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   : مقدمة

 م بروز قوة كبرى تمثلت فً اإلمبراطورٌة 16 م و 15 ٌنشهد الشرق اإلسالمً خالل القرن
.  العثمانٌة، امتدت على ثالثة قارات

فما موطن العثمانٌٌن ؟ و ما هً مراحل و دوافع امتداد الدولة العثمانٌة ؟ و ما عوامل نجاح االمتداد العثمانً و 
 النتائج المترتبة عنه ؟

I نشأة اإلمبراطورٌة العثمانٌة و مراحل و دوافع امتدادها  
ظهور العثمانٌٌن 1

 ٌنتمً العثمانٌون إلى القبائل التركٌة التً كانت تعٌش شمال بحر قزوٌن، قبل أن تهاجر إلى آسٌا الصغرى 

 .(شبه جزٌرة األناضول  ) 

  م فً الجزء الشمالً من شبه جزٌرة األناضول، فً الوقت الذي كانت فٌه منطقة 13ظهرت الدولة العثمانٌة فً أواخر القرن

سالجقة  )الشرق اإلسالمً عرضة للتمزق، حٌث سقطت الخالفة العباسٌة على ٌد هوالكو و تفككت دولة سالجقة الروم 

 .إلى عدة إمارات بفعل الهجمات المغولٌة (األناضول 

 مراحل توسع اإلمبراطورٌة العثمانٌة 2
 الذي وضع نواة الدولة التً أتم عثمان بن أرطغرلتأسست خاللها الدولة العثمانٌة على ٌد  : (1362 - 1300)المرحلة األولى  

 . و االمتداد على حسابهابٌزنطةو قد عرفت هذه المرحلة مواجهة . أورخانتأسٌسها ابنه 
تم خاللها توحٌد اإلمارات التركٌة باألناضول و االمتداد فً اإلمارات و الممالك المسٌحٌة  : (1512- 1362)لمرحلة الثانٌة ا 

 على ٌد السلطان محمد الثانً 1453البٌزنطٌة بعد احتالل عاصمتها القسطنطٌنٌة سنة  الدولةو القضاء على . بشرق أوربا
 .و اتخذوها عاصمة لهم (أصلها إسالم بول أي مدٌنة اإلسالم  )الملقب بالفاتح، و سموها إستانبول 

م، فً عهد السلطانٌن سلٌم األول 16 بلغت اإلمبراطورٌة العثمانٌة أوج امتدادها فً القرن  :(1595 - 1512)لمرحلة الثالثة ا 

 فً الشرق ، كما توسعت فً أوربا حتى الممالٌك والقضاء على دولة الدولة الصفوٌةفتمٌزت بالصراع مع . و سلٌمان القانونً

و امتدت بالخلٌج العربً و بشبه الجزٌرة العربٌة حٌث اصطدموا بالبرتغالٌٌن، كما توسعوا بشمال إفرٌقٌا حتى . حدود النمسا

 .نحدود المغرب فاصطدموا باإلٌبٌرًٌ

  :دوافع االمتداد العثمانً 3
 بهدف الجهاد ضد البٌزنطٌٌن فتوسعوا باألراضً البٌزنطٌة سالجقة األناضولبرزت عشٌرة آل عثمان التركٌة فً عهد  

  .باألناضول

  . فً الخطر الذي أصبحا ٌمثالنه ضد التواجد العثمانً باألناضولمالٌكالمدولة  الصفوٌة وةمثل سبب الصراع العثمانً ضد الدولت 

 بالعثمانٌٌن ضد اإلسبان مقابل خٌر الدٌنبخصوص التدخل العثمانً بشمال أفرٌقٌا فجاء بعد استغاثة المجاهد البحري الكبٌر و  

  .ضم الجزائر إلى اإلمبراطورٌة العثمانٌة

سٌطرة العثمانٌٌن على أهم طرق التجارة الدولٌة التقلٌدٌة اضطر البرتغالٌون إلى اكتشاف طرٌق آخر ٌؤدي إلى الهند مما دفع بعد  
 .العثمانٌٌن إلى التوجه نحو الخلٌج  العربً وجنوب البحر األحمر للتصدي للبرتغالٌٌن

II عوامل نجاح االمتداد العثمانً و نتائجه  
 :عوامل نجاح االمتداد العثمانً .أ

تتمثل أهم عوامل نجاح االمتداد العثمانً فً مهارة ودقة التنظٌم العسكري الذي كان ٌوجه بكفاءة أكثر من أي تنظٌم 

 .عسكري معاصر له فً أوربا

  :نتائج االمتداد العثمانً.ب

شعوب   توسعت اإلمبراطورٌة العثمانٌة على ثالث قارات لتمثل أكبر إمبراطورٌة إسالمٌة فً التارٌخ حكمت عدة بلدان ولقد 

 .األدٌان التقالٌد و و مختلفة األعراق

. وقف امتدادهم بفعل تعدد واجهات الصراع ضد النمسا و اإلسبان و البرتغال و الصفوٌٌنت 

 :خاتوة
لقد تمكن العثمانٌون من بسط نفوذهم على مساحات شاسعة من القارات الثالثة، مما مكنهم من السٌطرة على  أهم طرق 

 .التجارة الدولٌة التقلٌدٌة، كما ساهموا فً نشر اإلسالم بأوربا

 

 ث اإلهام علي اإلعدادية: الوؤسسة 

 رشيد لعتيك: األستاذ 
 

 اإلمرباطورية العثمانية
 خريطة اإلمرباطورية العثمانية يف أقصى امتدادها

: هفاهين و هصطلحات 
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