عىل نوفو بردو إلرصبية ،0544و  0545وفن

  جورج برإنكوفيتش  ،0542فن
توفن

إلمجري مإتيإس كورفينوس فعملت إلدولة  يه لغرو إلملكأرإاضوإبنه الزإر بعد ذلك بوقت قصت  تعريضت 

ن  أصبحو  ،ةت تحت إلسيطرة إلعثمإنيأصبحو  0543عإم  إلعثمإنية عىل إلسيطرة عليهإ نهر إلدإنوب كحدود بي 

إطور إلمجر وإل   ( .Colin ،7117 ،071ية إلعثمإنية )مت 
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    ،0545فن

إ أول ،مدعًيإ ورإثة ستيفإن الزإريفيتش بحق جدته ،إلديسبوت جورجؤىل  كتب دمحم إلثإبن يفت 

. وإنتقل  0542عإم  وسقط سميديريفو  ،0544أعلن إلحرب وأسقط نوفو بردو عإم  ،ديسبينإ و عندمإ لم يأت رد 

 . حفيد برإنكوفيتشؤىل  لقب ديسبوت

  رصبيإ إبإن إلحرب إلروسية  قإم
  إنجلكوفتش فن

م بثورة اضد 0247-0232إلعثمإنية  –إلتإجر كوتذر

  
ن وسميت إلثورة بأسمه ثورة كوتذر إال إن إلنمسإ تخلت عنهم بعد  ،وقد تعإون مع روسيإ وإلنمسإ  ،إلعثمإنيي 

 م 0240م عقدهإ صلح سيستوف عإ

  دفعت إلنمسإ للتخىل  عن رصبيإ وإعإدتهإ  (7011، 7104)إكرم، 
، ؤىل  إلتر  

، 7104إلدولة إلعثمإنية )إلتكريتر

إبإت دفعت إلسلطإن سليم إلثإلث ،(47 إلتدخل وإلقيإم بعدة إصالحإت من إجل تهدئة إلواضع ؤىل  وهذه إالرصن

  رصبيإ ومن إهم هذه إالصالحإت : 
 فن

  بلغرإد 0425إصدإر فرمإن عإم   -0
ن فن   وإلعمل عىل تحويل إل ،م إلذي منع من خالله توإجد إلعثمإنيي 

ؤىل  رإرن

 مالك جدد. 

  عإم  -7
 م وسع من خالله إالستقالل إلسيإد  لبإشوية بلغرإد . 0341إصدإر فرمإن ثإبن

ن وإلغإء هذه إالمتيإزإت )إكرم، ؤىل  ؤ ال إن حدوث إلتمرد إلرصب   فيمإ بعد إدى  (.7011، 7104عودة إالنكشإريي 
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 الخاتمة 

إلسإحة إلبلقإنية بصورة عإمة وإلرصبية بصورة خإصة لم تكن بعيدة عن إلمؤثرإت إلدإخلية  نؤ

  مختلف مؤسسإتهإ ممإ شجع إلشعوب  فإلدولة،وإلخإرجية
إجع وإلتدهور فن إلعثمإنية كإنت تمر بحإلة من إلتر

إلتدخالت إلخإرجية من  إلرإاضخة لسيطرتهإ عىل إلعمل إلجإد من إجل إلتخلص من تلك إلسيطرة . فضال عن

  من
  خإاضتهإ مع روسيإ وإلنمسإ وإلهرإئم إلتر

يت بيهإ من جهة جهة واضعف إلدولة إلعثمإنية نتيجة إلحروب إلتر

  قصمت ظهر إلدولة إلعثمإنية
  إلوقت ذإته هيأت  ،إخرى كإنت بمثإبة إلقشة إلتر

راضية منإسبة للقيإم إلثورة أوفن

  منيت بهإ 
  نزيف إلخسإئر وإلهرإئم إلمتتإلية إلتر

عقد ؤىل  وإلميل ،إلرصبية . كمإ أن إلدولة إلعثمإنية أستمرت فن

   ،مهإدنإت لخرج بأقل إلخسإئر إلممكنة
السيمإ وقد ترتب عىل عقد هذه إلمعإهدإت إستقالل إلرصب وإلتر

 للشعوب إلبلقإنية إل 
ً
  قيإم ثورإت إخرى السيمإ إلثورة ،خرىصإرت نموذجإ

  نفس إلوقت كإنت سببإ فن
وفن

أن اضعف إلدولة إلعثمإنية وعدم قدرتهإ عىل تنفيذ أي خطوإت ؤصالحية، وتدهور مؤسسإتهإ  ؤاضإفةإليونإنية 

  خروج كثت  من إلمنإطق عن سيطرتهإ  إلمور كل هذه   ،ة وإلعسكريةدإريإل 
إلتدخالت ؤىل  ؤاضإفة،عجلت فن

 جعلت من إلدولة إلعثمإنية دولة ال حول لهإ وال قوة لهإ .  ،إلخإرجية نتيجة ذلك إلضعف
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 المصادر العربية

إطور إل  ،أحمد غإنم حإفظ ن أحمد إلشيخ ) إالسكندرية : دإر إلمعرفة  ،إالنحدإر ؤىل  ية إلرومإنية من إلنشأةمت  تقديم حسي 

 ( . 7112 ،إلجإمعية

 0323-0315إلروس وإلهيمنة  ،إكرم جمعة صإلح
ً
مجلة إبحإث كلية  ،بحث منشور  ،م إالمإرة إلرصبية إنموذجإ

بية إالسإسية  . 7015، ص7104إلسنة  ،5إلعدد ،04إلمجلد  ،إلتر

ن  ،بحث منشور  ،0315مل قيإم إلثورة إلرصبية إسبإب وعوإ ،إنس إبرإهيم خلف إلعبيدي حوليإت إدإب عي 

 . 754، ص7103، 51شمس، مج 

ة عرتلو بك إصإف   عثمإن من ،حرصن
ن بتن تقديم دمحم زينهم دمحم عرت ) إلقإهرة :  ،إالننشأتهم حتر  أول تإري    خ سالطي 

  1،-4،ص  ،( 0444،مكتبة مدبوىل  

إطروحة  ،ةوربيوإثرهإ عىل إلعالقإت إلعثمإنية إل ،030-0315إلمسألة إلرصبية  ،خإلد إحمد صبح إلويس

بية للعلوم إالن  ،جإمعة تكريت ،دكتورإه  . 02-01ص ،7177 ،سإنيةكلية إلتر

ي عبد إلسالم بركإت    ،دإليإ دمحم خت 
  عهد إلسلطإن مرإد إلثإبن

رسإلة  ،إلعالقإت إلخإرجية للدول إلعثمإنية فن

، 7100،سإنيةمعهد إلدرإسإت وإلبحوث إالن ،غت  منشورة، جإمعة إلرقإزيق منشورة( مإجستت  )غت  

 إلمصدر إلسإبق . 

   ،سيد راضوإن عىل  
قية ) أوربإ دمحم إلفإتح بطل إلفتح إالسالم  فن  (  0437 ،: إلدإر إلسعودية للنشر وإلتوزي    عإلسعوديةإلشر

(، ج ،عبد إلوهإب إلكيإىل   وت : إلمؤسسة إلعربية للدرإسإت وإلنشر  . ،23-237ص ،5موسوعة إلسيإسة ) بت 

  
  إلسيإسة إلدولية ،غدير رسول شوإي حإتم صيهود إلسودإبن

إتيجية لمنطقة إلبلقإن فن رسإلة  ،إلهمية إلستر

 .01ص ،7105 ،كلية إلعلوم إلسيإسية  ،إلجإمعة إلمستنرصية ،مإجستت  

  إلعصور إلوسىط ،كإرل ستيفنسن
 د. ت ( .  ،ترجمة دمحم فتخ  إلشإعر ) إلقإهرة : دإر إلمعإرف ،إالقطإع فن

  إلتإري    خ وإلحضإرة )إلقإهرةإلعثمإني ،دمحم حرب
ك  ون فن

(  0445 ،: إلمركر إلمرصي للدرإسإت إلعثمإنية وبحوث إلعإلم إلتر

. 

ق ،دمحم م . إالرنإووط إق ) قطر ؤىل  إلبلقإن من إلشر  . 01-4ص  ،( 7105 ،: منتدى إلعالقإت إلدولية إالستشر

ن  إطور إل  ،نورمإن بيتن نطية مت  ن ن مؤنس ،ية إلبت  جمة  ،محمود يوسف زإيد ) إلقإهرة ،تعريب حسي  مطبعة لجرإك للتر

 ( .0441 ،وإلتأليف وإلنشر 

  
قية إلمرحلة  ،هإشم صإلح إلتكريتر  .40ص ،( 7104 ،)بغدإد : دإر عدنإن 0341-0225 إلوىلإلمسألة إلشر
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