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 مقدمــــــــــــــــــة

في مقدمة كتابه ـ الذي هو عبارة عن " بارون فون هامر" يقول المؤرخ النمساوي المشهور 

  :ما يلي ،جزء 91وصلت عدد أجزائها إلى  ،موسوعة تاريخية ـ عن الدولة العثمانية

وهي ذات أهمية غير متناهية من الناحية  ،االمبراطورية العثمانية واسعة"

االمبراطورية العثمانية أشبه ما تكون بمارد يقبض بأذرعه الجبارة على ثالث ...التاريخية

براطورية أخرى فإن ولو أنها سقطت في وقت من األوقات ـ كأية ام ،قارات في وقت واحد

فإن ( 0381)وحتى في الوقت الحاضر  ،أنقاضها سوف تغطي قارات آسيا وإفريقيا وأوربا

االمبراطورية العثمانية تحكم أقطارا تفوق سعتها ما كانت تحكمه االمبراطورية البيزنطية 

 ."في أوج عظمتها

والمسمى  ،ثالثفمن يا ترى هذا المارد القابض بأذرعه القوية على القارات ال

 ؟"االمبراطورية العثمانية "

  :نسب الدولة العثمانيةــ 

عن ) "دائرة معارف االمبراطورية العثمانية " تقول الموسوعة التاريخية التي تحمل اسم 

  (Encyclopedia of the Ottoman Empire) :اصول العثمانيين ما يلي

 ،مؤسس الدولة العثمانية ،بن أرطغرل اسم ظهر بعد أن ظهر عثمان " العثمانيون  "

التي ظهرت و تأسيس  ،وهم ينتمون في أصولهم إلى إمارات األتراك ،(9231)المتوفى سنه 

وهم أخرجوا  من موطنهم األصلي  ،وتأسست في األناضول في القرن الثالث عشر الميالدي

وأسسوا في آسيا  ،الميالدي 92آسيا الوسطى بفعل الهجوم المغولي عليهم في القرن  

وبالضبط في األناضول إماراتهم األولى بعد انتصارهم  ،الصغرى في الجزء الشمالي الغربي

السالجقة ().وهم ينتمون في أصولهم إلى ،للميالد  9709على الجيوش البيزنطية في عام 

 "الروم 

 :أهم السالالت التي ينتمي إليها األتراك

" ذكرها المؤرخ التركي  ،ساللة 99ابن خلدون ــ تتكون من  الجبلة التركية ــ حسب تعبير

 :كما يلي" يلماز أوزوتا 

 الهون -9

 التابغاج -3

 األفاريون -2

 كوكترك -1

 أويغر -5

 القرة خانيون -6

 بني سلجوق -0
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 االبلخانيون -8

 جغتاي -1

 بني تيمور -97

 بني عثمان  -99

 حدود الدولة العثمانية

 ،أوروبا حدود العالم اإلسالمي مععلى  ،في نهاية العصور الوسطى لدولة العثمانيةظهرت ا

في ذلك  تسعت في آسيا الصغرى لتصبح قوة عظمى من القوى الموجودةاالتي نهضت و

ثم امتدت إلى جنوب . وأصبح للدولة العثمانية قيمة كبيرة بين ميزان القوى الكبرى ،الوقت

وفي منتصف القرن الخامس عشر الميالدي امتدت الدولة  ،أوروبا والشرق األدنى القديم

كانت  ،م 9590-9596وخالل الفترة  ،واليونان البلقان العثمانية لتشمل العديد من مناطق

على معظم   باإلضافة إلى سيطرتها ،مصر وفلسطين ،الدولة العثمانية تسيطر على سوريا

و وصلت الدولة العثمانية إلى  ،م 9527ثم العراق في عام  ،م 9536أراضي المجر في عام 

استولى العثمانيون على شبه  ،أقصى مدى بحلول منتصف القرن السادس عشر الميالدي

)  جزر البحر المتوسط باإلضافة إلى العديد من ،ومعظم دول شمال إفريقيا ،الجزيرة العربية

م عندما فشل في السيطرة  9682وبدأ التوسع العثماني في التوقف في عام  ،(أنظر الخريطة 

   .وفقد العثمانيون بودابست بعدها بثالث سنوات ،ى فييناعل

وظهور الدولة  ،في الدولة العثمانية بالتزامن مع توسع روسيا في الشمال بثم بدأ الضعف يد

وظهور دول أخرى على الساحة مثل  ،التي كانت في عداء تام مع الدولة العثمانية ،الصفوية

من  وتمكنت ،الدولة العثمانية تصارعت معالتي  ،نساوإنجلترا وفر ،البرتغال وإسبانيا

وسقطت  ،العالم اإلسالمي االستيالء على بعض األراضي العثمانية وأجزاء كثيرة من

مما أدى إلى االستقالل  ،الخالفة العثمانية وانتهت تماًما مع حدوث الحرب العالمية األولى

 .بعض الدول التي كانت تابعة لها

 

 

https://mkaleh.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mkaleh.com/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://mkaleh.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://mkaleh.com/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://mkaleh.com/%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://mkaleh.com/%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 اتساعها وجأ في العثمانية الدولة خريطة

 

  

 :على مسرح التاريخاألتراك ظهور 
 

 ،وأحفادهم ينتمون إلى جدهم األكبر سليمان شاه  ،العثمانيون هم مجموعة من القبائل التركية

وبعد وفاة سليمان شاه، تم تقسيم عائلته إلى قسمين، عاد . الذي ينتمي إلى قبيلة قابي ألب

في  الدولة العثمانية الجزء األول إلى بالدهم، وسار الجزء الثاني تحت قيادة ومؤسس

سهول سوكوت من غرب   ومساعده عالء الدين الذي منحه القائد  لاألناضول وهو أرطغر

األناضول والمنحدرات الشرقية لجبال طوماتج الواقعة على حدود الدولة البيزنطية كمكافأة 

م األمر الذي دعا  9381م توفي أرطغرل وتولى القيادة بعد ابنه عثمان  9388وفي عام   له

والقالع التي تمكن من   يك ومنحه كل األرضيالسلطان عالء الدين إلى منحه لقب ب

سمح له بسك العملة باسمه وذكر   بما في ذلك  االستيالء عليها ومنحه العديد من االمتيازات

   .اسمه وإنجازاته في خطبة الجمعة

 

التقى زعماء القبائل واتفقوا على منح عثمان الخالفة حيث قام   بعد وفاة السلطان عالء الدين

صين مدينته وتوسيع إمبراطوريته تدريجيا من مدينة نيقية للوصول إلى األراضي عثمان بتح

https://mkaleh.com/%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%88_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 9279ومن مواجهات عثمان مع البيزنطيين وقعت معركة في عام   البيزنطية في األناضول

والتي أسفرت عن سقوط البيزنطيين وانتصار العثمانيين  ،م في منطقة قرين حصار

من بين المدن التي سيطر عثمان عليها مدينة بورصة و  وسيطرتهم على العديد من المناطق

 ،م 9220ثم سيطر على مدينة نيقوميديا في عام  ،م 9229ومدينة نيقية عام  ،م 9231عام 

الذي سن القوانين والدستور وأنظمة الدولة على مختلف  للدولة العثمانية بينما المؤسس الفعلي

الذي  ،انو تقسيم السلطات فيه هو سلطان أوره ،المستويات السياسية واإلدارية واالقتصادية

   .م 9251-9236حكم في الفترة 

 

استقر  ،وعندما تولى السلطان مراد األول السلطة ،الدولة العثمانية توالى السالطين على

وكان السلطان مراد األول يسيطر  ،العثمانيون متخذين قلعة غاليولي كمقر لعملياتهم الحربية

م  9281وفي عام  ،صمة الدولة العثمانيةوأصبح أدرنة عا ،على البلقان وتراقيا ومقدونيا

ثم توسعت حدود الدولة العثمانية شملت أنقرة وغيرها من  ،وقعت معركة قوصوة الشهيرة

 ،أسس قواعده في األناضول والبلقان ،وعندما تولى بايزيد األول السلطة  األراضي الكبيرة

م وأسفرت  9173هزيمة في عام وكانت هذه ال ،لكنه هزم من قبل تيمورلنك في معركة أنقرة

وبعد ذلك احتل تيمورلنك الجزء اآلسيوي  ،.عن وقوع بايزيد االول أسيراً في يد تيمورلنك

 ،وخلفه ابنه مراد الثاني من بعده ،ثم استلم الحكم السلطان دمحم االول ،من الدولة العثمانية

وتابع  ،استمر في حربه ضد أوروباو ،الذي نجح في إعادة الدولة العثمانية إلى ما كانت عليه

ليصل بالدولة العثمانية الى  ،الذي يحمل اللقب دمحم الفاتح ،عهده من بعده سلطان دمحم الثاني

وكان خالل فترة حكمه أن فتح  ،والقضاء على الدولة البيزنطية إلى األبد ،أوج ازدهارها

   .م 9125القسطنطينية في 

  

 روباالفتوحات العثمانية في أو

حيث حاولت الدولة  ،خاضت أوروبا العديد من الحروب ضد المسلمين منذ العصور القديمة

 ،الرومانية القضاء على الدولة اإلسالمية حيث اجتازت الحروب الصليبية الشرق العربي

 ،عصر  ولكن المسلمين تغلبوا عليها في أكثر من ،وانتهت بسقوط األندلس في أيدي اإلسبان

حيث  ،وروبا في الجزء آالسويوانتصرت على أ العثمانية  الدولة لك عندما ظهرتبما في ذ

   .ثم امتدت حدودها إلى نهر الدانوب ،انضم الصرب والبلغار إلى الدولة العثمانية

 

تمكنت الجيوش  ،في نفس الوقت الذي كان فيه العثمانيون مشغولين بضم أوروبا الشرقية

 ،ة السالجقةالعثمانية األخرى من السيطرة على بقية اإلمارات الصغيرة في األناضول وبقي

بقيادة من قبل ملك  الدولة العثمانية لكن القوى األوروبية تجرأت بعد فترة من الوقت لمواجهة

وبذلك تكون القوى األوروبية قد  ،بينما كان تيمورلنك تستعد أيًضا لمواجهة العثمانيين ،المجر

ونتيجة الجتماع الدول  ،اجتمعت من بالد الشام والمغرب لمحاربة اإلمبراطورية العثمانية

لكن السلطان  ،جندي بالقرب من نهر الدانوب في بلغاريا 937،777األوروبية تم جمع 

امتدت الدولة  لذلكوكنتيجة  ،وسقط قادتهم في يديه ،بايزيد األول هزمهم هزيمة كبيرة

ثم فرض العثمانيين  ،العثمانية من نهر الفرات في الشرق إلى نهر الدانوب إلى الغرب

لكن األحداث انقلبت عندما قام تيمورلنك  ،حتى سقطت في أيديهم القسطنطينية حصاًرا على

https://mkaleh.com/%D9%83%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mkaleh.com/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8
https://mkaleh.com/%D9%85%D8%A7_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mkaleh.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B6%D8%B9%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mkaleh.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ل أن يكمل عقد المصالحة مع وكان على السلطان بايزيد األو ،المغولي بمداهمة من الشرق

   .أهلها بشرط التزامهم بدفع الجزية وبناء مسجد للمسلمين فيه

 

ووسع مملكته لتشمل األفغان والهند  ،حكم تيمورلنك التتار في آسيا الوسطى والفرس

وهناك كان السلطان  ،ووصل إلى حلب ودمشق وسهول أنقرة ،وجورجيا وكردستان وأرمينيا

حتى سقط أسيًرا ومات   .بعد القتال العنيف والقمع  ة، لكن هجوم التتار هزمهبايزيد بمواجهت

 ،وهنا توقف التوسع العثماني ،ثم فقد العثمانيون معظم قوتهم العسكرية ،ودُفن بجانب والده

 ،و عندما مات تيمورلنك ،واستوعب العثمانيون هزيمتهم وشرعوا في بناء قوتهم مرة أخرى

واستعاد كل ما فقده  ، بن بازيد من التغلب على العقبات المختلفةتمكن السلطان دمحم

  الدولة العثمانية وأصبح أدرنة عاصمة ،وسافر إلى بلغاريا وصربيا مرة أخرى ،العثمانيون

وفي عهد  ،وبنى جيًشا اقتصادًا قويًا ،واستمر بعده ابنه مراد الثاني بتوحيد الدولة العثمانية

   .وسميت باسم دمحم الفاتح 9152السلطان دمحم الثاني افتتح القسطنطينية 

 

 امتداد الدولة العثمانية في العالم العربي

انتقلت الدولة العثمانية إلى العالم  ،م 9537-9593في عهد السلطان سليم األول في الفترة 

وحدثت العديد من االختالفات  ،العربي بعد أن توقفت عن التحرك نحو أوروبا

 ،وخاصة إمارة ذي القدر ،والعثمانيين لالستيالء على اإلمارات الحدودية المماليك بين

   .مع سيطرة المماليك والصفويين عليها وهزيمة العثمانيينوانتهت الخالفات 

  

 السيطرة العثمانية على بالد الشام

اخذت الدولة المملوكية السلطة من األيوبيين في القرن الثالث عشر وحكمت بالد الشام 

بعد تدهور األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية لدولة . ومصر واليمن والحجاز

أصبحت ملزمة  ،بسبب تحول المسار التجاري من الشرق إلى رأس الرجاء الصالحالمماليك 

مما أدى إلى استيائه وتراجع أنظمة الدولة اإلدارية  ،بفرض العديد من الضرائب على الناس

ووقعت مواجهات في  ،في حين تطورت األنظمة العسكرية واإلدارية العثمانية ،والعسكرية

دولة المملوكية بقيادة بقيادة سليم األول وال الدولة العثمانية ينسوريا بالقرب من حلب ب

في معركة مرج دابق انتصر العثمانيون في مقتل قانصوه، وانسحبت  ،قانصوه غوري

وامتداد نفوذ الدولة العثمانية على الجزء الجنوبي من  ،القوات المملوكية من سوريا إلى مصر

 ،كم حلبالجزء الشمالي من دمشق تحت إدارة حا: وتم تقسيم بالد الشام إلى قسمين ،سوريا

   .والجزء الجنوبي تحت إدارة حاكم دمشق

  

 السيطرة العثمانية على مصر والحجاز واليمن

فقد ُعِرض السلطان سليم األول  ،أما بالنسبة للسيطرة العثمانية على مصر واليمن والحجاز

على حاكم المماليك الجديد تومان بك الذي تم انتخابه في مصر بشرط ان يبقى حاكم مصر 

https://mkaleh.com/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7
https://mkaleh.com/%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
https://mkaleh.com/%D8%B3%D8%A8%D8%A8_%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ثم نهض المماليك مرة   واالعترف بها لكنه رفض  بل خضوعه لسيطرة الدولة العثمانيةمقا

  حيث سيطر العثمانيون على مدينة غزة  أخرى لمواجهة العثمانيين ومع ذلك فقد فشلوا

م  9590ووصلوا إلى الدلتا ثم حدثت مواجهة كبيرة بين الطرفين على مشارف القاهرة في 

عثمانيين على المماليك ودخولهم إلى مصر لإلعالن عن نهاية الدولة التي أدت إلى انتصار ال

قد خضعت ف  للحجاز أما بالنسبة ،م 9590م إلى  9357التي استمرت حكمها من   المملوكية

إلى الدولة العثمانية بعد أن اعلن شريف مكة زين الدين بركات والئه للسلطان العثماني سليم 

وسلمه مفاتيح الكعبة المشرفة ليتم اعالن السلطان سليم األول   الذي منحه السالمة ،األول

 .خادم الحرمين الشريفين بشكل رسمي
[1]

 

 

من خالل وصول وفد يمني إلى القاهرة  الدولة العثمانية  امتدت اليها فقد ،أما بالنسبة لليمن

اعتمد العثمانيون على  .بعد أن سيطر العثمانيون عليها لتقديم الوالء للسلطان سليم األول

والسيطرة على البحر األحمر  ،ماية األماكن المقدسة في الحجازموقع اليمن االستراتيجي لح

حملة تهدف إلى ضم اليمن قبل ان يسيطر   م نظم سليمان باشا 9528وبحر العرب، وفي 

اليمن بضم عدن وإغالق  على  الدولة العثمانية وبهذه الطريقة سيطرت ،عليها البرتغاليون

 .مضيق باب المندب لمنع األساطيل األجنبية من الوصول إلى اليمن
[1]

 

  

 السيطرة العثمانية على العراق

التي كانت تحكمها  ،قاد السلطان سليمان الكبير حملته ضد بغداد ،بعد الميالد 9521في عام 

وكان السلطان سليم األول يسيطر على المنطقة  ،الدولة الصفوية منذ القرن السادس عشر

القانوني لعمل تخطيط لغزو الصفويين وهكذا خاض  سليمان مما جعل ،الشمالية من العراق

ويدخلها  ،هي عاصمة الدولة الصفوية وهزمهم بوصوله إلى تبريز ،الحرب ضد بالد فارس

 ،ومن هناك ذهب إلى بغداد ،ثم تقدم سليمان القانوني إلى إيران ،دون مقاومة من شعبها

ومن ثم قدم شيخ القبائل فيها والئه  ،ودخل من دون قتال بسبب هروب حاكمها الفارسي منها

ً على البصرة يتلقى أوا وقام العثمانيون بضم  ،مره منهإلى السلطان الذي أبقى عليه محافظا

 ،البصرة رسميًا وواصلت الدولة العثمانية تقدمها نحو السواحل الشمالية للخليج الفارسي

حيث قام بإصالحات كبرى في الزراعة  ،وتطور العراق في عهد السلطان سليمان القانوني

حكمه تم تقسيم وفي فترة  ،وقام بتنفيذ نظام عسكري إقطاعي ،وأسس المدارس ،والري

   .وشهروز ،األحساء ،البصرة ،الموصل ،بغداد: العراق إلى خمس واليات

 

  :شمال االفريقيالسيطرة العثمانية على ال 

عام على  577إّن العالقات التركية األفريقية ضاربة في أعماق التّاريخ، وهي تمتد لنحو 

ل القرن الّسادس عشر من الَحيلولة دون فبعد سقوط األندلس تمّكن العثمانيّون خال  ،األقلّ 

لكن المناطق الغربيّة والجنوبية من  ،تنصير مناطق واسعة في شمال أفريقيا ووسطها وشرقها

وتُروج اليوم أسئلةٌ كثيرة عن جدوى الُوجود العثماني  ،أفريقيا بقيت خارج التأثير العثماني

ه ال فضل لهم على اإلطالق على المناطق وهناك من يرى أنّ  ،في البالد العربية واألفريقيّة

https://mkaleh.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://mkaleh.com/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#buffy_5d33f4dfa3a39
https://mkaleh.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mkaleh.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mkaleh.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mkaleh.com/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#buffy_5d33f4dfa3a39
https://mkaleh.com/%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%88_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
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وتسعى هذه   .بل ربّما كان ُوجودهم سببًا في تخلّف تلك المناطق ،التي حكُموها وأداروها

وفيما يلي عرض لحقيقة الوجود  ،تشويه الوجود العثماني في الشمال االفريقيإلى  المقوالت 

 :العثماني في هذه المنطقة

كانت الدّولة العثمانية مؤّهلة للعب دوٍر محورّي وأساسّي في  خالل القرن الّسادس عشر

وعلى  ،ومن هنا كان حضورها مؤثًرا في شمال أفريقيا وشرقها ووسطها ،الّسياسة العالميّة

م توجهت أنظار األسبان 9113إثر سقوط آخر القالع اإلسالميّة في األندلس عام 

الهدف الموالي لهذه القوى االستعمارية هو ُمالحقة وكان  ،والبرتغاليّين باتجاه شمال أفريقيا

 ،الُوجود اإلسالمي في المنطقة كلّها، بما في ذلك الجزائر وتونس والمغرب وطرابلس الغرب

الملقب بأمير البحار كان له دور فعّال في منطقة البحر األبيض  ،بيد أّن خير الدّين بربروس 

ل مع األوروبيين في شمال أفريقيا بهدف صدّ هذه إذ دخل في صراعٍ شرٍس وطوي ،المتوّسط

 .الهجمات الصليبيّة

تمّكن خير الدّين بربروس من الّسيطرة على الجزائر، لكنّه كان يُدرك أنّه من  9596ففي عام 

ومن هنا اعترف بالُحكم العثماني في   ،الّصعب المحافظة عليها في مواجهة أطماع األسبان

م تمكن طورُغوْط رئيس من ضّم 9559وفي عام  ،الجزائر ورّسخ أقدامه في المنطقة

أّما تُونس فدخلت تحت النفوذ   ،إلى دائرة الُحكم العثماني ،طرابلس الغرب أي ليبيا اليوم

ن المطامع اإلسبانيّة فيها على م، بعد أن قاوم العثمانيّو9501العثماني بشكٍل نهائّي منذ عام 

مدى أربعين عاًما متتالية، بل لقد امتدّ النّفوذ العثماني حتّى المغرب األقصى، فعندما اشتدّ 

النّزاع على العرش في المغرب تدخل العُثمانيون لمنع األطماع البرتغاليّة والحيلولة دون 

  .االستيالء عليها

بُوْرنو ماية الّسلطنات اإلسالمية في داخل أفريقيا في كّل من لقد تمّكن العثمانيّون كذلك من ح

، وهذه الّسلطنات اِعترفت بالّسلطان العثماني خليفةً للمسلمين وأصبحت وُسونغَاي وتمبكتُو

وهكذا وبعد أن تمّكن العثمانيّون من إزاحة النّفوذ األسباني من شمال أفريقيا حالُوا  . تابعةً له

 .ه المناطق واحتاللهادونهم ودون تمصير هذ

ويئس األسبان والبرتغاليّون من  ،وبعد فشل محاوالت الّسيطرة على هذه المناطق اإلسالميّة

تركيز نفوذهم في حوض الَبحر األحمر وشمال أفريقيَا حّولوا قواتهم االستعماريّة إلى ما 

   .وراء المحيط األطلنطي، وهذا ما سّرع من احتاللهم للقاّرة األمريكية

حاز البرتغاليّون على نفوٍذ كبير في البحار، وهاجُموا  منذ نهاية القرن الخامس عشر 

الّسلطنات المسلمة في شرق أفريقا وغربها، وأحدثوا فيها خرابًا كبيًرا، ورّكزوا نفوذُهم في 

وبعد أن سيطرت الدّولة العثمانيّة على البحر األحمر، منعت القوات  . بعض أجزائها

كما أّن النّفوذ العثمانّي المتركز في . ة من احتالل شرق أفريقيا إلى حدود الموزمبيقالبُرتغاليّ 
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وعلى هذا النّحو حال العثمانيّون، لوقٍت    . في كينيا ُموْمباَسابالد الَحبشة امتدّ ليصل إلى 

 .طويل دون تمكُّن األوروبّيين من احتالل هذه المناطق وتحويل ُشعوبها إلى المسيحيّة

وقطع الطريق أمام النّفوذ اإلسباني والبرتغالي   ل المؤّرخون إنّه لو ال تدّخل العثمانيّينويقو

وليس مستبعدًا أن تكون . في تلك المناطق لكان الوضع مختلفًا تماًما عّما هو عليه اليوم

ا على ُشعوب هذه المنَاطق قد تحّولت بالكامل إلى النّصرانيّة بقّوة الحديد والنّار، وتّم إجباره

ومن . ترك دينها وهويّتها ولغتها تماًما مثلما حصل للُمسلمين في أسبانيا بعد سقوط األندلس

هنا يُمكن طرح ُسؤال مهّم في عالقة بهذا الموضوع وهو هل كان الوجود العثمانّي في هذه 

يعًا في أم كان مثّل سدًّا من والمثقّفين،كما يقول بعض المؤّرخين  احتالالً،المناطق بأفريقيا 

 وجه القوى االستعماريّة التي كانت تتربّص بالمنطقة الدّوائر؟

 :مآثر الخالفة العثمانية

في نفوس أبنائها من رعايا  هاقبل أن تظهر الدعوات للقومية العربية وباقي القوميات وتتأجج

بين  الدولة العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر، كانت الرابطة اإلسالمية هي التي تجمع

على اختالف أجناسهم، فدولة الخالفة هي الجامعة لكل من  العثمانية الدولة جميع شعوب

ويشهد بذلك تنوع منابت أصحاب المناصب العليا في الدولة من صدور  يحيى على أراضيها،

عظام ووزراء ووالة وقادة عسكريين فكان منهم العرب والترك واليونانيون والبوسنيون 

 .واأللبان والكروات والصرب والكرج واألرمن وغيرهم

فطالئع الجيوش تتجمع من  كانت األمة في ذلك العهد جسدا واحدا ال يطغى عضو على آخر،

مختلف المدن والواليات، وعندما كانت تأتي البشرى بأخبار انتصارات العثمانيين في 

أوروبا، كانت األفراح تقام في اسطنبول ودمشق وحلب والقاهرة وغيرها من حواضر 

 .اإلسالم

ان العرب أطلق السك ،تستحكم العالقة بين الدولة والرعية توبسبب هذه الرابطة التي كان

ولم يسموها جيش االحتالل  ،على القوات العثمانية المرابطة في بالدهم اسم الحامية العثمانية

ألن الدين كان طاغيا على الدولة وكان المفتي مقربا من الخليفة ويحضر  ،العثماني

حتى إن مراسم تقليد السلطان الجديد كانت  ،اجتماعات وزرائه وال يعترض على فتواه أحد

 .تم في موكب رسمي يتجه إلى مسجد أبي أيوب األنصاريت

فقد بدأ ضد  ،كما إن سوق الجهاد كان في حركة دائبة في عهد العثمانيين دونما توقف

وولده المؤسس عثمان األول، ثم  ،الصليبين على حدود الدولة البيزنطية منذ عهد آرطغرل

ثم فتوحات البلقان على يد مراد  ،تكللت الجهود بفتح بورصة على يد أورخان بن عثمان

األول حتى استشهاده على أرض المعركة في كوسوفا، ثم بايزيد الصاعقة الذي حاصر 

القسطنطينية ولم يرفع عنها الحصار حتى وافق إمبراطور القسطنطينية على إقامة حي 

 الفاتح للمسلمين وبناء مسجد وتعيين قاض مسلم فيها، ثم كان فتح القسطنطينية على يد دمحم

 .والذي كان نقطة تحول في تاريخ الدولة ككل

https://goo.gl/8gD8x5
https://goo.gl/8gD8x5
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وفي عهد السلطان سليمان القانوني، دقت الفتوحات أبواب بلجراد ورودس وبودابست 

ووصلت القوات العثمانية إلى فيينا، وهذا إنجاز عسكري لم تبلغه أي دولة إسالمية على مدار 

 .التاريخ

البحرية على يد البرتغاليين، قام السلطان بايزيد وحين تحطم أسطول المماليك في معركة ديو 

الثاني بمد المماليك بالمعدات الالزمة لبناء أسطول جديد للتصدي للبرتغال التي كانت تسعى 

لمحاصرة الحجاز والخليج العربي والبحر األحمر من كافة المنافذ، وعندما لم تتكلل 

الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم محاوالت المماليك لصد االعتداءات بالنجاح، تدخلت 

 .األقصى المسجدو األول وأوقفت هذا الزحف الذي كان يستهدف الوصول لجدة والحرمين

والبرتغال وفرسان القديس يوحنا  وفي شمال أفريقية، تصدى العثمانيون لمحاوالت اإلسبان

المتكررة للسيطرة على مدن الشمال اإلفريقي وضمها لحكمهم، فحافظوا على الشمال 

 .اإلفريقي كامال، وانهزمت العديد من الحمالت الصليبية على سواحل المدن اإلفريقية

دولة وعندما سقطت غرناطة آخر قلعة من قالع المسلمين في األندلس، إستغاث الناس بال

العثمانية، فاستطاع كمال ريس وبري ريس واألخوان بربروسا وبتوجيه من السالطين سليم 

 .األول وسليمان إنقاذ اآلالف من المسلمين واليهود من االضطهاد اإلسباني

كما تنبه السلطان سليم األول مبكرا لمحاوالت الصفويين التغلغل في الدولة العثمانية ونشر 

/ هـ137لفارس والتقى مع جيش الصفويين في وادي جالديران في العام  التشيع فيها، فتوجه

م في معركة رهيبة انهزم فيها الصفويون، وسقطت عاصمتهم تبريز، وتوقف على 9591

 .إثرها المد الشيعي في األناضول، وتم حصره في فارس

في سيناء ألنها  كما منع السلطان سليم األول والسلطان سليمان القانوني اليهود من االستقرار

تضم الوادي المقدس طوى ولم يستطع اليهود الوصول لسيناء إال بعد دخول اإلنجليز لمصر 

 .م9883عام 

وعلى طريق الحجيج، تم حفر اآلبار وشيدت المخافر، وكان يتم تسيير المحمل الشريف كل 

 .عام في موكب مهيب يحضره السلطان نفسه، ويوكل به أحد وزرائه

ين تحت راية واحد وموقف موحد بعد التشرذم الذي أصاب المسلمين في نهاية ولجمع المسلم

عهد الدولة العثمانية، قام السلطان عبد الحميد الثاني بالدعوة إلى الجامعة اإلسالمية للم شمل 

المسلمين على اختالف لغاتهم ومشاربهم، ولكن هذه الفكرة لم يكتب لها النجاح العتراض 

 .عليهاالمتربصين بالدولة 

كما قام السلطان عبد الحميد الثاني بإنشاء السكة الحديدية والتي تصل بين دمشق والمدينة 

المنورة، وعندما دعا السلطان األمة لدعم مشروع السكة جاءت التبرعات من رعايا الدولة 

في شتى الواليات، و تحولت حملة التبرع إلى مشروع مثيل للوحدة اإلسالمية والوالء 

، فحج الناس للمرة األولى باستخدام السكة الحديدية والتي وفرت للناس األمن للخالفة

 .والسرعة

https://goo.gl/XH8EP1
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وأما موقفه من محاوالت اليهود لالستيطان في فلسطين فقد خلده التاريخ، فرفض أن يتخلى 

عنها رغم الماليين التي بذلت لذلك، وجعل بيت المقدس تابعة للباب العالي مباشرة تحت 

 .ظلت زمنا تابعة لباشا دمشقإشرافه بعد أن 

وعند الحديث عن االنتصارات، ال نغفل الهزائم التي منيت بها الدولة في أكثر من موقعة 

ألسباب شتى، ولكن هذا ال يقلل من شأن اإلنجازات العظيمة التي خلفتها، واالنتصارات 

 .الكثيرة التي حققتها

ات من الداخل والمؤامرات العالمية من وفي نهاية عهد الدولة العثمانية حين حاصرتها األزم

الخارج تسلط حزب االتحاد والترقي على الحكم ورفع شعار الحرية والمؤاخاة في بداية 

القرن العشرين وعزل السلطان عبدالحميد الثاني ونفاه وقمع المعارضين واستبد بالحكم ومن 

أزمات كارثية، وتقاسمت  ثم زج بالدولة في أتون الحرب العالمية األولى فدخلت البالد في

الدول الكبرى التركة وبدأ عهد جديد من االستعمار، فمن هنا ليس من المقبول أن نتغافل عن 

 .إنجازات الدولة لقرون ثم نحكم عليها بأفعال بعض المحسوبين عليها في عقد من الزمان

ى، فال ينكر ختاما، هذه بعض مآثر الدولة العثمانية وفضائلها وهي أكثر من أن تعد وتحص

فضل العثمانيين على العرب والمسلمين ويفتري عليهم إال جاهل بالتاريخ يصدق كل ما يسمع 

أو مدعٍ للعلم صاحب  ،دون تثبت وال برهان، أو مغرد مأجور يسعى لنفوذ في بالط سلطان

أو متصهين حاقد باع أمته ألجل  ،عمامة متملق لولي نعمته يتطاول على معلميه بكل بهتان

  ! وأعلنها لقومه مدوية فقال ما أريكم إال ما أرى فليس لكم قرار وال شان ،كرسي فان

فهل بعد هذا العرض الموجز عن الخالفة العثمانية وما حققته من انجازات لصالح األمة 

 ؟"االستعمار العثماني" لة الظالمة االسالمية من ما زال يتمسك بالمقو

 

 

 


