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A
نضــع بــني أيــدي أبنائنــا طــاب الســنة اثلاثلــة بمرحلــة اتلعليــم اثلانــوي )القســم األديب(، هــذا الكتــاب 
ــخ  ــل تاري ــم مراح ــن أه ــة م ــذه املرحل ــرب ه ــارص، وتعت ــث واملع ــريب احلدي ــن الع ــخ الوط ــاول تاري اذلي يتن
املنطقــة العربيــة، فــي تناقــش أحداثهــا، وتــربز نتاجئهــا، إذ حدثــت فيهــا تغــرات جذريــة عمــت معظــم 
األقطــار العربيــة، ســواء يف العهــد العثمــاين أو يف الفــرة املعــارصة، الــي تمــزيت بظهــور االســتعمار األورويب 
وأطماعــه يف ابلــاد العربيــة، ومواجهــة شــعوبها هل يف لك جــزء خــال انلصــف اثلــاين مــن القــرن اتلاســع 

عشـــر وأثنــاء القــرن العرشيــن، وقــد تــم تقســيم الكتــاب إىل فصــول ىلع انلحــو اتلــايل : 

الفصل األول: 
يتحــدث عــن الوضــع العــام للمنطقــة العربيــة خــال القــرن الســادس عــرش امليادي، مــن حيــث أهميتها 
وموقعهــا، وكيــف اكنــت قبيــل مــيجء العثمانيــني، مــع اإلشــارة إىل الــرصاع الصفوي-امللويك-العثمــاين مــن 
جهــة، وبــني املســلمني واإلســبان والربتغايلــني مــن جهــة أخــرى، وأســباب مــيجء العثمانيــني إىل املنطقــة 

العربيــة خــال القــرن الســادس عشـــر امليادي.

أما الفصل الثاني: 
ــم  ــم، ث ــاكنها منه ــف س ــة، وموق ــة العربي ــون إىل املنطق ــا العثماني ــاء به ــي ج ــة ال ــص للكيفي ــد ُخص فق

ــاين. ــم العثم ــج احلك ــم نتائ ــة، وأه ــة واالقتصادي ــة واثلقافي ــية واالجتماعي ــوال السياس ــاول األح تن

وجاء الفصل الثالث : 
يلتنــاول عــرض موجــز عــن تاريــخ أوروبــا منــذ مــا قبــل نهايــة العصــور الوســطى ومطلــع عــرص انلهضــة 
األوروبيــة احلديثــة، وهــو العــرص اذلي صحــت فيــه أوروبــا ىلع العالــم، بعــد أن اعشــت ردًحــا مــن الزمــن 
ــرة  ــوء فك ــوة، نش ــذه الصح ــج ه ــن نتائ ــا . واكن م ــا وتارخيه ــكل مظاهره ــطى، ب ــور الوس ــات العص يف ظلم
اإلســتعمار الــي اكتــوى بنارهــا العــرب، وغرهــم مــن أمــم وشــعوب األرض، وحتملــوا يف ذلــك وزًرا ال ذنــب 
ــة،  ــة العربي ــاين للمنطق ــم العثم ــني احلك ــة ب ــوة الواقع ــل الفج ــذا الفص ــد ه ــا أن يس ــه . واكن لزاًم ــم في هل
وقــدوم االســتعمار األورويب احلديــث إيلهــا، وهــذه الفجــوة تتمثــل يف اتلعــرف ىلع األصــل يف املــاكن والزمــان، 

وباتلــايل كيــف نشــأت فكــرة االســتعمار، يلكــون الطالــب ملًمــا بذلــك .
 وكمــا جــاء يف الفصــل اثلالــث ملحــة عــن مظاهــر العصــور الوســطى، ثــم عصـــر انلهضــة ومراحلــه يف 
إيطايلــا وخارجهــا، ثــم عــرج ىلع حركــة اإلصــاح ادليــي، وحركــة الكشــوف اجلغرافيــة ونتاجئهــا، فاثلــورة 
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الفرنســية كنمــوذج ثلــورات الشــعوب األوروبيــة، والوحــدة اإليطايلة كمثــال لقيــام ادلول القوميــة يف أوروبا، 
هــذا إىل جانــب إحاطــة الطالــب علًمــا بكيفيــة تطــور العلــوم الطبيعيــة، ومــا صاحبهــا مــن انقــاب صنايع، 

اكن مــن نتيجتــه ظهــور االســتعمار األورويب احلديــث .
ــد  ــورة ض ــرب للث ــتمالة الع ــة األوىل، واس ــرب العاملي ــال احل ــا خ ــتعمارية فيه ــاع ادلول االس ــان أطم  وبي
العثمانيــني يف املشـــرق العــريب ودور مراســات احلســني - مكماهــون، واتلطــورات العســكرية الــي حدثــت 
ــا  ــور ســنة 1917م، وم ــة األوىل)1914-1918 م(، ومــرشوع وعــد بلف ــاء احلــرب العاملي ــة أثن ــاد العربي بابل

صاحبــه مــن تطــورات سياســية.

بينما عاجل الفصل الرابع: 
كيفيــة تكالــب ادلول األوروبيــة ىلع املنطقــة العربيــة، وأطمــاع ادلول االســتعمارية فيهــا خــال احلــرب 
ــات  ــريب ودور مراس ــرق العــــــ ــني يف املشـــــــ ــد العثماني ــورة ض ــرب للث ــتمالة الع ــة األوىل، واس العاملي
احلســني - مكماهــون، واتلطــورات العســكرية الــي حدثــت بابلــاد العربيــة أثنــاء احلــرب العــــــاملية األوىل 

ــية. ــورات سياس ــن تط ــه م ــا صاحب ــنة 1917م، وم ــور س ــد بلف ــرشوع وع )1914- 1918م(، وم

أما الفصل اخلامس : 
تمــت مناقشــة كفــاح العــرب لاســتعمار األورويب يف لك مــن بــاد الشــام والعــراق وشــبه اجلزيــرة العربيــة، 

ويف الشــمال اإلفريــي بمــرص والســودان ويلبيــا وتونــس واجلزائــر واملغــرب وموريتانيــا.

أما الفصل السادس واألخري :
ــاين  ــال الربيط ــه ىلع االحت ــة في ــزت ادلراس ــد رك ــة، وق ــرب والصهاين ــني الع ــرصاع ب ــص لل ــد خص فق
لفلســطني أثنــاء احلــرب العامليــة األوىل، ونشــأة احلركــة الصهيونيــة كحركــة عنرصيــة اســتعمارية، وأطماعهــا 
ــة  ــرب للصهاين ــة الع ــت ملقاوم ــم تعرض ــطني، ث ــود بفلس ــني ايله ــزي يف تمك ــة، ودور اإلجنل ــعية يف املنطق اتلوس
واإلجنلــزي بفلســطني، وملؤتمــر املائــدة املســتديرة، وكيــف اكن وضــع فلســطني أثنــاء احلــرب العامليــة اثلانيــة 

ــة. ــم للصهاين ــطني ويف دعمه ــود يف فلس ــاعدة ايله ــي يف مس ــا، وادلور األمريك ــا بعده وم

                                                                                     وباهلل التوفيق
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الفصـل األول

الوطن العربي يف مطلع القرن 
السادس عشر الميالدي
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موقع الوطن العربي بني قارات العامل 
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أهمية املنطقة العربية:
تتمــزي املنطقــة العربيــة بأهميــة كبــرة شــعر بهــا العالــم منــذ القــدم، وعمــل ىلع اســتغاهلا واالســتفادة منهــا 

ــا ييل: ــل فيم وتتمث
 1ـ املوقع واألهمية اجلغرافية: 

تكمــن أهميــة املنطقــة العربيــة يف أن موقعهــا اســراتييج يتوســط العالــم القديــم واجلديــد فــي تقــع بــني 
قــارات العالــم القديــم اثلــاث آســيا وافريقيــا وأوروبــا وقــد شــل هــذا املوقــع أهميــة اســراتيجية وسياســية 
واقتصاديــة ممــا جعلهــا هدفــا ألطمــاع األعــداء ىلع مــر العصــور وهــذا املوقــع يُطــل ىلع عــدة حبــار ذا أهميــة 
اقتصاديــة وسياســية تتحكــم يف املاحــة ابلحريــة واتلجــارة ادلويلــة، وذلا أصبحــت هــذه املنطقــة حلقــة وصل 

بــني قــارات العالــم مرشقهــا ومغربهــا.
تقــع يف املنطقــة العربيــة أهــم املضائــق والقنــوات الــي تربــط ابلحــار واملحيطــات بعضهــا ببعــض وتقــرب 
املســافات خدمــة للتجــارة واملواصــات مثــل مضيــق جبــل طــارق اذلي يعتــرب مدخــا مهمــا للبحــر األبيــض 
املتوســط مــن الغــرب ، ورابطــا حقيقيــا بينــه وبــني املحيــط األطلــي ، وقنــاة الســويس ويه املمــر الصنــايع 
ــول  ــن ادلوران ح ــا ع ــط عوض ــض املتوس ــر األبي ــر بابلح ــر األمح ــط ابلح ــة لرب ــدي املرصي ــه االي اذلي حفرت
أفريقيــا ، ومضيــق بــاب املنــدب ، هــو املدخــل واملخــرج الرئيســـي مــن واىل ابلحــر األمحــر ، وحبــر العــرب 
واملحيــط اهلنــدي يف اجلنــوب . أمــا مضيــق هرمــز فإنــه يتحكــم يف املاحــة داخــل اخلليــج العــريب ويربطــه 
املحيــط اهلنــدي ، وىلع امتــداد الســواحل العربيــة ىلع ابلحــار واملحيطــات، قامــت موانــئ عربيــة كــربي ذات 
أهميــة اســراتيجية واقتصاديــة تشــل حلقــة وصــل مهمــة يف املواصــات ادلويلــة بــني قــارات العالــم وموانيهــا 

اتلجاريــة .
وقد زاد من أهمية هذه املدن واملوانئ توسع يف جمال نقل الراكب واتلجارة .

كمــا أن ابلــاد العربيــة منطقــة جغرافيــة واحــدة متصلــة، ال توجــد بينهــا حواجــز طبيعيــة تفصــل اجزائهــا 
عــن بعضهــا ابلعــض، وحتــول دون اتصــال ســاكنها ببعضهــم أو تعرقــل حركتهــم فهــم اعشــوا أغلــب العصــور 
ــن  ــا ادلي ــة أهمه ــط وثيق ــم برواب ــا بينه ــرب فيم ــط الع ــث يرتب ــا، حي ــا مرشف ــوا تارخي ــة وصنع ــدة اكمل يف وح
اإلســايم واللغــة العربيــة واتلاريــخ املشــرك واملصــر الواحــد، ويه مــن أهــم العوامــل املســاعدة ىلع وحــدة 

الوطــن العــريب.

الوطن العربي يف مطلع القرن السادس عشر

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



12

تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

 ومما يؤكد أهمية املنطقة ما ييل:
1 - وجــود حضــارات عريقــة نشــأت يف رحــاب هــذه املنطقــة، أســهمت األنشــطة البرشيــة يف تطورهــا وبقائهــا، 
حيــث عملــت ىلع نموهــا وتطورهــا عــرب اتلاريــخ يف لك مــن العــراق والســودان والقــرن األفريــي، وقــد 
ســاعدت ســهولة االتصــال بــني هــذه األقطــار، واندمــاج األفــراد ىلع نمــو هــذه احلضــارات واختاطهــا 

وتطورهــا، فتأثــر بذلــك ســاكن املنطقــة ببعضهــم وعملــوا ىلع تطويــر أنفســهم عــرب اتلاريــخ.
ــق( ايل  ــاد االغري ــان )ب ــن ايلون ــرج م ــدوين، اذلي خ ــكندر املق ــزو اإلس ــة يف غ ــة املنطق ــت أهمي 2 -  اتضح
بــاد العربيــة يف القــرن الرابــع قبــل امليــاد، واجتــاح معظــم أقايلــم املــرشق العــريب، األمــر اذلي ســاعد 
ــارصة  ــرى املع ــة األخ ــارات الرشقي ــة واحلض ــة القديم ــارة العربي ــة باحلض ــارة ايلوناني ــاط احلض ىلع اخت
هلــا، وقــد أدي ذلــك اىل قيــام احلضــارة اهللســتنية، كمــا تواصلــت االتصــاالت خــال العهديــن الرومــاين 

وابلزينطــي الــذان خضعــت فيهــا األقايلــم العربيــة نلفوذهمــا.

2 ـ األهمية اتلارخيية وادلينية:
ارتبطــت أهميــة املوقــع بقــدم وجود اإلنســان يف هــذه املنطقــة ، إذ اكن للنشــاط البشـــري يف زمــن احلضارات 
القديمــة الــي ازدهــرت ىلع ضفــاف األنهــار واالوديــة ، ويف الســهول الســاحلية طيلــة العصــور القديمــة ، كمــا 
ــة املســيحية الــي ظهــرت يف فلســطني  ــة وادليان ــة ايلهودي ــان الســماوية مثــل: ادليان أنهــا اكنــت مهبــط األدي
باملنطقــة العربيــة ، ومنهــا انتــرشت إىل أوروبــا وبقيــة أجــزاء العالــم وصــار هلــا اتبــاع كثــرون ، وقــد اعتنقهــا 
بعــض العــرب واكن هلــم جهــد كبــر يف نرشهــا ، ثــم ختامــا بادليــن اإلســايم اذلي ظهــر يف اجلزيــرة العربيــة يف 
القــرن الســابع امليــادي ، واعتنــق معظــم العــرب هــذا ادليــن اجلديــد بمــا حيملــه مــن قيــم إنســانية ودعــوة 
اىل املســاواة والعــدل والرخــاء وتبصــر انلــاس بقيمــة احليــاة ادلنيــا ، ومــا ينتظرهــم مــن نعيــم خــادل يف االخــرة.
كمــا إن تكليــف العــرب بنــرشه وتبليغــه للنــاس اكفــة قــد محلهــم مســؤويلة كــربي أصبحــوا بهــا ســادة 
لقــرون عديــدة حيــث محــل املســلمون األوائــل رايتــه إىل جهــات كثــرة يف آســيا وافريقيــا وأوروبــا يف الوقــت 
الــي أصبحــت بادهــم قبلــة للنــاس مــن مجيــع أحنــاء العالــم، نظــرا لوجــود احلــوارض اتلارخييــة بهــا مثــل مكــة 
املكرمــة واملدينــة املنــورة باحلجــاز والقــدس بفلســطني، ومــا حتويــه هــذه احلــوارض مــن أماكــن مقدســة تقوم 
عليهــا مناســك وشــعائر مهمــة، االمــر اذلي جعــل هــذه املنطقــة تزدهــر يف اجلانــب املــادي والعلــي والفــي، 

ويف القيــم الروحيــة واألخاقيــة أيضــا.
ــوا قمــة املجــد احلضــاري،  ــة املجــاالت حــى بلغ ــه املســلمون مــن تطــور وتقــدم يف اكف ــا أحدث ورغــم م
إال أنهــم تعرضــوا اىل أحــداث عصبيــة ومأســوية نتيجــة تلعــرض ابلــاد العربيــة واإلســامية إىل اعتــداءات 
خارجيــة متعــددة، اكدت أن تعصــف بكيانهــا وتقــي عليهــا، فقــد تعــرض املســلمون يف آن واحــد تقريبــا اىل 
الغــزو الصليــي األورويب الغــريب، واالجتيــاح املغــويل الرببــري الشـــريق، ومــا أحلقــه هــؤالء مــن رضر بابلــاد 
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العربية واإلسامية وحضارتها طال البرش واحلجر.
ثــم اكن اتلهديــد االســباين - الربتغــايل للســواحل واحلــوارض اإلســامية يف شــمال أفريقيــا والســواحل اجلنوبية 
ــح  ــاء الصال ــق رأس الرج ــفوا طري ــد أن اكتش ــر، بع ــر األمح ــريب وابلح ــج الع ــة واخللي ــرة العربي ــبه اجلزي لش

وتمكنــوا مــن ادلوران حــول أفريقيــا واالجتــاه رشقــا وصــوال اىل اهلنــد وبقيــة الســواحل الرشقيــة.
ــا  ــا يف النشــاط اتلجــاري، وفقــدت منطقتن لقــد أحــدث هــذا االكتشــاف اجلغــرايف اجلديــد حتــوال جذري

ــة . ــا االقتصادي ماكنته
كمــا أن نظــام احلكــم العثمــاين وفســاد بعــض الــوالة يف املنطقــة العربيــة يف مطلــع القــرن الســادس عــرش 
)1516م( أســهم يف الركــود واتلخلــف ملــدة طويلــة، وملــا ضعفــت ادلولــة العثمانية اســتغلت ادلول االســتعمارية 
ذلــك، وعملــت ىلع بســط نفوذهــا ىلع معظــم أجــزاء ابلــاد العربيــة، وقــد اعش ســاكن الوطــن العــريب مســاوئ 

االستعمار وقاوموه حى ختلصوا منه.

3 ـ األهمية االقتصادية:
ــا،  ــة به ــة وانلباتي ــم املناخي ــوع األقايل ــا أدى إىل تن ــة مم ــا اجلغرافي ــاع رقعته ــة باتس ــة العربي ــزيت املنطق تم
وحصوهلــا ىلع قــدر مهــم مــن األمطــار الشــتوية والصيفيــة ودرجــات حــرارة خمتلفــة مــن مــاكن اىل آخــر، لك 
ذلــك أدى اىل تنــوع مواردهــا الزراعيــة وانلباتيــة الــي أعطتهــا أهميــة يف االقتصــاد العالــي، وقــد صاحــب ذلك 

تنــوع الــروة احليوانيــة كمصــدر للغــداء واخلامــات الصناعيــة.
ثــم اكن إكتشــاف انلفــط والغــاز بكميــات إســتهاكية وجتاريــة، األمــر اذلي اضــى ىلع املنطقــة العربيــة 
أهميــة اقتصاديــة، كمــا أن مــا دليهــا احتيــاط اعلــي مــن الــروة املعدنيــة جعــل هلــا دوًرا مهًمــا يف االقتصــاد 
ادلويل.، وأتــاح هلــا أن تلعــب دوًرا مهًمــا يف االقتصــاد ادلويل وقــد تكــون ســببًا تلمتــع العــرب بماكنــة سياســية 

مرموقــة إذ ا أســتغلت هــذه الــروات اإلســتغال األمثــل .
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ــك  ــيا يف تل ــارة آس ــط ق ــكن وس ــوراين، اذلي اكن يس ــس الط ــني إىل اجلن ــراك العثماني ــب األت ــع نس يرج
ــني. ــرب الص ــن وغ ــر قزوي ــني رشق حب ــع ب ــي تق ــعة ال ــهول الواس الس

ــة  ــتبس الكثيف ــائش االس ــط حش ــريع وس ــرف ال ــة حت ــل متفرق ــل اعم يف قبائ ــراك بش ــد اعش االت وق
بأواســط آســيا، واكن لصعوبــة الطبيعــة اجلغرافيــة وحركــة تنقلهــم ادلائــم أثــر ىلع حياتهــم القاســية، إذ اكنــت 

ــة القاســية. ــادرة ىلع اتلكيــف مــع هــذه ابليئ ــراس يف احلــروب، ق ــل شــديدة امل تلــك القبائ
اعتنقــت القبائــل الركيــة ادليــن اإلســايم منــذ زمــن بعيــد، وســاهمت مســاهمة واضحــة يف نــرشه بــني 
قبائــل أواســط آســيا ومــا حوهلــا، وترجــع عاقــة العــرب باألتــراك إىل زمــن ادلولــة العباســية حيــث اســتعان 
ــول إىل  ــم الوص ــتطاع بعضه ــة واس ــات ادلول ــش ومؤسس ــم اجلي ــم 833ـ 842م وأدخله ــة املعتص ــم اخلليف به
احلكــم وتأســيس دولــة شــبه مســتقلة اكلطولونيــني واالخشــيديني يف مرص، الغــز نويــني يف اهلند، والســاجقة 

يف آســيا الصغــرى.
أمــا تســميتهم بالعثمانيــني فرجــع إىل )عثمــان بــن ارطغــرل بــن ســليمان( مؤســس ادلولــة العثمانيــة الــي 
اســتمرت زهــاء ســتة قــرون، إذ بــدأت مــن أوائــل القــرن الرابــع عشـــر )1300م( واســتمرت قائمــة إىل مطلــع 

القــرن العرشيــن )1924م(. 

سبب هجرتهم إىل االناضول:
ــل  ــم مــع غرهــا مــن القبائ ــت تقي ــي اكن ــة ال ــة )أغــوز( الركماني ــم إىل قبيل ــون يف أصله يرجــع العثماني
الركيــة يف ســهول آســيا الوســطي، وقــد هاجــروا مــن موطنهــم األصــيل بســبب اهلجمــات املغويلــة الــي انطلقت 
يف القــرن اثلالــث عشـــر امليــادي، وذلــك بعــد أن جنــح زعيــم املغــول جنكــزي خــان وتعــي  ) ملــك امللــوك 
( يف تأســيس دولــة املغــول الــي هامجــت جرانهــا برشاســة ويف اكفــة االجتاهــات ، ممــا دفــع القبائــل الركمانيــة 
ــة خــوف شــديد يف اجتاهــات خمتلفــة، حيــث وصلــت قبيلــة )  القاطنــة يف أواســط آســيا إىل اتلحــرك يف حال
أغــوز( بقيــادة ارطغــرل إىل منطقــة األناضــول ، وأثنــاء تنقلهــا يف هــذه املنطقــة ، وجــدت جيشــا من الســاجقة 
وهــم اتــراك مســلمون بقيــادة الســلطان عــاء ادليــن الســلجويق خيــوض إحــدى املعــارك ضــد قــوات بزينطيــة، 
فأنظمــت إيلــه حــي تــم انلــرص للســاجقة بهزيمــة ابلزينطيــني ،  ممــا دفــع الســلطان الســلجويق إىل ماكفأتهــم 
ــي تتخذهــا مقــرا هلــا يف موطنهــا  ــأن منحهــم  مقاطعــة صغــرة تســى )اســي شــهر( شــمال األناضــول ل ب

اجلديــد .

نشأة الدولة العثمانية وتطورها
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ترتيب شؤون ادلولة وتطورها: 
ــام  ــة ىلع أي ــا وخاص ــيع أماكه ــؤونها، وتوس ــب ش ــوز يف ترتي ــة أغ ــدأت قبيل ــهر ب ــي ش ــة اس ــن مقاطع م
ــن  ــر م ــب كب ــة واكن ىلع جان ــة القبيل ــف وادله يف زاعم ــرل )1299 ـ 1326م( اذلي خل ــن أرطغ ــان ب عثم
الشــجاعة واملقــدرة السياســية، األمــر اذلي مكنــه مــن اعــان قيــام ادلولــة العثمانيــة اعم 1299م واختــذ مــن 
مدينــة بروســه )بورصــة( اعصمــة تللــك ادلولــة انلاشــئة الــي اســتطاعت أن تنهــض بالرغــم مــن أنهــا اكنــت 
حماطــة باألعــداء، فمــن الــرشق اكن اتلهديــد املغــويل اذلي الزال حمتمــا، ومــن الغــرب ادلولــة ابلزينطيــة، ومــن 

اجلنــوب اإلمــارات الركيــة املنافســة هلــا.
اســتطاعت هــذه ادلولــة أن تشــق طريقهــا بصعوبــة، وتصبــح إمرباطوريــة مراميــة األطــراف حيــث لعبــت 
دورا هامــا وأساســيا يف تشــكيل تاريــخ املنطقــة والعالــم وملــدة ســتة قرون حــواىل )625 ســنة( وتــواىل ىلع حكم 
هــذه ادلولــة )37( ســلطانًا اكن أوهلــم الســلطان عثمــان بــن أرطغــرل وآخرهــم الســلطان حممــد الســادس اذلى 

انهــارت اإلمرباطوريــة العثمانيــة يف عهــده وقامــت ىلع انقاضهــا اجلمهوريــة الركيــة احلديثــة اعم 1924م.

توسع ادلولة العثمانية:
أ ـ اتلوسع ادلاخيل:

توســعت ادلولــة يف عهــد الســلطان عثمــان لتشــمل مقاطعة ) اســي شــهر( وســهول نيقيه وإقليــم بورصــة ، ومن 
هنــا ازدادت شــهرته وخافــه ابلزينطيــون ، واعــرف بــه ســلطان الســاجقة وتهــاوت أمامــه اإلمــارات الركيــة 
املنافســة ، ويف عهــد ابنــه الســلطان أورخــان اســتمرت ادلولــة باحتــال مدينــة بورصــة ومدينــة نيقيــه احتاال 
نهائيــا ، وقــد اســتمرت ادلولــة يف اتبــاع سياســة اتلوســع ىلع حســاب أمــاك ادلولــة ابلزينطيــة داخــل آســيا 
الصغــرى واألناضــول حــى اعم 1453م عندمــا اســتطاع الســلطان حممــد اثلــاين امللقــب )بالفاتــح()*( مــن فتح 
مدينــة القســطنطينية اعصمــة ادلولــة ابلزينطيــة واالســتياء عليهــا وضمهــا إىل أمــاك ادلولــة العثمانيــة فاحتــا 
بذلــك طريــق اتلوســع العثمــاين حنــو رشق أوروبــا ، وقــد اختــذ مدينــة القســطنطينية اعصمــة دلوتلــه اجلديــدة 
ــة  ــة االقتصادي ــطنبول، العاصم ــة إس ــة االن بمدين ــتانة )ويه املعروف ــة األس ــمها إىل مدين ــتبدل اس ــد أن اس بع

واتلجاريــة لركيــا حايلًــا(. 
ــة  ــالطني ادلول ــابع س ــو س ــح: ه ــب بالفات ــاين امللق ــد اثل ــلطان حمم )*( الس
ــة  ــرًا لدلول ــًعا كب ــده توس ــرف عه ــان ع ــاللة آل عثم ــن س ــو م ــة وه العثماني
ــة  ــه اعصم ــة أدرن ــق 1429م يف مدين ــب 833هـ/املواف ــة، ودل يف 29رج العثماني
ــع  ــويف يف 4 ربي ــنة. ت ــني س ــدى وثالث ــه اح ــذاك، دام حكم ــة آن ــة العثماني ادلول
األول 886-1481م عــن ثــالث ومخســني ســنة ودفــن باملســجد املســى باســمه .
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ب ـ اتلوسع اخلاريج :
اكن اتلوســع غربــا باجتــاه أوروبــا الرشقيــة أي منطقــة ابللقــان ) ايلونــان حايلــا ومــا يف شــماهلا(من اهتمامات 
ادلولــة العثمانيــة يف الفــرة الواقعــة بــني قيامهــا 1299 ـ 1516م بعــد أن تــم هلــا ضــم مجيــع مناطــق غــرب 
ــا  ــرة مالط ــا إىل جزي ــس يوحن ــان القدي ــرد فرس ــرة رودس وط ــتياء ىلع جزي ــم االس ــة فت ــول ابلزينطي األناض
واذليــن عرفــوا فيمــا بعــد  ) فرســان مالطــا ( اذليــن اكنــوا حيتلــون رودس  منــذ احلــروب الصليبيــة ىلع الوطــن 
ــا ايلــوم ســنة 1520م واجتــه حنــو املجــر  ــة )بلغــراد( اعصمــة رصبي ــم االســتياء ىلع مدين ــك ت العــريب، كذل
واســتوىل الســلطان العثمــاين ىلع العاصمــة )بودابســت( ســنة 1526م ، كمــا حــاول الســيطرة ىلع مدينــة )فيينا( 
ــم يســتطع إتمــام احتاهلــا  ــه ل اعصمــة انلمســا الــي وصلهــا اجليــش العثمــاين وحارصهــا يف 1529م غــر أن
بســبب تكالــب ادلول األوروبيــة ىلع ادلولــة العثمانيــة، وتزعمــت الكنيســة ادلعــوة إىل وقــف اخلطــر العثمــاين 

اإلســايم ادلاهــم ألوروبــا املســيحية .
لــم يلــق الــرشق العــريب اإلســايم اهتماًمــا يذكــر مــن ادلولــة العثمانيــة اال بعــد ان ظهــرت دولــة الصفويــني 
اإلســامية ذات املذهــب الشــييع يف إيــران والــي اخــدت تنشـــر مبادئهــا بــني القبائــل الركمانيــة الســنية ، 
ــل  ــني القبائ ــة ب ــارض احلكــم العثمــاين وتوســعه يف اطــار اتلنافــس لغــرض الزاعم ــل تع ــك القبائ ــت تل واكن
الركمانيــة ، بذلــك حتالفــت تلــك القبائــل مــع ادلولــة الصفويــة الشــيعية ضــد العثمانيــني ، ممــا دفــع هــؤالء 
إىل ارســال جيشــهم ىلع أيــام الســلطان العثمــاين ســليم األول )1512ـ 1520م( اذلي اتلــي باجليــش الصفــوي 
الشــييع فيمــا يعــرف تارخييًــا بمعركــة ) جادليــران( اعم 1914م قــرب مدينــة ) تربيــز ( اعصمــة ادلولــة الصفوية 
ــة  ــدم أهمي ــك انســحبوا لع ــني ، ورغــم ذل ــم الصفوي ــون انتصــاًرا باهــًرا ىلع خصومه ــث انتــرص العثماني ، حي
املنطقــة بالنســبة هلــم ، وقــد ترتــب ىلع هــذا االنتصــار أن تقلــص انلفــود الصفــوي الشــييع داخــل األناضــول، 
وجنــح العثمانيــون يف ضــم أجــزاء كثــرة مــن رشق األناضــول إىل دوتلهــم ، وبذلــك حصنــوا حدودهــم الرشقيــة 
ــايم  ــرق اإلس ــة املشـ ــود يف منطق ــيايس املوج ــراغ الس ــود الف ــني إىل وج ــة العثماني ــذه املعرك ــت  ه ــد نبه وق
وخباصــة بــاد الشــام والعــراق املجــاورة دلوتلهــم وقــد أدرك الســلطان ســليم األول أهميــة بــاد الشــام ومــرص 
اتلابعيــني دلولــة املمايلــك ومــا تســببه مــن منافســة قويــة لدلولــة العثمانيــة، ذللــك دفــع جبيشــه حنــو بــاد 
الشــام واســتوىل عليهــا بعــد أن هــزم املمايلــك يف موقعــه )مــرج دابــق( اعم 1516م ، فأصبحــت بــاد الشــام 
تابعــة للعثمانيــني ومنهــا ســار اجليــش العثمــاين حنــو مــرص الــي دخلهــا اعم 1517م ، بعــد أن هــزم وقضـــى 

ىلع دولــة املمايلــك يف موقعــه الريدانيــة )العباســية( رشق مــرص.
ــوين 1520ـ 1566م وقــد شــهدت  ــه الســلطان ســليمان القان ــويف الســلطان ســليم األول خلفــه ابن ــا ت ومل
ادلولــة يف عهــده ازدهــاًرا كبــًرا ، وقــد وضــع قانونــا ثابتــا يضمــن تقســيم ادلولــة إىل واليــات لك منهــا قائــم 
بذاتــه مــن أجــل ترســيخ أراكن ادلولــة وحفظهــا مــن االنفصــال ذللــك عــرف بالقانــوين ، وقــد تــويف الســلطان
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ــم يف  ــه )ســليم اثلــاين( اذلي ت ــه ابن ــا وخلف ــه يف رشق أوروب ــوين( 1566م يف إحــدى معارك )ســليمان القان
عهــده االســتياء ىلع جزيــرة قــربص، غــر أن عهــد ســليم اثلــاين اتســم بالضعــف وســاد فيــه الفســاد الســيايس 
ــا يف انتشــار الفــوىض وعــدم  ــرًصا مهًم ــح عن ــم، وأهمــل اجليــش اذلي أصب وانتشــار الرشــوة واالهتمــام باحلري

اســتتباب األمــن بفعــل تدخــل اجلنــود يف السياســة.

ادلولة العثمانية بعد السلطان سليم اثلاين : 
تــواىل ىلع حكــم اإلمرباطوريــة العثمانيــة بعــد ســليم اثلــاين عــدد مــن الســاطني لــم تســجل يف عهودهــم 
حــوادث مهمــة ومثــرة، كمــا تدهــورت األحــوال السياســية واإلقتصاديــة بســبب ســيطرة اجلنــد اإلنكشــارية 
ىلع الســلطة واســتغال نفوذهــم يف عــزل وتعيــني الــوالة واملســؤولني حبيــث أصبحــت املناصــب تبــاع وتشــرى . 
وملــا تــوىل الســلطان مــراد الرابــع عــرش اإلمرباطوريــة، عمــل ىلع امخــاد ثــورة اجلنــد واحلــد مــن نفوذهــم، 
حيــث قــام حبــل هــذه املنظمــة نهائيــا، وبذلــك ختلصــت ادلولــة العثمانيــة مــن أهــم عوامــل االضطــراب، كمــا 
اســرد بغــداد مــن الفــرس وقــى ىلع ثــورة فخــر ادليــن يف بلنــان وبذلــك انتعشــت أحــوال ادلولــة العثمانيــة.
لكــن أوضــاع ادلولــة العثمانيــة اعدت إىل اتلدهــور مــرة أخــري خــال عهــد الســلطان إبراهيــم، وحممــد 
الرابــع، وســليمان اثلــاين، ومصطــي اثلــاين غــر أن تــويل أبنــاء االرسة )كوبــر يــيل( منصــب الصــدر األعظــم  
)رئاســة الــوزراء( يف ادلولــة العثمانيــة ملــدة )50( مخســني اعما مــن اعم )1640ـ1691م( اســتطاعوا ان يســردوا 

هيبــة الســلطان العثمــاين وماكنــة اإلمرباطوريــة العثمانيــة الــي أصبحــت تلفــظ أنفاســها.
ــم يصمــدوا  ــة، غــر أنهــم ل ــراد هــذه االرسة عــدة حــروب مــع بــاد فــارس وادلول الغربي لقــد خــاض أف
طويــا، وقــد تعــددت جبهــات القتــال وأصبــح اتلحــدي للعثمانيــني كبــًرا، وهــو مــا أشــغلهم عــن اإلصــاح، 
واالهتمــام باألوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة وحتديــث اجليــش. لقــد خــرس العثمانيــون يف عهــد مصطــي 
اثلالــث معظــم أماكهــم يف أوروبــا أثنــاء رصاعهــم مــع روســيا فيمــا يعــرف ) حبــرب القــرم(  والــي اكن مــن 

نتاجئهــا فــرض االمتيــازات الروســية ىلع ادلولــة العثمانيــة. 
أمــا يف عهــد الســلطان )عبــد احلميــد األول( فقــد تلقــت ادلولــة العثمانيــة هزيمــة ىلع يــد القــوات الروســية 

1771م، وفرضــت عليهــا معاهدة )كوجــك فينارحــة ( اعم 1774م. 
لقــد أدخلــت بعــض اإلصاحــات ىلع ادلولــة العثمانيــة يف عهــد الســلطان ســليم اثلالــث، والســلطان حممــود 
ــوا العــودة إىل واجهــة االحــداث، كمــا فقــدت  ــن حاول ــود االنكشــارية اذلي ــورة اجلن اثلــاين اذلي قــى ىلع ث
ادلولــة العثمانيــة العديــد مــن املناطــق، حيــث اســتقلت رصبيــا وايلونــان كمــا اســتقل حممــد ىلع حبكــم مــرص 
ــا يف عهــد الســلطان عبــد العزيــز وحصــل حاكمهــا يلع لقــب اخلديويإضافــة إىل   نهائيً

ً
واذلي أصبــح اســتقاال

بعــض االمتيــازات األخــرى، وذلــك بعــد تدمــر األســطولني العثمــاين واملــرصي يف حــرب املــورة .
ويف اعم 1876م تربع الســلطان )عبد احلميد اثلاين( ىلع عرش اإلمرباطورية خلًفا للســلطان )عبد العزيز(،
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ــرة،  ــدة قص ــد م ــزهل بع ــه ع ــاد، ولكن ــم ابل ــتور حلك ــداد دس ــا( بإع ــت باش ــره )مدح ــف وزي  اذلي لك
وازداد يف عهــده فقــدان ادلولــة العثمانيــة ألماكهــا يف مناطــق القوقــاز وابللقــان وغرهــا، كمــا أن األطمــاع 
ــع ىلع  ــدة للتوس ــد الع ــذت تع ــوفة، وأخ ــة ومكش ــت واضح ــة أصبح ــدلول األوروبي ــتعمارية ل ــية االس السياس
حســاب أمــاك ادلولــة العثمانيــة، حيــث احتلــت فرنســا اجلزائــر 1830م وتونــس 1881م واحتلــت بريطانيــا 

ــرص 1882م. ــدن 1839م وم ع
لقــد حــاول الســلطان عبــد احلميــد إيقــاف هــذا املــد االســتعماري ولكنــه تعــرض للعــزل ســنة 1909م من 
قبــل حــزب تركيــا الفتــاة، وتــم تنصيــب شــقيقه الســلطان حممــد رشــاد امللقــب باخلامــس خلفــا هل، وهــو اذلي 
ثــارت يف عهــده شــعوب منطقــة ابللقــان ضــد ادلولــة العثمانيــة مــن جديــد، واحلقــت جبيــوش ادلولــة العثمانية 
هزيمــة كبــرة لــوال ذلــك املوقــف اذلي وفقــه زعمــاء وقــادة حــزب تركيــا الفتــاة وخاصــة العســكريني ومنهــم 

)أنــور باشــا( و)مصطــي كمــال( )أتاتــورك(.
ــا وانلمســا وســخرت اكمــل  ــب أملاني ــة االويل )1914ـ 1918م( إىل جان ــا احلــرب العاملي ــد دخلــت تركي وق
إماكنياتهــا يف هــذه احلــرب لكنهــا خرجــت مهزومــة ، وفقــدت ىلع أثرهــا اماكهــا يف املنطقــة العربيــة وعقــب 
انتهــاء احلــرب العامليــة األوىل تــوىل )الســلطان حممــد وحيــد ادليــن املعــروف بالســادس( )1918 - 1922( وهــو 
 آخــر ســاطني ادلولــة العثمانيــة، وقــد واجــه زعمــاء تركيــا يف عهــده جيــوش احللفــاء الفرنســيني والربيطانيــني
)1920- 1922م( وتمكــن احللفــاء مــن اســرداد أراضيهــم بعــد معاهــدة لــوزان ســنة 1923م كمــا أرصوا ىلع 
اجــاء ايلونانيــني واحللفــاء املســاندين هلــم عــن إســطنبول وتراقيــا الرشقيــة، وتــم الغــاء االمتيــازات األجنبيــة 

الــي اكن يتمتــع بهــا األجانــب القاطنــني يف األرايض الركيــة .
ــار بعضهــا  ــورك(، فأختــذ جمموعــة مــن اإلجــراءات أث ــوىل الســلطة )مصطــي كمــال أتات ويف اعم 1924م ت
غضــب االكــراد والعــرب واملســلمني اكفــة والــي الزالــت تبعاتهــا ظاهــرة إىل ايلــوم، ومن أهــم هذه اإلجــراءات 

1 - إلغاء اخلافة اإلسامية الي استمرت ستة قرون والي اعتربها ابلعض امتداًدا للخافة العباسية.
2 - كتابــة اللغــة الركيــة باحلــروف الاتينيــة بعــد أن اكنــت باحلــروف العربيــة وذلــك اعتبــارا مــن اعم 1928م 

يف حماولــة لســلخ تركيــا عــن حميطهــا الرشيق اإلســايم. 
3 - استبدال الطربوش الريك بالقبعة يف تنكر واضح للرات العثماين.

4 - اســقاط األلقــاب واالســماء العربيــة واســتبداهلا بغرهــا تركيــة، وطبــق ذلــك ىلع نفســه ســنة 1934م بــأن 
ســى نفســه )أتاتــورك( ومعناهــا )أبــو الــرك( وســي رفيقــه )عصمــت باشــا( باســم )عصمــت اينونــو( 

نســبة إىل معركــة اينونــو املعروفــة بهزيمــة ايلونــان أمــام الــرك يف االناضــول.
5 - إقرار مبدأ العلمنة واذلي ال جيعل لدلين أي ماكنة يف احلياة العامة. 

وبتــويل )مصطــي كمــال أتاتــورك( انتــى عــرص اخلافــة العثمانيــة اذلي تواصــل مــن ســنة 1300 ـ 1924م 
وحــل ماكنــه عــرص اجلمهوريــة الركية حــى الوقــت احلارض.
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 قائمة بأسماء سالطني ادلولة العثمانية وزمن تويلهم احلكم من 

اعم )1299م وحىت اعم 1922م(

فرتة احلكم اسم السلطانالرقم
مالحظاتباتلاريخ امليالدي

مؤسس ادلولة العثمانية1299 إىل 1326معثمان األول )ابن ارطغرل(

1326 إىل 1362مأورخان بن عثمان1

1362 إىل 1389ممراد األول2

1389 إىل 1402مبايزيد األول3

سلطان االناضول الرشقية1403 إىل 1413محممد    جلي4

1413 إىل 1421محممد األول5

فرة حكمه األوىل1421 إىل 1444ممراد اثلاين6

1444 إىل 1446محممد اثلاين7

1446 إىل 1451ممراد اثلاين8

فرة حكمه اثلانية /فتح القسطنطينية 1453م1451 إىل 1481محممد اثلاين )الفاتح(9

1481 إىل 1512مبايزيد اثلاين10

أصبح خليفة للمسلمني منذ 1517م1512 إىل 1520مسليم األول11

حكم أطول فرة وبلغت ابلاد يف عهده الكمال 1520 إىل 1566مسليمان األول )امللقب بالقانوين(12
و اإلزدهار

أول سلطان أهمل قيادة اجليش1566 إىل 1574مسليم اثلاين13

1595 إىل 1603ممراد اثلالث14

بداية ركود ادلولة1603 إىل 1617مامحد األول15
عزل عن العرش بسبب اصابته بعاهة عقلية1617 إىل 1618ممصطي األول16
نصب بدل عمه مصطي األول1618 إىل 1622معثمان اثلاين17

1622 إىل 1640ممراد الرابع18
ابن أمحد األول ، ليسرجع عدة أقايلم من 

الصفويني
خلع بانقاب عسكري بقيادة شيخ اإلسام1640 إىل 1648مإبراهيم بن محد أحم  سيأمحد األول19

عزل بعد اهلزيمة يف معركة موهاج اثلانية1648 إىل 1687محممد الرابع20
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1687 إىل 1691مسليمان اثلاين21

1691 إىل 1695مأمحد اثلاين22

1695 إىل 1703ممصطي اثلاين23

بداية أفول ادلولة1703 إىل 1730مأمحد اثلالث24
1730 إىل 1754محممد األول25

1754 إىل 1757محممد اثلاين26

1757 إىل 1774ممصطي اثلالث27

1774 إىل 1789معبد احلميد األول28

بداية احنال ادلولة1789 إىل 1807مسليم اثلالث29

1807 إىل 1808ممصطي الرابع30

1808 إىل 1839محممد اثلاين31
أصدر فرامانا يهدف حتديث ادلولة وفرامانا اخر 
يتضمن املساواة بني العثمانيني بغض انلظر عن 

ديانتهم.
عزهل وزراؤه ، مات منتحرا1861 إىل 1876معبد العزيز32

عزل إلصابتة باجلنون1876 إىل 1876ممراد اخلامس33

1876 إىل 1909معبد احلميد اثلاين34
أقر ادلستور ثم عطله، تم أعيد العمل به، خلع 

باإلنقاب 1909م
حكم حكما صوريا1909 إىل 1918محممد اخلامس35

1918 إىل 1922محممد السادس36
شهد انهيار ادلولة العثمانية ، اغدر االستانة 

1922م تويف يف منفاه بمدينة سان ريميو بإيطايلا

1922 إىل 1924معبد املجيد اثلاين37
أخر خليفة وقد انتخب من قبل الربملان الريك 

قيام اجلهورية الركية
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ميجء العثمانيني إىل املنطقة العربية:
ــك وقفــت  ــه، ذلل ــه واملدافعــني عن ــن اإلســايم، وأنهــم مــن محات ــون بأنهــم مــن معتنــي ادلي يفخــر العثماني
ــد  ــم اإلســايم، ومــع هــذا فق ــي اســتهدفت العال ــة اهلجمــات واملؤامــرات ال ــة ضــد اكف ــة العثماني ادلول

ــا:  ــدة أســباب أخــرى أهمه ــة لع ــة العربي ــة إىل املنطق ــة العثماني ــت ادلول اجته
ــرب  ــني الع ــاف ب ــع اخل ــة تلوس ــا نتيج ــيايس به ــراغ س ــود ف ــة لوج ــة العربي ــيطرة ىلع املنطق ــة الس أ- إماكني

ــك. واملمايل
ب- رغبة املسلمني باملنطقة العربية يف اتلحالف مع العثمانيني ملواجهة اخلطر الصليي.

ــر اذلي ال  ــو األم ــة، وه ــني للمواجه ــتعداد األوروبي ــًرا الس ــا نظ ــع يف أوروب ــن اتلوس ــني ع ــف العثماني ج - توق
ــا ألكــر مــن ذلــك. يمكنهــم مــن اتلوغــل غرًب

ــة بــني  ــا مــن فــن مذهبي ــا داخــل بــاد فــارس ومــا حوهلــا خوف ــة العثمانيــني يف اتلوســع رشق د- عــدم رغب
الســنة والشــيعة، واالكتفــاء بتحطيــم اخلطــر الصفــوي اإليــراين يف معركــة )جــادل يــران( اعم 1514م ودخــول 

مدينــة تربيــز اعصمــة الصفويــني.
ــك  ــا، ذلل ــة ضمنه ــة العربي ــون املنطق ــراف تك ــة األط ــة مرامي ــن امرباطوري ــني يف تكوي ــة العثماني ه - رغب
حيتمــل أن يكــون الســلطان ســليم األول قــد تطلــع إىل ضــم األماكــن املقدســة يف لك مــن مكــة املكرمــة 
واملدينــة املنــورة وبيــت املقــدس إىل ادلولــة العثمانيــة بذلــك يصبــح حــايم حــى املســلمني ومقدســاتهم، 
وقــد شــجعت االنتصــارات الرسيعــة الــي حتققــت يف ضــم بــاد الشــام ومــرص ىلع توســيع  نفودهــم أكــر 

يف ابلــاد العربيــة .
ــكرية  ــاع العس ــور األوض ــك تلده ــة وذل ــة العربي ــني إىل املنطق ــيجء العثماني ــة مل ــروف العام ــمحت الظ س
ــرااًغ سياســيًا وعســكرًيا باملنطقــة بســبب ظهــور اإلســبان يف  ــة بهــا، والــي أوجــدت ف والسياســية واالقتصادي
ــاريج  ــع اخل ــت باتلوس ــد اهتم ــلمني، وق ــرب واملس ــاه الع ــة جت ــا العدائي ــا تطلعاته ــئة هل ــة ناش ــس كدول األندل
ــد مــن  ــه واذلي هــدد املســلمني يف الشــمال اإلفريــي، وجنــح يف احتــال العدي فشــغلت جيشــها وأســطوهلا ب
ــا، إىل  ــا رشقً ــس بليبي ــى طرابل ــا ح ــرب غرًب ــة باملغ ــني طنج ــة ب ــة الواقع ــة يف املنطق ــئ ابلحري ــدن واملراف امل
جانــب بــروز دولــة الربتغــال أيًضــا يف غــرب شــبه جزيــرة إيبريــا كقــوة بريــة وحبريــة حتمــل روح اتلعصــب 

ــلمني. ــداء للمس ــي والع ادلي

وقــد اكتشــف رأس الرجــاء الصالــح ىلع يــد الربتغــايل )فاســكوا دا جامــا(، اذلي دار حــول إفريقيــا ووصــل 
إىل اهلنــد ســنة 1498م، وقــد ســاهم هــذا االكتشــاف يف حتويــل طــرق اتلجــارة الربيــة الــي اكنــت تمــر عــرب 
املنطقــة العربيــة اإلســامية ثــم إىل ابلحــر املتوســط فأوروبــا، والــي أصبحــت مرتبطــة مبــارشة بقــاريت إفريقيــا 
وآســيا حبــًرا، ونتيجــة هــذا االكتشــاف أصبــح األســطول الربتغــايل حمــارًصا للســواحل العربيــة يف جنــوب شــبه 
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اجلزيــرة العربيــة واخلليــج العــريب مهــدًدا باحتاهلــا، مــن هنــا اكنــت نظــرة املســلمني يف املنطقــة إىل ادلولة 
العثمانيــة نظــرة املنقــذ مــن العــدو الصليــي وبأنهــا دولــة مســلمة هلــا إماكنــات، ويمكــن أن حتــي ابلــاد 

اإلســامية مــن األطمــاع اخلارجيــة .

التوسع العثماني  
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اتلوسع العثماين يف املنطقة العربية :

أوالً - املرشق العريب :

أ- ضم بالد الشام اعم 1516م : 

ــامية يف  ــات اإلس ــر ادلوي ــرص، ويه آخ ــة يف م ــك القائم ــة املمايل ــم دول ــة حلك ــام تابع ــاد الش ــت ب اكن
ــن املغــويل والصليــي وهزمتهمــا، وحــررت املنطقــة مــن رشورهمــا،  العصــور الوســطى والــي تصــدت للغزوي
وعندمــا ظهــرت ادلولــة العثمانيــة كقــوة إســامية يف األناضــول وذاع صيتهــا بعــد مــا حققتــه مــن انتصــارات 

ــان. ــة ابللق ــا ومنطق ــول ورشق أوروب ــة يف األناض ــة ابلزينطي ىلع ادلول
اكن املمايلــك يفخــرون بتلــك االنتصــارات ىلع اعتبارهــا انتصــارات حققهــا املســلمون ىلع الغــرب، اذلي 
يعــد عــدًوا مشــراًك لــل مــن املمايلــك والعثمانيــني، إضافــة إىل أن املمايلــك اكنــوا يتبعــون املذهــب الســي 
مثــل العثمانيــني. ولكــن هــذا الوضــع مــن العاقــات الوديــة بينهمــا لــم يســتمر طويــًا، فقــد توتــر املوقــف 
نظــًرا تلصــادم مصاحلهمــا ىلع احلــدود بــني ابلدليــن ويف رشق ابلحــر املتوســط، واكن مــن أســباب هــذا اتلوتــر :

1 - قيام املمايلك باالستياء ىلع جزيرة قربص اعم 1424م، وهو ما اعتربه العثمانيون تهديًدا مبارًشا هلم.
2 - قيــام املمايلــك بتقديــم احلمايــة لألمــر )جــم بــن حممــد اثلــاين أخــو الســلطان( منافــس األمــر )بايزيــد( 

يف إطــار الــرصاع ىلع احلكــم والعــرش العثمــاين ورفضهــم تســليم هــذا األمــر للعثمانيــني.
3 - الــرصاع بينهمــا حــول إمــارة )ذي القــدر( الواقعــة يف الفــرات األىلع ىلع احلــدود بــني ادلوتلــني، واكنــت 
موايلــة للممايلــك ورفضــت تقديــم املســاعدة للجيــش العثمــاين أثنــاء حربــه مــع الصفويــني اإليرانيــني 

الشــيعة.
4 - تبــادل االتهامــات بينهمــا حــول تعــرض لك منهمــا للقوافــل اتلجاريــة واإلمــدادات العســكرية الــي ختــص 

الطــرف اثلــاين.
جتمعت هذه األسباب وغرها يف الوقت اذلي اكن السلطان العثماين )سليم األول( متحفًزا لغزو الشام، مستغًا 

الظروف السياسية واالقتصادية دلولة املمايلك، فقد اندفع اجليش العثماين داخل أرايض الشام خمرقًا احلدود 
بينهما، ووصل أثناء زحفه إىل شمال مدينة حلب عند موضع يسى )مرج دابق(.

اتلىق اجليشان العثماين بقيادة السلطان )سليم األول( واململويك بقيادة  السلطان )قنصوه الغوري( يف معركة 
فاصلة عرفت بمعركة )مرج دابق( يوم 13 أغسطس 1516م، هزم فيها املمايلك هزيمة ساحقة، وقتل سلطانهم 

)قنصوه الغوري( . وقد نتج عن هذا االنتصار توغل اجليش العثماين جنوًبا يلحتل اكمل باد الشام معتمًدا ىلع
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أســلحته انلاريــة، الــي لــم تكــن يف حــوزة املمايلــك، وقــد تابــع الســلطان )ســليم األول( زحفــه يف اجتــاه 
ــم  ــاكم األقايل ــراء وح ــه األم ــد أن بايع ــام بع ــاد الش ــك بب ــدادات إىل املمايل ــا اإلم ــل منه ــل أن تص ــرص، قب م
اذليــن أقرهــم يف أماكنهــم و وظائفهــم الســابقة، كمــا وزع األمــوال واهلبــات ىلع العلمــاء والصوفيــة والفقــراء، 
ــًدا  ــا عني ــة، وخصًم ــامية يف املنطق ــوة إس ــا كق ــني اعيلً ــم العثماني ــاع اس ــة ارتف ــذه املعرك ــج ه ــن نتائ واكن م

لألطمــاع الغربيــة فيهــا.

ب- ضم مرص 1517م : 
واصــل اجليــش العثمــاين بقيــادة الســلطان )ســليم األول( تقدمــه جنوًبــا حنــو مصـــر مبــارشة بعــد احتــال 
الشــام، وقبــل أن يتمكــن  املمايلــك بهــا مــن مجــع شــملهم واســتعدادهم ملواجهتــه، ومــا أن وصلــت طائــع 
ــد  ــك اجلدي ــلطان املمايل ــن س ــليم األول( م ــلطان )س ــب الس ــى طل ــة، ح ــاين األرايض املرصي ــش العثم اجلي
ــر  ــمه ىلع مناب ــر اس ــلطان )ســليم( ويذك ــة الس ــني ويدخــل يف طاع ــوالء للعثماني ــن ال ــاي( أن يعل ــان ب )طوم
املســاجد يف مــرص مــع تعهــد الســلطان )ســليم( بإقــراره حاكًمــا ىلع مصـــر كمــا هــو عليــه، ويف نفــس الوقــت 

ــا إلراقــة املزيــد مــن ادلمــاء واخلســائر مــن الطرفــني، وتصبــح بذلــك مــرص واليــة عثمانيــة . جتنبً
رفــض ســلطان املمايلــك هــذا العــرض العثمــاين. وبذلــك أصبــح ال مفــر مــن حــدوث املواجهــة العســكرية 
ــة  ــة الريداني ــك يف معرك ــوات املمايل ــاين بق ــش العثم ــىق اجلي ــث اتل ــني، حي ــني الطرف ــال ب ــدالع القت وان
ــد  ــاي( بع ــان ب ــلطان )طوم ــل الس ــويك، وقت ــش اململ ــزم اجلي ــا ه ــاد وفيه ــية( اعم 1517م، رشق ابل )العباس
ــا بعــد أن اعشــت فــرة طويلــة  القبــض عليــه، وقــد ترتــب ىلع هــذا االنتصــار ســقوط دولــة املمايلــك نهائيً

ــا. ــدة مــن تارخيه ــة جدي ــة ودخلــت مرحل ــة عثماني مــن الزمــن وأصبحــت مــرص والي

 ـج- دخوهلم احلجاز 1517م : 
ــا،  ــة هل ــت تابع ــث اكن ــرص حي ــدث يف م ــا حي ــرة بم ــا متأث ــن تارخيه ــًا م ــا طوي ــاز زمنً ــاد احلج ــت ب اعش
وبــاد احلجــاز يف لغــة اتلاريــخ تعــي اإلقليــم اذلي تقــع فيــه حــوارض مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة والطائــف 
ــاف  ــه األوق ــا تقدم ــارة وم ــض اتلج ــج، وبع ــورد احل ــاكنها ىلع م ــد س ــرة يعتم ــاد فق ــا ب ــة، ويه عموًم جمتمع

اإلســامية املحبســة ىلع أهــل مكــة واملدينــة املنــورة.
وقــد اعشــت بــاد احلجــاز مســاملة يف معــزل عــن األحــداث السياســية  والعســكرية وأصبــح حاكمهــا يعــني 
مــن مركــز ادلولــة اإلســامية يف القاهــرة، واكن حــاكم مكــة املكرمــة يعتقــدون أن مــن حيكــم مــرص فابــد 
ــه، الن اخلليفــة العبــايس اذلي يعتــرب احلاكــم الــرويح للمســلمني انتقــل إىل  أن يعمــل املســلمون حتــت لوائ
القاهــرة يف إعقــاب اهلجمــة املغويلــة ىلع بغــداد اعم 1258م، وســقوط اخلافــة العباســية بهــا، وعندمــا اســتوىل 
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العثمانيــون ىلع مصـــر أدرك الســلطان )ســليم األول( أهميــة الســيطرة ىلع احلرمــني الرشيفــني يف احلجــاز، 
وأن مــن حيكمهــا تكــون هل قيــادة املســلمني يف مجيــع أحنــاء العالــم، وخاصــة وأن العثمانيــني  يتبعــون املذهــب 
الســي اذلي يتبعــه معظــم العالــم اإلســايم، وقــد بــادر حاكــم مكــة )الرشيــف أبــو الــرباكت( إىل اســرضاء 
الســلطان العثمــاين )ســليم األول( وهــو آنــذاك ال يــزال موجــوًدا بمــرص، فأرســل إيلــه ابنــه حامــًا مفاتيــح 
ــا الــوالء لدلولــة العثمانيــة والطاعــة للســلطان العثمــاين، وهــذا اإلجــراء مــن رشيــف  الكعبــة املرشفــة معلنً
ــكرية  ــوة العس ــك الق ــو اذلي ال يمل ــداث، وه ــن أح ــة م ــري يف املنطق ــا جي ــًا عم ــرب اغف ــى ال يعت ــة ح مك

الازمــة حلمايــة نفســه مــن هــذا اتليــار اذلي اجتــاح املنطقــة. 
وهكذا نرى أن احلجاز قد انضم سلًما للعثمانيني وأصبح جزًءا من ادلولة العثمانية.

د- ضم العراق اعم 1534م : 
ســاد املذهــب الشــييع يف العــراق ىلع إثــر احتــاهل مــن جانــب ادلولــة الصفويــة اإليرانيــة، وقــد اختــذت 
ــم  ــني ل ــنية، إال أن العثماني ــة الس ــة العثماني ــاداة ادلول ــا ملع ــراق موضًع ــن الع ــيعية م ــة الش ــة الصفوي ادلول
يكونــوا راضــني عــن هــذا األمــر ممــا دفعهــم إىل جتريــد محلــة عســكرية اســتولت ىلع مدينــة تربيــز اعصمــة 
ــرض  ــة ف ــذه املعرك ــن ه ــج ع ــد نت ــهرة ، وق ــران( الش ــة )جادلي ــرف بمعرك ــا يع ــني اعم 1514م، فيم الصفوي
ــني  ــراق، وتعي ــمال الع ــة ش ــن – الواقع ــر وماردي ــار بك ــل ودي ــق – املوص ــن مناط ــاين ىلع لك م ــوذ العثم انلف
حــاكم موايلــني عليهــا، إال أن تطــورات أخــرى جــرت يف بغــداد عجلــت بزحــف العثمانيــني عليهــا، وذلــك 
أن أحــد الزعمــاء األكــراد ويــدىع )ذو الفقــار( اغتــال حاكــم بغــداد الصفــوي، وحتالــف مــع العثمانيــني 
ــك اعد  ــني، وبذل ــف العثماني ــردي حلي ــم الك ــذا الزعي ــل ه ــوا يف قت ــني جنح ــم، إال أن الصفوي ــاون معه وتع
 انلفــوذ الصفــوي إىل بغــداد. وعندمــا أدرك العثمانيــون أنــه ال ســبيل إىل اســتقرار األحــوال يف العــراق لصاحلهــم
 إال بــرب ادلولــة الصفويــة يف عقــر دارهــا وباتلــايل إخراجهــا مــن العــراق، ذللــك جهــز الســلطان )ســليمان 
القانــوين  1520- 1566م( جيًشــا قوًيــا توجــه بــه إىل مدينــة تربيــز اعصمــة الصفويــني اعم 1533م، ولكــن 
ســوء األحــوال اجلويــة أخــرت تقــدم هــذا اجليــش اعًمــا  آخــًرا، يف اعم 1534م دخــل اجليــش العثمــاين مدينــة 
ــم  ــس يف مقدوره ــتقبًا ولي ــر مس ــرك واتلأث ــني ىلع اتلح ــدرة الصفوي ــدم ق ــن ىلع ع ــد أن اطم ــز، وبع تربي
تقديــم ادلعــم لقواتهــم يف العــراق، قــرر االجتــاه صــوب مدينــة بغــداد، فبــدأ بقطــع اإلمــدادات عــن الصفويــني 
املوجوديــن بهــا، فاســتوىل ىلع مدينــة همــدان ومنهــا دخــل إىل مدينــة بغــداد يــوم 31 ديســمرب 1534م، وقــد 
دخــل الســلطان )ســليمان القانــوين( بغــداد بعــد احتاهلــا بثاثــة أيــام حيــث قوبــل حبفــاوة وترحــاب، واكن 

دخــوهل بمثابــة اإلعــان رســميًا عــن أن العــراق  أصبــح واليــة تابعــة لدلولــة العثمانيــة.
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تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

 ـه- ضم اخلليج العريب اعم 1538م : 

اكن ظهــور األســطول الربتغــايل يف ميــاه اخلليــج العــريب وحبــر العــرب واملحيــط اهلنــدي جنــوب شــبه اجلزيــرة 
ــة حيــث اكن هــذا األســطول يهــدد  ــة العثماني ــد مدخــل ابلحــر األمحــر، الشــغل الشــاغل لدلول ــة وعن العربي
ــا  ــح لزاًم ــد أصب ــة، وق ــة يف املنطق ــات العثماني ــداء ىلع الوالي ــة إىل االعت ــا، باإلضاف ــة وطرقه ــارة ابلحري اتلج
ــقط اعم 1538م،  ــتياء ىلع مس ــارعون يف االس ــم يس ــك جنده ــق، ذلل ــذه املناط ــن ه ــاع ع ــني ادلف ىلع العثماني
ثــم يبســطوا نفوذهــم ىلع إمــارات اخلليــج العــريب مثــل ُعمــان واإلحســاء وابلحريــن واســتقروا بهــا، ووضعــوا 
ــا  ــة اتلجــارة وقوافله ــة، ومحاي ــاه العربي ــة احلــد مــن نشــاطه يف املي خطــة ملواجهــة األســطول الربتغــايل وحماول
ــم اجلديــد بعــد جنــاح حركــة الكشــف  مــن ســطوته، إال أن اجتــاه الربتغايلــني إىل االهتمــام بــاألرايض يف العال
اجلغــرايف أضعفــت حركتهــم حــول املناطــق العربيــة، باإلضافــة إىل تدهــور أوضاعهــم االقتصاديــة والعســكرية 

بظهــور منافســني هلــم يف املجــال ابلحــري. 

و- جميئهم إىل ايلمن اعم 1518م : 
لعبــت الطبيعــة اجلبليــة القاســية دوًرا مهًمــا يف تاريــخ ايلمــن ىلع مــر العصــور، حيــث ســاعدت الســاكن يف 
حماربــة مجيــع الغــزاة املحتلــني، وقــد شــهد ايلمــن مــن مطلــع القــرن الســادس عــرش امليــادي حالــة عــدم 
ــة يف  ــااعت الطامع ــة واجلم ــية واآلرس احلاكم ــوى السياس ــني الق ــب ب ــدد اجلوان ــرصاع املتع ــة ال ــتقرار نتيج اس
احلكــم، وقــد زاد مــن أهميــة ايلمــن اتلهديــدات الــي تعــرض هلــا من جانــب األســطول الربتغــايل اذلي اســتوىل 
ىلع بعــض املــدن الســاحلية ايلمنيــة مهــدًدا اتلجــارة وحركــة املواصــات يف املنطقــة، ومذكــًرا باســتمرار احلقــد 

الصليــي ضــد املســلمني.
وعندمــا اســتوىل العثمانيــون ىلع الشــام ومــرص والــي ىلع إثرهــا ســقطت دولــة املمايلــك بهمــا، قــام بعــض 
املمايلــك يف ايلمــن بطلــب املســاعدة مــن الســلطان العثمــاين ضــد األمــراء الزيديــني اذليــن يتبعــون املذهــب 
الشــييع، وذلــك بعــد أن أعلنــوا الــوالء الاكمــل للســلطان العثمــاين وادلولــة العثمانيــة. أرســل العثمانيــون جيًشــا 
إىل ايلمــن اعم 1518م، يف زمــن الســلطان )ســليم األول(، ثــم يف اعم 1538م أاعد الســلطان )ســليمان القانــوين( 
ــتمرت  ــك اس ــع ذل ــل، وم ــا بالفش ــني بائت ــا املحاوتل ــن لكت ــن، ولك ــية بايلم ــاع السياس ــط األوض ــة ضب حماول
حمــاوالت العثمانيــني الســيطرة ىلع ايلمــن لكمــا هيئــت الظــروف الفرصــة ذللــك مثلمــا حــدث  عندمــا دب 
اخلــاف بــني أفــراد األرسة الزيديــة اعم 1551م ثــم عنــد نشــوب خــاف نــزاع بــني )اإلمــام يلع بــن املهــدي( 
وأعدائــه اعم 1872م، ومــع ذلــك اكن العثمانيــون يســيطرون ىلع املــدن ولــم يســتطيعوا إحــاكم ســيطرتهم ىلع 

األريــاف حيــث القبائــل، كمــا إنهــم لــم يتوغلــوا يف املرتفعــات .

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



27

للسنة الثالثة بمرحلة التعليم الثانوي 

ثانًيا - شمال إفريقيا : 

استطاع العثمانيون ضم اجلزائر ويلبيا وتونس وذلك وفق التسلسل اآليت : 

أ-  اجلزائر اعم 1525م:
تعرضــت ادلول اإلســامية يف شــمال إفريقيــا عقــب ســقوط غرناطــة باألندلــس وإخــراج املســلمني منهــا 
ــر يف هــذه  اعم 1492م إىل هجمــات األســطولني الربتغــايل واإلســباين، واكن للعــدوان اإلســباين انلصيــب األوف
اهلجمــات، ويف الفــرة الواقعــة بــني اعيم 1505م و1511م احتــل اإلســبان مــدن املــرىس الكبــر ووهــران وجباية 

واجلزائــر العاصمــة.
ــك  ــي وذل ــب وانل ــل واتلعذي ــا القت ــية منه ــة قاس ــري معامل ــعب اجلزائ ــة الش ــبان بمعامل ــام اإلس ــد ق وق
ــة  ــه االحتــال اإلســباين، ونتيجــة لســوء األحــوال السياســية واالقتصادي يف إطــار احلقــد الصليــي اذلي حيمل
ــادف أن  ــدوان، تص ــذا الع ــد ه ــات لص ــة اإلماكني ــبانية، وقل ــة اإلس ــوة املعامل ــر، وقس ــة يف اجلزائ واالجتماعي
ظهــر مغامــران حبريــان أصلهمــا مــن ايلونــان وهمــا )عــروج وأخــوه خــر ادليــن بربروســا( الــذان اكنــا يملاكن 
 قوًيــا يف ابلحــر املتوســط، ويف الوقــت اذلي اكن فيــه أهــل اجلزائــر يبحثــون  فيــه عــن شــخصية قويــة 

ً
أســطوال

ــر املــدن مــن احتاهلــم، فعرضــوا ىلع )عــروج باشــا(  ــادة املقاومــة ضــد اإلســبان وتعمــل ىلع حتري تتــوىل قي
ــا ضــد الوجــود اإلســباين حــى قتــل ىلع أيــدي اإلســبان اعم 1518م. اتلعــاون، فوافــق وعمــا مًع

ــل  ــوده وأه ــم أن جه ــا عل ــبان، وعندم ــد اإلس ــة ض ــادة املعرك ــروج( يف قي ــاه )ع ــن( أخ ــر ادلي ــف )خ خل
اجلزائــر ال يمكــن أن تقــف أمــام اإلماكنيــات الــي يملكهــا األســطول اإلســباين، جلــأ إىل الســلطان العثمــاين 
ــطول  ــال األس ــازم لقت ــاح ال ــطول والس ــود واألس ــده باجلن ــه وم ــتجاب لطلب ــوين( اذلي اس ــليمان القان )س

ــباين.  اإلس
بــدأ )خــر ادليــن( نشــاطه احلــريب بمســاعدة العثمانيــني بدخــول مدينــة قســنطينة اعم 1522م، تــم اجته حنو 
مدينــة اجلزائــر العاصمــة حيــث دخلهــا اعم 1525م، بعــد أن اســتوىل ىلع اجلــزر املحيطــة باملدينــة، وبدخــول 

خــر ادليــن مدينــة اجلزائــر أصبحــت ابلــاد واليــة عثمانيــة.

ب - جميئهم إىل يلبيا اعم 1551م: 
وقعــت طرابلــس الغــرب حتــت حكــم اإلســبان اعم 1510م، يف إطــار محلــة اإلســبان ىلع موانــئ الشــمال 
اإلفريــي، وبعــد معاملــة قاســية مــع الســاكن يدعمهــا احلقــد الصليــي اإلســباين ىلع املســلمني يف األندلــس، 
تنــازل اإلســبان عــن طرابلــس إىل حلفائهــم فرســان القديــس يوحنــا اعم 1530م، وهــم منظمــة صليبيــة حاقدة 
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تدعم اجليوش الصليبية يف احلرب ىلع املسلمني.
بــي الفرســان بطرابلــس حــى اعم 1551م، ومارســوا خاهلــا أبشــع أنــواع اتلعذيــب واالضطهــاد واتلنكيــل 
ضــد الســاكن املســلمني، وقــد قــاوم ســاكن طرابلــس العــدو اإلســباين، وحتملــوا جــور فرســان القديــس يوحنــا 
ملــدة 21 ســنة، وملــا عجــزوا عــن اتلخلــص مــن هــذا الظلــم اســتعانوا بالســلطان العثمــاين )ســليمان القانــوين( 
اذلي اكنــت ادلولــة العثمانيــة يف عهــده تعيــش أقــوى أيامهــا، وأســطوهلا جيــوب ابلحــر املتوســط بــكل حريــة، 
 حبرًيــا يقوده )مــراد آاغ( و)ســنان 

ً
اســتجاب الســلطان العثمــاين لطلــب ســاكن طرابلــس، وأرســل إيلهــم أســطوال

باشــا( و)درغــوث باشــا(، وقــد نزلــت قــوات اجليــش بمنطقــة تاجــوراء، بينمــا حــارص األســطول املدينــة مــن 
ــس  ــان القدي ــاء ىلع فرس ــايل القض ــاعدة األه ــة بمس ــوات العثماني ــتطاعت الق ــدة اس ــة واح ــر، ويف هجم ابلح
يوحنــا بعــد أن فــرت منهــم أعــداد كثــرة عــرب ابلحــر عــن طريــق الســفن، وبدخــول القــوات العثمانيــة مدينــة 

طرابلــس غــدت ابلــاد واليــة عثمانيــة.

ومنــذ اعم 1551م دخلــت يلبيــا عهــًدا جديــًدا عــرف بالعهد العثمــاين األول اذلي اســتمر حــى اعم 1711م 
عندمــا اســتقل )أمحــد باشــا القرمانــيل( بواليــة طرابلس الغــرب )يلبيــا( وأقام الــــدولة القــره مانليــة )1711-

1835م( .
شــمل احلكــم العثمــاين اكفــة أحنــاء يلبيــا، واكن يديــر شــؤونها وال بعينــه الســلطان العثمــاين، وقــد تــوىل 
حكــم يلبيــا أربعــة وعــرشون وايلًــا، ويف كثــر مــن األحيــان لــم يبــق الــوايل يف منصبــه أكــر مــن اعم واحــد 
ــوالة مــى شــاءوا يف جــو  ــون ال نتيجــة للفــوىض وتدخــل اجلنــد اإلنكشــارية اذليــن صــاروا ينصبــون ويعزل

مشــحون باملؤامــرات والعنــف .

لقــد مــرت يلبيــا بأوقــات عصيبــة نتيجــة تللــك الظــروف واعىن فيهــا الليبيــون الويــات نتيجــة لســوء إدارة 
بعــض الــوالة واضطــراب األمــن وعــدم االســتقرار، األمــر اذلي أدى إىل قيــام ادلولــة القــره مانليــة .

 ـج- ضم تونس 1574م:
ــدن  ــواحل وم ــام س ــباين أم ــطول اإلس ــون األس ــوا يهامج ــا اكن ــس عندم ــن تون ــا ع ــوان بربروس ــع االخ داف
اجلزائــر، وخــال الفــرة مــا بــني اعيم )1505- 1511م( حــاوال حتريــر جزيــرة جربــة مــن أيــدي اإلســبان، 
ــد األرايض  ــف عن ــم يتوق ــة، ل ــة العثماني ــا إىل ادلول ــر وضمه ــر اجلزائ ــن( يف حتري ــر ادلي ــح )خ ــا جن وعندم
اجلزائريــة بــل اجتهــت قواتــه رشقًــا فدخــل األرايض اتلونســية، ثــم حــارص العاصمــة وحلــق الــواد معلنـًـا انتهــاء 
حكــم ادلولــة احلفصيــة، كمــا اقتحمــت قواتــه مدينــة القــروان، وقــد حاولــت القــوات اإلســبانية ابلحــث 
عــن حجــة جديــدة تعــود بهــا الحتــال تونــس، حيــث تدرعــت بــأن بعــض أفــراد األرسة احلفصيــة صاحبــة
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ــك هاجــم األســطول  ــر ذل ــا، وىلع إث ــة منه ــا وطلــب احلماي ــس اســتنجد به احلــق الــرشيع يف حكــم تون
ــايل  ــوات األه ــن ق ــا، ولك ــرى واحتله ــرة أخ ــواد م ــق ال ــة حل ــة ومنطق ــس العاصم ــة تون ــباين مدين اإلس
املدعومــة مــن )خــر ادليــن بربروســا( واألســطول العثمــاين اســتطاعت بــني اعيم )1560- 1574م( مهامجــة 
املحتلــني وحطمــت أســطوهلم ىلع ســواحل تونــس وطــاردت فلــول اإلســبان وفرســان القديــس يوحنــا يف عــرض 
ابلحــر وأبعــدت خطرهــم نهائيًــا عــن اكمــل األرايض اتلونســية اعم 1574م، وبذلــك أصبحــت تونــس واليــة 

ــة. عثماني
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أسئلة تطبيقية عن الفصل األول

س1 : ما األسس الي تأكدت بها الوحدة اإلسامية يف املنطقة العربية ؟

س2 : حتدث عن األهمية اتلارخيية وادلينية للمنطقة العربية .

س3 : إىل من ينسب األتراك العثمانيون ؟ وأين اكن موطنهما  األصيل ؟

س4: ما أهمية موقعة ) جادليران (  بالنسبة لدلولة العثمانية ؟ 

س5 : بني أسباب توثر العاقات بني املمايلك والعثمانية  ؟ وما أثر ذلك ىلع توسع ادلولة العثمانية ؟ 

س6: تتبع قيام ادلولة العثمانية منذ النشأة حى ضم باد الشام اعم 1516م .

س7:  ) اكن لزاماً ىلع ادلولة العثمانية ادلفاع عن منطقة اخلليج العريب بعد ظهور األسطول الربتغايل      
           فيها  ( ، علل ذلك   ؟ 

س8 : اكتب مذكرات تارخيية عن :

أ - ميجء العثمانيني إىل يلبيا.

ب- خر ادلين بربروسا .

ج - أسباب ميجء العثمانيني إىل املنطقة العربية.
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س9 :  مــا يه اإلجــراءات الــي اختذهــا مصطــى كمــال )أتاتــورك( عقــب إلغــاء اخلــــافة اإلســامية 
اعم 1924م ؟

س10 :  رتب تصاعديًا ضم العثمانيون لل من : 

)ايلمن – الشام - العراق – احلجاز – مرص – اخلليج العريب(.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



32

تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



33

للسنة الثالثة بمرحلة التعليم الثانوي 

الفصل الثاين  

أحوال المنطقة العربية أثناء 
الحكم العثماين
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دخــل العثمانيــون ابلــاد العربيــة منــذ مطلــع القــرن الســادس عــرش امليــادي )1516م(، وخــال مــدة 
ــة عــدا املغــرب األقصـــى )مراكــش(، واذلي ظــل حتــت  قصــرة اســتطاعوا أن يضمــوا معظــم ابلــاد العربي
وحدتــه بفضــل حكــم األرشاف الســعديني حــى مطلــع القــرن العرشيــن، ونتيجــة بُلعــد املســافة بــني اعصمة 
ــم تعــط العثمانيــني فرصــة اتلوســع أبعــد ممــا  ادلولــة العثمانيــة يف األســتانة وبــاد املغــرب األقــى، والــي ل
وصلــت إيلــه بســبب مــا ترتــب ىلع ذلــك مــن الزتامــات دفاعيــة وغرهــا، ولقــد اســتطاعت ادلولــة العثمانيــة 
مســك زمــام األمــور يف الواليــات العربيــة وخاصــة عندمــا اكنــت ادلولــة قويــة ىلع أيــام الســاطني العظــام 
أمثــال )ســليم األول( و)ســليمان القانــوين( وغرهمــا، وقــد دخلــت عوامــل عــدة ىلع ادلولــة العثمانيــة ســببت 
ــارية)*(،  ــود االنكش ــات اجلن ــبب ترصف ــه بس ــن واجبات ــش ع ــراف اجلي ــوء اإلدارة واحن ــوىض، وس ــار الف انتش
ــي اكن  ــوة ال ــة بالق ــام ادلول ــن ىلع إدارة زم ــودوا قادري ــم يع ــن ل ــاطني اذلي ــف الس ــا بضع ــك اكن رهنً لك ذل
 داخليًــا اعًمــا، وبدايــة األطمــاع اخلارجيــة األجنبيــة األوروبيــة 

ً
عليهــا الســاطني العظــام، ممــا ســبب احنــاال

االســتعمارية يف واليــات ادلولــة العثمانيــة، الــي اكنــت املنطقــة العربيــة تشــل أغلبهــا، ومــن هنــا بــدأ الرصاع 
واضًحــا بــني ادلولــة العثمانيــة مــن جهــة، وادلول االســتعمارية األوروبيــة مــن جهــة أخــرى .

أحوال املنطقة العربية أثناء احلكم العثماني

)*( اجلنــود االنكشــارية : أقــوى فــرق اجليــش العثماين تأسســت يف عهد الســلطان 

مــراد األول )1362 - 1389م(، وهــم يف األصــل أرسى احلــروب مــن الغلمــان يتــم تربيتهــم 

تربيــة إســالمية ىلع أن يكــون والءهــم للســلطان العثمــاين بالاكمــل ، وأن تكــون احلــرب 

مهنتهــم الوحيــدة . اكن هلــم تنظيــم خــاص يهتــم بثكناتهــم  العســكرية وشــارتهم ورتبهــم 

وامتيازاتهــم ، واكن هلــم مركــز متمــز يف ادلولــة العثمانيــة يتســم بالقــوة وانلفــود خاصــة يف 

القرنــني 17،18م دلرجــة أن اكن هلــم القــدرة يلع تنصيــب الســلطان وخلعــه مــىت شــاءوا، 

وقضـــى عليهــم نهائًيــا الســلطان حممــود اثلــاين )1808 - 1839(.
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أسايلب احلكم العثماين يف الواليات العثمانية باملنطقة العربية ماييل : 

1 - االعتماد ىلع العاطفة ادلينية ومبدأ األخوة اإلسالمية :
اتفــق املســلمون العــرب والعثمانيــون ىلع كونهــم مســلمني، أغلبهــم يتبعــون املذهــب الســي، واملســلمون 
ــه  ــرشه وتبليغ ــدء ن ــم رشف ب ــه، وهل ــون عن ــايم ويدافع ــم اإلس ــون دينه ــم وحيرم ــون بطبعه ــرب متدين الع
ــات مــن خاهلــا،  ــوا العــرب املســلمني يف الوالي ــون بهــذه املــزية وخاطب ــد اعــرف العثماني ــة، وق ــاس اكف للن
ــم،  ــلمني وأمره ــم املس ــو حاك ــاين ه ــلطان العثم ــلمني وأن الس ــرب مس ــدأ أن الع ــم مب ــخوا دليه ــث رس حي
وعليهــم واجــب الســمع والطاعــة دون جــدال، وأن معصيتــه واخلــروج عــن تعليماتــه وأوامــره هــو إضعــاف 
ــر  ــل : أم ــماء مث ــهم بأس ــاطني ألنفس ــمية الس ــت تس ــا اكن ــن هن ــامية ، وم ــة اإلس ــه ولدلول ــام نفس لإلس
املؤمنــني، وخــادم احلرمــني الرشيفــني، وخليفــة املســلمني، وحــايم حــى املســلمني ... إلــخ، وســارع الســلطان 
العثمــاين )عبــد احلميــد اثلــاين( إىل مســاندة فكــرة قيــام اجلامعــة اإلســامية، حمتضنًــا صاحــب الفكــرة )مجــال 
ادليــن األفغــاين)*(( ألن هــذه ادلعــوة تســاعد ىلع إعــان اجلهــاد وقتــال األوروبيــني إذا اقتضـــى األمــر باعتباره 
ــني  ــم، كمــا اكن بعــض الســاطني العثماني ــع املســلمني يف العال ــًدا ىلع موقــف مجي ــة املســلمني، ومعتم خليف
أثنــاء تلــك األزمــات يوجهــون إهتمامهــم باألماكــن املقدســة ويقدمــون هلــا اخلدمــات، ويرفعــون مــن شــأنها 
معمارًيــا واقتصاديـًـا، ويتقربــون إىل ســاكنها أثنــاء مــا يكــون املنــاخ الســيايس مفعًمــا باألحــداث، والســلطان 
ــاه  ــة راعي ــادر ىلع محاي ــك، الق ــوي املتماس ــرش الق ــب الع ــر صاح ــر بمظه ــد أزره يلظه ــن يش ــة إىل م يف حاج

وعرشــه وبــاده، وقــد تكــرر ذلــك خــال اتلهديــدات األوروبيــة لدلولــة العثمانيــة.

2 - غلق املجتمعات يف املنطقة العربية عن اتلطور : 
احتفــظ املجتمــع العــريب املســلم بتكوينــه اإلجتمــايع واإلقتصــادي اذلي اكن عليــه قبــل مــيجء العثمانيــني، 
وهــو األمــر اذلي أدام اتلخلــف والركــود وانتشــار اخلرافــات والشــعوذة وصعوبــة احليــاة وغرهــا مــن العوامــل 
الســلبية، وجعلهــا تســتمر ىلع نفــس الوثــرة دون أن حيــدث أي تقــدم أو تطــور، بالرغــم مــا شــهده العالــم مــن 

تغيــر واضــح يف أســايلب احليــاة، واملتتبــع لســلوك احلكومــة العثمانيــة جتــاه الواليــات العربيــة يمكنــه أن 

)*( مجــال ادليــن االفغــاين: )1838 – 1897 م( أحــد 

األعــالم ابلارزيــن يف انلهضــة املرصيــة ، ومــن أعــالم جتديــد 

ــالدي.  ــرش املي ــع ع ــرن اتلاس ــاليم يف الق ــر اإلس الفك
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يستخلص أن العثمانيني اكنوا حريصني ىلع اآليت : 
أ - نظــًرا للظــروف االقتصاديــة الــي تعــاين منهــا ادلولــة العثمانيــة احنصـــرت مســؤويلة احلكومــة العثمانيــة يف 
الواليــات العربيــة يف مجــع الرائــب ىلع اعتبارهــا مــن املــوارد الرئيســية الــي تعــول عليهــا ادلولــة، دون 
أن ينفــق أي مبلــغ مــن هــذه املــوارد ىلع شــؤون الواليــات وتطويــر حيــاة الســاكن، وهــو مــا جعــل الفقــر 

والعــوز واحلاجــة واتلخلــف مســتمًرا.
ب - اهتمــام احلكومــة العثمانيــة يف الواليــات العربيــة وبقــدر كبــر مــن اجلهــد ألجــل املحافظــة ىلع األمــن 
ــألة  ــت مس ــت أعط ــس الوق ــة، ويف نف ــة العثماني ــة لدلول ــتقرة تابع ــات مس ــاء الوالي ــرض بق ــيل، بغ ادلاخ
محايــة الواليــات مــن الغــزو األجنــي اخلــاريج اهتماًمــا مزتايــًدا يف حماولــة بلقــاء والياتهــا تابعــة هلــا تــذر 

عليهــا أرباًحــا، فــي باتلــايل حريصــة ىلع ادلفــاع عنهــا. 
 ـج- إهمــال واضــح باخلدمــات املتعلقــة باملواطــن يف اكفــة الواليــات العربيــة، مثــل ختلــف الزراعــة وإهمــال 
ــات  ــيادة اخلراف ــة وس ــراض واألوبئ ــار األم ــة، وانتش ــات الصحي ــوء اخلدم ــل وس ــار اجله ــة وانتش الصناع

ــاكر ابلايلــة . واألف

3 - عزل الواليات العربية عن ايلقظة الفكرية:
لــم تواكــب الواليــات العربيــة لدلولــة العثمانيــة العالــم اخلــاريج ومــا اكن حيــدث بــه مــن تقــدم فكــري 
وعلــي وســيايس، بســبب اهتمــام ادلولــة العثمانيــة باألعمــال العســكرية ومواجهــة األخطــار املحدقــة بهــا ومــا 
تعانيــه مــن مشــالك اقتصاديــة، وهــو األمــر اذلي زاد مــن ختلــف املنطقــة وركــود احليــاة السياســية والفكريــة 
واثلقافيــة، يف الوقــت اذلي ازدهــرت فيــه املدنيــة احلديثــة يف أوروبــا بعلومهــا الفنيــة وأفاكرهــا املتطــورة املنفتحة 
ىلع اآلخريــن، ومــا حققتــه مــن اكتشــافات جغرافيــة ناجحــة، وتطــورات علميــة واضحــة يف جمــاالت متعــددة 

بســبب أخذهــا بأســباب العلــم احلديــث، وادلراســة اتلجريبيــة وبعــد نبــذ أفــاكر العصــور الوســطى ابلايلــة .
 لك هــذا اكن جيــرى يف حــني اســتمر الوضــع كمــا هــو عليــه يف ابلــاد العربيــة حــى أوائــل القــرن اتلاســع 

عــرش امليــادي، ويه تعــاين مــن رتابــة احليــاة العامــة حتــت احلكــم العثمــاين.

4 - السيطرة العسكرية املبارشة ىلع الواليات العربية:
حرصــت ادلولــة العثمانيــة بأجهزتهــا السياســية والعســكرية ىلع الســيطرة املبــارشة ىلع عواصــم الواليــات 
ــق  ــرك املناط ــني رأت ت ــية، يف ح ــة والسياس ــهرة االقتصادي ــة ذات الش ــربى املهم ــدن الك ــض امل ــة، وبع العربي
ادلاخليــة يف أغلــب الواليــات حتــت حكــم األمــراء واملشــايخ وأصحــاب العصبيــات املحليــة اذليــن اكن هلــم 

نفــوذ كبــر بتلــك املناطــق ، وبالرغــم مــن اتلخلــف الواضــح يف حيــاة تلــك املناطــق ىلع وجــه اخلصــوص، 
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فقــد جنحــت السياســة العثمانيــة يف ضبطهــا عــن طريــق أوئلــك األمــراء واملشــايخ وغرهــم، وذلــك عندمــا 
اكنــت ادلولــة العثمانيــة تتمتــع بالقــوة السياســية والعســكرية يف العالــم، ولكــن األمــر اختلــف حبلــول مطلــع 
ــاريج  ــتعماري خ ــط اس ــة إىل ضغ ــة العثماني ــت ادلول ــا تعرض ــا، عندم ــادي تقريبً ــرش املي ــن ع ــرن اثلام الق
ــة  ــق ادلاخلي ــك املناط ــر بتل ــس األم ــة، فانعك ــة اعم ــوال ادلاخلي ــور األح ــع تده ــة، م ــن ادلول األوروبي م
حيــث تعــززت املاكنــة السياســية ألصحــاب العصبيــات ادلاخليــة، وشــعروا أنهــم أقــوى وأحــق باحلكــم مــن 
ــة العثمانيــة يف واليتهــم، فأقدمــوا ىلع القيــام حبــراكت سياســية غلــب عليهــا املظهــر العســكري، وهــو   ادلول
مــا دفــع ادلولــة العثمانيــة إىل اتلعامــل مــع تلــك احلــراكت بأســايلب متعــددة قصــد القضــاء عليهــا يف الوقــت 

املناســب.

نظام احلكم العثماين يف الواليات العثمانية باملنطقة العربية :
شــملت ادلولــة العثمانيــة أراض ومناطــق شاســعة يف قــارات آســيا وإفريقيــا وأوروبــا، واكنــت املنطقــة العربية 
ــه  ــا(، وهــذا االتســاع بلغــت ب ــو مــًرا مربًع ــون كيل أساســها املتــني، فقــد بلغــت مســاحتها حــوايل )14ملي
ادلولــة العثمانيــة مركــًزا عظيًمــا بــني دول العالــم يف آخــر القــرن الســادس عــرش امليــادي ىلع وجــه اخلصــوص، 
عندمــا اكنــت ادلولــة متماســكة األطــراف، وقــد ترتــب ىلع هــذا االتســاع تقســيم ادلولــة العثمانيــة إىل إياالت 
أو واليــات وتســى أحيانــا باشــاويات، وقســمت لك واليــة أو إيالــة إىل عــدد مــن  األلويــة أو الســناجق، وقســم 
لك لــواء أو ســنجق إىل عــدد مــن املقاطعــات، واكن ممــا خضــع للتقســيم أمــاك ادلولــة العثمانيــة يف املنطقــة 
العربيــة الــي أصبحــت تشــمل أربــع عشـــرة واليــة وإمــارة واحــدة ليســهل بذلــك إدارتهــا وتشــديد القبضــة 

عليهــا.
ــة يف  ــة العثماني ــاهل ادلول ــن خ ــت م ــا جنح ــا صارًم ــات نظاًم ــذه الوالي ــون إلدارة ه ــع العثماني ــد وض وق

ــا. ــة هل ــات تابع ــك الوالي ــاء تل ــل بق ــا يكف ــا بم ــط نفوذه ــيطرة وبس الس
ويتكون نظام احلكم اذلي طبقه العثمانيون يف الواليات العثمانية من عنارص متعددة يه :

1 - الــوايل : ويلقــب بابلاشــا، برتبــة وزيــر، وهــو ينــوب عــن الســلطان يف حكــم الواليــة ويمثلــه شــخصيًا، 
فهــو باتلــايل املرجــع األول يف إدارة الواليــة بكافــة الشــؤون السياســية والعســكرية وغرهــا، ومــع ذلــك 
لــم يفكــر أغلــب الــوالة يف القيــام بــأي إصاحــات، أو إجنــاز أي عمــل يعــود بالفائــدة وانلفــع ىلع راعيــا 
ــد  ــم بع ــا هل ــون عون ــهم تلك ــوال ألنفس ــع األم ــا ىلع مج ــد منصبً ــم الوحي ــل اكن همه ــة، ب ــة بالوالي ادلول

عزهلــم عــن مناصبهــم . 
2 - ادليــوان : وهــو جملــس تشــل يف لك واليــة يلضــم كبــار الضبــاط يف احلاميــة العثمانيــة، وكبــار املوظفــني 
بالواليــة والعلمــاء بمــن فيهــم القــايض واملفــي واألعيــان وغرهــم مــن أهــل املشــورة، ومهمة هــذا املجلس 
انلظــر يف الشــؤون املايلــة واإلداريــة يف الواليــة، وفــرض الرائــب واقــراح أيــرس الطــرق جلبايتهــا وإرســاهلا 
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إىل األســتانة، وكذلــك تقديــم املشــورة للــوايل يف عديــد القضايــا، واكن لوجــود ادليــوان اعمــًا مهًمــا يف احلــد مــن 
ترصفــات الــوايل الشــخصية وانفــراده بالقــرارات اهلامــة واملصرية .

ــة،  ــن شــاركوا يف احتــال الوالي ــاط العثمانيــني اذلي ــود والضب ــة : وتعــى جمموعــة اجلن ــة العثماني 3 - احلامي
ــون  ــة تلك ــة الوالي ــط اعصم ــكًرا وس ــة معس ــذه املجموع ــص هل ــاين، خص ــم العثم ــتقرار احلك ــد اس وبع
قريبــة مــن مركــز األحــداث وتســاهم يف حفــظ األمــن ادلاخــيل بالواليــة، وادلفــاع عنهــا ضــد أي غــزو 

خــاريج .
وعندمــا حــدث اخللــل يف حكــم الواليــات نتيجــة لضعــف احلكــم يف مركــز ادلولــة باألســتانة، أصبــح 
ــم،  ــني غره ــوالة وتعي ــع ال ــاهموا يف خل ــر وس ــتبدوا باألم ــات، فاس ــًا يف إدارة الوالي ــد تدخ ــؤالء اجلن هل

وهكــذا أصبحــوا اعمــًا مــن عوامــل تدهــور األحــوال السياســية.
ــاب  ــة إىل أصح ــات العربي ــيل يف الوالي ــم ادلاخ ــؤون احلك ــون ش ــرك العثماني ــة : ت ــات املحلي 4 - العصبي
العصبيــات اإلقليميــة، مــن األمــراء الســابقني اذليــن اكنــوا يتولــون الســلطة فيهــا قبــل املــيجء العثمــاين 
ــائر  ــاء العش ــرص، وزعم ــك يف م ــراء املمايل ــل أم ــم، مث ــن خربته ــتفادة م ــد االس ــة قص ــاد العربي للب
ــة  ــة العثماني ــت ادلول ــا ضعف ــم، وعندم ــر وغره ــر يف اجلزائ ــراء ابلح ــراق، وأم ــام والع ــة يف الش ابلدوي
ــة  ــح اخلاصــة، واســتغلت ادلول األوروبي ــزاع بينهــم ىلع الزاعمــة واملصال ــام ال اســتبد هــؤالء بانلــاس وق
ــات، واغب االســتقرار،  ــك انتــرشت الفــن واالضطراب ــا ىلع آخــر، وبذل ــأن أبلــت زعيًم ــزااعت ب  هــذه ال
ــك  ــيا ويلع بي ــني روس ــدث ب ــف اذلي ح ــني، واكتلحال ــي ادلروز واملاروني ــني طائف ــام ب ــدث بالش ــا ح كم

ــرص.  ــر يف م الكب
وقــد اختلفــت الواليــات العربيــة يف شــمال إفريقيــا عــن غرهــا مــن الواليــات العربيــة األخــرى، إذ ظهــر 
يف هــذه الواليــة حبــارة أقويــاء يملكــون الســفن الضخمــة الــي حتمــل اجلنــد والســاح، ملقاومــة الســفن 
األوروبيــة يف ابلحــر املتوســط، فــاكن هلــم مــن جــراء هــذا العمــل نفــوذ قــوي، وجنحــت بعــض اجلمــااعت 
القويــة يف تأســيس أرس حاكمــة يتــوارث أبناؤهــا حكــم الواليــات حتــت الســيادة العثمانيــة . ومــن أمثلــة 

ذلــك: األرس القــره مانليــة يف واليــة طرابلــس الغــرب واألرسة احلســينية يف واليــة تونــس.
5 -  حــاكم األلويــة واملقاطعــات : يعــني الــوايل نوابـًـا عنــه يف لك ســناجق ومقاطعــات الواليــة حلكمهــا وحفــظ 
انلظــام فيهــا، ويرســل معهــم حاميــة مــن اجلنــد، مهمتهــا إقــرار انلظــام، وحفــظ األمــن، وتنفيــذ أوامــر 
الــوايل وجبايــة الرائــب مــن املواطنــني، وأتاحــت هــذه السياســة ظهــور بعــض العصبيــات بــني طوائــف 

اجلنــد، فعمــت الفــوىض واختــل انلظــام.
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بــدأت ادلولــة العثمانيــة بعــد عهــد الســلطان )ســليمان القانــوين( تســر حنــو الضعــف واالنهيــار، وتوالــت 
عليهــا عوامــل شــى، بعضهــا داخــيل واآلخــر خــاريج أدت مجيعهــا يف انلهايــة إىل تفككهــا وفســادها.

أوالً – : عوامل الضعف ادلاخلية: 
1 - اكن معظــم الســاطني بعــد الســلطان )ســليمان القانــوين(، ال يهتمــون كثــًرا باإلصــاح، وتــوىل بعضهــم 
ــاف  ــن ضع ــم م ــة، واكن أغلبه ــم والسياس ــؤون احلك ــوا ىلع ش ــرة دون أن يتدرب ــن صغ ــم يف س احلك
الشــخصية واإلرادة، انغمســوا يف املــايه واملــذات، واكن مــن نتيجــة ذلــك أن ظهــر نفــوذ النســاء ورجــال 
ابلــاط يف القصـــر، وأصبــح أغلــب الســاطني أالعيــب يف أيديهــم، وانترشت يف قــرص الســلطان املؤامرات 

وادلســائس واالغتيــاالت والرشــوة والوســاطة واملحســوبية.
واســتبد الــوالة باألهــايل، وانرصفــوا عــن اإلصــاح، وتفننــوا يف أســايلب ابــزتاز األمــوال، حــى يتمكنــوا 
ــزل  ــرة الع ــة يف ك ــة ادلول ــك سياس ــم إىل ذل ــد دفعه ــة، وق ــدة الوالي ــال م ــن امل ــدر م ــرب ق ــع أك ــن مج م
ــخصية دون  ــم الش ــون بمصاحله ــم يهتم ــا جعله ــزل، مم ــل أو الع ــا للنق ــني دائم ــوا معرض ــني، فاكن واتلعي

ــاد. ــة ابل مصلح
2 - ضعــف اجليــش: وهــو عمــاد ادلولــة، ونتيجــة لضعــف الســاطني واحلكومــة فقــد اجلنــد مزاياهــم احلربية، 
ــابقون ىلع رشاء  ــوا يتس ــكرية، إذ أصبح ــة العس ــم الكفاي ــت فيه ــاط األديب، وانعدم ــز الضب ــط مرك واحن
الرتــب مــن أجــل احلصــول ىلع املراتــب يف ادلولــة، والوصــول إىل أكــرب الوظائــف، كمــا أن القــادة اكتســبوا 
شــهرتهم ومراكزهــم باتلقــرب مــن الــوالة وحاشــية الســلطان وليــس باخلــربة والعطــاء، وقد كــرت حاالت 
ــا منهــم، وأصبــح ضمــان الســاطني  اتلمــرد والعصيــان بــني صفوفهــم، وتغلبــت الغايــات واألهــواء خوفٍ

لعروشــهم، والــوالة ملراكزهــم مقرونـًـا بضمــان والء هــؤالء القــادة هلــم.
حــدث هــذا يف الوقــت اذلي لــم حتــاول فيــه ادلولــة إدخــال انلظــم العســكرية احلديثــة، الــي انتــرشت يف 

ذلــك الوقــت بابلــاد األوروبيــة.
ــة، إذ  ــة أثرهمــا يف ســوء احلال ــة العثماني ــن اتبعتهمــا ادلول ــزتام)*( واإلقطــاع الذي 3 - كمــا أن نلظــايم االل
ابــزت امللزتمــون )جامعــوا الرائــب( األهــايل واعملوهــم معاملــة قاســية، كمــا عمــد أصحــاب اإلقطاعيــات 
الكبــرة يف الكثــر مــن األحيــان إىل اخلــروج ىلع سياســة ادلولــة، حبيــث أصبحــوا هــم احلــاكم الفعليــني 

لإلقطاعيــات.

عوامل ضعف الدولة العثمانية 
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4 - ومــن أقــوى العوامــل يف ضعــف ادلولــة العثمانيــة، اتســاعها وتــرايم أطرافهــا، واختــاف أجنــاس واديــان 
الشــعوب الــي خضعــت حلكمهــا شــعوب اكنــت هلــا حضــارات زاهيــة وتمتعــت قبــل احلكــم العثمــاين 
باســتقال طويــل، فــاكن مــن الصعــب أن تظــل خاضعــة وقتًــا طويــًا للحكــم العثمــاين، فقــد أخضعــت 
ــم  ــرس، ول ــرب والف ــن والع ــراد واألرم ــني واألك ــة واألبلاني ــعوب ابللغاري ــا الش ــة حلكمه ــة العثماني ادلول
حتــاول ادلولــة العثمانيــة مقابــل ذلــك تقويــة الروابــط بينهــا وبــني هــذه الشــعوب، فأخــذت تتمــرد عليهــا 

مــن حــني آلخــر. 
 

ثانًيا: عوامل الضعف اخلارجية :
1 - تقــع روســيا ىلع ابلحــر األســود، واكنــت تســى إلجيــاد منفــذ هلــا إىل ابلحــر املتوســط وذلــك باالســتياء ىلع 
مضيــق ابلوســفور وادلردنيــل الواقعــني يف األرايض العثمانيــة، وقامــت يف ســبيل ذلــك بمناوشــات عديــدة 
ىلع حــدود ادلولــة العثمانيــة، ودخلــت معهــا يف حــروب كثــرة، واشــركت مــع انلمســا يف إثــارة شــعوب 

ابللقــان ىلع العثمانيــني األمــر اذلي أضعــف ادلولــة وأنهــك قوتهــا.
2 - حــدث تطــور كبــر يف ذلــك الوقــت يف أوروبــا، حيــث قامــت فيهــا نهضــة شــاملة، عمــت مظاهــر احليــاة 
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والفكريــة والفنيــة، وبقيــت ادلولــة العثمانيــة يف عزلــة عــن هــذه 

انلهضــة، فأصابهــا الركــود والضعــف واتلأخــر.
3 - حصــل األجانــب ىلع بعــض االمتيــازات املايلــة والقضائيــة يف أحنــاء ادلولــة العثمانيــة، واكن ذللــك أثــره يف 

زيــادة ضعفهــا، إذ أخــذ هــؤالء األجانــب يســتغلون هــذه االمتيــازات ويتدخلــون يف شــؤون ادلولــة . 
ــا  ــة م ــة، وخاص ــب ادلول ــض مناص ــب يف بع ــتعانة باألجان ــروا إىل االس ــراك اضط ــك أن األت ــف إىل ذل أض
اكن يتعلــق منهــا بالشــؤون املايلــة اخلارجيــة، نظــًرا النصـــراف العثمانيــني عــن دراســة العلــوم واللغــات 

ــة. احلديث

ــب مــن اعمــة  ــة األمــوال والرضائ ــزام: هــو جباي )*( نظــام االل

الشــعب إلرســاهلا إيل الســلطان العثمــاين، وقــد تــوىل جبايــة االلزام 

طبقــة األثريــاء، واكن هــؤالء يتعهــدون جبمــع الرضائــب مــن 

ــني. الفالح
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احلراكت املناهضة للحكم العثماين : 
اكنــت سياســة الــوالة يف ادلولــة العثمانيــة ســببًا يف حــدوث حالــة اجلمــود والركــود واتلخلــف الــي أصابت 
مرافــق ادلولــة، وظلــت شــعوب هــذه الواليــات حمتفظــة بشــخصيتها ونظمهــا وتقايلدهــا، بــل وأخــذت تتمــرد 
ىلع ادلولــة العثمانيــة مــن حــني آلخــر، وخاصــة عندمــا اكنــت تشــتد مظالــم الــوالة ومســاوئهم. فقــد شــهد 
القــرن اثلامــن عشـــر امليــادي الكثــر مــن احلــراكت االنفصايلــة، وانتــرشت فكــرة االســتقال عــن ادلولــة 

العثمانيــة ومــن أهــم هــذه احلــراكت: 

 -  يف املرشق العريب:
ً

أوال
1 - يف بالد الشام :

قســمت بــاد الشــام إىل عــدة واليــات، وتــوىل الزعمــاء املحليون تســير دفــة احلكــم يف املناطــق ادلاخلية، 
وقــد تعــرض العثمانيــون منــذ احتاهلــم ملنطقــة الشــام إىل خطــر القبائــل ابلدويــة يف ســهل ابلقــاع، وأصبحوا 
يهــددون املــدن الرئيســية وطريــق احلــج الســلطاين اذلي يربط اعصمــة ادلولــة بمدينة دمشــق، ثــم إىل احلجاز، 
ــة سياســة متعــددة اجلوانــب مــع تلــك احلــراكت تهــدف مجيعهــا إىل القضــاء  ــة العثماني ــد اتبعــت ادلول وق
ــورة األمــر  ــورة أرسة آل احلنــش يف ســهل ابلقــاع – ث ــه املناســب، ومــن هــذه احلــراكت ث  عليهــا لك يف وقت
فخــر ادليــن املعــى الكبــر يف ابلقــاع وحــوران وفلســطني –حركــة أرسة آل العظــم يف مــدن محــص ومحــاة  

وطرابلــس الشــام – واكن أخطــر حــراكت بــاد الشــام مــا عــرف بـــ : 

حركة الشيخ ضاهر العمر بفلسطني: 
ــا  ــة ملزتًم ــه العملي ــة حيات ــطني واكن يف بداي ــمال فلس ــأ يف ش ــداين(، نش ــر الزي ــر العم ــيخ )ضاه ــو الش ه
جبمــع الرائــب، ونتيجــة حلســن معاملتــه للفاحــني تمكــن مــن توســيع الزتامــه إىل مناطــق خمتلفــة مــن 
اجلليــل )شــمال فلســطني(، فخضعــت هل مدينــي نابلــس وانلــارصة، وأعلــن انفصــاهل عــن ادلولــة العثمانيــة 
ــم  ــال بالعال ــهيل االتص ــا لتس ــه. وأيًض ــني مواقع ــدف حتص ــك به ــاك اعم 1750م، وذل ــة ع ــل مدين ــم احت . ث
اخلــاريج بليــع حماصيلــه إىل األســواق األجنبيــة مبــارشة بــدون وســاطة اتلجــار الفرنســيني واالجنلــزي اذليــن 

اكنــوا يتمتعــون باإلمتيــازات األجنبيــة.
ــة( يف  ــة العثماني ــن ادلول ــة )ع ــة انفصايل ــطني حرك ــر( يف فلس ــر العم ــيخ )ضاه ــة الش ــت حرك صادف
ــق  ــاين، واتف ــلطان العثم ــرك للس ــداء املش ــا الع ــع بينهم ــد مج ــر(، وق ــك الكب ــة )يلع ب ــرص يه حرك م
الطرفــان ىلع مقاومــة اجليــش العثمــاين إذا حــاول اتلدخــل يف فلســطني . وجــه الســلطان العثمــاين أوامــره 
ــك  ــد )ىلع ب ــة الشــيخ )ضاهــر العمــر( وأوف إىل وايل الشــام يف اعم 1770م، جلمــع جيــش للقضــاء ىلع حرك
ــو اذلهــب( بعــدة آالف مــن اجلنــد للوقــوف إىل جانــب قــوات الشــيخ  الكبــر( قائــد جيشــه)حممد بــك أب
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)ضاهــر العمــر( بفلســطني، وتمكنــت قــوات احلليفــني مــن دخــول مدينــة دمشــق اعم 1771م . يف هــذه اآلونــة 
اكنــت هنــاك حــرب دائــرة بــني ادلولــة العثمانيــة وروســيا )1768-1771( وقــد طلــب الشــيخ )ضاهــر العمــر( 
مــن احلكومــة الروســية مســاعدته ضــد الســلطان العثمــاين، فاســتجابت هل وقدمــت هل املعونــة العســكرية الــي 
ــة يف اعم  ــية – الركي ــرب الروس ــاء احل ــروت يف اعم 1772م، إال أن انته ــدا وب ــال صي ــن احت ــا م ــن به تمك
ــه مــن القضــاء ىلع حركــة الشــيخ ضاهــر  1774م مكــن الســلطان العثمــاين مــن إرســال جيــش تمكــن ب

العمــر يف اعم 1775م.

2 - يف مرص : 
ــار أن  ــة بمــرص، ىلع اعتب ــة العثماني ــي قامــت ضــد ادلول ــر يف االنتفاضــات ال ســاهم املمايلــك بقــدر كب
املمايلــك أكــر األطــراف تــرًرا مــن احلكــم العثمــاين اذلي قــى ىلع دولــة املمايلــك بمــرص والشــام . وقــد 
ــث  ــني، حي ــة للمشــاركة يف اثلــورة ىلع العثماني ــل العربي اســتطاع املمايلــك مــرات عــدة مــن اســتمالة القبائ
اكن صعيــد مصـــر مرتًعــا خصبًــا حلركــة املمايلــك، وخاصــة بعــد اخلطــأ اذلي ارتكبــه العثمانيــون بعــزل أكــرب 

القبائــل العربيــة وأقوهــا نفــوًذا عــن الصعيــد ويه قبيلــة هــوارة وبذلــك زال اتلــوازن يف املنطقــة .
ولعل أبرز احلراكت املوجهة ضد السلطة العثمانية يف القرن اثلامن عرش امليادي يه : 

حركة يلع بك الكبر: 
هــو أحــد أمــراء املمايلــك يف مــرص، تــوىل منصــب شــيخ ابلــدل اعم 1763م، وملــا اكنــت ادلولــة العثمانيــة يف 
حــرب مــع روســيا مــن أجــل حتقيــق األطمــاع الروســية املتعــددة يف أمــاك ادلولــة العثمانيــة، فقــد اســتغل )يلع 
بــك الكبــر( هــذه الفرصــة وأعلــن انفصــاهل واســتقاهل بمــرص عــن ادلولــة العثمانيــة اعم 1769م، وبعــد أن 
اســتقر هل األمــر يف مصـــر، أخــذ يعمــل ىلع توســيع أماكــه خارجهــا، فأرســل قواتــه إىل احلجــاز وضمهــا إيلــه، 
ــو اذلهــب( إىل جانبهــا، بعــد أن وعــده  ــة العثمانيــة اســتطاعت أن تســتميل قائــده )حممــد بــك أب إال أن ادلول
الســلطان العثمــاين بمنحــه واليــة مــرص، فأقــدم ىلع قتــل مــواله )يلع بــك الكبــر( اعم 1773م، وبذلــك انتهــت 
هــذه احلركــة واعدت مــرص واليــة عثمانيــة كمــا اكنــت عليــه مــن قبــل ودخلــت مرحلــة جديــدة مــن تارخيهــا.

3 - يف العراق  : 
خــال القرنــني اثلامــن عــرش  واتلاســع عــرش املياديــني، ارتفــع شــأن املمايلــك يف العــراق وأصبحــوا قــوة 
هلــا آثارهــا يف األحــداث السياســية، فــي اعم 1749م، وصــل إىل منصــب واليــة العــراق )ســليمان باشــا اململــويك 
امللقــب بــأيب يلــى(، واســتمر حكمــه إىل 1762م، وخــال فــرة حكمــه أدرك مــدى الضعــف اذلي اكن عليــه 
العثمانيــون، وأن الســلطان العثمــاين ليــس بمقــدوره اختــاذ قــرارات مصريــة ضــد حــراكت اتلحرر واالســتقال 
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ــدة يف  ــة املزتاي ــاع األجنبي ــة األطم ــه يف مواجه ــدم قدرت ــك ع ــة، كذل ــة العثماني ــن ادلول ــال ع واالنفص
ــة،  ــة  العثماني ــة ىلع ادلول ــا الطاع ــق عص ــن ش ــا أعل ــا م ــده رسيًع ــك جن ــة، ذلل ــة العثماني ــات العربي الوالي

ــا. ــب إيله ــوال الرائ ــال أم ــن إرس ــع ع وامتن
كما أعلن استقاهل اذلايت وانفصاهل عن ادلولة العثمانية، وأنه أصبح احلاكم الفعيل للعراق دون منازع، حيث 

أنه مدعوم من مجوع املمايلك ومن اجليش اذلي اعتى بتدريبه وزيادة عدده.
تظاهــرت ادلولــة العثمانيــة باملوافقــة ىلع حكــم )ســليمان باشــا( للعــراق، وكذلــك ملــن جــاء مــن بعــده 
حــى حتــني الفرصــة املناســبة الســرجاع العــراق إىل حظــرة ادلولــة العثمانيــة، وعندمــا وصــل )داوود باشــا( 
إىل احلكــم وهــو أخــر احلــاكم مــن ممايلــك العــراق )1817-1831م(، اكنــت األحــوال مضطربة بفعــل اتلدخل 
األجنــي اذلي بــدأت أطماعــه واضحــة مــن خــال االمتيــازات، وتغلغــل الــرشاكت، وكــرة ابلعثــات العلميــة 

ظاهــًرا، واتلجســس باطنًــا.
ــم  ــد حك ــة ض ــة والكردي ــل العربي ــارت القبائ ــث ث ــراق، حي ــوال بالع ــاءت األح ــام 1831م، س ويف الع
املمايلــك وتعصبهــم، كمــا أن الــزاع بــني اجلنــد اإلنكشــارية واملمايلــك ىلع الســلطة قــد اكن اعمــًا مهًمــا 
يف انتشــار الفــوىض وعمومهــا، وقــد ســاعد يف تعميــق االضطــراب أيًضــا انتشــار وبــاء الكولــرا بــني الســاكن 
واشــتداد املجاعــة يف مدينــة بغــداد، وبينمــا اكنــت الفــوىض تعــم ابلــاد واملمايلــك ليــس بمقدورهــم الســيطرة 
ــة يف  ــد جنحــت هــذه احلمل ــة بغــداد، وق ــة عســكرية ملحــارصة مدين ــا أرســل الســلطان العثمــاين محل عليه
ــك حــدوث الفيضــان نتيجــة الرتفــاع منســوب  ــد ســاعد يف ذل ــا حوهلــا، وق ــة وم بســط نفوذهــا ىلع املدين
ــى  ــت حت ــي اكن ــون ال ــوار واحلص ــوت واألس ــدم ابلي ــداد، فه ــط بغ ــن وس ــر م ــة اذلي يم ــر دجل ــاه يف نه املي

ــة. ــا، فاستســلمت للقــوات العثماني ــع عنه ــة وتداف املدين
ــت  ــاد حت ــودة ابل ــا ع ــراق، معلن ــد ىلع الع ــاين جدي ــني واىل عثم ــًرا بتعي ــاين أم ــلطان العثم ــدر الس وأص
الســيطرة العثمانيــة املبــارشة، حيــث بــي فيهــا العثمانيــون حــى احتلهــا الربيطانيــون أثنــاء احلــرب العامليــة 

1918م(. األوىل)1914- 

4 - يف شبه اجلزيرة العربية :
 عندمــا اســتبد العثمانيــون باحلكــم يف ايلمــن وأســاءوا معاملــة انلــاس، توالــت االنتفاضــات الشــعبية 
ضدهــم، فــي ايلمــن تزعــم األئمــة الزيديــون يف صنعــاء حركــة املقاومــة الشــعبية وأرغمــوا العثمانيــني ىلع 

اجلــاء عنهــا، ومــن أجــزاء أخــرى مــن جنــوب شــبه اجلزيــرة العربيــة ســنة 1515م. 
حكــم األئمــة الزيديــون ايلمــن قرابــة مائــي اعم وذلــك منــذ أواخــر العهــد العبــايس ونــرشوا املذهــب 
الزيــدي الشــييع فيهــا ويف العهــد العثمــاين اذلي امتــد حكمــه إىل الــرشق العــريب اعم 1516م مــا بلــث ان 
وصــل إىل ايلمــن وذلــك يف  عهــد الســلطان )ســليمان القانــوين( عندمــا وصــل األســطول العثمــاين إىل عــدن
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وســيطرت القــوات العثمانيــة عليهــا وانتقــل العثمانيــون لاســتياء ىلع ابلــاد بالاكمــل وحتقــق ذلــك يف 
1540م إال أنهــم اضطــروا للجــاء عنهــا بســبب ثــورة القبائل عليهــم يف اعم 1635م ثــم اعدوا إيلها مع إشــتداد 
ــك يف اعم 1872م  ــر وذل ــر األمح ــتعماري األورويب يف ابلح ــس االس ــدة اتلناف ــاد ح ــتعماري وازي ــر االس اخلط
ــة  ــة ومنطق ــق اجلبلي ــت املناط ــا ظل ــة فيم ــق ادلاخلي ــض املناط ــواحل وبع ــدى الس ــم تتع ــلطتهم ل ــن س لك
صعــدة بعيــدة عــن نفوذهــم واســتمر الــرصاع بــني العثمانيــني مــن ناحيــة وبــني القبائــل مــن اجلانــب اثلــاين 
وتبــادل الســيطرة عليــه حــى اضطــر العثمانيــون إىل الرحيــل واتلخــيل عــن ايلمــن يف أعقــاب احلــرب العامليــة 
األوىل 1918م شــأنها شــأن لك ادلول العربيــة . بعــد أن خســـرت احلــرب وقســمت أماكهــا بابلــاد العربيــة 

إىل مناطــق نفــوذ أوروبيــة .
ــل القواســم ىلع  ــادي، ســيطرت قبائ ــرشق وخــال انلصــف اثلــاين مــن القــرن اثلامــن عــرش املي ويف ال
ــة  ــج العــريب وهــو مــا يعــرف ايلــوم )باإلمــارات العربي ــرة ىلع ســاحل اخللي بعــض مناطــق رشق شــبه اجلزي

ــا. ــدات معه ــا يف معاه ــا وكبلته ــا بريطاني ــادي حارصته ــرش املي ــع ع ــرن اتلاس ــة الق ــدة(، ويف بداي املتح
ويف منطقــة ُعمــان ومســقط ظهــرت قبيلــة ايلعاربــة، حيــث انتخــب أحــد أفرادهــا إماًمــا ســنة 1624م، 
وبذلــك بــدأ حكــم ايلعاربــة، حيــث طــردوا الربتغايلــني منهــا وحاولــوا االســتقال، إال أن حــدوث احلــرب 
األهليــة بينهــم وبــني قبيلــة أخــرى مــن آل ابلــو ســعيد الــي انتــرصت يف تلــك احلــرب وانتقلــت اإلمامــة 

إيلهــا منــذ ســنة 1743م.
يف منطقــة شــمال رشق اجلزيــرة العربيــة، وحتديــًدا عنــد رأس اخلليــج العــريب وفيما يعــرف ايلــوم بالكويت، 
ــة بســبب اجلفــاف إىل  ــرة العربي ــل العتــب أي )اتلنقــل( الــي هاجــرت مــن وســط شــبه اجلزي وصلــت قبائ
شــواطئ اخلليــج العــريب الشــمايلة الشـــرقية بعــد أن احتــدت هنــاك يف القــرن الســابع عــرش ، وقــد اتلقــت 
هــذه القبائــل عنــد منطقــة تســى الكويــت )تصغــر للكمــة الكــوت وتعــي احلصــن الصغــر(، ومــن حتالــف 

هــذه القبائــل بــرزت أرسة آل الصبــاح الــي كونــت إمــارة الكويــت منــذ اعم 1750م.

ثانًيا - يف املغرب العريب : 
1 - يف يلبيا:

شــهدت واليــة طرابلــس الغــرب العثمانيــة )يلبيــا( كغرهــا مــن الواليــات األخــرى، حالــة عــدم اســتقرار 
ســيايس مــع اضطــراب يف احليــاة االقتصاديــة وســوء املعيشــة وانهيــار انلظــام االجتمــايع واتلعليــي وختلفهمــا، 
واكن هــذا الوضــع ينــذر حبــدوث حالــة عــدم الرضــا عــن احلكــم العثمــاين وترصفاتــه جتــاه األهــايل وإرهــاق 

 . تهم حيا
ويف مطلع القرن اثلامن عرش امليادي وحتديًدا يف اعم )1711م( ظهر )أمحد باشا القره مانيل(، وهو ضابط من 
أرسة عثمانية )وأم عربية( استوطنت يلبيا بعد ميجء العثمانيني إيلها اعم )1551م(، واكن قد شغل عدة مناصب
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عسكرية يف طرابلس، وأثناء عمله اتصف حبسن املعاملة مع اجلنود والضباط واألهايل فاكتسب بذلك ثقتهم 
وخاصة أن ابلاد اكنت يف تلك اآلونة تعاين كثًرا من األخطار بسبب الفن الي انترشت بني اجلند وتدخلهم يف 

تعيني وخلع الوالة، إضافة إىل املؤامرات الي اكنت حتيكها ادلول األجنبية مستغلة سوء احلالة السياسية للتمكن 
نلفسها ولرشاكتها قاعدة سياسية واقتصادية بها. ويف شهر يويلو 1711م، أمجع اجلند والضباط واألهايل ىلع اختيار 

)أمحد باشا القره مانيل( وايلًا ىلع طرابلس حسًما للموقف املردي . 

توىل )أمحد باشا( )1711- 1745م( احلكم منهيًا االضطرابات والفن، نارًشا األمن واالستقرار، قاضيًا ىلع لك 
من تسبب يف حدوث الفوىض، منفرًدا بالسلطة، معلنًا رسميًا استقاهل عن ادلولة العثمانية بوالية طرابلس، ولم 

جيد السلطان العثماين مفًرا من االعراف بسيادته ىلع الوالية مع بقاء اتلبعية االسمية لدلولة العثمانية، حى 
حيني وقت عودتها إىل حظرة ادلولة كما فعل مع احلراكت االستقايلة يف الواليات األخرى،  وقد قام )أمحد باشا( 

بإصاحات داخلية أهمها : 
أ - وضــع نــواة القــوات ابلحريــة الليبيــة ووجــه اهتمامــه باألســطول اذلي اكن يعتــرب يف ذلــك الوقــت مــن أهــم 

ــر اتلقدم. مظاه
ب - القضــاء ىلع اثلــورات والفــن الــي قامــت بهــا العصبيــات املحليــة، كمــا اســتطاع الســيطرة ىلع مجيــع 

أحنــاء ابلــاد وبذلــك ســادت روح األمــن وعمــت الطمأنينــة األهــايل وراعيــا ادلولــة اآلخريــن.
 ـج- انلهوض بمرافق ابلاد االقتصادية واالجتماعية.

د - االهتمام بطرق اتلجارة الصحراوية.
 ـه- تشجيع العلوم واملعرفة وحبه للعلماء واهتمامه بهم.

وقــد تــويف )أمحــد باشــا القــره مانــيل( اعم 1745م بعــد أن وطــد حكــم القــره مانليــني يف ابلــاد وخلــق 
نــواًع مــن االســتقرار الســيايس، اكنــت ابلــاد يف أشــد احلاجــة إيلــه بعــد حالــة االضطرابــات الــي شــهدتها 
طيلــة فــرة العهــد العثمــاين األول )1551 - 1711م(، وقــد اســتمر حكــم األرسة القــره مانليــة يف طرابلــس 
مســتقًا عــن ادلولــة العثمانيــة حــوايل  124 ســنة )1711- 1835م(، وقــد تــوىل خــال هــذه الفــرة حــاكم 

مــن نفــس العائلــة هــم: 
1 - أمحد القره مانلـــــي 1711- 1745م.	
2 - حممد أمحد القره مانيل 1745- 1754م.

3 - يلع حممدالقره مانلــي 1754- 1793م.
    4 - يوسف يلع القره مانيل 1795- 1834م.

ويتصــف عهــد )يوســف باشــا القــره مانــيل( بأنــه مــن أحســن فــرات احلكــم القــره مانــيل، حيــث شــهدت 
ابلــاد انتعاًشــا اقتصاديـًـا نتيجــة جلهــود أســافه الســابقني ولقــوة األســطول وابلحريــة يف عهــده، والــي اعدت
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ىلع خزينــة الواليــة بادلخــل الوافــر ملــا فرضتــه مــن معاهــدات وإتــاوات )غرامــات( ىلع الســفن األمريكيــة 
واألوروبيــة لضمــان ســامتها وتنقلهــا يف ابلحــر املتوســط، وكذلــك الســماح هلــا باملشــاركة يف النشــاط اتلجاري 

. ملنطقة با
نزاع يوسف باشا القره مانيل مع أمريكا : 

تعرضــت ســفن الواليــات املتحــدة األمركيــة بلطــش األســطول الليــي القــره مانــيل، فقــد قــام رجــال ابلحــر 
الليبيــون بمهامجــة بعــض الســفن األمركيــة الــي اعتــدت ىلع الشــواطئ الليبيــة، ورفضــت االمتثــال لألمــر 
الواقــع بدفــع الغرامــات ضمانًــا ملــرور ســفنها بســام يف ابلحــر املتوســط، وخاصــة وأن أمريــكا اكنــت دولــة 

ناشــئة يف ذلــك الوقــت، وحديثــة عهــد بادلنيــا حيــث اســتقلت اعم 1776م.
ــتعد  ــي تس ــت ل ــبًا للوق ــرب وكس ــا للح ــا( جتنبً ــف باش ــع )يوس ــاوض م ــدة اتلف ــات املتح ــت الوالي حاول
االســتعداد املناســب، غــر أن حمــاوالت اتلفــاوض فشــلت، فقــد أرسع )يوســف باشــا( بإعــان احلــرب عليهــا 
ــة اعم  ــا ابلحري ــض قواته ــلت بع ــال، فأرس ــر القت ــدة غ ــات املتح ــام الوالي ــد أم ــم يع ــو 1801م، فل يف 14 ماي
1803م، بعــد ترددهــا كثــًرا يف اختــاذ قــرار بهــذا الشــأن، وقــد قامــت هــذه القــوة ابلحريــة بمهامجــة مينــاء 
ــة  ــفينة احلربي ــتياء ىلع الس ــن، واالس ــف رد املعتدي ــال عني ــد قت ــي بع ــطول اللي ــتطاع األس ــس واس طرابل

ــا . ــا( وأرس قائده ــة )فيادلفي األمركي

صورة الرسايا احلمراء توضح سارية السفينة)فيالدلفيا(
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ــوا إىل  ــايل، فخرج ــوس األه ــم يف نف ــر عظي ــة أث ــة األمركي ــفينة احلربي ــذه الس ــتياء ىلع ه ــرب االس واكن خل
الســاحل يشــاهدون املصــر اذلي انتهــت إيلــه هــذه الســفينة، كمــا اكن هل أثــر ســيئ يف نفــوس األمركيــني إذ 
أصــاب حبريتهــم انلاشــئة وســمعتهم يف الصميــم. وحاولــت الواليــات املتحــدة االنتقــام ملــا حــدث هلــا، ورأت 
ــتحالة  ــن اس ــدت م ــد أن تأك ــة بع ــا( وخاص ــفينة )فيادلفي ــم الس ــوم بتحطي ــام أن تق ــيلة لانتق ــر وس أن خ
اســتعادتها، فتســلل بعــض األفــراد يلــًا، وتمكنــوا مــن إشــعال انلــار يف الســفينة ويه راســية يف مينــاء طرابلس. 

صورة توضح حرق السفينة  )فيادلفيا(

واكتــى األمركيــون بهــذا القــدر واعتــربوه نــرًصا كبــًرا، واكن ذلــك يف اعم 1804م، ثــم جلــأ األمركيــون 
بعــد ذلــك إىل بــث ادلســائس وإثــارة الفــن يف ابلــاد، لكــن سياســة )يوســف باشــا( وحســن ترصفــه جعلــت 
األمركيــني يدخلــون يف مفاوضــات انتهــت بعقــد الصلــح اذلي دفعــت بموجبــه أمــراك غرامــة مايلــة كبــرة 

)يلوســف باشــا(، وقــد اســتمر حكمــه مــدة طويلــة بلغــت حــواىل )40( اعًمــا.
ويف نهايــة املطــاف تمكنــت ادلولــة العثمانيــة مــن القضــاء ىلع احلكــم القــره مانــيل وإاعدة يلبيــا واليــة 
عثمانيــة اعم 1835م وهــو مــا عــرف بالعهــد العثمــاين اثلــاين، واســتمر ذلــك حــى قــدوم االحتــال اإليطــايل 

اعم 1911م .
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2 - يف تونس :
شــهد شــمال إفريقيــا ظهــور األرس القويــة الــي اســتطاعت أن تكــون نلفســها كيانـًـا مســتقًا عــن ادلولــة 
العثمانيــة، وتســيطر ىلع احلكــم داخــل الواليــات، كمــا أن هــذه األرس اســتطاعت أن تتجــه حنــو االســتقال 
بشــؤونها، وترصيــف أمورهــا مســتفيدة مــن ضعــف ادلولــة العثمانيــة يف األســتانة وغضــب األهــايل عليهــا يف 

الواليــات بســبب ظلــم جنــد اإلنكشــارية، إضافــة إىل ســوء األحــوال االقتصاديــة. 
وحبلــول القــرن اثلامــن عــرش امليــادي ظهــرت هــذه األرس إىل الوجــود معلنــة االســتقال وأنهــا املتــرصف 
ــل  ــريب، ب ــر ع ــذه األرس اكن غ ــول ه ــم أن أص ــة، بالرغ ــة املركزي ــوع إىل ادلول ــات دون الرج ــؤون الوالي يف ش
ــن  ــني ب ــها )حس ــينية ومؤسس ــت األرسة احلس ــس قام ــي تون ــاص . ف ــان اخل ــة الكي ــة وإقام ــه إىل الفردي اجت
يلع( اذلي اختــاره األهــايل يلكــون حاكًمــا ىلع الواليــة، اســتطاعت هــذه األرسة أن تبــي قــوة حبريــة حديثــة 
وجمهــزة جتهــزًيا حديثًــا، واكتســبت املنطقــة يف عهدهــا شــخصيتها اذلاتيــة حــى أن دول أوروبــا عقــدت معهــا 

املعاهــدات تلأمــني جتارتهــا يف ابلحــر املتوســط.
وقــد لقــب أفــراد هــذه األرس بلقــب )ابلايــات( ويه مجــع مفردهــا )بــاي(، وأصبــح لك مــن تقــدل احلكــم 
ــا يف تونــس رغــم حــدوث االحتــال الفرنــي للبــاد  ــا(، واســتمر حكــم هــذه األرس قائًم منهــا يســى )بايً

ــك إىل أن اســتقلت تونــس اعم 1957م. 1881م، وبــي كذل

3 - يف اجلزائر :
اكن احلــال يف اجلزائــر مشــابًها تماًمــا ملــا اكن عليــه احلــال يف تونــس ويلبيــا، فقــد زاد نفــوذ املغامريــن مــن 

أمــراء ابلحــر ورؤســاء اجلنــد.
ومقابلــة )داي(  لكمــة  مجــع  ويه  )ادلايــات(  بـــ  تارخييــا  يعــرف  مــا  ظهــر  اجلزائــر   فــي 
للـــ )بايــات( يف تونــس، وقــد اســتطاع هــؤالء األمــراء احلربيــني مــن اســتغال الظــروف السياســية والصعبــة 
الــي اكنــت تمــر بهــا ادلولــة العثمانيــة يف مطلــع القــرن اثلامــن عشـــر امليــادي، وعــدم قدرتهــا ىلع بســط 
نفوذهــا القــوي داخــل الواليــات، بنحــو مــا اكنــت عليــه األحــوال عنــد بــدء احلكــم العثمــاين هلــا يف مطلــع 

القــرن الســادس عــرش امليــادي.
إضافــة إىل شــعور األهــايل خبيبــة أمــل نتيجة للظلــم الواقــع عليهم مــن جند اإلنكشــارية، كذلــك اضطراب 
األحــوال االقتصاديــة، وانتشــار الفقــر واجلهــل واألمــراض، لك ذلــك دفــع أمــراء ابلحــر إىل االســتقال اجلــزيئ 

عــن الســلطة العثمانيــة املركزيــة، يف حماولــة للرفــع مــن شــأن ابلــاد وإصــاح أحواهلا.
وبالرغم من حدوث هذا االنفصال وحماوالت األمراء تقديم أفضل اخلدمات،إال أن الرصاع السيايس بني 

ادلايات أنفسهم، وتربص االستعمار الفرني باجلزائر منذ زمـن بعيد سبق غرها من ادلول العربية بفرة طويلة، 
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لك ذلك أخر اإلصاح وعجل بوصول االحتال الفرنسـي إىل ابلاد اعم 1830م، حيث دخلت ابلاد يف 
مرحلة جديدة من تارخيها.

نتائج احلكم العثماين للمنطقة العربية : 
1 - انلتائج االجتماعية :

انقسم املجتمع يف الواليات العربية إىل طبقات:
ــوة  ــن الق ــا م ــتمد كيانه ــرار وتس ــك الق ــني ويه تمل ــن العثماني ــت م ــتغلة تكون ــة مس ــة حاكم أ - طبق

ــان. ــر األحي ــرب يف أك ــا بالع ــدم اختاطه ــت ىلع ع ــكرية، وحرص العس
ــا  ــة دلعمه ــازات خاص ــت بامتي ــد تمتع ــني، وق ــاد األصلي ــل ابل ــوم وأرشاف أه ــاء الق ــة أغني ب - طبق

ــة. ــلطة احلاكم للس
ج  - طبقــة حمكومــة مــن أهــل ابلــدل ويه الطبقــة الاكدحــة وتضــم الصنــاع والفاحــني واتلجــار وأصحــاب 

احلــرف املختلفــة.
د - طبقــة الفقهــاء والقضــاة، وقــد تمتــع أصحــاب هــذه الطبقــة بماكنــة ســامية بــني األهــايل، واســتطاعت 
ــم احلــاكم، كمــا تمتعــت  ــا إىل جانــب األهــايل ضــد ظل ــع الظلــم عــن نفســها، ووقفــت أحيان أن تدف

بنــوع خــاص مــن احلمايــة، وقــد أثــرت ىلع حســاب اآلخريــن.

ــت  ــي تمتع ــود وال ــيحيني وايله ــن املس ــرى م ــات األخ ــن ادليان ــات م ــاك فئ ــت هن ــؤالء اكن ــب ه إىل جان
بامتيــازات وصاحيــات ختوهلــا تدبــر شــؤون راعياهــا وطوائفهــا املايلــة والقضائيــة واملدنيــة واتلعليميــة، واكن 

ــال . ــة والقت هلــا مدارســها اخلاصــة، ويه معفــاة مــن اجلندي
وقــد اهتــم أفــراد الطبقــة احلاكمــة جبمــع األمــوال تلعويــض مــا دفعــوه مــن رشــاوي يف ســبيل الوصــول إىل 
ــوايح اإلصــاح، وبفضــل مــا اكن  ــوا ن ــة املحكومــة، وأهمل ــم يعــروا أي اهتمــام ألمــور الطبق مراكزهــم، ول
لرجــال ادليــن مــن ماكنــة بــني األهــايل، فقــد تمتعــوا بنــوع خــاص مــن احلمايــة وببعــض الــراء. وقــد تمكنــت 

فئــة اتلجــار والصنــاع مــن مجــع بعــض الــروة، فوقعــت أمواهلــم فريســة للنهــب والســلب أو املصــادرة . 
 

2 - انلتائج اثلقافية :
لــم يكــن اهتمــام ادلولــة العثمانيــة باتلعليــم كبــًرا، واكنــت املــدارس يف واليــات املنطقــة العربيــة قليلــة 
ــراءة  ــم الق ــة تلعلي ــيطة بدائي ــت بس ــل اكن ــة، ب ــا عرصي ــن علوًم ــم تك ــا ل ــدرس فيه ــي ت ــوم ال ــًدا، والعل ج

ــة . ــة العربي والكتاب
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أمــا العلــوم ادلينيــة والفقهيــة فقــد اكنــت يف الزوايــا والكتاتيــب، وقــد لعبــت املســاجد دوًرا كبــًرا يف هــذا 
الشــأن وذلــك بــأن أصبحــت مراكــز عبــادة وعلــم، واكنــت تنشــأ إىل جــوار املســاجد اعدة دور تلحفيــظ القــرآن 
الكريــم، إىل جانــب مبــادئ الكتابــة واحلســاب، ولقــد بــي األزهــر الرشيــف بمــرص وجامــع الزيتونــة بتونــس 
منــارات يلجــأ إيلهــا طــاب العلــوم اإلســامية مــن اكفــة ابلــاد العربيــة واإلســامية تلعلــم أصــول اللغــة 
ــة أكــرب  ــة العثماني ــا سياســة ادلول ــي فرضته ــة ال ــت لسياســة اجلمــود والعزل ــة، واكن ــوم الفقهي ــة والعل العربي
األثــر يف إهمــال دراســة العلــوم الطبيعيــة اكلكيميــاء والرياضيــات والطــب وحنوهــا يف مجيــع واليــات ادلولــة.

3 - انلتائج االقتصادية : 
تدهــور أحــوال املــرشق العــريب االقتصاديــة بســبب حرمــان أقطــاره مــن األمــوال الــي اكنــت حتصــل عليها 
نتيجــة مــرور جتــارة أوروبــا والشـــرق عــرب أراضيــه، بســبب كشــف الربتغايلــني لطريــق رأس رجــاء الصالــح 
حــول أفريقيــا اعم 1498م، وحتــول اتلجــارة إيلــه، وفشــل العثمانيــون يف طــرد الربتغايلــني مــن حبــر العــرب 
ــة املســيحية  واخلليــج العــريب واملحيــط اهلنــدي، يضــاف إىل ذلــك أن العثمانيــني عقــدوا مــع ادلول األوروبي
معاهــدات )االمتيــازات األجنبيــة( ابتــداء مــن اعم 1535م، منحــت األوروبيــني بموجبهــا امتيــازات اقتصاديــة 

اكنــت ذات أثــر فعــال يف إضعــاف الواليــات العربيــة اقتصاديًــا.

ويف ميــدان الزراعــة أهملــت حكومــات الواليــات شــؤون الــري ووســائله مــن تــرع وقنــوات وآبــار وعيــون، 
ولــم توجــه العنايــة لشــؤون األمــن مــا عــدا طريــق احلــج إىل بيــت اهلل احلــرام، فانتــرش يف بعــض املناطــق قطــاع 
الطــرق واللصــوص، وأدى إهمــال شــؤون الزراعــة وفــرض الرائــب ابلاهظــة ىلع الفاحــني إىل هجــر بعضهــم 

أرضــه، واكتــى بعضهــم األخــر بــأن ينتــج مــن األرض مــا يســد بــه رمقــه.
وقــد اكنــت األرض تعتــرب ملــاًك للســلطان العثمــاين، اذلي قســمها ووزعهــا ىلع كبــار رجــال ادلولــة، اذليــن 
اســتخدموا الفاحــني لزراعتهــا مقابــل نصيــب ضئيــل مــن إنتاجهــا، هــذا باإلضافــة إىل الرائــب الــي يدفعها 

الفاحــون حســب نظــام االلــزتام .
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أسئلة تطبيقية على الفصل الثاني

س1 : عدد أسايلب العثمانيني يف حكم الواليات العثمانية ثم حتدث عن إحداها باتلفصيل.

س2 : تكلم عن انلظام اذلي فرضه العثمانيون يف حكم الواليات العربية.

س3  : ) إنقسم املجتمع يف الواليات العربية يف العهد العثماين إىل عدة طبقات ( أرشح ذلك .

س4 : اكتب مذكرات تارخيية عن : 
أ- ادليوان.

ب -  حاكم األلوية واملقاطعات.
ج-  احلامية العثمانية.

س5 : حتدث عن عوامل الضعف ادلاخلية الي ساهمت يف ضعف ادلولة العثمانية.

س6  : كيف اكنت اإلمتيازات األجنبية اعمًا يف زيادة ضعف ادلولة العثمانية ؟ 

س7 : ماهو نظام اإللزتام ؟ 

س8 : ماذا يعي مفهوم احلراكت االستقايلة ؟ اكتب حول أهم تلك احلراكت يف باد الشام ومرص.
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س8 : قامــت احلركــة القــره مانليــة يف يلبيــا ضــد احلكــم العثمــاين يف مطلــع القــرن اثلامــن عــرش امليادي، 
ذلك. تفاصيل  ارشح 

س9 : قارن بني حركي اإلستقال يف لك  من : 
                تونس   -  اجلزائر 
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الفصل الثالث 

أوروبا الحديثة بين النهضة 
واالستعمار
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ً الســبب يف ذلــك ان تاريــخ املنطقــة العربيــة ســوف يكــون مرتبًطــا ارتباًطــا مبــارشا

بتاريــخ أوروبــا نظــرًا تلأثــر االجتاهــات اجلديــدة الــي ظهــرت يف أوروبــا  أثنــاء ايلقظــة 

الفكريــة والكشــوف اجلغرافيــة واثلــورة الصناعيــة واحلركــة العلميــة ... والــي أدت مجيعها 

ــة  ــم احلديث ــمت املعال ــورات رس ــور ث ــايل ظه ــية وباتل ــاكر السياس ــور اآلراء واألف إىل تط

لــدلول األوروبيــة واكنــت ســببًا مبــارشًا يف ظهــور فكــرة االســتعمار األورويب .

ذلا وجــب دراســة بدايــات نشــوء حركــة االســتعمار بــل واتلعــرف ىلع الظــروف الــي 

اعشــتها أوروبــا قبــل تلــك الــرصااعت والــي أدت إىل ظهــور واشــتداد الزنعــة االســتعمارية 

دلى األوروبيــني ومــا نتــج عنهــا مــن انعاكســات ىلع املنطقــة العربيــة بعــد دخوهلــا ضمــن 

ــراكت  ــور ح ــوب ظه ــه وج ــب علي ــر اذلي ترت ــة األم ــيطرة ادلول األوروبي ــالك وس أم

املقاومــة العربيــة ضــد االســتعمار األورويب فيمــا بعــد .

ملــاذا جنــد أنــه مــن الــرضوري 
أن نــدرس بعــض األحــداث املهمــة 
ــدرس  ــن ن ــا وحن ــخ أوروب يف تاري
تاريــخ املنطقــة العربيــة يف العــرص 

احلديــث ؟ سؤال وجواب 
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أ - وضع أوروبا قبل عرص انلهضة :
إن تاريــخ أوروبــا ذو صلــة قويــة بتاريــخ الوطــن العــريب احلديــث، ذلا فإننــا حنــاول هنــا أن نقــدم نبــذة عــن 
وضــع أوروبــا وتطورهــا منــذ مــا قبــل العصــور الوســطي وحــى عصـــر انلهضــة اذلي مهــد لظهــور أوروبــا 

احلديثــة.
اكنــت أوروبــا قبــل مرحلــة العصــور الوســطى جــزًءا مــن اإلمرباطوريــة الرومانيــة، وقــد اطلــق املؤرخــون 
يلع مرحلــة العصــور الوســطى )باملظلــم( حيــث اكنــت كثــر مــن املعتقــدات تعتمــد ىلع االســاطر واخلرافــات. 
بــدأت العصــور الوســطى منــذ ســقوط رومــا اعصمــة اإلمرباطوريــة الرومانيــة يف القــرن اخلامــس امليــادي 

)476 م( وإىل بدايــات عــرص انلهضــة األوروبيــة 1300م .
اكنــت القبائــل اجلرمانيــة يه أول مــن هامجــت اإلمرباطوريــة الرومانيــة بعــد أن ظهــر ضعفهــا وانتــرش فيهــا 
الفســاد. وقــد أطلــق ىلع هــذه القبائــل اســم” الربابــرة” فاحتلــوا األجــزاء الشــمايلة منهــا. كمــا ســيطر القــوط 
ــة  ــمت أرايض اإلمرباطوري ــا وقس ــون ىلع فرنس ــا، والفرانكي ــون ىلع بريطاني ــا والسكس ــبانيا وإيطايل ىلع إس
ــاء  ــاكم واألغني ــا احل ــاع يمتلكه ــك وضي ــة إىل ممال ــة الروماني ــق اإلمرباطوري ــم تمزي ــك ت ــات، بذل إىل اقطاعي
وأصحــاب انلفــوذ مــن الفرســان، ويعمــل الفاحــون فيهــا بأجــور زهيــدة وأحيانـًـا بالســخرة، وبعــد ذلــك ظهــر 
يف أوروبــا نظــام اقتصــادي واجتمــايع جديــد عــرف )بنظــام االقطــاع )*(( وباتلــايل انقســم املجتمــع األورويب 

إىل ثــاث طبقــات:
1 - طبقة رجــــــال ادلين.
2 - طبقة مــــاك األرض.
3 - طبقة العمال والفاحني.

عرص انلهضة ودوره يف ظهور أوروبا احلديثة

)*( نظــام االقطــاع : هــو نظــام اقتصــادي، اجتمــايع ســيايس حــريب، 

ــطى،  ــور الوس ــرتة العص ــالل ف ــة خ ــطي والغربي ــا الوس ــرش يف أوروب انت

ــة،  ــة االقطاعي ــل الطبق ــن قب ــة األرض م ــد ىلع ملكي ــام يعتم ــو نظ وه

ــتغل  ــد اس ــاج، وق ــدة لإلنت ــيلة الوحي ــذاك الوس ــر األرض آن ــث تعت حي

الفالحــون للعمــل بهــا.
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اعشــت أوروبــا يف ظــل القوانــني ادلينيــة الــي فرضتهــا الكنيســة ، ومــارس القساوســة الســلطة يلع انلــاس 
، إال أن انتشــار الفســاد يف الكنائــس واالديــرة قــد مهــد حلــاالت تمــرد ىلع تعايلــم ابلابــا خاصــة بعــد ظهــور 
احلركــة اإلنســانية الــي تدعــو إىل احــرام االنســان وظهــر بعــض املصلحــني إلصــاح الكنيســة الاكثويلكيــة 
وهــو مــا عــرف )باإلصــاح ادليــي( واكنــت الربوتســتانتية أهــم مامــح تلــك اثلــورة ادلينيــة ،وظهــرت ترمجات 
ــة  ــا يف هــذه املرحل ــة املســيحية واعشــت أوروب ــة ، وتعــَرف انلــاس ىلع أصــل ادليان ــل باللغــات املحلي لإلجني
حروًبــا دينيــة طويلــة أدت إىل بــزوغ عصـــر انلهضــة يف ربــوع أوروبــا، بعــد أن تقلصــت صاحيــة رجــال ادليــن .

ب - عرص انلهضة األوروبية:
عــرص انلهضــة هــو عبــارة عــن حركــة ثقافيــة تنويريــة  ظهــرت بوادرهــا يف أواخــر العصــور الوســطي، ثــم 
صــارت واضحــة املعالــم حبلــول القــرن الرابــع عشـــر)1300م(  واســتمرت حــى نهايــة القــرن الســابع عــرش 

)1600م(، وقــد اكنــت إيطايلــا يه املركــز اذلي انطلقــت منــه.

عــرص انلهضــة هــو اخلطــوة األوىل واحلقيقيــة ىلع طريــق احلضــارة ومــا تشــهد أوروبا ايلــوم مــن ريق حضاري 
وازدهــار اقتصــادي وتقــدم يف شــي املجــاالت، ومــا اكن هــذا يلحصــل لــوال رواد انلهضــة اذليــن جاهــدوا مــن 

أجــل إرســاء أســس احلضــارة األوروبيــة ىلع مــدى ثاثــة قــرون متتايلــة.

وبرسعــة الــربق راحــت األفــاكر تنتقــل مــن قلــب إيطايلــا إىل اكفــة أرجــاء القــارة األوروبيــة، وذلــك بفضــل 
اخــراع آالت الطباعــة والــورق املخصــص هلــا، وقــد ســاهم ذلــك بصــورة كبــرة يف اإلرساع بعبــور األفــاكر، 
يلتــم بذلــك القضــاء ىلع أنظمــة احلكــم الــي اكنــت قــد فرضــت ســيطرتها ىلع أغلــب املناطــق األوروبيــة، 
والــي اكنــت حتــارب العلــوم والعلمــاء، فقــد اكنــت هــذه األنظمــة تســى إلفشــاء اجلهــل وســط العامــة لضمــان 
اســتقرار أنظمتهــا احلاكمــة، ولكــن حبلــول عــرص انلهضــة أرشقــت ىلع أوروبــا شــمس احلضــارة واتلنويــر بعد 
قــرون مــن الظــام، فقــد اكن للعــرب واملســلمني فضــل كبــر ىلع انلهضــة يف أوروبــا بفضــل علمائهــم أمثــال 
)ابــن ســينا والفــارايب وابــن رشــد وابــن طفيــل وابــن باجــة( وغرهــم اذليــن أســهموا يف إثــراء الفكــر األورويب، 
كمــا أصبــح تطبيــق املنهــج اتلجريــي هــو الســائد يف خمتلــف العلــوم، ممــا أحــدث ثــورة ودفــع حركــة العلــوم 
ــرون  ــا لق ــي يف أوروب ــث العل ــر وابلح ــل اتلفك ــد أن تعط ــا بع ــًرا ورسيًع ــا كب ــدم تقدًم ــة إىل  اتلق الطبيعي

طويلــة بســبب اجلمــود الفكــري واتلعصــب ادليــي للكنيســة ورأيهــا .  
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ج - حركة اإلصالح ادليين :

ــة  ــوال الكنيس ــاح أح ــل إص ــون، ألج ــررون ومصلح ــان متح ــرون ورهب ــا ثائ ــادى به ــوات تن يه دع  
ــد  ــة، وق ــاتلها ادليني ــام برس ــن اهتم ــه م ــت علي ــا اكن ــا إىل م ــيايس، وإرجاعه ــوي والس ــا ادلين ــم دوره وحتجي
ــة وخاصــة القــرون األخــرة مــن  ــارة األوروبي ــة مــن الق ــات وأماكــن خمتلف جــاءت هــذه ادلعــوات يف أوق
ــن   م

ً
ــدال ــؤونهم ب ــون يف ش ــاس يتلكم ــدأ انل ــا، وب ــة ومفاهيمه ــم انلهض ــار معال ــد انتش ــطى بع ــور الوس العص

ــا يف  ــرت يف أوروب ــيحية ظه ــة مس ــة ديني ــا، ويه حرك ــا به ــيادة ابلاب ــة وس ــم الكنيس ــل تلعايل ــوع الاكم اخلض
ــة،  ــة الاكثويلكي ــة إلحــداث اتلغيــر يف الكنيســة الروماني القــرن اخلامــس عشـــر امليــادي وبــدأت كمحاول
ــًرا مــن نفوذهــا  ــدًرا كب ــة ق ــث فقــدت الكنيســة الاكثويلكي ــا مــودل الربوتســتانتية، حي ــد اكن مــن نتاجئه وق

ــني. ــرش امليادي ــس ع ــع واخلام ــني الراب ــال القرن خ

    وقــد تزعــم حركــة اإلصــاح مارتــن لوثــر الراهــب األملــاين وأســتاذ علــم الاهوت وقــد أدي االنقســام 
يف الكنيســة الاكثويلكيــة إىل انــدالع سلســلة مــن احلــروب ادلينيــة بــني الربوتســتانتيني والاكثويلــك انتهــت 
حبــرب اثلاثــني اعًمــا الــي امتــدت مــن 1618 ـ 1648م، وقــد اشــركت دول أوروبيــة عديــدة يف هــذه احلــرب .
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1 - معىن الكشوف اجلغرافية :
تعــد االستكشــافات اجلغرافيــة الــي تمــت يف القــرن اخلامــس عــرش امليــادي، مــن أهــم نتائــج انلهضــة، 
وأهــم هــذه االستكشــافات كشــف العالــم اجلديــد ســنة 1492م، وكشــف الطريــق مــن أوروبــا إىل اهلنــد حبــًرا 

بــادلوران حــول إفريقيــا ســنة 1498م .

والواقــع أنهمــا أعظــم حادثــني يف هــذا القــرن، فقــد اكنــت هلمــا نتائــج بعيــدة األثــر، إذ جنــم عنهمــا انقابـًـا 
خطــًرا يف تاريــخ العالــم .

فــي العصــور الوســطى، اكنــت معلومــات أهــل أوروبــا اجلغرافيــة ضئيلــة للغايــة، فلــم يعرفــوا أكــر مــن 
بادهــم واألقطــار الــي حتيــط بابلحــر املتوســط، أمــا بقيــة إفريقيــا وآســيا فلــم يعلمــوا عنهــا إال القليــل مــن 
األخبــار املشــوهة واملعلومــات الواهيــة، أغلــب مصدرهــا مــن اتلجــار اإليطايلــني، اذليــن اكنــوا يتصلــون باملدن 
العربيــة الواقعــة ىلع شــواطئ رشق ابلحــر املتوســط قصــد اتلجــارة . أمــا األمركتــان وأســرايلا فلــم خيطــر ببــال 

أحــد يشء عنهــا.
ــه ابلحــر . ومصوراتهــم  ــط ب ــت املقــدس حيي ــزه بي ــًا أن األرض قــرص منبســط مرك ــوا يعتقــدون مث واكن
توضــح جليًــا مــا بلغــه علــم اجلغرافيــا مــن االحنطــاط، فــرى يف إحــدى هــذه املصــورات املرســومة يف القــرن 
احلــادي عــرش امليــادي، أن بيــت املقــدس يف وســطها، ويف أعاهــا اجلنــة، ورســم يمثــل آدم وحــواء، واألنهــار 

العظــى الــي اكنــوا يعتقــدون أنهــا تنبــع منهــا، أمــا إفريقيــا فاكنــت مكتظــة باملخلوقــات العجيبــة .
ــق  ــا ىلع تلــك احلــال مــن اتلخلــف العلــي، اكن املســلمون قــد ترمجــوا علــوم اإلغري وبينمــا أهــل أوروب
وأضافــوا إيلهــا العديــد مــن املعلومــات اجلغرافيــة والفلكيــة، وترسبــت هــذه إىل أوروبــا، فنقــل األوروبيــون 
عنهــم )اإلســطرالب( اذلي ســاعد ابلحــارة ىلع تقديــر املســافات وتعيــني االجتاهــات، وهــم يف عــرض ابلحــار، 
ــني ىلع  ــك املاح ــجع ذل ــايل، فش ــلكها احل ــن ش ــت م ــى قرب ــا ح ــنوا فيه ــة( وحس ــم )ابلوصل ــوا عنه ــا نقل كم

ــم . اتلوغــل يف ابلحــار، فــازدادت معلوماتهــم عــن العال

حركة الكشوف اجلغرافية وأثرها على 
نشوء حركة االستعمار
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2 - العوامل الي ساعدت ىلع الكشوف اجلغرافية  :

أ - احلروب الصليبية وآثارها :
ــة  ــرون طويل ــدار ق ــون ىلع م ــاد األوربي ــة، أن اعت ــة العربي ــة ىلع املنطق ــات الصليبي ــر احلم ــن أث اكن م
األســفار وحتمــل املشــاق عنــد قيامهــم باحلمــات املســلحة حتــت غطــاء ادليــن، وبذلــك اتســعت معلوماتهــم 

ــة . عــن األرض وابلحــار ومســالك لك منهــا، ومــا بهــا مــن أقطــار خمتلفــة، ومــا هلــا مــن قيمــة اقتصادي
وقــد ترتــب عــن تلــك احلمــات أن غلــب عليهــا اجلانــب االقتصــادي والرغبــة يف الــراء وامتــاك األرض، 
حيــث خــف العامــل ادليــي، وخاصــة بعــد اهلزائــم الــي تكبدوهــا يف الــرشق العــريب خــال القرنــني اثلــاين 

عــرش واثلالــث عــرش املياديــني . 

ب - اتلجارة الرشقية وأهميتها :
اكنت اتلجارة بني أوروبا والرشق يف العصور الوسطى تنقل بمشقة بالغة عرب عدة طرق أهمها :

ــا احلايلــة( إىل مدينــة  ــًرا مــروًرا بآســيا الصغــرى )تركي ــا ب ــم اذلي يبــدأ مــن أوروب 1 - طريــق القوافــل القدي
القســطنطينية، ومنهــا عــرب أواســط آســيا حــول حبــر قزويــن وإال بــاد فــارس واهلنــد والصــني وجنــوب 

ــيا . رشق آس

ــوه  ــل جن ــة مث ــة اإليطايل ــدن ابلحري ــيطرة امل ــة وس ــا وبزاعم ــرب إيطايل ــا ع ــن أوروب ــري م ــق ابلح 2 - الطري
ــاد  ــئ ب ــا إىل موان ــط رشقً ــض املتوس ــر األبي ــرب ابلح ــق ع ــذا الطري ــر ه ــا، ويس ــيل وغره ــة وناب وابلندقي
الشــام يف ســوريا بلنــان وفلســطني، ثــم حتمــل اتلجــارة وموادهــا بــًرا إىل مدينــة ابلــرصة العراقيــة ىلع رأس 
اخلليــج العــريب، ثــم تنقــل مــرة أخــرى حبــًرا عــرب اخلليــج العــريب إىل املحيط اهلنــدي ومنــه إىل اهلنــد ورشق 

آســيا والصــني، وخــال هــذه املرحلــة تســاهم ســفن العــرب واملســلمني بنقــل أكــر موادهــا .

ــى  ــاين ح ــق اثل ــع الطري ــرك م ــة واذلي يش ــدن اإليطايل ــرب امل ــا ع ــن أوروب ــادم م ــري الق ــق ابلح 3 - الطري
ــا  ــة اإلســكندرية بمــرص، ومنه ــرًدا إىل مدين ــه يلصــل منف ــم ينفصــل عن وصــوهل رشق ابلحــر املتوســط، ث
ــة فابلحــر األمحــر فاملحيــط اهلنــدي فاهلنــد ورشق آســيا  ــة الســويس املرصي ــًرا إىل مدين حتمــل اتلجــارة ب
والصــني . واكنــت ســفن املــدن اإليطايلــة هلــا الصــدارة يف نقــل اتلجــارة وتوزيعهــا يف أوروبــا بعــد وصوهلــا 

إىل ابلحــر املتوســط قادمــة مــن الــرشق .
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4 - شــل األتــراك الســاجقة يف غــرب آســيا ســتاًرا بــني الشـــرق والغــرب، حيــث ازدادت خماطــر متاجــرة 
األوروبيــني مــع آســيا الصغــرى وبــاد العــرب، كمــا ازدادت نفقاتهــا، فقــد اســتمرت ســفن جنــوه وابلندقية 
تنقــل احلريــر وابلهــار والعطــور واملــواد األخــرى إىل األســواق الغربيــة، ولكــن ثمــن ابلضائــع ارتفــع عــن 
ذي قبــل، بســبب الرائــب الــي اكن يفرضهــا ســاطني األتــراك وأمراؤهــم، وبالرغــم قيــام مدينــة ابلندقية 
بعقــد معاهــدة مــع الســلطان العثمــاين، حصلــت بموجبهــا ىلع امتيــازات جتاريــة عظيمــة، لكنهــا لــم تلبــث 
أن أهلمــت هــذه املعاهــدة بســبب زيــادة الضـــرائب ىلع ابلضائــع زيــادة كبــرة لــم يــرض عنهــا املســتهلك 

األورويب .   
وتفاديًا هلذه احلالة، اكن ىلع األوروبيني أن خيتاروا واحدة من ثاث :

1 - إما االستغناء عن الرشق وجتارته .

2 - وإما القضاء ىلع قوة األتراك العثمانيني .

3 - وإما ابلحث عن طريق جتاري آخر إىل الرشق بعيًدا عن سيطرة العمانيني .

وملــا اكن مــن العســر االســتغناء عــن مــواد اكدت أن تصبــح مــن الضـــروريات، كمــا اكن مــن املســتحيل 
اتلغلــب ىلع األتــراك بعــد ان فاتــت الفرصــة وزادت قوتهــم بســقوط ادلولــة ابلزينطيــة يف قبضتهــم، فلــم يكن 
أمــام األوروبيــني إال أن يبحثــوا عــن طريــق جديــد للــرشق، واكنــت هــذه املهمــة مــن نصيــب األمــر )هــري 
بــن حنــا 1394 – 1460م( ملــك الربتغــال، اذلي أطلــق عليــه اســم )هــري املــاح(، ألنــه أول مــن شــجع 
املاحــة بــني األوروبيــني، ودفعهــم إىل استكشــاف املجهــول . وحضهــم ىلع ارتيــاد ابلحــار ممــا أدى يف انلهايــة 

إىل كشــف الطريــق ابلحــري حــول إفريقيــا إىل الــرشق، بــل وتعــداه إىل كشــف العالــم اجلديــد .

ج -إرتقاء احلياة اثلقافية والفنية يف أوروبا :
بفضــل عــرص انلهضــة، ظهــرت وانتــرشت يف أوروبــا أفــاكًرا جديــدة حــول املعلومــات اجلغرافيــة حمطمــة مــا 
اكن ســائًدا مــن معلومــات وأفــاكر العصــور الوســطى، ومــن بــني ذلــك فكــرة كرويــة األرض، وتقــدم وتطــور 
صناعــة الســفن الــي ســاعدت املغامريــن وابلحــارة ىلع اقتحــام الصعــاب يف أاعيل ابلحــار واملحيطات، واتســاع 
اســتخدام اخلرائــط اجلغرافيــة املتطــورة، واملعــدات ابلحريــة الــي اكن هلــا أكــرب األثــر يف جنــاح حركة الكشــف 

اجلغــرايف، إضافــة إىل مــا حققــه عــرص انلهضــة مــن حريــة وجــرأة ورغبــة يف املغامــرة دلى األفــراد .
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حركة الكشوف اجلغرافية   
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3 - أهم الكشوف اجلغرافية األوروبية  :
اكنــت الصــدارة والريــادة يف بــدء حركــة الكشــوف اجلغرافيــة احلديثــة دلولــي الربتغــال وإســبانيا، ذللــك 

نســتعرض أهــم الكشــوف الــي قامــت هاتــان ادلوتلــان بهــا :

الكشوف الرتغايلة :	- 
بلــغ مــن اهتمــام األمــر )هــري املــاح( ملــك الربتغــال باملغامــرة وركــوب ابلحــر، أن اســتقدم الفلكيــني 
وابلحــارة وراســي اخلرائــط مــن جزيــرة صقليــة اإليطايلــة، وقــام بتوفــر اكفــة اإلماكنــات واملعــدات هلــم، 
ــق  ــة وف ــات الربتغايل ــارت الرح ــد س ــول . وق ــم املجه ــو العال ــافية حن ــة استكش ــات جغرافي ــلهم يف بعث وأرس

اتلــايل :

ــا، مــروًرا ببــاد احلبشــة يف  1 - تــم حتديــد هــدف أســايس ألول رحلــة جغرافيــة وهــو ادلوران حــول إفريقي
ــا مــن بــاد الربتغــال إىل ســاحل إفريقيــا الغــريب .  إىل اهلنــد، وذلــك باالجتــاه جنوًب

ً
رشق إفريقيــا، وصــوال

2 - الســر بمحــاذاة ســاحل إفريقيــا حــى وصلــوا إىل مصــب نهــر الســنغال اعم 1446م، ثــم االســتمرار بمحاذاة 
ــه  ــت جتارت ــده . واذلي اكن ــا واتلوقــف عن ــه إىل ســاحل اغن ــرأس األخــر ومن ــوا ال الســاحل حــى وصل

مصــدر ربــح وفــر للربتغايلــني .

وخــال نزوهلــم باملناطــق الــي مــروا بهــا اعمــل الربتغايلــون الســاكن األفارقــة األصليــني معاملــة قاســية 
وصلــت إىل درجــة القبــض عليهــم وبيعهــم يف األســواق األوروبيــة .

ــخ  ــن تاري ــرة م ــذه الف ــال ه ــو اعم 1484م، وخ ــر الكونغ ــب نه ــو اكم( إىل مص ــة )دجي ــل الرحال 3 - وص
الكشــوف اجلغرافيــة حلــت روح املغامــرة والرغبــة يف االستكشــاف حمــل اتلعصــب ادليــي وأصبــح اهلدف 

ــا . االقتصــادي واتلجــاري واضًح

4 - واصــل الرحالــة )بارثلميــو ديــاز( جهــود مــن ســبقه مــن الربتغايلــني حيــث وصــل اعم 1487م إىل الطــرف 
ــم يســتطع مواصلــة  اإلفريــي اجلنــويب ودار حــوهل، واذلي أطلــق عليــه )رأس الرجــاء الصالــح(، ولكنــه ل

رحلتــه ألســباب طبيعيــة وثــورة ابلحــارة .

5 - اســتطاع الرحالــة )فاســكو دا جامــا( اعم 1498م للوصــول إىل ســاحل اهلنــد الغــريب عقــب جهــود مضيئــة 
 وبوصــوهل إىل اهلنــد 

ً
بعــد أن ســار طويــًا حماذيـًـا لســاحل إفريقيــا الــرشيق، متجًهــا إىل حبــر العــرب شــماال

أدرك مــدى حجــم اتلجــارة وابلضائــع واملنتجــات املتوفــرة بهــذه ابلــاد، والــي جــاءت مطابقــة لطموحــه 
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ومــن ورائــه ملــوك الربتغــال، اذليــن ســارعوا إىل إرســال ابلعــوث االستكشــافية واتلجاريــة تلحمــل هلــم مــن 
إنتــاج  تلــك ابلــاد مــا جعلتهــم أغــى أهــل زمانهــم .

ــادي،  ــرش املي ــادس ع ــرن الس ــع الق ــال مطل ــك الربتغ ــله مل ــبوتيش( اذلي أرس ــو فس ــة )أمريكي 6 - رحل
ليســتطلع املناطــق الواقعــة رشق خــط اتلقســيم الوهــي اذلي حــدده ابلابــا وســط املحيــط األطلــي، بعــد 
الــزاع بــني إســبانيا والربتغــال ىلع مناطــق انلفــوذ، فاكنــت مناطــق رشق اخلــط للربتغــال، وغــرب اخلــط 
ــة  ــكا اجلنوبي ــل يف أمري ــواحل الربازي ــل إىل س ــط ووص ــك اخل ــاوز ذل ــو( جت ــن )أمريكي ــبان، ولك لإلس

ــه اســم أمريــكا نســبة إيلــه . ــًدا أطلــق علي ــا جدي والــي أصبحــت اعلًم
 

ومــن املؤكــد أن ابلحــارة الربتغايلــني، تعاملــوا مــع الســاكن املحليــني ولك مــن صادفهــم بــًرا وحبــًرا، بمنتــى 
ــخ يف  ــب اتلاري ــت كت ــد أفاض ــًا وق ــًا وتمثي ــا وقت ــفقة، نهبً ــة وال ش ــف دون رمح ــوة والعن ــية والقس الوحش

وصــف ذلــك .

ب - الكشوف اإلسبانية :
اجتــه اإلســبان يف كشــوفهم اجلغرافيــة غرًبــا حنــو املجهــول مــن العالــم عــرب املحيــط األطلــي، ىلع عكــس 

مــا قــام بــه الربتغايلــون مــن االجتــاه جنوًبــا حــول إفريقيــا، واكنــت رحاتهــم الكشــفية وفــق اتلــايل :

1 - رحلة )كريستوفر كوملبس( :
أوفــده ملــك إســبانيا بنــاء ىلع طلبــه ورغبتــه يف املغامــرة اعم 1492م ، وبعــد مســرة شــهر وأيــام قليلــة، 
وصــل إىل جمموعــة جــزر ابلهــار )جــزر اهلنــد الغربيــة( واكن يظنهــا جــزر اهلنــد الرشقيــة، ورفــع عليهــا العلــم 

اإلســباين، واعد إىل إســبانيا حممــًا بتجــارة عظيمــة .
ثــم قــام بعدهــا بثــاث رحــات أخــرى وصــل خاهلــا شــواطئ أمريــكا الوســطى، واكن ىلع مقربــة مــن 

شــواطئ أمريــكا اجلنوبيــة، وهــو ال يعلــم انــه قــد كشــف اعلًمــا جديــًدا .

2 - رحلة ماجالن :
بــدأت اعم 1519م حيــث عــرب املحيــط األطلــي يف اجتــاه جنــويب غــريب حــى وصــل الســواحل الرشقيــة 
ألمريــكا اجلنوبيــة، وســار بمحاذاتهــا وطــاف حــول طرفهــا اجلنــويب اذلي أطلــق عليــه )مضيــق ماجــان(، 
ثــم دخــل املحيــط اهلــادي يف االجتــاه الشــمايل الغــريب، وبعــد فــرة وصــل إىل جــزر الفليبــني أقــى رشق آســيا، 
ــدأت  ــي ب ــا فســوف تعــود إىل انلقطــة ال ــا أو غرًب ــة الشــل، إذا اجتهــت رشقً ــت أن األرض كروي ــك أثب وبذل

منهــا، كمــا أتبــث أن حجــم األرض أصغــر بكثــر ممــا اكن يســود مــن معلومــات حــوهل .
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أهم نتائج الكشوف اجلغرافية :

1 - ازدياد وانتشار املعلومات واملعارف اجلغرافية .

2 - أدت إىل انتشار ادليانة املسيحية بني ساكن األرايض املكتشفة الوثنيني .

3 - فتحت املجال أمام ظهور حركة االستعمار .

4 - وسعت اتلنافس بني دول أوروبا .

5 - أرضت باملصالح العربية نتيجة تلحول طريق اتلجارة عن أراضيهم .
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لقــد ســبقت اإلشــارة إىل أن تأثــر االجتاهــات اجلديــدة الــي ظهــرت يف أوروبــا خــال عــرص انلهضــة ومــا    
بعدهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بانلاحيتــني الفكريــة والعلميــة، أدى إىل تطــور اآلراء واألفــاكر السياســية احلــرة 

وباتلــايل ظهــور اثلــورات الــي رســمت بعــض معالــم تاريــخ أوروبــا احلديــث .
ومن أهم هذه اثلورات :  

1 - اثلورة الفرنسية )فكر ومرشوع( :
ــأن  ــداث ذات الش ــن االح ــزال م ــت وال ت ــي اكن ــية ال ــورة الفرنس ــا اثل ــرت يف أوروب ــنة 1789م تفج يف س
العظيــم يف اتلاريــخ األورويب احلديــث إذ أحدثــت حتــوالت سياســية واجتماعيــة جذريــة جتســدت يف انهيــار 
ــم  ــرزت يف عــرص انلهضــة حيــث عل ــي ب ــادئ ال ــرب انتصــار للمب ــد اعت ــم وإرســاء نظــام جدي انلظــام القدي
ــة مــن خــال جنودهــم ومتطوعيهــم اذليــن رجعــوا  الفرنســيون حبقيقــة انتشــار  األفــاكر احلــرة وادليمقراطي

ــة . ــد اشــراكهم يف احلــرب االمريكي بع

أسباب اثلورة يمكن تصنيفها إىل :
- أسباب غر مبارشة :

ويه الي تمت ىلع فرات متباعدة ونتيجة لراكمات مستمرة ومنها :
ــع  ــدر مجي ــك مص ــث اكن املل ــق حي ــي املطل ــم املل ــيطرة احلك ــة يف س ــية : املتمثل ــة السياس ــوء احلال - س

ــا . ــوء معاملته ــها وس ــة بلطش ــرض العام ــدة تع ــة فاس ــود حكوم ــع وج ــلطات م الس
- ســوء احلالــة االجتماعيــة : حيــث انقســم املجتمــع إىل تــاث طبقــات خمتلفــة )األرشاف ورجــال ادليــن 
والعامــة( وقــد نالــت الطبقتــان األوىل واثلانيــة حقوقهمــا اكملــة مــن االمتيــازات مــع ان عددهمــا لــم 
يتجــاوز )270( الــف نســمة وقــت اثلــورة يف حــني اعشــت الطبقــة اثلاثلــة معدومــة وقــد بلــغ عددهــا 

)25( مليــون نســمة آنــداك وذللــك اكنــت هــذه الطبقــة يه وقــود اثلــورة.
- ســوء احلالــة االقتصاديــة : اكنــت الرائــب احلكوميــة واالقطاعيــة جمحفــة باملزارعــني إذ اكن مــا يدفعــه 
املــزارع يقــدر بنســبة )%55( مــن جممــوع مــا يرحبــه إضافــة إىل نقــص كبــر يف املحاصيــل الفاحيــة 
ــة للســاكن فأفلســت عــدة  ــة بســبب ضعــف القــدرة الرشائي ــتهاك املنســوجات الصناعي وتراجــع اس

مؤسســات وارتفــع عــدد العاطلــني عــن العمــل يف املــدن . 

ثورات الشعوب األوروبية  
ومنو احلركة القومية يف أوروبا 
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- ظهــور أفــاكر الكتــاب السياســيني : وهــم املعجبــون بانلظــم ادليمقراطيــة وأفاكرهــا املترسبــة إيلهــم مــن 
إجنلــرا وأمريــكا خاصــة الفرنســيني اذليــن اعشــوا زمنـًـا يف تلــك ابلــاد وبعــد رجوعهــم لفرنســا بــدؤا 

بنقــد احلالــة الســيئة فتطلعــوا إىل اثلــورة للقضــاء ىلع مواطــن الضعــف والفســاد  ومــن أشــهرهم .

- فوتلر )1694 م ـ 1778م( :
فرنســا  إىل  اعد  وملــا  واثلقافــة  باحلريــة  خاهلــا  تشــبع  ســنني  ثــاث  إجنلــرا  يف  امــى 
الكنيســة  وحــارب  قديــم  هــو  مــا  لك  مــن  اتلخلــص  إىل  فيهــا  داع  الــي  كتاباتــه  ينــرش   بــدأ 

وما علق بها من تعصب ديي .
- منتسكيو )1689 ـ 1775م( :

تأثــر باحلريــة اإلجنلزييــة واكن أشــد اعجابًــا بــان امللــك فيهــا ال يســتطيع ان يلحــق رضًرا بــأي إنســان 
إال وفــق القانــون وبفضــل كتاباتــه أصبــح انلــاس يبغضــون احلكومــة . 

- جان جاك روسو )1712م ـ 1778م( :
اكن متشــبًعا بــروح العــرص أخــرج للفرنســيني صــورة ممــا اكنــوا يتمنونــه مــن نظــم رشحهــا يف كتابــه 
)العقــد االجتمــايع( وأســاس نظريتــه إن الترشيــع جيــب ان يكــون بيــد الشــعب ألنــه املطالــب باخلضــوع 

للقوانــني .
وقــد انتــرشت هــذه األفــاكر اجلديــدة بــني الفرنســيني  ففتحــوا أعينهــم ىلع نظــام حكومتهــم وأحواهلــا 

السياســية واالجتماعيــة وادلينيــة واالقتصاديــة والــي ال يمكــن إصاحهــا إال باثلــورة وهكــذا اكن.

- أما السبب املبارش لقيام اثلورة الفرنسية 
فقــد تمثــل يف االزمــة املايلــة اخلانقــة الــي مــرت بهــا فرنســا يف الفــرة )1774م – 1789م( حيــث وصلــت 
إىل حافــة اإلفــاس بعدمــا جتــاوزت نفقــات ادلولــة دخلهــا بســبب االنفــاق الواســع ىلع احلــروب ادلاخليــة 
واخلارجيــة إضافــة إىل اإلرساف يف اإلنفــاق مــن قبــل امللــك )لويــس الســادس عــرش( وحاشــيته ورجــال ادليــن 

واالقطاعيــني .

حماوالت االصالح املايل واالقتصادي :
اســتعان امللــك بعــدد مــن خــرباء املــال واالقتصــاد بغيــة اخلــروج مــن هــذه االزمــة املايلــة ولكــن الطبقــة 
االرســتقراطية اكنــت متشــبتة بامتيازاتهــا ورافضــة لإلصاحــات فحــاول امللــك فــرض رضائــب جديــدة ممــا 

دفــع املعارضــة الشــعبية إىل رفــض هــذا األمــر .
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كمــا فشــل جملــس طبقــات األمــة اذلي اســتعان بــه امللــك بعــد أن اكن معطــًا منــذ فــرة طويلــة يف إجيــاد 
حــل لازمــة املايلــة يف ابلــاد األمــر اذلى دفــع الفرنســيني إىل تشــكيل اجلمعيــة الوطنيــة اتلأسيســية يف 5 مايــو 

1789م والــي وافــق عليهــا امللــك حتــت الضغــط الشــعي فأصبــح هلــا كيــان دســتوري .

سقوط حصن ابلاستيل :
قامــت املظاهــرات واندفعــت مجــوع الشــعب حنــو قصـــر ابلاســتيل اذلي اكن انلــاس ينظــرون إيلــه نظــرة 
الكراهيــة باعتبــاره رمــًزا لاســتبداد والظلــم واســتولوا عليــه وهدمــوه يف 14 يويلــو 1789م فاضطــرب األمــن 

وانتــرشت اثلــورة يف مجيــع أحنــاء فرنســا .
صورة حصن ابلاستيل
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إثــر ذلــك شــعر أعضــاء اجلمعيــة الوطنيــة بضـــرورة القيــام بعمــل حاســم يعيــد اثلقــة للشــعب الفرنــي 
فقامــوا يف 4 أغســطس باإلعــان عــن وثيقــة حقــوق االنســان:

ــي  ــال )روســو ومنتســكيو( واضحــة يف صياغــة وثيقــة حقــوق اإلنســان، ال ــن أمث صــارت أفــاكر املفكري
رشعــت اجلمعيــة الوطنيــة يف صياغــة مبادئهــا الــي ســيقوم عليهــا انلظــام اجلديــد، وظهــرت هــذه املبــادئ يف 

)إعــان حقــوق اإلنســان( ويه قريبــة مــن املبــادئ الــي أكدتهــا اثلورتــان اإلجنلزييــة واألمريكيــة :
وصار هذا اإلعان وثيقة رشف صنعتها اثلورة الفرنسية ومما جاء فيها :

كية حق مقدس ينبيغ إال حيرم منها أحد إال إذا تطلبت ذلك حاجة اعمة يقرها القانون .
ْ
أ - الُمل

ب - لك فرد برئ حى تثبت إدانته .
ج - حرية تبادل األفاكر واآلراء أثمن حقوق اإلنسان .

د - جلميع املواطنني احلق يف تقرير الريبة العامة وحتديد قيمتها ومقدار وطريقة جبايتها .
ه - يودل األفراد ويعيشون أحراًرا ومتساوين يف احلقوق .

و - احلرية يه حق الفرد يف القيام بأي يشء حبيث ال ير اآلخرين .
ز - ال جيوز اتهام فرد ما أو القبض عليه إال يف حاالت، ووفق األسايلب الي حيددها القانون أيًضا .

ــاد  ــت وإلجي ــبًا للوق ــه كس ــت علي ــا عرض ــان عندم ــوق االنس ــة حق ــوهل وثيق ــل يف قب ــك ان يماط أراد املل
فرصــة للفــرار فســارت مظاهــرة نســائية ضخمــة وصلــت قصـــر فرســاي وجتمهــرت حــوهل مطابلــة بعــودة امللك 
إىل باريــس اذلي اذعــن ذللــك وحلقتــه اجلمعيــة الوطنيــة وبــدأت يف العمــل ىلع وضــع دســتور اعم 1791م  اذلي 
حــد مــن ســلطة امللــك  إذ نــص ىلع إنشــاء جملــس نيــايب يمثــل األمــة يف شــل )مجعيــة تشـــريعية( كمــا أصبــح 

هلــذا املجلــس حــق ترشيــع القوانــني وإصدارهــا .
كمــا ألغــت اجلمعيــة اتلقســيم اإلداري القديــم لفرنســا وعملــت ىلع حتديــد مرتبــات رجــال ادليــن وفرضــت 

عليهــم القســم بالطاعــة لدلســتور وإال ُحرمــوا مــن وظائفهــم .

تغير جمرى اثلورة :
ظــن انلــاس ان اثلــورة الفرنســية قــد حققــت أهدافهــا يف الســنوات اثلــاث الــي اعقبــت قيامهــا لكــن 
جمــرى االحــداث بــدأ يتغــر بعــد ســنة 1791م حيــث ضاعــت مبادئهــا اتلحرريــة كمــا تضامنــت دول أوروبــا 
ضــد فرنســا خوفًــا ىلع أنظمتهــا مــن تســـرب اثلورة إيلهــا ذلا تــم االتفاق بني انلمســا وبروســيا وروســيا وإســبانيا 
والســويد ىلع اســتعادة انلظــام والقــوة امللكيــة لفرنســا و اكن إمرباطــور انلمســا مــن أشــد املتحمســني ذللــك .
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فرنسا بعد اثلورة :
ــم   ــر اس ــهم ظه ــورة ىلع أنفس ــادة اثل ــزاب وق ــام األح ــة النقس ــا نتيج ــوىض يف فرنس ــادت الف ــد ان س بع
ن  )نابليــون بونابــرت( يف احلــروب الفرنســية ـ األوروبيــة حيــث قــاد فرنســا إىل انلــرص، كمــا اســتطاع ان يكــوِّ
ــا  ــوًرا ىلع فرنس ــا إمرباط ــح فيه ــي أصب ــرة ال ــا يف الف ــن أوروب ــًرا م ــزًءا كب ــلت ج ــعة شمــ ــة واس إمرباطوري

. 1815م(  )1804ـ 
وهكــذا بــدال مــن ان حتــرر فرنســا شــعوب أوروبــا كمــا ســبق ان اعلنــت أثنــاء ثورتهــا احتلــت اجليــوش 
الفرنســية األرايض األوروبيــة وحرمتهــا اســتقاهلا، ممــا دفــع جيــوش ادلول األوروبيــة إىل اتلحالــف ضــد فرنســا 
وادلخــول إىل باريــس وتنــازل نابليــون عــن العــرش ونــي إىل جزيــرة ســانت هيانــة يف املحيــط االطلســـي 

واســردت أرسة بربــون العــرش واعدت فرنســا إىل نظامهــا القديــم .

مؤتمر فيينا 1815م :
عقدت دول اوروبا مؤتمر فيينا لتسوية االوضاع السياسية بعد احلروب انلابليونية وفيه :

ــادى بهــا الشــعب االملــاين بعــد طــرد جيــش نابليــون اعم  ــة الــي ن همــل لك تفكــر يف الوحــدة االملاني
ُ
- أ

1813م وبقيــت املانيــا مقســمة إىل مقاطعــات حيكمهــا أمــراء .
- اعد األمــراء االيطايلــون إىل أماكهــم القديمــة وصــاروا حلفــاء للنمســا الــي ســيطرت ىلع جــزء كبــر 
مــن شــبه اجلزيــرة االيطايلــة  إىل جانــب ســيطرتها ىلع أغلــب شــعوب وســط اوروبــا طيلــة مــا تبــىق مــن 

انلصــف األول مــن القــرن اتلاســع عــرش .
ــد إجنلــرا يف بعــض  - حقــق املؤتمــر أطمــاع روســيا وبروســيا يف رشق القــارة االوروبيــة يف حــني أطلــق ي

ــا وراء ابلحــار . املســتعمرات فيم

وهكــذا تنكــر املؤتمــر ملبــادئ اســتقال الشــعوب ولكــن االفــاكر اتلحرريــة انتــرشت يف اوروبــا وتطــورت 
االوضــاع االجتماعيــة لزتيــد مــن قــوة الطبقــة الوســطى فامتــأل تاريــخ اوروبــا خــال القــرن اتلاســع عــرش 

باثلــورات واحلــراكت القوميــة الــي تهــدف إىل اتلغيــر واحلريــة .
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2 - الوحدة االيطايلة :
اكنــت شــبه اجلزيــرة اإليطايلــة جمــرد اصطــاح جغــرايف يتضمــن عــدة أقايلــم سياســية، ولــم تكــن أوروبــا 
تعــرف مصطلــح مســى إيطايلــا بعــد، وبــىق الوضــع كذلــك حــى غزاهــا )نابليــون( أواخــر القــرن اثلامــن 
عشـــر امليــادي، يلخلصهــا مــن انلفــوذ انلمســاوي . ولكنــه رساعن مــا بــدت أطماعــه واضحــة وانقلــب إىل 
مســتعمر يف إطــار إقامــة إمرباطوريــة، ممــا أســخط اإليطايلــني عليــه، وبعــث فيهــم روح الوطنيــة والرغبــة يف 

اتلحــرر .
وبانتهــاء عهــد )نابليــون(، لــم حتــظ إيطايلــا باالهتمــام ضمــن مقــررات مؤتمــر فيينــا يف االســتقال والوحدة، 
حيــث اعد الوضــع إىل مــا اكن عليــه يف حالــة اتلفــكك الســيايس وســيطرة انلمســاويني قبــل غــزو )نابليــون( 
ــرسي  ــل ال ــف، واكن العم ــذا املوق ــن ه ــروج م ــل للخ ــل األمث ــورة يه احل ــون أن اثل ــا أدرك اإليطايل ــا . وهن هل
ــة بــكل األقايلــم تتــوىل حتريــض اإليطايلــني ىلع اثلــورة  ــة، حيــث شــلكت مجعيــات رسي الوطــي هــو ابلداي
واتلحــرر مثــل )مجعيــة الاكربونــارى(، تمهيــًدا إلعــان ثــورة اعرمــة، بيــد أن لك اجلهــود قــد بــاءت بالفشــل 

بســبب غيــاب اتلنظيــم اجليــد لإليطايلــني، وسياســية انلمســا الصارمــة يف قمــع لك حتــرك ثــوري .
 

تطور الويع القويم بني االيطايلني : 
لــم يكــن االخفــاق ســببا يف إنهــاء طمــوح اإليطايلــني يف اتلحــرر بــل ان شــدة رغبتهــم يف الوحــدة اكنــت 

دافًعــا قوًيــا للثــورة بالرغــم مــن ان اآلراء اختلفــت بينهــم حــول طريقــة الــرشوع يف هــذا األمــر .
ويف اعم 1848م ثــار الفرنســيون ىلع امللــك )لويــس فيليــب( لفســاد حكمــه وإلهمــاهل مصالــح الشــعب وقــد 

امتــد أثــر هــذه اثلــورة إىل انلمســا ومنهــا إىل إيطايلــا فتشــلكت فيهــا حــراكت حترريــة أهمهــا :

- حركة االحتاديني يف الواليات ابلابوية  انصار هذه احلركة اعتمدوا ىلع)ابلابا بيوس اتلاسع( النه مؤهل لقيادة 
اثلورة ضد االحتال انلمساوى وبالفعل قام ابلابا بعدة إصاحات إال ان حركة الوحدة بزاعمته لم تنجح ألنه 

حرص ىلع توحيد الكنيسة الاكثويلكية أكر من حرصه ىلع حماربة انلمسا .

- حركة اقامة اجلمهورية وتوحيد ابلاد بالعنف تزعمها )يوسف مازيى 1805 ـ 1872م( وقد أظهر محاًسا 
شديًدا للقومية اإليطايلة ورأى ان انلظام اجلمهوري هو من يوحد إيطايلا ومن أجل ذلك أسس مجعية إيطايلا 

القناة كما أعلن قيام اجلمهورية االيطايلة وأرغم )ابلابا( ىلع الفرار من روما .
إال ان إيطايلــا تعرضــت للغــزو الفرنســـي يف يونيــو 1849م وتهــاوت اجلمهوريــات الصغــرة الــي قامــت يف 
ابلندقيــة ومقاطعــة تســاكنيا غــر ان هــذه اهلزيمــة نبهــت اإليطايلــني إىل أهميــة رومــا ورضورة اســتعادتها 

كعاصمــة دلوتلهــم القوميــة املوحــدة .
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- حركــة اتلحريــر بزاعمــة بيدمنــت  بعــد ان خــاب أمــل اإليطايلــني يف احلركتــني الســابقتني لم يبــق اال مملكة 
بيدمنــت تلمثــل حمــط آمــال اإليطايلــني يف تطهــر ابلــاد مــن جيــوش انلمســا لكونهــا تملــك جيًشــا قوًيــا 

منظًمــا ويتمتــع شــعبها باحلريــة وفــق ادلســتور، وخــال هــذه الفــرة ظهــر )اكفــور( كشــخصية وطنية .

سياسة اكفور تلحقيق الوحدة االيطايلة :
ــا  ــب بنظامه ــاكره إذ أعج ــق يف أف ــر عمي ــرا ذات أث ــه إلجنل ــت زيارت ــا واكن ــدول أوروب ــور ب ــاف اكف ط
ــات السياســية ووضــع  ــد ســمح باحلري ــل ( ق ــا اعد إىل فرنســا وجــد امللــك )فيكتورعمانوي ادلســتورى وعندم
دســتوًرا هلــا وقــد عــرف اكفــور بأنــه شــخصية متاكملــة يف جمــال السياســة ذللــك أصبــح وزيــًرا للمايلــة ثــم 
رئيًســا للــوزارة اعم 1852م ،اختــذ اكفــور مجلــة مــن االجــراءات لترسيــع قيــام وحتقيــق الوحــدة والــي بدأهــا 
بانلهــوض بمملكــة بيدمنــت كمــا دخــل يف عاقــات مــع فرنســا لضمــان مســاعدتها هل ضــد انلمســا واســتطاع 
ــة(  ــوب إيطايلــا )صقلي ــوده لضــم جن ــم وجــه جه ــت ث ــات الوســطى إىل مملكــة بيدمن ــك ان يضــم الوالي بذل
اعم 1860م ثــم اســتطاع ضــم مدينــة نابــيل إال انــه مــات قبــل ان يســتكمل وحــدة إيطايلــا ،وبذلــك فــإن 
ــوازن ادلويل يف  ــرأ ىلع اتل ــد تط ــي ق ــرات ال ــت ىلع اتلغ ــا توقف ــد إيطايل ــة توحي ــرة حلرك ــل األخ املراح

ــني . ــود االيطايل ــا ىلع جه ــن توقفه ــر م ــا أك أوروب

إيطاليا  قبل الوحدة اإليطالية 
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فعندمــا اندلعــت احلــرب بــني فرنســا وروســيا يف الفــرة الواقعــة بــني اعيم )1870 ـ 1876م( رأت باريــس 
ــاع  ــث ان ادلف ــرب حي ــك احل ــا يف تل ــتعانة به ــا لاس ــن روم ــية م ــوات الفرنس ــحب الق رضورة اإلرساع يف س
عــن باريــس أهــم مــن ادلفــاع عــن رومــا وهــذا االنســحاب هــو اذلي أعطــى فرصــة للملــك اإليطــايل فكتــور 
عمانويــل األول دلخــول رومــا معلنـًـا توحيــد ابلــاد اإليطايلــة اعم  1870م ،وهكــذا ثــم احتــاد إيطايلــا ولــم يبق 

إال بعــض املناطــق البســيطة وقــد حصلــت عليهــا إيطايلــا خــال احلــرب العامليــة األوىل .

3 - اثلورة اإلجنلزية :
يف الوقــت اذلى اكنــت فيــه إجنلــرا تشــيد إمرباطورتيهــا الواســعة فيمــا وراء ابلحــار وتعمــل ىلع الســيطرة ىلع 
شــعوب العالــم وتنافــس الربتغــال وهونلــدا وفرنســا يف ميــدان االســتعمار يف القــرن الســابع عــرش اكن الشــعب 
ــن أدعــوا حــق اتلفويــض اإللــي يف احلكــم ونزعــوا إىل  ــه اذلي اإلجنلــزيي نفســه يعــاىن مــن اســتبداد ملوك

االنفــراد بسياســة ادلولــة دون األخــذ بــرأي الربملــان اإلجنلــزيي .
     ونشــأ عــن هــذا رصاع بــني الربملــان وبــني امللــوك وأشــتد إىل حــد حماولــة اثلــورة أكــر مــن مــرة اكن 
مــن أقواهــا ثــورة اإلجنلــزي ضــد امللــك جيمــس اثلــاين )1685م – 1688م(  اذلى اضطــر للفــرار إىل فرنســا .
ــوق اذلى  ــان احلق ــرار إع ــام بإق ــة وق ــؤون ادلول ــا يف ش ــة العلي ــب اللكم ــان صاح ــح الربمل ــك أصب     وبذل

ــان . ــام الربمل ــات امللــك ومه ــه صاحي حتــدد ب
ســميت هــذه اثلــورة  باثلــورة ابليضــاء بســبب حدوثهــا دون إراقــة دمــاء وبالرغــم مــن انهــا لــم حتقــق مجيــع 
مطالــب احلريــات واحلقــوق للشــعب إال انهــا أصبحــت أساًســا تلقــدم إجنلــرا ادلســتوري بعــد ذلــك وباتلــايل 
زيــادة توجههــا إىل اســتعمار مناطــق جديــدة مــن العالــم وتوجيــه اماكنياتهــا وقدراتهــا العســكرية إىل ضــم أكــرب 

قــدر ممكــن مــن األرايض ومــن أهمهــا املنطقــة العربيــة الــي اكنــت آنــذاك تابعــة لدلولــة العثمانيــة .
      خــال القــرن الســادس عــرش والســابع عشـــر اكن الســاحل الشـــريق ألمريــكا الشــمايلة جــزًءا مــن 
اإلمرباطوريــة الربيطانيــة الــي أسســت هنــاك ثــاث عــرشة مســتعمرة وبلــغ عــدد ســاكنها ســنة 1760م مــا 

يقــرب مــن ثلــت ســاكن إجنلــرا نفســها .
ــن  ــرن اثلام ــال الق ــا خ ــد فرنس ــا ض ــا بريطاني ــي خاضته ــروب ال ــون يف لك احل ــارك األمريكي ــد ش  وق
عــرش كمــا ان املســتعمرات األمريكيــة خضعــت ملــا خضعــت هل إجنلــرا مــن اســتبداد امللــوك  ولكــن بينمــا 
اســتطاعت اجلــزر الربيطانيــة بزاعمــة الربملــان ان حتــد مــن هــذا االســتبداد ســنة 1608م أبــت إجنلــرا بزاعمــة 
الربملــان نفســه ىلع املســتعمرات األمريكيــة ان تنعــم بمثــل مــا نعمــت بــه  مــن حريــة وإصــاح دســتوري .
ــام االمريكيــون باثلــورة ضــد إجنلــرا 1774م للتخلــص مــن اســتبدادها الســيايس واحتاكرهــا  وهلــذا ق
ــا يف 4 يويلــو 1776م  . ــك اســتقال أمريــكا عــن بريطاني ــج عــن ذل للتجــارة واالقتصــاد يف أمريــكا، ونت
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تعريفها :
ــد مــن  ــم الصناعــة، غــرت وجــه احلضــارة، وصبغتهــا بلــون جدي ــدة يف اعل ــة حركــة جدي اثلــورة الصناعي
ــا، يف ابليئــات الصناعيــة،   لكيً

ً
اثلقافــة واالجتمــاع والسياســة واالقتصــاد، حــى حتــول املجتمــع احلديــث حنــوال

عمــا اكن عليــه يف ابليئــات األخــرى .

تطورها :
مــرت اثلــورة الصناعيــة يف أوروبــا بمراحــل متعــددة قبــل أن تكتمــل صورتهــا انلهائيــة يف شــل اتلطــور 

الصنــايع احلديــث . ومــن هــذه املراحــل :
1 - الصناعة يف العصور الوسطى :

ــة   وقبــل لك يشء ىلع الزراعــة، واكنــت الصناعــة مهن
ً

ــا يف العصــور الوســطى يعتمــدون أوال اكن أهــل أوروب
ثانويــة ال يتفــرغ هلــا إال عــدد قليــل مــن انلــاس، واكن املــزارع وأفــراد أرستــه يشــغلون فراغهــم بالعمــل فيمــا 

يســتطيعون صنعــه، ثــم يبيعــون مــا يزيــد ىلع حاجتهــم مــن مصنواعتهــم .

2 - الصناعة يف ادلور املزنيل :
ملــا حتــرر الفــرد مــن بعــض قيــود العصــور الوســطى، واســتتب األمن إىل حــد مــا، رأى بعــض انلاس االســتفادة 
مــن هــذه الظــروف، باســتخدام بعــض مــا يملكــون مــن مــال يف رشاء املــواد األويلــة وتســليمها إىل املزارعــني 

يصنعونهــا يف منازهلــم، نظــر أجــر متفــق عليــه، ثــم يبيعونهــا كمــا يشــاءون، ويعــرف هــؤالء )بالوســطاء( .

3 - ظهور املصانع :
بعــد جتربــة الوســطاء، فكــر بعضهــم يف أن يوفــروا ىلع أنفســهم عنــاء اذلهــاب إىل منــازل املزارعــني لتســليم 
املــواد األويلــة، واذلهــاب مــرة أخــرى لتســلم املصنــواعت، وأن يتجنبــوا مــا عــى أن حيــدث مــن إهمــال يف 
الصنــع، وإبطــاء يف التســلم، فأقامــوا أماكــن خاصــة جيتمعــون فيهــا ملــن يريــدون اتلفــرغ للصناعــة، يعملــون 

حتــت إرشافهــم، ىلع أن يعطوهــم أجورهــم، ثــم يتولــون هــم بيــع مــا يتــم صنعــه .
شاعت طريقـة مجـع العماـل يف املصـانع منذ أوائـل القرن اثلامـن عشـر امليــادي واكن طبيعيًا أن تتنافس

الثورة الصناعية يف أوروبا
 وأثرها على التوسع اإلستعماري األوروبي 
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ــراء  ــا، إلغ ــض أثمانه ــه، وأن خيف ــان مصنواعت ــد إتق ــع أن يزي ــاول لك مصن ــا، وأن حي ــا بينه ــع فيم املصان
ــاح  ــباب جن ــن أس ــت م ــة اكن ــذه املنافس ــل ه ــها، ولع ــا ينافس ــراض عم ــا، وباإلع ــال عليه ــرين باإلقب املش

ــة . ــرااعت يف الصناع االخ
أسباب تقدم إجنلرتا يف جمال الصناعة واملخرتاعت :

سبقت إجنلزيا غرها يف املجال الصنايع لعدة أسباب منها :

- األسباب الطبيعية :
أ - رطوبة اجلو يف بعض جهاتها، مما شجع ىلع غزل القطن .

ب - وجود أنهار رسيعة اجلريان يف جهات أخرى، حبيث استخدمت مساقط املياه يف تويلد الكهرباء
وإدارة اآلالت .

 ـج- وجود الفحم واحلديد يف مناطق بها ثغور صاحلة للماحة تسهل نقلها . 
  

- األسباب السياسية :
أ - اكنت إجنلرا حبكم موقعها أقل تعرًضا خلطر الغزو األجني من دول القارة .

ب - عجــز )نابليــون( عــن غزوهــا، يف حــني اســتوىل ىلع معظــم أوروبــا، فأتيــح إلجنلــرا االســتقرار اذلي 
اكن مفيــًدا يف تقــدم الصناعــة .

ــل  ــة وأن العم ــو خطيئ ــم ىلع أن الله ــا وتأكيده ــقني عنه ــاقفة املنش ــة األس ــة وخاص ــاهمة الكنيس  ـج- مس
مقــدس، وبذلــك انهمــك انلــاس يف مجــع املــال، وبــذل أقــى اجلهــد يف املجالــني الصنــايع واتلجــاري 

ــا إىل صناعــة احلديــد . . واكن أغلــب نشــاطهم موجًه
  

- األسباب االجتماعية :
أ – اكنــت طبقــة األرشاف يف إجنلــرا اكنــوا ىلع عكــس طبقــة نبــاء فرنســا، ال يرفعــون عــن كســب املــال 

عــن طريــق املصانــع واملناجــم .
ب - مــا نــادى بــه بعــض املفكريــن، بــأن املعرفــة تــزداد لك يــوم، وأن احلقائــق اجلديــدة تــأيت عــن طريــق 

املاحظــة واتلجربــة .
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نتائج اثلورة الصناعية :

انلتائج االقتصادية  :
1 - اتســع نطــاق اتلجــارة اتســااًع يتناســب مــع تقــدم الصناعــة واختــاف أنواعهــا، فظهــرت املتاجــر الكــربى،  
واختلفــت أنواعهــا، ونظمــت العاقــات اتلجاريــة بــني مواطــن الصناعــة وأســواق ترصيفهــا، عــن طريــق 

متخصصــني واجباتهــم تنميــة العاقــات، حــى تغمــر األســواق بتجارتهــم ومصنواعتهــم .
2 - حــدوث اتلقــدم الصنــايع طــور وســائل النشـــر واإلعــان، وخاصــة إقامــة املعــارض واألســواق املايلــة، 

ــة العــرض والطلــب، وتقلــب األســعار ومقــدار تقــدم الصناعــة. ــة حال ملعرف
ــام باملشـــرواعت الواســعة، ومعهــا تطــور دور األفــراد يف جمــال  ــة الكــربى للقي 3 - ظهــور الــرشاكت الصناعي

ــمايلة . ــور الرأس ــة وظه الصناع
ــة  ــارت الصناع ــا، وص ــتغلوا يف معامله ــدن، واش ــوا ىلع امل ــم وتهافت ــني مزارعه ــن املزارع ــر م ــر كث 4 - هج

ــايس . ــورد األس ــة يه امل ــت الزراع ــد أن اكن ــروة، بع ــوارد ال ــرب م ــن أك ــارة م واتلج

صورة لسفينة جتارية 
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ــة، واســتخدم  ــم أنشــئت الســكك احلديدي ــرع وإقامــة القناطــر، ث 5 - اتلقــدم يف إصــاح الطــرق وحفــر ال
ــاء يف تطــور انلقــل، لك ذلــك مــن أجــل اتلجــارة . الكهرب

ــع سياســة  ــت تتب ــة اتلجــارة( بعــد أن اكن ــًرا، وأتبعــت ادلول سياســة )حري 6 - نشــطت اتلجــارة نشــاًطا كب
)محايــة اتلجــارة(، وتتلخــص هــذه السياســة يف إعفــاء اتلجــارة مــن الرســوم والرائــب الــي ترفــع ثمــن 

الســلع فيصيبهــا الكســاد .

انلتائج االجتماعية :
1 - اســتغى أصحــاب املصانــع عــن كثــر مــن األيــدي العاملــة، وبذلــك كــرت ابلطالــة، وقلــت تبًعــا ذللــك 
األجــور، وخاصــة ملــا رأى أصحــاب املعامــل أن مــن املمكــن اســتخدام األطفــال والنســاء يف الصناعــة 
ــون  ــال يعمل ــك عليهــم حــى ســاءت حاتلهــم بطريقــة مزعجــة . واكن األطف ــر ذل لرخــص أجورهــم، فأث

ســااعت طويلــة، بــإرشاف اســتغايلني ال أخــاق هلــم وال رمحــة، وأن أجــور العمــال اكنــت زهيــدة .
ــة  ــم املادي ــني حاتله ــرة، تلحس ــني الكث ــن القوان ــال، وتس ــح العم ــل يف صال ــات تتدخ ــدأت احلكوم 2 - ب
واالجتماعيــة . كمــا أن ازديــاد الــروة أدى إىل رخــص الســلع لقلــة مصاريــف إنتاجهــا، فــزادت املصنواعت 

ــال عليهــا . وزاد اإلقب
ــع  ــث املناجــم واملصان ــزرايع إىل حي ــف ال ــر مــن ســاكن الري 3 - اقــرن تقــدم الصناعــة، بهجــرة عــدد كب
ــك  ــدد الســاكن يف تل ــك زاد ع ــا، وبذل ــة حوهلــا أو بالقــرب منه ــع احلديث ــئت املصان ــي أنش ــئ، ال واملوان

ــق . املناط
4 - اكن الزدحــام الســاكن ىلع هــذه الصــورة حــول املصانــع، نتائــج اجتماعيــة ىلع جانــب كبــر مــن اخلطــورة، 
حيــث تفــى بينهــم اجلهــل وانتــرش املــرض . فقــد اكن العمــال يف مانشســر مثــًا يقيمــون يف حجــرات 
ــة  ــن ثماني ــة م ــت األرسة املؤلف ــب، واكن ــوب الرط ــون ىلع الط ــال ينام ــث اكن األطف ــة، حي ــة مظلم ضيق

تعيــش يف نلــدن يف غرفــة واحــدة ضيقــة .
5 - أحــس العمــال بالضيــق يف معيشــتهم لقلــة أجورهــم وكــرة نفقاتهــم، وارتفــاع مســتوى املعيشــة يف ابليئات 
ــة، فأخــذوا جياهــدون يف ســبيل حتســني أحواهلــم، عــن طريــق االشــراك يف احلكــم ومشــاركة  الصناعي

أصحــاب املصانــع، فيمــا يعــود عليهــم مــن فوائــد. وبذلــك ظهــرت انلقابــات لدلفــاع عــن مصاحلهــم .
6 - ظهــور طبقــة جديــدة مــن أصحــاب رؤوس األمــوال، اذليــن مجعــوا ثروتهــم عــن طريــق الصناعــة واتلجارة، 
ــا  ــزراع أصحــاب األرايض، يف ميــدان السياســة واالقتصــاد زمنً وأخــذت تلــك الطبقــة تنافــس طبقــة ال

طويــًا .
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انلتائج السياسية :

1 - اكن للتقــدم الصنــايع آثــار بعيــدة املــدى، يف كيــان ادلولــة الســيايس فظهــرت يقظــة فكريــة قويــة، واكن 
ظهروهــا نتيجــة الزديــاد الــروة العامــة، والحتشــاد انلــاس يف املــدن وتبادهلــم اآلراء واتصــال املــدن بعضها 
ببعــض بوســائل حديثــة )اكلقطــارات والســفن ابلخاريــة( وقــد اســتيقظ انلــاس فرغبــوا يف نــرش املبــادئ 
ادلســتورية وتوســيع قواعــد االنتخــاب، فعــارض الفاحــون األرشاف مــن زعمــاء اإلقطــاع، كذلــك اعرض 
العمــال املمولــني مــن أصحــاب املصانــع والــرشاكت اتلجاريــة الكــربى، ونتــج عــن ذلــك لكــه يف انلهايــة 
وبعــد جهــد طويــل ، اشــراك الــزراع والعمــال يف احليــاة السياســية، فصــار هلــم حــق االنتخــاب ثــم حــق 
ــاء يتلكمــون باســمهم، وينطقــون بلســانهم، ويرعــون  ــل صــارت هلــم أحــزاب سياســية، وزعم ــة، ب انلياب

مصاحلهــم .

2 - اضطــرت ادلول الصناعيــة، إىل ابلحــث عــن مواطــن املــواد اخلــام الازمــة للصناعــة، فعملــت ىلع بســط 
ــف املنتجــات،  ــا فتحــت أســواق عــدة تلرصي ــواد، كم ــة بتلــك امل نفوذهــا ىلع بعــض املســتعمرات الغني
ــروة، واتســاع انلفــوذ اتلجــاري واالســتعماري لــدلول الصناعيــة إىل درجــة  ــادة ال األمــر اذلي أدى إىل زي

ملحوظــة .

ــة بالشــؤون  ــا عليهــا العناي كمــا اتســعت واجبــات احلكومــة مــن خــال ابليانــات احلديثــة، فصــار لزاًم
ــات،  ــاب العاه ــن وأصح ــزة واملس ــال والعج ــة باألطف ــاكن، والعناي ــاء املس ــة . وإنش ــة واتلعليمي الصحي

ــني. ــراء واملحتاج ــة للفق ــات املايل ورصف اإلاعن

3 - نمــت مــع مــى الزمــن يف ادلول الصناعيــة آراء تتصــل بمصالــح العمــال وحقهــم يف العمــل، ويف تطبيــق 
املبــادئ ادلســتورية، إىل أقــى حــد ممكــن حــى يســتطيع العمــال اتلعبــر عــن آرائهــم، وعــرض مطابلهــم 
ىلع الــرأي العــام، فينالــوا تشــجيعه ويلقــوا تأييــده، الســيما بعــد أن ارتقــت الصحافــة، حــى أصبحــت مــن 

أكــرب وســائل اإلعــام .

4 - ظهــور احلركــة النســائية بأوروبــا يف انلصــف اثلــاين مــن القــرن اتلاســع عــرش امليــادي، واكنــت تــريم إىل 
حماولــة املــرأة كســب حقوقهــا السياســية شــأنها شــأن الرجــل، وقــد جنحــت يف دول وفشــلت يف أخــرى .
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لقــد ســبقت اإلشــارة إىل أن الكشــوف اجلغرافيــة فتحــت املجــال أمــام ظهــور حركــة االســتعمار ومــا ترتــب 
ــني ادلول  ــتعماري ب ــس االس ــدة اتلناف ــاد ح ــا ازدي ــن أهمه ــي م ــا وال ــا يف حينه ــا هل ــج تعرضن ــن نتائ ــا م عنه
األوروبيــة حــول مناطــق انلفــوذ خاصــة بعــد ان فتحــت اثلــورة الصناعيــة أفاقًــا جديــدة للتجــارة فمــع وفــرة 
اإلنتــاج واتســاع نطــاق اتلجــارة زادت احلاجــة إىل كميــات أكــرب مــن املــواد اخلــام وإىل مزيــد مــن األســواق 
تلرصيــف اإلنتــاج، وقــد اتســع نطــاق االســتعمار مــع تطــور وســائل املواصــات وشــق القنــوات ابلحريــة الــي 
قصـــرت املســافات مثــل قنــاة الســويس وقنــاة بنمــا وىلع أثــر ذلــك أشــتد اتلنافــس حــى حتــول إىل حــروب 

طاحنــة خــال القرنيــني اتلاســع عــرش والعرشيــن .
لقــد امتــد اتلوســع االســتعماري احلديــث حــى شــمل أغلــب دول العالــم، ولــم تعــد ابلحــار واملحيطــات 

حتــول دون امتــداده إىل قلــب القــارات الواقعــة وراء ابلحــار .

أسباب االستعمار :
ــم حتــل املحطــات وال ابلحــار دون  ــم ول ــت ظاهــرة االســتعمار ظاهــرة شــملت أغلــب دول العال لقــد اكن

ــا : ــا ومنه ــباب وراء قيامه ــددت األس ــارات وتع ــب الق ــا إىل قل امتداده
1 - رغبــة ادلول األوروبيــة يف اتلوســع وبنــاء إمرباطوريــات عظيمــة والســيطرة ىلع العالــم سياســيًا مــع ازديــاد 

عــدد ســاكنهم .
ــرشاكت  ــطة ال ــم بواس ــاد العال ــة ىلع اقتص ــة االقتصادي ــم واهليمن ــروات يف العال ــادر ال ــيطرة ىلع مص 2 - الس

ــمايلة)*(. الرأس

امللكيــة  ىلع  يقــوم  اقتصــادي  نظــام  الرأســمايلة:   )*(

ــس  ــه اتلناف ــم خصائص ــن أه ــاج ، م ــائل االنت ــة لوس اخلاص

ــن. ــح ممك ــر رب ــق أك ــر تلحقي احل

التوسع االستعماري األوروبي 
احلديث
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3 - االداعء بنرش احلضارة والعمل ىلع تطوير الشعوب املتأخرة ورفع مستوى احلياة هلم .
4 - االداعء بأن االستعمار اكن لرورات أمنية واسراتيجية لدلول املستعمرة .

أشاكل االستعمار :
تعددت األنواع واألشاكل الي فرضت بها ادلول االستعمارية هيمنتها ىلع ادلول املستعمرة ومنها :

 – االستعمار العسكري :
ً

أوال
وهــو اذلي يتــم فيــه احتــال ادلول باتلدخــل املبــارش عســكرًيا والســيطرة بواســطة جيــوش جمهــزة بالقــوة 

الــي تفــوق قــدرة الشــعوب املســتعمرة خاصــة املتخلفــة منهــا .

ثانًيا – اتلغلغل السيايس :
 حيث تتم السيطرة ىلع ابلاد املستعمرة وإدارتها سلميًا باألشاكل اآلتية :

أ - حكم مبارش وذلك بإدارتها مبارشة بواسطة األوربيني .
ب - حكم غر مبارش بأرشاك العنرص الوطي من املتعاونني مع املستعمرين يف حدود ضيقة .  

 ـج- الوصايــة : ظهــر هــذا انلــوع بعــد احلــرب العامليــة األوىل وهــو حتكــم يف ابلــاد بطريقــة الوصايــة ىلع لك 
مقدراتهــا . 

ــؤون  ــاد ش ــو ابل ــارس مواطن ــا يم ــتعمارية فيم ــلطات االس ــت إرشاف الس ــون حت ــم اذلايت : ويك د - احلك
احلكــم املحــيل فقــط . 

ومجيع هذه األشاكل تكون السيطرة فيها للمستعمر ىلع مقدرات ابلاد .

ثاثلًا – انلفوذ االقتصادي :
ــن زادت  ــع القــرن العرشي ــا يف مطل ــة الرأســمايلة يف أوروب ــور طبق ــر وظه بعــد اتلوســع االســتعماري الكب
ــم للحصــول ىلع املــواد اخلــام واألســواق تلرصيــف املنتجــات  ــة يف الســيطرة ىلع مناطــق انلفــوذ يف العال الرغب
وأصبــح اتلوســع يتــم عــن طريــق الشـــراكت الرأســمايلة واملؤسســات االحتاكريــة فتقــع ابلــاد املســتعمرة حتــت 

ســيطرتهم االقتصاديــة اكملــة ويصبــح أبناؤهــا جمــرد عمــال ومســتهلكني فقــط .

رابًعا – الغزو اثلقايف :
ويتــم ذلــك مــن خــال سياســة اتلغلغــل اثلقــايف والفكــري عن طريــق فــرض ثقافــة ولغــة ادلول املســتعمرة 
ــا إىل ابلــاد املســتعمرة ناقلــني معهــم  ــن مــن أوروب ــق املهاجري ــا وتقايلدهــا خاصــة مــع تدف ــة نظمه متضمن
أفاكرهــم ونظمهــم واعداتهــم وتقايلدهــم الــي يعملــون ىلع فرضهــا ونرشهــا مــع توســعهم يف ذات الوقــت بشــل 

حيــد مــن ثقافــات الشــعوب الواقعــة حتــت هيمنتهــم . 
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مناطق انلفوذ االستعماري :

ــة إىل بســط نفوذهــا يف  ــة الكشــف اجلغــرايف، تســابق ادلول األوروبي ــة حلرك ــارشة والفوري ــج املب مــن انلتائ
ــات  ــت اإلمرباطوري ــرايف تكون ــف اجلغ ــة الكش ــة يف حرك ــق األولوي ــد . ووف ــم واجلدي ــم القدي ــارات العال ق

ــة : ــتعمارية اتلايل االس

1 - اإلمراطورية الرتغايلة :

ــل  ــل الربازي ــة مث ــكا اجلنوبي ــملت أراض يف أمري ــادي، وش ــرش املي ــس ع ــرن اخلام ــع الق ــت يف مطل قام
ــا . ــة، وأجــزاء مــن ســواحل إفريقي ــد الرشقي وبعــض جــزر اهلن

2 - اإلمراطورية اإلسبانية :

اكنــت مبكــرة مــع مطلــع القــرن الســادس عشـــر امليــادي، وشــملت مجيــع أمريــكا الوســطى، وأغلــب 
أمريــكا اجلنوبيــة وبعــض جــزر اهلنــد الغربيــة وكذلــك الشـــرقية وجــزر الفيليبــني .

3 - اإلمراطورية اهلونلدية :

لــم يكــن هلونلــدا نصيــب يذكــر يف حركــة الكشــوف اجلغرافيــة، بــل انزتعــت مــن الربتغــال مناطــق انلفــوذ 
يف الــرشق يف القــرن الســابع عــرش امليــادي مثــل بعــض جــزر اهلنــد الرشقيــة وجزيــرة ســيان ومراكــز مهمــة 

باهلنــد، وبعــض املســتعمرات يف أمريــكا الشــمايلة واجلنوبيــة.

4 - اإلمراطورية اإلجنلزية :

ــابع  ــرن الس ــذ الق ــرايلا من ــارة اس ــا ولك ق ــيا وإفريقي ــعة يف آس ــق واس ــمايلة ومناط ــكا الش ــت يف أمري اكن
ــادي . ــرش املي ع

5 - اإلمراطورية الفرنسية :

اتســعت يف أمريــكا الشــمايلة وخاصــة كنــدا، وأرايض شاســعة يف غــرب ووســط وشــمال إفريقيــا، ويف غــرب 
وجنــوب رشق آســيا وغرهــا مــن املناطــق .
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املستعمرات اإليطايلة:
هلــا  يلكــون  والغــزو  اتلوســع  إىل  تطلعــت  مــا  رساعن  وحدتهــا،  إيطايلــا  حققــت  أن  بعــد 
إفريقيــا  رشق  فــي  االســتعمار،  ميــدان  إىل  ســبقتها  الــي  األوروبيــة  ادلول  بــني  مرمــوق  مركــز 
إىل  اإليطايلــة  احلكومــة  وتطلعــت  واحلبشــة،  الصومــال  وبــاد  اريريــا  ىلع  إيطايلــا  اســتولت 
حــى ذلــك  ودام  1911م  اعم  فاحتلتهــا  عــدة  بوســائل  ذللــك  ومهــدت  يلبيــا،  ىلع   االســتياء 

اعم 1943م.

املستعمرات األملانية: 
حتولــت أملانيــا بعــد وحدتهــا إىل دولــة طامعــة يف االســتعمار فــي اعم 1883م أعلنــت اســتياءها ىلع جنــوب 
غــرب إفريقيــا وســمتها “ إفريقيــة اجلنوبيــة الغربيــة األملانيــة “ ويف نفــس الوقــت أســس األملــان مســتعمرتني 

أخريــني يف الكمــرون واتلوجوالنــد )أرايض اتلوجــو( كمــا اســتطاعت أن تؤســس مســتعمرة تنجانيقــا.
األوىل  العامليــة  احلــرب  وقعــت  حــى  أفريقيــا  يف  بمســتعمراتها  حمتفظــة  أملانيــا  ظلــت 
اســم حتــت  وفرنســا  إجنلــرا  إىل  مســتعمراتها  األمــم  عصبــة  فنقلــت  بهزيمتهــا،   وانتهــت 

 “ الوصاية ادلويلة” .
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أسئلة تطبيقية على الفصل الثالث

س1 : مايه حركة  اإلصاح ادليي ؟ وما تأثرها ىلع الكنيسة الاكثويلكية  ؟

س2 : اكتب مذكرات تارخيية عن :
أ - العوامل الي ساعدت ىلع الكشوف اجلغرافية   .

ب - نظام اإلقطاع .

س3 : قارن بني األسايلب املبارشة وغر املبارشة لقيام اثلورة الفرنسية .

س4 : ) تنكر مؤتمر فيينا ملبادئ إستقال الشعوب ( وضح ذلك   .

س5 : وضح العاقة بني اثلورة الصناعية يف أوربا وظهور حركة اإلستعمار  .

س6 : مايه املراحل الي مرت بها الصناعة يف أوروبا لي تصل إىل اتلطور الصنايع احلديث   .

 س7 : عدد األنواع  واألشاكل الي فرضت بها ادلول اإلستعمارية هيمنتها ىلع ادلول املستعمرة  .

س8 : ما يه ادلول اإلستعمارية الى اكن هلا نفوذ يف العالم بعد ظهور حركة الكشوف اجلغرافية ؟ 
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الفصل الرابع  

الدولة العثمانية واألطماع 
األوروبية
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قامــت العاقــات العثمانيــة – األوروبيــة ىلع اتلحالــف اثلنــايئ بــني ادلولــة العثمانيــة ولك دولــة أوربيــة 
ىلع حــده، وهــذا اتلحالــف بمــا حيتويــه مــن فوائــد خمتلفــة للجانبــني قائــم أساًســا ىلع موقــف تلــك ادلول 

األوربيــة مــن مصالــح ادلولــة العثمانيــة اإلســامية ومحايتهــا للمســلمني .
واكنــت بدايــة العاقــات العثمانيــة – األوربيــة مــع فرنســا يف عهــد الســلطان ســليمان القانــوين )-1520
1566م(، وهــو أول مــن منــح االمتيــازات لألوربيــني، فــاكن أول امتيــاز لفرنســا يف بــاد الشــام اعم 1536م، 
ــا  ــح فرنس ــاز لصال ــذا االمتي ــاء ه ــد ج ــة، وق ــة العثماني ــات العربي ــي يف الوالي ــاز أجن ــرب كأول امتي اذلي يعت
كــرد فعــل ىلع العــداء املســتحكم بــني ادلولــة العثمانيــة ودولــة إســبانيا، بســبب تعصبهــا ادليــي، وممارســتها 
اإلرهابيــة ضــد املســلمني يف األندلــس وشــمال إفريقيــا، ودعمهــا لألطمــاع الربتغايلــة العدوانيــة يف اخلليــج 

العــريب واملحيــط اهلنــدي واملوجهــة أساًســا ضــد العــرب.
وقــد اكنــت االمتيــازات املــرصح بهــا لفرنســا يف شــل مشـــرواعت اقتصاديــة وثقافيــة باإلضافــة إىل حــق 
راعيــة املســيحيني العــرب الاكثويلــك يف الــرشق، يف حــني وجهــت عنايتهــا خاصــة إىل طائفــة املوارنــة يف جبــل 

بلنــان يلكونــوا عونـًـا هلــا يف تلــك املنطقــة.
ويف ســنة 1583م، حصلــت بريطانيــا ىلع امتيــازات مشــابهة لامتيــازات الفرنســية. وقــد واصلــت ادلولــة 
العثمانيــة منــح االمتيــازات لــدلول األوروبيــة األخــرى، وأصبحــت هــذه الظاهــرة قاعــدة أساســية يف عاقــة 

ادلولــة العثمانيــة بأوروبــا، حــى قــدوم احلملــة الفرنســية )1798- 1801م( إىل مــرص والشــام.
أمــا االمتيــازات الروســية فقــد بــدأت مــع معاهــدة )كوجــك فينارحــة( الــي عقدتهــا روســيا مــع ادلولــة 
العثمانيــة اعم 1774م، وقــد اعتــربت هــذه االمتيــازات عاقــة ممــزية يف تاريــخ العاقــات الروســية – العثمانيــة. 

ولعــل مــن أهــم االمتيــازات الــي حصلــت عليهــا روســيا يه : 

1 - تنــازل ادلولــة العثمانيــة لروســيا عــن األجــزاء اجلنوبيــة الرشقيــة مــن ابلحــر األســود، وهــو مــا جعــل 
)خانــات( منطقــة القــرم يعلنــون االســتقال عــن ادلولــة العثمانيــة .

2 - حصول روسيا ىلع حقوق جتارية برية وحبرية داخل ادلولة العثمانية .

3 - حصول روسيا ىلع حق فتح قنصليات يف واليات ادلولة العثمانية .

الدولة العثمانية واألطماع األوروبية
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4 - حصــول روســيا ىلع حــق املاحــة يف ابلحــر األســود واملضايــق العثمانيــة يف اجتــاه ابلحــر املتوســط، مــع 
حريــة مــرور ســفنها احلربيــة يف أوقــات الســلم.

5 - حصــول روســيا ىلع امتيــاز حــق راعيــة املســيحيني األرثوذكــس يف مجيــع الواليــات العثمانيــة، وهــو مــا 
أعطــى لروســيا فرصــة اتلدخــل يف شــؤون ادلولــة العثمانيــة.

املسألة الرشقية :
ملــا شــعرت لك مــن فرنســا وبريطانيــا أن انلفــوذ الــرويس مــن خــال هــذه احلقــوق واالمتيــازات، قــد زاد 
عــن احلــد املتعــارف عليــه، بــل وأصبــح يهــدد املصالــح الربيطانيــة والفرنســية خاصــة، واملصالــح األوروبيــة 
اعمــة داخــل ادلولــة العثمانيــة ووالياتهــا العربيــة ذللــك اتفقــت ادلوتلــان ىلع بــدء العمــل ىلع محايــة ادلولــة 
العثمانيــة واملحافظــة ىلع ممتلاكتهــا، مــن اتلدخــل الــرويس اذلي أصبــح واضًحــا منافًســا هلمــا، كذلــك مســاعدة 
ادلولــة العثمانيــة للحــد مــن فــرص جنــاح احلــراكت االســتقايلة واالنفصايلــة، الــي بــدأت تعلــن بــني حــني 
ــا مــن خــروج تلــك الواليــات مــن دائــرة األطمــاع الربيطانيــة والفرنســية  وآخــر يف الواليــات العربيــة، خوفً
ــة  ــة ىلع صح ــة املحافظ ــة(، ويه سياس ــألة الرشقي ــث بـــ )املس ــخ احلدي ــرف يف اتلاري ــا ع ــو م ــتقبلية وه املس
الرجــل املريــض )ادلولــة العثمانيــة( ومنــع ادلواء والغــذاء عنــه )اإلصاحــات وعوامــل اتلطــور(، حــى يتــم 

القضــاء عليــه يف الوقــت املناســب، وباتلــايل توزيــع تركتــه )املمتلــاكت العثمانيــة(.
ومــن هنــا بــدأت احلركــة االســتعمارية األوروبيــة تأخــذ اجتاًهــا جديــًدا حنــو أمــاك ادلولــة العثمانيــة خال 
انلصــف اثلــاين مــن القــرن اتلاســع عشـــر وأوائــل القــرن العشـــرين إذ اشــتد اتلنافــس االســتعماري األورويب 
للحصــول ىلع مناطــق نفــوذ داخــل أرايض ادلولــة العثمانيــة الــي اكنــت تعــاين مــن االســتبداد ادلاخــيل ذلــك 
أن الــوالة العثمانيــون اكنــوا يمارســون حكمهــم االســتبدادي ىلع والياتهــم األمــر اذلي افقــد ادلولــة العثمانيــة 

القــدرة ىلع الوقــوف ضــد اتلدخــل األجنــي واألطمــاع االســتعمارية يف املنطقــة بشــل اعم .

اتلوسع االستعماري األورويب :
ــرب  ــذ الع ــت اذلي أخ ــال األورويب، ويف الوق ــا لاحت ــة نهبً ــاد العربي ــه ابل ــت في ــت اذلي وقع يف الوق
ــة  ــة، اكنــت األحــداث العاملي جياهــدون يف لك مــاكن مــن أجــل حريتهــم واســتقاهلم ضــد الســيطرة األجنبي
تتــواىل والعاقــات ادلويلــة تتطــور، ىلع حنــو أدى يف انلهايــة إىل قيــام حــرب كــربى عرفــت يف اتلاريــخ باحلــرب 

العامليــة األوىل )1914 - 1918 م (.
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ــدة  ــا يف امل ــة يف أوروب ــات ادلويل ــداث والعاق ــرى األح ــمت جم ــي رس ــات ال ــص االجتاه ــن تلخي ويمك
الواقعــة بــني اعيم )1870-1914م(، أي مــن حــرب الســبعني بــني فرنســا وأملانيــا إىل قيــام احلــرب العاملية األوىل  

فيمــا يــيل:
1 - نمو الروح القومية بني الشعوب األوروبية : 

ــا بأنــه عــرص القوميــات نظــًرا إلقــدام العديــد مــن األمــم  تمــزي القــرن اتلاســع عــرش امليــادي يف أوروب
األوربيــة إىل حتقيــق اســتقاهلا، بعــد أن اعشــت خاضعــة حلكومــات من غــر أهلهــا. وبعضها اآلخر اســتطاعت 
أن تســتكمل وحدتهــا بعــد أن اعشــت مــدة طويلــة مــن الزمــن يف فرقــة وختلــف، مقطعــة األوصــال واألجــزاء، 
واقعــة حتــت حكــم أمــم أخــرى. فعــى ســبيل املثــال، فقــد حققــت األمــة اإليطايلــة وحدتهــا اعم 1870م، 
ــتعماري  ــع االس ــاهمة يف اتلوس ــا للمس ــكل جهده ــى ب ــا، وتس ــيايس يف أوروب ــا الس ــا وضعه ــح  إليطايل أصب
اخلــاريج وتبحــث عــن أماكــن نفــوذ هلــا فيمــا تبــىق شــاغًرا مــن الواليــات العثمانيــة بشــمال إفريقيــا فاجتهت 
إىل يلبيــا بعــد أن فقــدت األمــل يف تونــس حيــث ســبقتها فرنســا إيلهــا، كذلــك فقــد حققــت أملانيــا احتادهــا 
اعم 1870م، بعــد أن خــاض الشــعب األملــاين بزاعمــة بروســيا حربــني حاســمتني ضــد لك مــن انلمســا وفرنســا .
ــا  ــا ورصبي ــك اســتقلت بلغاري ــرة ابللقــان، وكذل ــا وشــبه جزي ــدة يف رشق أوروب كمــا اســتقلت بــاد عدي
ــر حــى منتصــف القــرن  ــذ القــرن اخلامــس عشـ ــان عــن احلكــم العثمــاين اذلي طاهلــا من ــا وايلون وأبلاني

ــا . ــادي تقريبً ــرش املي ــع ع اتلاس
وبســبب هــذا اتلطــور القــويم، نــرى أن الكثــر مــن ادلول األوروبيــة قــد اختــذت مــن حركــة الشــعوب يف 
ابللقــان ورشق أوروبــا ذريعــة وفرصــة ملعــاداة ادلولــة العثمانيــة ووصفهــا باملحتــل، وأنهــا تعامــل راعيــا ادلول 
الواقعــة حتــت ســيطرتها معاملــة قاســية بعيــدة لك ابلعــد عــن ادليمقراطيــة وحقــوق اإلنســان واملســاواة، وبذلك 
تقــف مــع احلــراكت املناهضــة لدلولــة العثمانيــة يف هــذه ابلــدلان، يف الوقــت نفســه جندهــا تســى وبــكل مــا 
تملــك مــن مقــدرات سياســية وحربيــة ومايلــة تلبســط نفوذهــا وتســتعمر املنطقــة العربيــة ىلع اعتبارهــا مــن 

ممتلــاكت ادلولــة العثمانيــة وشــيكة االنهيــار. 

2 - اتلقدم الصنايع يف أوروبا: 
ــا أن تشــق طريقهــا حنــو اتلقــدم العلــي بعــد أن ختلصــت مــن ســيطرة الكنيســة الــي  اســتطاعت أوروب
ــادي  ــرش املي ــع ع ــرن اتلاس ــول الق ــه وحبل ــا، إال أن ــارج رغباته ــاة خ ــر احلي ــاول تطوي ــن ح ــل م ــدت ل تص
تقدمــت العلــوم الطبيعيــة والرياضيــة يف أوروبــا، وزاد أخــذ األوروبيــني بأســبابها، وطبقوهــا بعــد أن خضعــت 
ــك  ــة وخاصــة يف املجــال االقتصــادي، فقامــت مــن أجــل ذل ــج طيب ــة، أســفرت عــن نتائ لفــرة جتريــب اكفي

ــدع يف اســتغال هــذه املــوارد . ــة، وحقــق اإلنســان ســيطرة مبــارشة ىلع مــوارد الطبيعــة وأب ــورة صناعي ث
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هــذا اتلحــول العلــي والصنــايع اكن ســببًا يف اشــتداد ظاهــرة االســتعمار . فقــد اســتطاعت ادلول األوروبيــة 
أن توظــف االنتعــاش العلــي والصنــايع يف زيــادة قوتهــا العســكرية تلكــون أكــر ســيطرة يف أوروبــا، وأرسع 

يف بســط نفوذهــا خــارج أوروبــا . 

3 - اشتداد ظاهرة اتلوسع االستعماري احلديث :
اكن مــن أهــم نتائــج زيــادة اإلماكنيــات العســكرية املتقدمــة دلى ادلول األوروبيــة أنهــا اســتطاعت أن تغــزو 
وتســتعمر حــواىل )80 %( مــن مســاحة العالــم شــملت أجــزاء واســعة مــن لك القــارات ومارســت ىلع شــعوبها 

وســائل القهــر واالســتغال . ومــن أهــم أســباب اشــتداد اتلوســع االســتعماري مــا يــيل: 

أ - إن ادلول األوروبيــة اختــذت مــن هــذا اتلوســع وســيلة بلنــاء جمدهــا وعظمتهــا يف املحيــط ادلويل وباتلــايل 
تقويــة الوجاهــة السياســية هلــا .

ب - حاجــة ادلول االســتعمارية إىل املــواد اخلــام واألســواق، فــادلول الــي توفــرت هلــا مصــادر الطاقــة تمكنــت 
مــن فتــح املصانــع واحتاجــت بذلــك إىل الســوق بليــع منتجاتهــا الصناعيــة، وباتلــايل احتاجــت إىل املــواد 

اخلــام، وقــد وفــرت لك ذلــك باحتــال املناطــق الــي توجهــت إيلهــا.

 ج - زيــادة األمــوال دلى الرأســمايلني أدى إىل الرغبــة يف اســتثمارها خــارج أوروبــا تلوفــر املــواد اخلــام واأليدي 
العاملــة الرخيصــة بالرغــم مــن أن هــذه ادلول اكنــت تــديع أنهــا تقــوم بعمــل إنســاين يهــدف إىل حتضــر 

الشــعوب املتأخــرة ومســاعدتها ىلع انلهــوض واتلقــدم .

د - ازديــاد عــدد الســاكن يف ادلول األوروبيــة واذلي اكن ســببه اتلطــور االقتصــادي والســيايس األمــر اذلي أدى 
إىل اســتقرار ســاكين مــع وجــود الراعيــة الصحيــة فاكنــت انلتيجــة أن تزايــد عــدد الســاكن، وأصبــح يمثــل 
ثقــًا ىلع احلكومــات األوروبيــة، فقــررت ادلول االســتعمارية يف أوروبــا رضورة ابلحــث عــن مســتعمرات 

جديــدة حلــل هــذه املشــلكة .

ــدم  ــراتيجية خت ــرورات اس ــو لضـ ــا ه ــتعمرات إنم ــال املس ــتعمارية أن احت ــة االس ه -  اداعء ادلول األوروبي
األمــن القــويم تللــك ادلول، ويف الواقــع أن االســتعمار االقتصــادي هــو طابــع احلركــة االســتعمارية احلديثــة 
حيــث تكــون ابلــدلان املســيطر عليهــا مياديــن لكســب املــال ومجعــه بواســطة الــرشاكت الرأســمايلة وذلا 

صــار لرجــال املــال انلفــوذ األول يف توجيــه سياســة دوهلــم .

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



93

للسنة الثالثة بمرحلة التعليم الثانوي 

4 - ظهور الزنعة االستعمارية يف ادلول األوروبية :
دبــت الزعــة االســتعمارية الــي ظهــرت منــذ أن حققــت ادلول األوروبيــة وحدتهــا، إىل ابلحــث عــن مواقع 

هلــا يف إفريقيــا وآســيا .
ــدت  ــم، فجن ــن العال ــرة م ــق كث ــا يف مناط ــدم مصاحله ــراتيجية خت ــع اس ــال مواق ــت ىلع احت ــا عمل كم
أبنــاء تلــك املناطــق واســتخدمتهم يف حتقيــق أهدافهــا واحتــال مناطــق شاســعة، وبذلــك وفــرت بريطانيــا 
ىلع نفســها اجلهــد اذلي اكنــت ســتبذهل الحتــال كثــر مــن ابلــدلان، واســتغلت أبنــاء تلــك ابلــاد واملوالــني 
ــة مليــون  ــل وتمكنــت بهــم مــن توفــر مــا يقــرب مــن مائ ــا تلحقيــق لك أهدافهــا دون خســائر، ب لربيطاني

ــة األوىل )1914-1918م(. ــرب العاملي ــاء احل ــدي أثن جن

5 - ظهور اتلكتالت ادلويلة )1870-1914م(:
قــد يظــن املتتبــع تلاريــخ أوروبــا خــال اثللــث األخــر مــن القــرن اتلاســع عــرش امليــادي، والربــع األول 
مــن القــرن العرشيــن، أن أوروبــا قــد غلــب عليهــا االســتقرار والســام، بعــد اجلهــد اذلي قطعتــه يف اجتــاه 

اتلطــور العلــي والصنــايع، ومــا حققتــه مــن أربــاح طائلــة. 
ولكــن املتمعــن يف تاريــخ أوروبــا خــال هــذه الفــرة الواقعــة بــني اعيم )1870-1914م(، يــرى بوضــوح 
أن أوروبــا اكنــت قائمــة ىلع قــدم وســاق تســى لك دولــة إىل حتقيــق أمريــن هامــني يضمنــان هلــا ابلقــاء يف لك 

الظــروف وهمــا : 

أ - عقــد املعاهــدات، وإجــراء اتلحالفــات، وادلخــول يف تكتــات ترفــع مــن شــأن ادلولــة لــي تقــوى بغرها، 
 مــن أن تكــون عرضــة للضيــاع يف تيــار اتلنافس والتســابق. 

ً
بــدال

ب - التســابق حنــو التســلح واالســتعداد للحــرب بــل واتلهديــد بهــا، وهــو أمــر يرجــع أساســه إىل العاقــات 
ــة  ــا، وأن لك دول ــني أممه ــال ب ــر واالقتت ــرة اتلناح ــا، وإىل ك ــائدة يف أوروب ــت س ــي اكن ــدة ال ــر احلمي غ

ــا تســى إىل أخــذه واالنتقــام مــن فاعلــه، وعليهــا االســتعداد هل .  ــأًرا قديًم ختــي يف نفســها ث
وىلع أثــر ذلــك قامــت حتالفــات وتكتــات يف أوروبــا مجيعهــا، اكنــت تعمــل ىلع تقريــب يــوم اتلصــادم، 

وهــو يــوم احلــرب العامليــة األوىل 1914م، بعــد أن حققــت أهدافهــا االســتعمارية خــارج أوروبــا.
وقــد تــررت املنطقــة العربيــة كثــًرا مــن تلــك اتلحالفــات، حيــث جنحــت ادلول األوروبيــة مــن خاهلــا 

يف تســوية منازاعتهــا ادلاخليــة، فتفرغــت الســتعمار منطقتنــا وهــو هدفهــا األول .
واكن األوروبيــون قــد أدعــوا إىل جانــب اتلحالفــات واتلكتــات، أن دليهــم مهــام إنســانية دينيــة وثقافيــة 
يف قــارات العالــم، مــن أجلهــا خرجــوا يف حتراكتهــم االســتعمارية. وبــدل أن ترفــع ادلول األوروبيــة املســتوى 
اثلقــايف واحلضــاري لشــعوب هــذه القــارات كمــا ادعــت لــم تركهــا ىلع حاهلــا، بــل اســتنفذت مواردهــا مــن
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ــن ســتاًرا  ــد اســتخدم املســتعمرون ادلي ــواد اخلــام وســخرت جهــود ســاكنها يف خدمــة املســتعمرين . وق امل
تلحقيــق أهدافهــم يف اســتعباد الشــعوب املغلوبــة ىلع أمرهــا، فعملــت فرنســا ىلع غــزو الصــني حبجــة أن بعــض 
الســاكن قتلــوا مبــرًشا مســيحيًا، وســيطر اإلســبان والربتغايلــون واهلونلديــون واإلجنلــزي ىلع القــارة األفريقيــة 
حبــق نــرش ادليــن املســييح، ولــم يكــن ذلــك هدفهــم األســايس بــل اهلــدف هــو االســتعمار االقتصــادي، وقــد 
أكــد ىلع ذلــك أحــد الزعمــاء األفارقــة بقــوهل : )يــأيت املبــرشون ويف أيديهــم اإلجنيــل وحنــن يف أيدينــا األرض، 

ورساعن مــا يصبــح اإلجنيــل يف أيدينــا ويف أيديهــم األرض(.
وقد اُستغل يف ذلك ادلين كأداة فعالة يف ترسيخ احلركة االستعمارية .
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حتركــت دول أوروبــا جتــاه ادلولــة العثمانيــة، وبــدأ اتلنافــس بــني بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا وإيطايلــا ىلع 
الفــوز بإحــدى الواليــات العثمانيــة باحتــال اجلزائــر ســنة 1830م، وضمتهــا إىل أرض فرنســا ســنة 1840م، 

وفرضــت محايتهــا ىلع تونــس ســنة 1881م، وىلع املغــرب ســنة 1912م.
ــبه  ــن ش ــدة م ــزاء عدي ــك ىلع أج ــل ذل ــيطرت قب ــنة 1882م، وس ــرص س ــت م ــد احتل ــا فق ــا بريطاني أم
اجلزيــرة العربيــة، حيــث اســتولت ىلع جزيــرة بريــم الصخريــة ســنة 1799م، وىلع عــدن 1839م، وعقــدت 

ــة. ــا يف املنطق ــا نفوذه ــت بريطاني ــدة ضمن ــذه املعاه ــنة 1800م، وبه ــدة س ــج معاه ــلطان حل ــع س م
ثــم اتصلــت بإمــام منطقــة مســقط وعقــدت معــه معاهــدة ســنة 1800م، تعهــد اإلمــام بموجبهــا بصداقــة 

بريطانيــا، وإبعــاد اكفــة العنــارص األجنبيــة األخــرى عــن بــاده.
كمــا عقــدت مــع مشــايخ ابلحريــن والكويــت اتفاقــات مماثلــة ثبتــت بموجبهــا أقدامهــا يف املنطقــة، واكن 

أخرهــا االتفــاق مــع الكويــت ســنة 1899م. 
وأمــا إيطايلــا فقــد احتلــت يلبيــا ســنة 1911م، ىلع أثــر غــزو عســكري ولكنهــا لم تســتكمل ســيطرتها ىلع 

ابلــاد بســبب مــا واجهتــه مــن املقاومــة الليبيــة ألكــر مــن عقديــن مــن الزمــن .
ومــا دامــت الظــروف الــي اكنــت عليهــا ادلولــة العثمانيــة ســيئة، قبيــل وأثنــاء احلــرب العامليــة األوىل، 
فــإن ذلــك أثــر ىلع العاقــات الــي اكنــت بــني العــرب، وجعلتهــم يعانــون مــن عــدة مشــالك ربطتهــم بدورهــا 
ــت  ــة األوىل وقع ــرب العاملي ــة للح ــة األوىل )1914-1918 م (، وكنتيج ــرب العاملي ــاركة يف احل ــوى املش بالق

أجــزاء مــن الشــام )ســوريا وبلنــان حتــت االنتــداب الفرنــي ســنة 1920م(.
ــه  ــذ وعــد بلفــور اذلي ضمنت ــداب الربيطــاين ىلع أن تلــزتم بتنفي ــا االنت أمــا فلســطني فقــد فــرض عليه

ــرب 1917م . ــهر نوفم ــن ش ــود يف 2 م لليه
كما فرض االنتداب الربيطاين ىلع العراق. 

وأحــدث هــذا االنقســام رشًخــا كبــًرا يف العاقــات العربيــة األوروبيــة، تلدخــل ادلول األوروبيــة يف شــؤون 
العــرب بإحــداث رصاع بــني العــرب وادلولــة العثمانيــة يف املشـــرق العــريب، واســتمرار املقاومــة الوطنيــة ضــد 

اإليطايلــني يف يلبيــا، وضــد الفرنســيني يف املغــرب العــريب، وضــد اإلجنلــزي يف مــرص والســودان .

أثر حركة االستعمار األوروبي على الدولة 
العثمانية من خالل التطورات الدولية
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احلرب العاملية األوىل وأثرها على الدولة 
العثمانية 

ــأت إىل  ــا جل ــة عندم ــة العثماني ــارصة ادلول ــيا( ىلع حم ــا – روس ــا – فرنس ــاء )بريطاني ــل احللف ــد عم لق
اتلعــاون مــع أملانيــا، وذلــك بفتــح جبهــات متعــددة ضدهــا لتشــتيت جهــود العثمانيــني وحلفائهــم، وترغمهــم 
ىلع االستســام عــن طريــق اتلدخــل الســلي يف الواليــات العربيــة، بإثــارة الفــوىض بــني العــرب وحتريضهــم 
ــة  ــة العربي ــل املنطق ــة داخ ــدة عريض ــة جدي ــح جبه ــن فت ــوا م ــة، يلتمكن ــة العثماني ــد ادلول ــورة ض ىلع اثل
ضدهــا، وتســتنفذ بذلــك جــزًءا كبــًرا مــن جهــود العثمانيــني وحلفائهــم السياســيني والعســكريني، وتؤثــر ىلع 
تصديهــم يف اجلبهــات األخــرى، مــع إحلــاق األذى بمركــز العثمانيــني داخــل شــبه اجلزيــرة العربيــة نفســها، وال 
تســتطيع قواتهــا املوجــودة يف احلجــاز وايلمــن وعســر اتلحــرك ملــؤازرة القــوات العســكرية املوجــودة يف العــراق 
والشــام أو قنــاة الســويس، وتبــىق القــوات العثمانيــة يف اجلزيــرة العربيــة معطلــة عــن القتــال ادلائــر، حمــارصة 

يف أماكنهــا.
ــات  ــيطرة ىلع الوالي ــني، والس ــة العثماني ــو هزيم ــًدا، وه ــا جي ــاء هدفً ــق احللف ــك أن حيق ــن بذل ويمك
العربيــة اذلي يمكــن أن يتــم عــن طريــق تقســيم املشـــرق العريب فيمــا بينهــم )بريطانيــا وفرنســا وحلفائهما( 
، فاعتمــدوا سياســة تشــجيع العــرب ىلع اثلــورة حبجــة نيــل االســتقال، ويه رضورة افرضتهــا احلــرب ادلائــرة 
حــني ذاك، ىلع أن يتــم اتلقســيم ىلع مبــدأ اتلــوازن بــني ادلول املهتمــة بذلــك، ويف الوقــت اذلي تزايــدت فيــه 
املصالــح األملانيــة يف ادلولــة العثمانيــة بشــل واضــح قبيــل احلــرب العامليــة األوىل مثــل : تنفيــذ مــرشوع مــد 
خــط ســكة حديــد : برلــني – بغــداد، وبــدأ خــرباء أملــان يف تدريــب اجليــش العثمــاين ىلع األســلحة األملانيــة، 
ــا، بينمــا هدفــت املصالــح الربيطانيــة والفرنســية إىل  ــة العثمانيــة دخــول احلــرب إىل جانــب أملاني رأت ادلول
تقويــض ادلولــة العثمانيــة بالعمــل ىلع محايتهــا مــن الوقــوع يف أحضــان أملانيــا، ويف الوقــت اذلي اكنــت تســى 
ــة، واتلدخــل يف شــؤون  ــق الركي ــأن حتتفــظ هلــا حبــق املــرور يف املضاي ــة ب ــة العثماني ــه روســيا دلى ادلول في
ابللقــان، غــر أن ادلولــة العثمانيــة الــي اكن هدفهــا حفــظ كيانهــا مــن االنهيــار فيمــا تبــىق مــن أماكهــا، 

أحنــازت إىل جانــب أملانيــا، وخاصــة بعــد أن ضاعــت منهــا مــرص وشــبه جزيــرة ابللقــان . 

ويف هــذه الظــروف حاولــت ادلولــة العثمانيــة إحيــاء فريضــة اجلهــاد، حيــث كــرت الفتــاوى الــي تدعــو 
إىل حماربــة احللفــاء اذليــن تصفهــم باملارقــني والكفــرة، بغــرض إثــارة حفيظــة املســلمني، ولعــل أقــوى
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الفتــاوى وأهمهــا تلــك الفتــوى الــي صــدرت عــن مفــي اســطنبول يف يــوم 7 مــن شــهر نوفمرب ســنة 1914م 
ــم  ــا فيه ــة بم ــلمني اكف ــروض ىلع املس ــب املف ــا: )إن الواج ــي نصه ــاء، وال ــة احللف ــوب مواجه ــة بوج واملتعلق
ــا وفرنســا وروســيا أن يتحــدوا ملقاومــة هــذه ادلول عــدوة اإلســام، وأن يرفضــوا  اخلاضعــون حلكــم بريطاني

مســاعدة احللفــاء(.
أثــرت هــذه الفتــوى إىل حــد مــا يف نفــوس املســلمني أينمــا اكنــوا، غــر أن احتــاد املســلمني اكن يشــوبه الشــك 
يف مثــل هــذا املوقــف بســبب مشــاركة ادلولــة العثمانيــة دلول أخــرى مثــل أملانيــا وانلمســا واملجــر، ويه دول 
مســيحية بطبيعــة احلــال، ورغــم ذلــك فالســلطان العثمــاين اســتبق األحــداث، وأصــدر يف احلــادي عــرش مــن 
شــهر نوفمــرب 1914م، بــااًغ حيــث فيــه اجليــش واألســطول العثمــاين ىلع احلــرب ضــد احللفــاء وادلفــاع عــن 

املســلمني .
ويف اثلالــث والعرشيــن مــن الشــهر نفســه أصــدر الســلطان بيانـًـا أخــر، أهــاب فيــه باملســلمني االشــراك يف 
ــة العثمانيــة تطالــب  ادلفــاع عــن اإلســام يف األماكــن املقدســة، وقــد تتابعــت النــرشات مــن طــرف ادلول
املســلمني باجلهــاد ضــد احللفــاء، ولكــن العــرب واملســلمني لــم يتأثــروا كثــًرا بهــذه الفتــاوى والنــرشات الــي 

تدعــو إىل االخنــراط يف احلــرب العامليــة األوىل إىل جانــب ادلولــة العثمانيــة وحلفائهــا األملــان .
لقــد وقفــت بريطانيــا وحلفاؤهــا أمــام دعــوة ادلولــة العثمانيــة املســلمني للجهــاد موقًفــا حــذًرا ، ثــم عملــت 
ىلع إجيــاد مــربر ووســيلة لكســـر شــوكة هــذه القــرارات والنــرشات الــي اكنــت وزعتهــا ادلولــة العثمانيــة عــن 
ــع  ــث جيتم ــوص، حي ــه اخلص ــة ىلع وج ــرة العربي ــبه اجلزي ــة، ويف ش ــايم اعم ــم اإلس ــا يف العال ــق أعوانه طري
املســلمون تلأديــة مناســك احلــج والعمــرة، وهنــاك تتــم عمليــة اســتغال محــاس وعواطــف املســلمني حلمايــة 

عقيدتهــم الــي يفدونهــا بأرواحهــم دون تــردد  .
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خريطة األحالف
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الرشيف احلسني وعالقته بريطانيا :

ــا  بينمــا اكنــت ادلولــة العثمانيــة حتــاول بعــث جبهــة إســامية ملحاربــة احللفــاء، وجــدت بريطانيــا زعيًم
إســاميًا هل كفــاءة تمكنــه مــن مواجهــة ادلولــة العثمانيــة، وهــو )الشـــريف احلســني بــن يلع بن عون اهلاشــي( 

أمــر منطقــة مكــة املكرمــة تلمتعــه بمزايــا لــم تتوفــر يف غــره مــن أهــل مكــة يف ذلــك الوقــت ويه:
أ - وجــوده يف مكــة وســط القــوات العثمانيــة، الــي اكنــت تســيطر ىلع بعــض مناطــق شــبه اجلزيــرة العربيــة، 
ممــا جعلــه قــادًرا ىلع رضب تلــك القــوات املعســكرة يف عســر وايلمــن وغرهــا، وذلــك عكــس مــا اكن 
يتمتــع بــه األمــراء اآلخــرون يف غرهــا مــن املناطــق األخــرى بشــبه اجلزيــرة العربيــة، واذليــن ال يمكنهــم 
أن يهــددوا القــوات العثمانيــة تهديــًدا مبــارًشا، بــل حيــدون مــن فاعليــة تلــك القــوات وبصفــة مؤقتــة 

إىل أن تصلهــم إمــدادات عســكرية جديــدة.
كمــا أن األمــر )عبــد العزيــز آل ســعود( أمــر جنــد ومــا حوهلــا، لــم يكــن هل ارتبــاط مبــارش بالقــوات 

العثمانيــة املرابطــة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة، تلطــرف إقليمــه ابلعيــد يف أعمــاق الصحــراء.
ب - ماكنــة )الرشيــف احلســني( ادلينيــة الفريــدة يف العالــم اإلســايم باعتبــاره القيِّــم ىلع األماكــن املقدســة 
ــه الــي يمكــن أن  يف احلجــاز، وال يســتطيع أحــد مــن املســلمني يف نظــر احللفــاء، أن يرفــض توجيهات

يطالــب بهــا املســلمون والعــرب باثلــورة ىلع احلكــم العثمــاين يف املنطقــة العربيــة.
ج - رغبــة )الرشيــف احلســني( يف الزاعمــة وىلع نطــاق واســع، بأنــه حيلــم أن يكــون ملــك العــرب وفــق مــا 

نصــت عليــه املراســات بعــد ذلــك.
د - كراهيــة العــرب نلظــام احلكــم العثمــاين طويل األجــل يف بادهــم، واذلي ســاهم يف ختلف ابلــاد العربية، 

ومــارس أقــوى أنــواع االســتبداد ضــد األهــايل وىلع نطــاق واســع خاصة يف جمــال فــرض الرائب .

لك هــذه املمــزيات الــي اكن يتمتــع بهــا )الشـــريف احلســني( شــعرت بهــا بريطانيــا، وعملــت ىلع االســتفادة 
منهــا، وحاولــت أن جتمــع عنــه املعلومــات الازمــة، وجتــري ىلع شــخصيته دراســة نفســية واســعة إلماكنيــة 
توظيفــه يف قيــادة فكــرة قيــام العــرب باثلــورة ضــد العثمانيــني، واتلخلــص منهــم بــأي حــال مــن األحــوال. 
ــدوب  ــا من ــني بريطاني ــني( وب ــف احلس ــني )الرشي ــا ب ــد م ــداف، إىل ح ــواء واأله ــت األه ــد توافق ــه فق وعلي
احللفــاء يف احلــرب العامليــة األوىل وذللــك قــررت بريطانيــا توســيع قاعــدة االتصــال بـــ )الشـــريف احلســني( 

وتطويرهــا مــن لقــاء حمــدود، إىل رســائل وكتــب موثقــة، وفــق أهــداف واضحــة والزتامــات  مــن الطرفــني.
واكن أول اتصــال بـــ )الرشيــف احلســني بــن يلع(، عندمــا قابــل ابنــه األمــر )عبــد اهلل( )اللــورد كتشــير( 
ــا بــني وادله  ــر اذلي اكن قائًم ــد اهلل كتشــير ىلع مــدى اتلوت ــع األمــر عب ــر، واطل املعتمــد الربيطــاين يف مصـ
والعثمانيــني . ثــم توالــت االتصــاالت بــني )اســتوزر( الســكرتر الــرشيف للمعتمــد الربيطــاين يف القاهــرة، وبــني 
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ــد اهلل  اســتوزر( بمــا اكن جيــول يف  ــن الشـــريف احلســني(، وقــد صــارح األمــر )عب ــد اهلل ب األمــر )عب
خاطــر وادله، وإىل أي مــدى اكنــت احلالــة ظاهــرة يف احلجــاز، ومــدى االســتعدادات الــي يمكــن القيــام بهــا، 

ومــا يمكــن أن تقدمــه بريطانيــا بهــذا الشــأن مــن أجــل اثلــورة ىلع ادلولــة العثمانيــة.
وقــد أخــذ الربيطانيــون يمنــون )الرشيــف احلســني( بمســتقبل زاهــر خــال االتصــاالت الــي اكنــت تتــم، 
واكن مــن بينهــا منصــب ملــك العــرب، وممــا ســاعد ىلع ذلــك اخلافــات الــي اكنــت بــني )الرشيــف احلســني( 
وادلولــة العثمانيــة، وأن العاقــات بينهمــا اكنــت ســيئة للغايــة، وذلــك بســبب تدخــل الــوايل العثمــاين )وهيــب 

باشــا( يف شــؤون إمــارة مكــة مبــارشة.
وقــد شــعر )الرشيــف احلســني( خبطــورة املوقــف، فيمــا إذا أراد مواجهــة ادلولــة العثمانيــة بمفــرده، وذللــك 
رأى أنــه البــد مــن وجــود مســاعدة دولــة كــربى تســانده ويعتمــد عليهــا، واعتقــد أن بريطانيــا يمكــن أن 
تشــد أزره ويعتمــد عليهــا يف االنفصــال عــن ادلولــة العثمانيــة. وقبــل أن حيســم أمــره يف االنضمــام إىل بريطانيــا 
ــك،  ــه األمــر )فيصــل( ذلل ــار ابن ــاد الشــام، واخت ــة يف ب ــة الوطني ــادة احلرك ــا فكــر يف االتصــال بقي وحلفائه
ــاين، ويف  ــان العثم ــس املبعوث ــًوا يف جمل ــت عض ــس الوق ــه اكن يف نف ــطنبول ألن ــاب إىل اس ــه باذله ــث لكف حي
طريقــه إىل اســطنبول توقــف يف دمشــق، واتصــل بقيــادة احلــراكت الوطنيــة يف بــاد الشــام الــي اكن مــن بينهــا:

ب – مجعية العهد . أ - اجلمعية العربية )الفتاة( .      

واصــل األمــر )فيصــل( رحلتــه إىل اســطنبول، واكنــت املهمــة الــي لكــف بهــا هنــاك يه: عــرض مشــلكة 
نــزاع وادله مــع )وهيــب باشــا( حــول تدخلــه املبــارش يف شــؤون إمــارة مكــة ىلع الســلطان العثمــاين يف حماولــة 
إلجيــاد صيغــة تفاهــم بــني الطرفــني، ثــم الرجــوع إىل دمشــق لوضــع خمطــط يتضمــن رشوط املفاوضــات ويه 
ــا، ويف  ــا بريطاني ــرف به ــب أن تع ــي جي ــدود ال ــني احل ــص ىلع تعي ــق، واذلي ن ــول دمش ــت بربتوك ــي عرف ال

ــة. ــة العثماني احلصــول ىلع تأكيــد بريطــاين باالعــراف باســتقال ابلــاد العربيــة عــن ادلول
وزيــادة يف تأكيــد مبــدأ تعــاون القــوى الوطنيــة العربيــة بالشــام والعــراق مــع )الشـــريف احلســني(، تقــول 
مصــادر أخــرى، أن هــذا الربتوكــول قــد أرســل بطريقــة رســمية إىل مكــة يلطلــع )الرشيــف احلســني( عليــه، 
وقــد محلــه )الســيد/ فــوزي ابلكــري( موفــد مــن مجعيــة العربيــة الفتــاة، اذلي وصــل إىل مكــة خــال األســبوع 
األخــر مــن شــهر ينايــر 1915م، حامــًا معــه رســالة شــفهية مــن دمشــق، فحواهــا أن الزعمــاء الوطنيــني يف لك 
مــن الشــام والعــراق يميلــون إىل اثلــورة ضــد ادلولــة العثمانيــة مــن أجــل احلصــول ىلع االســتقال، ويه نفــس 
القــرارات الــي اعد بهــا )فيصــل( إىل وادله بعــد مقابلتــه لزعمــاء احلركــة الوطنيــة بالشــام والعــراق يف دمشــق، 
والــي تؤكــد ىلع اتفــاق الشــام والعــراق ىلع مســاندة )الرشيــف احلســني( يف ذلــك، ومــن هنــا بــدأ مــا يعــرف 

تارخييًــا بمراســات )الشـــريف احلســني – مكماهون( . 
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مراسالت احلسني – مكماهون :  
ــني  ــة ب ــائل املتبادل ــب والرس ــبة إىل الكت ــك نس ــون( بذل ــني – مكماه ــف احلس ــات )الرشي ــت مراس  عرف
ــايم  ــدوب الس ــون( املن ــري مكماه ــر ه ــة، و)الس ــة مك ــر منطق ــني( أم ــف احلس ــا )الرشي ــني، وهم الطرف
الربيطــاين يف مــرص والســودان. وتتكــون املراســات مــن عــرش رســائل، مخــس رســائل مرســلة مــن الرشيــف 
احلســني أصالــة عــن نفســه ومنــدوب عــن زعمــاء احلركــة الوطنيــة بالشــام والعــراق، ومخــس ردود عليهــا مــن 

ــة. هــري مكماهــون، منــدوب عــن املوقــف الرســي للحكومــة الربيطاني
ولقــد اكن خمتــرص مجيــع الرســائل تقريبـًـا هــو كيفيــة إعــان اثلــورة ىلع احلكــم العثمــاين يف شــبه اجلزيــرة 
العربيــة، وطــرد القــوات العثمانيــة منهــا، ودفعهــا يف اجتــاه بــاد الشــام، واملشــاركة يف تتبــع هــذه القــوات داخــل 
بــاد الشــام مــع قــوات احللفــاء، حــى إراغمهــا ىلع دخــول األرايض الركيــة، مقابــل أن تتعهــد بريطانيــا بضمــان 
اســتقال بــاد العــرب يف الشــام والعــراق وشــبه اجلزيــرة العربيــة حتــت حكم وطــي واحــد بزاعمة )الشـــريف 

 ىلع العــرب.
ً
احلســني( واملنــاداة بــه ملــاك

وقــد تــم تبــادل تلــك الرســائل بــني الطرفــني خــال الفــرة مــن 14 مــن شــهر يويلــو 1915م )تاريــخ أول 
رســالة(  إىل 10 مــن شــهر مــارس 1916م )تاريــخ آخــر رســالة( .

وأســهمت هــذه املراســات الرسيــة الــي دارت بــني )الشـــريف احلســني( و)هــري مكماهــون( يف تقريــب 
وجهــات انلظــر بينهمــا، ونتيجــة ملوقــف مجاعــة االحتــاد والــريق املزتمــت يف تركيــا، فقــد أعلــن العــرب اثلــورة 
أمــًا منهــم يف نيــل االســتقال اذلي وعدهــم بــه احللفــاء نظــر اشــراكهم يف احلــرب ضــد العثمانيــني، ذلــك 

لــم حيــدث كمــا تــم االتفــاق عليــه يف املراســات الــي طرحــت وســتتضح نتاجئهــا فيمــا بعــد.

ثورة العرب ىلع احلكم العثماين : 
حتــددت بنــود االتفــاق بــني )الرشيــف احلســني( والربيطانيــني بمــا تــم االتفــاق عليــه وبــدأ تنفيــذ ذلــك، 
حيــث قامــت ثــورة فعليــة مــن مكــة املكرمــة، فقــد أطلــق )الرشيــف احلســني( رشارتهــا بــأول رصاصــة مــن 
ــة  ــوش العربي ــت اجلي ــني، وقام ــورة ىلع العثماني ــة اثل ــا بداي ــو 1916م، معلنً ــهر يوني ــن ش ــخ 10 م ــه بتاري بيت
باحتــال مواقــع اجليــش العثمــاين يف احلجــاز، ثــم أصــدر )الرشيــف احلســني( منشــوًرا بمناســبة بدايــة اثلــورة 
ــريب  ــعبني الع ــني الش ــوي ب ــد األخ ــن العه ــوا ع ــد خرج ــا ق ــريق يف تركي ــاد وال ــة االحت ــه : )إن مجاع ــاء في ج
والــريك رغــم املعونــة الصادقــة الــي بذهلــا العــرب يف ظــل اخلافــة العثمانيــة، وخرجــوا ىلع الشـــرعية، فبدلــوا 
األحــاكم، وشــنقوا أحــرار العــرب مجــااعت وفــرادى، ورشدوا أرسهــم، ونفوهــا مــن أرضهــا، وصــادروا األمــوال، 
ولقــد نصحنــا فلــم ينفــع انلصــح، وقــد وفقنــا اهلل ألخــذ االســتقال، فربنــا ىلع أيــدي االحتاديــني وانفصلــت 
 ال تشــوبه شــائبة، وال مداخلــة أجنبيــة، وال

ً
 تاًمــا، وأعلنــا اســتقاال

ً
بادنــا عــن اململكــة العثمانيــة انفصــاال
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حتكــم خــاريج، جاعلــني الغايــة نــرص ديــن اإلســام، وإعــان شــأن املســلمني يف لك أعمانلــا ىلع أســاس 
أحــاكم الــرشع الرشيــف، ولــن يكــون نلــا مرجــع ســواه يف مجيــع  األحــاكم وأصــول القضــاء(.

ــعبية  ــلمني، وازدادت ش ــرب واملس ــوس الع ــًرا يف نف ــني( كث ــف احلس ــه )الرشي ــان اذلي وزع ــذا ابلي ــر ه أث
)الرشيــف احلســني( كثــًرا، واكنــت اجليــوش العربيــة بقيــادة )فيصــل بــن احلســني بــن يلع( قــد حتركــت إىل 
جــدة، الــي ســقطت يف أيــدي قــوات )فيصــل( ومعهــا بقيــة مــدن احلجــاز عــدا املدينــة املنــورة، الــي حورصت 
ــن  ــد اهلل ب ــادة )عب ــرى بقي ــوات أخ ــت ق ــد توجه ــرب ، وق ــاء احل ــد انته ــا بع ــة إىل م ــوات العثماني ــا الق فيه
احلســني( إىل مدينــة الطائــف فســيطرت عليهــا، ثــم ســيطرت هــذه القــوات ىلع رابــغ وينبــع، وســيطرت ىلع 

ــك بمســاعدة األســطول الربيطــاين . ــاء ىلع ابلحــر األمحــر، وذل قنفــده ويه مين

اكنــت حصيلــة اخلســائر العثمانيــة كبــرة جــًدا، فقــد أرست قــوات اثلــورة العربية أكــر مــن )6000( مقاتل 
مــن اجليــش العثمــاين، وغنمــت الكثــر مــن األســلحة، باإلضافــة إىل حمــارصة وشــل حركــة حــواىل )14000( 

جنــدي عثمــاين يف املدينــة املنــورة، وحــواىل )5000( جنــدي عثمــاين آخــر يف حاميــة تبوك . 
وتمــت ابليعــة )للشـــريف احلســني( ملــاًك ىلع العــرب، فقــد بايعــه شــيوخ العــرب ورؤســائهم يف اجتمــاع 
 عــن الشــؤون اخلارجيــة لــوادله( 

ً
عقــدوه بينهــم يف الكويــت، وأبلــغ ابنــه األمــر )عبــد اهلل( )اذلي اكن مســؤوال

ذلــك إىل قــوات احللفــاء وادلول املحايــدة، وطلــب إيلهــم االعــراف بــوادله ملــاًك ىلع العــرب .
ــا  ــل فرنس ــن قب ــاج م ــن االحتج ــواًع م ــدث ن ــد أح ــم ق ــاًك عليه ــني( مل ــرب بـــ )احلس ــراف الع اكن اع
وبريطانيــا، إذ اعتربتــا هــذا العمــل متــرساًع، وجــاء يف غــر وقتــه املناســب، غــر أن هاتــني ادلوتلــني وجدتــا 
ــك  ــب مل ــن لق  م

ً
ــدال ــه ب ــاز علي ــك احلج ــب مل ــاق لق ــو إط ــوع، ه ــذا املوض ــة ه ــة ملعاجل ــب طريق أن أنس

العــرب، مــع اتلأكيــد ىلع حــرص نفــوذه هنــاك، وقــد جــاء هــذا اتلــرصف يف الوقــت اذلي مازالــت فيــه احلــرب 
ــوم 23  ــاه بذلــك رســميًا ي مســتمرة، وأنهمــا يف حاجــة ماســة خلدمــات )الرشيــف احلســني( بعــد، وقــد أبلغت

ــني . ــني متتايلت ــر 1917م، يف مذكرت يناي

رد الفعل حول حركة الرشيف احلسني يف املنطقة العربية : 
 إختلف املوقف العريب يف ابلداية حول اثلورة : 

أ - يف العراق : 
ــد اثلــورة  ــع حتــت حكــم العثمانيــني، وهــو القســم الشــمايل مــن العــراق، يرفــض تأيي ــب الواق اكن اجلان
العربيــة ضــد العثمانيــني، نظــًرا الرتبــاط املســلمني يف هــذا اجلــزء باحلكــم العثمــاين، وإنهــم يشــعرون بعاطفــة 
الــوالء حنــو ادلولــة العثمانيــة، واكنــوا يف الوقــت نفســه يشــكون يف موقــف حكومــة اهلنــد اإلجنلزييــة ووضــوح
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أطماعها يف العراق، حيث اكنت تعتربه ميدانًا خصبًا يلكون مستعمرة بريطانيا يف املستقبل.
ــه، اذلي هل  ــاين ب ــوذ الربيط ــاط انلف ــًرا لنش ــورة، نظ ــًدا للث ــاكن مؤي ــراق ف ــل الع ــن أه ــر م ــزء األخ ــا اجل أم
أعوانــه وأتباعــه يف املنطقــة، إىل جانــب تأثــر القــوى املؤثــرة بــه، ويه القــوى الــي هلــا اتصــاالت بـــ )الرشيــف 

احلســني( قبــل بــدء املراســات ووفــق مقــررات برتوكــول دمشــق.

 ب - يف شبه اجلزيرة العربية : 
أمــا موقــف العــرب يف شــبه اجلزيــرة العربيــة فقــد تأثــر اجلميــع بمــا حــدث، ولكــن مواقفهــم قد انقســمت 
ــرب  ــراء الع ــتمالة األم ــن اس ــا ع ــزت بريطاني ــد عج ــني( . فق ــف احلس ــة )الرشي ــارض حلرك ــد ومع ــني مؤي ب
اآلخريــن إىل جانبهــا مثــل: )ابــن الرشــيد( أمــر حائــل وإمــام ايلمــن، والذيــن ارتبطــا باألتــراك ووضعــا أيديهما 
يف أيــدي القــوات العثمانيــة وانضمــا إيلهــا، غــر أنهمــا حرمــا مــن تأييــد زعمــاء القبائــل الواقعــة يف نطاقهــا، 

واذليــن أصبحــوا خطــًرا ىلع القــوات العثمانيــة وإمداداتهــا .
ــك يف  ــا وذل ــوا به ــدوا اثلــورة، ورحب ــة فقــد أي ــرة العربي ــة احلــاكم واألمــراء العــرب يف شــبه اجلزي أمــا بقي
االجتمــاع اذلي عقــد بالكويــت يف نـــوفمرب 1916م، وحضـــره أكر من)150( رجــًا، أغلبهم من الشــيوخ ذوي 
انلفــوذ بمناطقهــم، واكن ىلع رأس ممــن حضـــروا األمــر )ابــن ســعود(، وأمــر الكويــت وشــيخ منطقــة املحمــرة 
)باملنطقــة العربيــة رشق اخلليــج العــريب(، وتكلــم يف االجتمــاع )ابــن ســعود( داعيـًـا إىل االنضمــام إىل اثلــورة .

ج - يف مرص والسودان :
أمــا يف مــرص والســودان فــإن صــدى اثلــورة لــم يؤثــر يف ابلدايــة، حيــث اكنــت القــوات الربيطانيــة ختــوض 
حرًبــا يف غــرب مــرص وضــد ثــورة )ىلع دينــار( يف الســودان، فكيــف يؤيــد انلــاس حركــة بريطانيــا طرفـًـا فيهــا؟ 

وقــد انقســم الــرأي العــام يف مصـــر مــا بــني معــارض ومؤيــد .
فادلوائــر الــي اكنــت تؤيــد ادلولــة العثمانيــة يف احلــرب بمــرص، فقــد اســتقبلت انلبــأ باســتياء اكمل وشــديد، 
وحاولــت أن تشــوه )الشـــريف احلســني( وتصفــه باخلــروج ىلع اإلمجــاع بزاعمــة ادلولــة العثمانيــة، وأيقنــوا أن 

هــذه اثلــورة يه نكســة كبــرة حلــت بادلولــة العثمانيــة، وأنهــا ربمــا تكــون قاتلــة .
ومــا هــو جديــر للماحظــة هنــا، أن املؤيديــن للثــورة قــد اشــرك العديــد منهــم اشــرااًك مبــارًشا، حيــث 
اتلحــق أكــر مــن )300( ضابــط وجندي مصـــري ىلع ســبيل اتلطــوع، واكن ىلع رأس هــؤالء الفريــق )عزيز يلع 
املصـــري(، اذلي أرشف خبربتــه العســكرية ىلع تدريــب قــوات )الرشيــف احلســني(، واشــرك يف املعــارك الــي 

خاضتهــا، واكن ممــن وضــع وجهــز ميــدان العمليــات تللــك املعــارك .
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د - يف شمال إفريقيا : 
ــوا  ــذا واكن ــني(، ه ــف احلس ــة )الرشي ــوا حرك ــث رفض ــا، حي ــمال إفريقي ــرب بش ــد الع ــر عن ــف األم اختل
ينظــرون إىل ادلولــة العثمانيــة بأنهــا دولــة منقــذة هلــم مــن االســتعمار، وأن االرتبــاط بهــا أفضــل مــن االرتبــاط 
بقــوة مســيحية اســتعمارية، خبــاف عــرب الــرشق اذليــن اعتــربوا اثلــورة ضــد ادلولــة العثمانيــة يمكــن أن 

ختلصهــم مــن العثمانيــني اذليــن اكنــوا قــد اســتبدوا باحلكــم يف آخــر أيامهــم .

دور القوات احلسينية يف احلرب لصالح احللفاء : 

ــن الســيطرة  ــا م ــك بتمكنه ــاء، وذل ــوات احللف ــة ق  يف خدم
ً

ــاال ــني( دوًرا فع ــف احلس ــوات )الرشي ــت ق لعب
الاكملــة ىلع احلجــاز، وشــل حركــة القــوات العثمانيــة بــه، وحمارصتهــا للحاميــات العســكرية العثمانيــة، وزحفها 
ىلع بــاد الشــام. وقــد قــام )الرشيــف احلســني( جبهــد خــارق مــن أجــل إقنــاع أتباعــه وبعــض أمــراء شــبه 
اجلزيــرة العربيــة باالخنــراط يف احلركــة العربيــة الــي قادهــا هــو وأوالده ضــد ادلولــة العثمانيــة، واالندفــاع حنو 
الشــام بعــد أن ســيطر ىلع جــزء كبــر مــن شــبه اجلزيــرة العربيــة، ولعــل أفضــل مــن عــرب عــن دور )الرشيــف 
احلســني( وقواتــه، مــا اعــرف بــه احللفــاء أنفســهم . حيــث أكــد ىلع ذلــك )اجلــرال اللنــي( قائــد القــوات 
الربيطانيــة الــي دخلــت فلســطني قادمــة مــن مصـــر يف تقريــره اذلي أرســله إىل وزارة اخلارجيــة الربيطانيــة، 
واذلي جــاء فيــه: )لقــد ســاعد اجليــش العــريب – يعــي قــوات الرشيــف احلســني – احللفــاء مســاعدة كبــرة يف 
احلصــول ىلع نتائــج فاصلــة يف احلــرب( . كمــا أكــد ىلع نفــس املعــى أيًضــا الاكتــب الصحــي )هوجــارت( رجــل 
املخابــرات الربيطانيــة باملكتــب العــريب الربيطــاين بالقاهــرة يف إحــدى تقاريــره الصحفيــة يقــول: )لــو لــم تــؤد 
اثلــورة العربيــة شــيئًا ســوى تعطيلهــا للزحــف املشــرك اذلي قــام بــه الــرك واألملــان حنــو جنــوب بــاد الفــرات 

اعم 1916م، لــاكن هلــا يف أعناقنــا مــن اجلميــل مــا ال يــي بــه لك مــا قدمنــاه حــى ايلــوم(.  
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 اتفاقية )سايكس – بيكو الرسية اعم 1916 م( : 
ــة  ــم احلري ــون( ىلع منحه ــني – مكماه ــات احلس ــرر يف مراس ــا تق ــق )م ــرب وف ــا للع ــدت بريطاني تعه
واالســتقال، مقابــل معونتهــم هلــا وللحلفــاء ضــد ادلولــة العثمانيــة . لكــن بريطانيــا بمــا اتصفــت بــه مــن 
خــداع، أخــذت تعقــد االجتمــااعت الســـرية مــع حليفتهــا الكــربى فرنســا ألجــل اقتســام ممتلــاكت ادلولــة 
العثمانيــة، ومنهــا ابلــاد العربيــة نفســها عقــب انتهــاء احلــرب العامليــة األوىل . فاجتمــع املنــدوب الفرنســـي 
ــارس 1915م، يف  ــهر م ــف ش ــة منتص ــة رسي ــايكس( بصف ــارك س ــاين )م ــدوب الربيط ــو( واملن ــورج بيك )ج
ــم نقــل االجتمــااعت إىل  ــر، وت ــرويس بمصـ ــا القنصــل ال ــم انضــم إيلهم ــات أويلــة، ث ــة نلــدن يف مباحث مدين
ــا إىل مدينــة )بطــرس بــرج( الروســية بلحــث مقرحــات  القاهــرة مــع بقائهــا ىلع الكتمــان، ثــم توجهــوا مجيًع

احلكومــة الروســية . ويف روســيا اســتمرت املفاوضــات مــن شــهر مــارس 1916م حــى شــهر مايــو 1916م  .

 تقسيم سوريا والعراق حسب اتفاقية )سايكس-بيكو( سنة 1916م :
وقــد تــم االتفــاق ىلع إعــداد مرشوع ملذكــرات ثــاث تبادتلهــا احلكومــات اثلاث، وحــددت هــذه املذكرات 

املناطــق العثمانيــة الــي تعدهــا لك دولــة منطقــة نفــوذ خاصــة بهــا، وترغــب يف أن تعــرف بهــا حليفاتها . 
 وقد تضمنت هذه املذكرات ما ييل : 

ــوب  ــم جن ــية، وتض ــة الفرنس ــريب واملنطق ــج الع ــني اخللي ــة ب ــاد الواقع ــع ابل ــا ىلع مجي ــيطرة بريطاني 1 - س
العــراق إىل شــمال بغــداد ورشيق األردن، وكذلــك مينــايئ حيفــا وعــاك بفلســطني، مــع جــزء صغــر مــن 

ــمني :  ــة إىل قس ــذه املنطق ــم ه ــة(، ىلع أن تقس ــة أ ىلع اخلريط ــق املنطق ــاحليهما )وف س

ــه  ــم في ــداد وتقي ــة بغ ــى مدين ــراق ح ــوب الع ــمل جن ــارش تش ــاين مب ــم بريط ــوذ وحك ــة نف أ - منطق
ــة. ــا إدارة خاص بريطاني

ب - بايق املنطقة املشار إيلها يف رقم )ب(، فتقوم فيها إدارة عربية حتت انلفوذ الربيطاين .

2 - ســيطرت فرنســا ىلع بــاد الشــام ونعــي بهــا )ســوريا وبلنــان(، مــع جــزء كبــر مــن جنــوب األناضــول 
ومنطقــة املوصــل العراقيــة، ىلع أن تقســم هــذه املنطقــة إىل قســمني: 

اتفاقية )سايكس –بيكو السرية عام 1916م(  
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  التقسيمات وفق معاهدة )سايكس-بيكو(  

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



107

للسنة الثالثة بمرحلة التعليم الثانوي 

أ - منطقة نفوذ وحكم فرني مبارش القسم الغريب واملوازي لساحل الشام.

ب - بــايق املنطقــة املشــار إيلهــا يف رقــم )أ(، فتقــوم فيهــا إدارة عربيــة تعــرف بهــا فرنســا وتؤيدهــا، ىلع 
ــزود  ــة، وت ــائل االقتصادي ــة يف املس ــا باألفضلي ــا فرنس ــع فيه ــا، وتتمت ــوذ فرنس ــت نف ــون حت أن تك

احلكومــة العربيــة بمــا حتتــاج إيلــه مــن املوظفــني واملستشــارين .

3 -  إقامــة إدارة دويلــة خاصــة يف معظــم فلســطني، بســبب وجــود األماكــن املقدســة فيهــا، حــى ال تضــار 
مصالــح الطوائــف املختلفــة وادلول الكــربى .

4 - حصــول روســيا ىلع مدينــة القســطنطينية )إســتانبول احلايلــة( واألرايض الواقعــة حــول مضيــق البســفور، 
وجــزء كبــر مــن رشق األناضــول املجــاور للحــدود الروســية .

ــا ومناقضــا تماًمــا التفــاق )احلســني – مكماهــون( ونكتــا  وهكــذا اكن اتفــاق )ســايكس– بيكــو( رسًي
لعهــود بريطانيــة للعــرب، إذ مــزق ذلــك االتفــاق شــمل الوحــدة العربيــة، وحــرم بــاد الشــام والعــراق مــن لك 

اســتقال، كمــا وضــع فلســطني حتــت الوصايــا ادلويلــة.
ــم يعلــم )الرشيــف احلســني( وزعمــاء العــرب، بأمــر هــذا االتفــاق إال يف شــهر ديســمرب اعم 1917م، أي  ل
بعــد أن قامــت اثلــورة ابللشــفية يف روســيا وأســقطت حكــم القيــارصة، وأذاعــت احلكومــة الروســية اجلديــدة 
الوثائــق الرسيــة املحفوظــة يف وزارة اخلارجيــة، الــي ختــص عهــد القيــارصة ومنهــا اتفــاق )ســايكس – بيكــو(. 

بــادرت ادلولــة العثمانيــة إىل اســتغال هــذه الفرصــة فأرســلت نــص االتفــاق إىل )الرشيــف احلســني( لــي 
يطلــع بنفســه ىلع خــداع بريطانيــا هل، وعرضــت عليــه العــودة إىل اتلبعيــة العثمانيــة االســمية بعــد انكشــاف 
الغــدر الفرنــي والربيطــاين، كمــا طلبــت إيلــه ادلخــول يف مفاوضــات معهــا ىلع أســاس إعطــاء العــرب أكــرب 
ــريف احلســني(  ــد اضطــرب )الشـ ــة . وق ــة العثماني ــة مــن ادلول قســم مــن احلكــم اذلايت يف األجــزاء العربي
ــا شــديًدا هلــذا انلبــأ، وطلــب تفســًرا مــن املنــدوب الســايم الربيطــاين يف مصـــر. وعمــدت بريطانيــا  اضطرابً
ــابقة  ــا الس ــد وعوده ــزال عن ــا ال ت ــا، وإنه ــا نهائيً ــت اتفاقً ــة ليس ــت أن الوثيق ــا، وادع ــل كعادته إىل اتلضلي
للعــرب، وأقنعــت )الرشيــف احلســني( بــأن هــذا اإلجــراء مــن جانــب ادلولــة العثمانيــة إنمــا هــو دسيســة مــن 
دسائســها لغــرض اإليقــاع بــني األصدقــاء، واقنــع )الرشيــف احلســني( نفســه بــرشف بريطانيــا، واســتمر ىلع 
تأييــده لربيطانيــا وحلفائهــا ضــد ادلولــة العثمانيــة، يف الوقــت اذلي وضحــت فيــه أطمــاع ادلول االســتعمارية يف 
ابلــاد العربيــة، وال ســيما وقــد أوشــكت احلــرب ىلع نهايتهــا، وأخــذت بــوادر انلصـــر تلــوح يف جانــب احللفاء، 

وأن احلاجــة إىل اتلأييــد العــريب يف احلــرب قــد صــار عديــم الفائــدة بعــد أن صــارت نتاجئهــا واضحــة .

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



108

تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

وعد بلفور1917م : 
أ - تعريف وعد بلفور : 

هــو عهــد ســيايس أصدرتــه احلكومــة الربيطانيــة يف 2 من شــهر نوفمــرب1917م، أثناء احلــرب العامليــة األوىل، 
تمــى فيــه العصابــات الصهيونيــة بإنشــاء وتكويــن وطــن قــويم لليهــود يف فلســطني، جيمــع شــتاتهم املــوزع يف 
أمــراك وأوروبــا وابلــاد العربيــة وغرهــا، حتقيًقــا لألمــاين الصهيونيــة، نظــًرا ملــا تتمتــع بــه تلــك العصابــات 
مــن ثقــل ســيايس واقتصــادي ومــايل يف أوروبــا، وهــو اثلقــل القــادر ىلع ترجيــح كفــة احلــرب إذا مــا مــال حنــو 
إحداهــا. وجــاء هــذا الوعــد لــرورة تفرضهــا املصالــح الربيطانيــة واســتعدادها للتحالــف مــع لك مــن يضمــن 
هلــا االنتصــار يف املعــارك وكســب احلــرب وقــد صــدر هــذا العهــد بواســطة تصـــريح رســي صــادر عــن وزيــر 
ــك الوقــت، وقــد عــرب  ــذاك املدعــو )بلفــور(، اذلي ارتبــط اســمه بهــذا الوعــد منــذ ذل ــا آن خارجيــة بريطاني
ــم الوعــد مــن  ــا شــخصيًا، ويمكــن تقيي ــم يكــن ترصحيً ــه، ول ــر عــن وجهــة نظــر ورأي حكومت هــذا الوزي
انلاحيــة االســتعمارية بأنــه خديعــة للعــرب خــال احلــرب العامليــة األوىل، وجــاء بعــد أن ضمنــت مســاعدتهم 
هلــا باثلــورة ىلع احلكــم العثمــاين وطــرده مــن املــرشق العــريب، ىلع أمــل الفــوز باســتقاهلم عقــب احلــرب، 
وهــو خديعــة مناقضــة ملــا تــم االتفــاق عليــه يف مراســات )احلســني – مكماهــون(، ومــا تعهــدت بــه للعــرب 

خاهلــا .
كمــا اكن هــذا الوعــد مناقًضــا ملــا تــم االتفــاق عليــه مــع فرنســا يف اتفاقيــة )ســايكس – بيكــو(، الــي 
ــن  ــة م ــو منح ــور ه ــد بلف ــول )أن وع ــة الق ــوذ . وخاص ــق نف ــا إىل مناط ــريب بمقتضاه ــرشق الع ــم امل قس
ــة  ــتحقها )ويه احلرك ــة ال تس ــطني(، إىل عصاب ــا )ويه فلس ــا، ألرض ال تملكه ــتعمارية( ويه بريطاني ــة اس دول
الصهيونيــة(، ىلع حســاب مــن يملــك هــذه األرض )وهــم الفلســطينيون العــرب(، وهــذه اخلديعــة ترتــب عليها 

اغتصــاب وطــن وتشـــريد شــعب . وإشــغال أمــة .

ب - اخللفية اتلارخيية إلصدار وعد بلفور : 
 تطورت فكرة الوعد قبيل إصداره ىلع انلحو اآليت : 

:  جــرت حمــاوالت صهيونيــة لاســتيطان يف فلســطني خــال عهــد الســلطان العثمــاين )عبــد احلميــد 
ً

- أوال
اثلــاين 1876 - 1908م(، إال أنهــا فشــلت بســبب رفــض الســلطان فتــح أبــواب اهلجــرة هلــم، ىلع اعتبــار أن 
ادلولــة العثمانيــة يه صاحبــة الســيادة ىلع فلســطني آنــذاك، ويه دولــة مســلمة وتقــدر خماطــر هــذا العمــل.
- ثانًيــا:  يف اعم 1909م، وعندمــا قامــت اثلــورة ىلع الســلطان )عبــد احلميــد اثلــاين( بقيــادة مجاعــة االحتــاد 
والــريق الركيــة، رأت هــذه اجلماعــة فتــح قنــاة مفاوضــات مــع احلركــة الصهيونيــة بغــرض االســتفادة مــن 
ــان(  ــس املبعوث ــاين )جمل ــان العثم ــس الربمل ــرب يف جمل ــني الع ــف املندوب ــة، إال أن موق ــا االقتصادي قدراته

الرافــض هلــذه الفكــرة جعلهــم يرصفــون انلظــر عنهــا.
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ــا )اجلبــل األخضـــر( وأوغنــدا بوســط  ــة فاشــلة إلقامــة موطــن لليهــود يف لك مــن يلبي ــا:  جــرت حماول - ثاثلً
إفريقيــا، إال أن اللجــان امللكفــة بتقصـــي احلقائــق ومجــع املعلومــات حــول جغرافية هــذه األماكــن، رفضت 

الفكــرة بســبب عــدم صاحيتهــا نتيجــة للجفــاف وارتفــاع درجــة الرطوبــة وســوء احلالــة الصحيــة بهــا.
- رابًعــا : يف اعم 1914م، قامــت احلــرب العامليــة األوىل، وانضمــت ادلولــة العثمانيــة إىل أملانيــا وانلمســا، فــرأت 
احلركــة الصهيونيــة أن فرصتهــا قــد الحــت يف األفــق، وســوف حتققهــا مــن خــال بريطانيــا باالنضمــام إيلهــا 
ــة املوجــودة يف احلكومــة الربيطانيــة تلحقيــق  ألجــل كســب احلــرب، وقــد اســتعانت بالشــخصيات ايلهودي

هــذا اهلــدف، وأولكــت أمــر االتصــال هــذا إىل الصهيــوين )حاييــم وايزمــان( 
- خامًســا: بــدأ )وايزمــان( االتصــال باحلكومــة الربيطانيــة للتفــاوض معهــا مــن أجــل وضــع األســس إلقامــة 
الوطــن ايلهــودي يف فلســطني، إال أن احلكومــة الربيطانيــة أجلــت ابلحــث يف هــذا املوضــوع خــال العامــني 

األولــني مــن احلــرب ألســباب ويه: 
1 - تعــارض ذلــك مــع مراســات )احلســني – مكماهــون(، الــي وعــدت فيهــا بريطانيــا )الشـــريف( بإقامــة 

دولــة عربيــة مســتقلة يف املنطقــة تكــون فلســطني جــزًءا منهــا.
2 - تعارض ذلك مع ما عقدته مع حليفتيها فرنسا وروسيا، الوارد يف وثيقة)سايكس – بيكو( والي جاء فيها 

وضع فلسطني حتت إرشاف دويل تشرك فيه فرنسا وبريطانيا وروسيا.
3 - معارضة فئة يهودية غر صهيونية يف بريطانيا لفكرة إقامة الوطن القويم ايلهودي.

- سادًســا:  اخرقــت احلركــة الصهيونيــة ادلوائــر الربيطانيــة وأقنعتهــا بضـــرورة بــدء املفاوضــات، ألجــل إصدار 
وعــد بريطــاين بإقامــة وطــن قــويم لليهــود .

وقد جاء هذا اتلطور بفضل ما بدهل هربرت صموئيل )وزير بريطاين من أصل يهودي( من جهد .
بــدأت املفاوضــات يف 7 مــن شــهر فربايــر 1917م، واشــرط اجلانــب الربيطــاين فيهــا أن تكــون املصالــح 
ــت  ــذا يف أي وق ــا ه ــا حقه ــارس بريطاني ــاق، وأن تم ــن أي اتف ــزًءا م ــطني ج ــة يف فلس ــراتيجية الربيطاني االس

تشــاء.
أمــا اجلانــب الصهيــوين فقــد اشــرط فتــح بــاب اهلجــرة ايلهوديــة إىل فلســطني دون حتديــد العــدد مــن أجــل 
رفــع عــدد ايلهــود بهــا )اكن عددهــم يف ذلــك الوقــت ال يتجــاوز )4 %( مــن نســبة الســاكن يف فلســطني( وقــد 

تــم االتفــاق بــني الطرفــني ىلع مطالــب الصهيونيــة اتلايلــة :
1 - اعراف دويل حبق ايلهود يف فلسطني.

2 - خلق جنسية قانونية للجايلة ايلهودية يف فلسطني.
3 - إنشاء رشكة مساهمة يف فلسطني تعطي حق امتاك األرايض .

4 - توحيد فلسطني حتت إدارة واحدة .
5 - إعان األماكن املقدسة يف فلسطني مناطق حرة .
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ــا،  ــهم فرنس ــا، وىلع رأس ــا يف أوروب ــوع ىلع حلفائه ــذا املوض ــرض ه ــة ع ــة الربيطاني ــررت احلكوم : ق
ً
ــابعا - س

ــو(، اذلي  ــورج بيك ــا )ج ــدوب فرنس ــع بمن ــاين، واذلي اجتم ــوين الربيط ــوكولوف( الصهي ــك )س ــت بذل ولكف
ــم يلــزتم بــيشء، بــل وعــد ببــدل أقصـــى جهــد إلبــاغ  ــه ل أبــدى عطفــه ىلع احلركــة الصهيونيــة، ولكن

ــة . ــة الصهيوني ــداف احلرك ــه بأه حكومت
ــاين  ــن األم ــرشوع ع ــذا امل ــم ه ــة بتقدي ــة الصهيوني ــف احلرك ــة تكلي ــة الربيطاني ــررت احلكوم : ق

ً
ــا - ثامنــ

الصهيونيــة حــول الوطــن القــويم، فتألفــت جلنــة صهيونيــة لوضــع صــورة ترصيــح يمثــل وجهــة نظــر احلركــة 
ــكا  ــع أمري ــة م ــق الصهاين ــث اتف ــًزا، حي ــح جاه ــة، واذلي أصب ــة الربيطاني ــاه احلكوم ــة تلتبن الصهيوني
ــرة  ــاق اهلج ــع إط ــا م ــا يهوديً ــا قوميً ــا وطنً ــطني بأكمله ــار فلس ــص ىلع اعتب ــرشوع ن ــا ىلع م وبريطاني

واســتماك األرايض. 
ورغم معارضة بعض ايلهود غر الصهاينة هلذا املرشوع، إال أنه صدر يف يوم2 نوفمرب 1917م.ىلع شل خطاب 

موجه من )بلفور( وزير اخلارجية الربيطاين إىل )روتشيدل( حيمل اتلرصيح اآليت: 
جـ - نص الوعد : 

عزيزي اللورد روتشيدل:
ــف ىلع  ــن العط ــح اآليت، اذلي يعل ــه اتلرصي ــة جاتل ــن حكوم ــة ع ــم نياب ــي إيلك ــًرا، أن ان ــرسين كث ي

ــه.  ــت علي ــة ووافق ــة الربيطاني ــريح ىلع احلكوم ــذا اتلصـ ــرض ه ــد ع ــة، وق ــع ايلهودي املطام
)إن حكومــة جاتلــه تنظــر بعــني العطــف إىل تأســيس وطــن قــويم للشــعب ايلهــودي يف فلســطني، وســتبدل 
قصــارى جهدهــا لتســهيل حتقيــق هــذه الغايــة، ىلع أن يفهــم جليًــا أنــه لــن يــؤىت بعمــل شــأنه أن يغــر احلقــوق 
ــة املقيمــة اآلن يف فلســطني، وال احلقــوق أو الوضــع  املدنيــة وادلينيــة الــي تتمتــع بهــا الطوائــف غــر ايلهودي
ــو أبلغتــم اتلرصيــح إىل االحتــاد  ــا لكــم ل ــه ايلهــود يف ابلــدلان األخــرى. وأكــون ممتنً الســيايس اذلي يتمتــع ب

الصهيــوين( .

د - دوافع إصدار الوعد : 
يمكــن إرجــاع ادلوافــع  الــي جعلــت بريطانيــا تــرسع يف إصــدار وعــد بلفــور  يف شــل اتلرصيــح املشــار 

إيلــه ســلفا فيمــا يــيل : 
ــودي إىل  ــعور ايله ــة الش ــم، وتعبئ ــاء العال ــائر أحن ــة يف س ــارص الصهيوني ــتمالة العن ــا يف اس ــة بريطاني 1 - رغب

ــكا. ــود أمري ــف يه ــب عط ــة لكس ــاء، وخاص ــب احللف جان
ــا يف دعــم يهــود روســيا هلــا، بمــا دليهــم مــن ثقــل حيــث أنهــم شــاركوا يف قلــب انلظــام  ــة بريطاني 2 - رغب

ــرصي. القي
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3 - رغبــة بريطانيــا يف صداقــة يهــود انلمســا وأملانيــا، واحلصــول ىلع دعمهــم ملــا يمثلــه ذلــك مــن ســاح ذو 
حديــن، فهــم عيــون هلــا ىلع انلمســا وأملانيــا، وقطــع معوناتهــم هلــذه ادلول يمثــل نــرًصا بريطانيــا بطريقــة 

غــر مبــارشة.
ــد، وتثبــت  ــا إىل اهلن ــاة الســويس منطقــة نفــوذ بريطــاين حتــي مواصاته 4 - جعــل فلســطني املجــاورة لقن

مركزهــا يف مــرص، وتكــون ســًدا منيًعــا بــني موقعهــا يف مصـــر وموقــع فرنســا املقبــل يف ســوريا.
5 - ســد العجــز املــايل الربيطــاين بواســطة احلركــة الصهيونيــة، حيــث أن الصهاينــة اكنــوا يســيطرون ىلع أملانيــا 

وانلمســا ومعظــم دول أوروبــا.
6 - اتلمهيــد للمطابلــة بــأن تكــون فلســطني مــن نصيبهــا يف غنائــم احلــرب العامليــة األوىل، تلتمكــن مــن 

تنفيــذ وعــد بلفــور للصهاينــة .
ــة  ــن اإلدارة ادلويل ــص م ــطني، تلتخل ــودي يف فلس ــويم ايله ــن الق ــرة الوط ــي فك ــا يف تب ــة بريطاني 7 - رغب
ــا . ــيطرتها عليه ــط س ــايل بس ــو(، وباتل ــايكس ــــ بيك ــة )س ــا يف اتفاقي ــي وردت نصوصه ــا، وال عليه

 ـه- نتائج وعد بلفور : 
1 - غرس عصابة غريبة يف املنطقة تلكون أداة طيعة يف يد االستعمار وأعوانه.

ــارشة، إىل  ــتعمار مب ــة االس ــن مواجه ــتقال، م ــة واالس ــق احلري ــل حتقي ــن أج ــريب م ــاح الع ــل الكف 2 - حتوي
ــة . ــة ثانوي مواجه

3 - استمرار حالة عدم االستقرار السيايس يف منطقة املرشق العريب.
4 - احليلولة دون قيام وحدة عربية اكملة بني املرشق العريب واملغرب العريب. 

5 - عرقلة خطط اتلطور االقتصادي ومشاريع اتلنمية يف ابلاد العربية.

و - –  صدى ترصيح وعد بلفور يف األوساط العربية :
ــم الــرس حــول ترصيــح وعــد بلفــور عــن العــرب، حــى يبقــوا ســائرين وراء الوعــود  حاولــت إجنلــرا كت
الزائفــة، غــر أن وســائل اإلعــام األملانيــة والعثمانيــة كشــفت املؤامــرة ونرشتهاجريــدة املقطــم، الــي اكنــت 
تصــدر يف القاهــرة، وتــم النشـــر مرتــني بتاريــخ 12،10 مــن شــهر نوفمــرب 1917م، ثــم أخــذت أنبــاء تصـــريح 

ــة . بلفــور باالنتشــار باألوســاط العربي
موقف عرب فلسطني : 

شــاع خــرب اتلرصيــح بــني عــرب فلســطني بمــا تتوفــر دليهــم مــن وســائل إعــام، فخرجــوا يف مظاهــرات 
كبــرة يف اكفــة أحنــاء ابلــاد، معلنــني احتجاجهــم ىلع هــذا اتلرصيــح، مصممــني ىلع عــدم القبــول بــه، وذكــروا 
بريطانيــا بأنهــم حتالفــوا مــع )الشـــريف احلســني( اذلي هــو حليفهــا مــن أجــل احلصــول ىلع االســتقال اتلــام، 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



112

تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

ــارًشا يف انتصــاره يف احلــرب، ســوف  ــوا ســببًا مب ــأن مــن حتالفــوا معــه، واكن ــا ب ــم خيطــر ىلع باهلــم يوًم ول
ــم .  ــا يف قلــب وطنه ــزرع هلــم جســًما غريبً يتآمــر عليهــم وي

ــا وتلــيغ  ــا وتعــدل عــن موقفه ــم تســتدرك بريطاني ــد شــددوا ىلع اللجــوء إىل املقاومــة املســلحة، إذا ل وق
ــح اذلي حيمــل الوعــد ممــن ال يملــك إىل مــن ال يســتحق. اتلرصي

وأما موقف الرشيف احلسني : 

وأمــا موقــف الرشيــف وأتباعــه مــن اتلرصيــح، فقــد تمثــل يف أنــه تأثــر كثــًرا يف بــدء األمــر مــن نــرش هــذا 
اتلرصيــح، بعــد أن ضغــط عليــه عــرب الشــام املوجــودون بالقاهــرة، وبعــد أن تظاهــروا أرســلوا إىل )الرشيــف 

احلســني( يف مكــة املكرمــة مبعوثــان، وكذلــك ابنــه )فيصــل( يف العقبــة خيربانهمــا باتلرصيــح .
ــة  ــون فريســ ــور وتك ــع يف املحظ ــى ال تق ــرك، ح ــرة أرسع يف اتلح ــذه امل ــت ه ــا اكن ــن بريطاني ولك
للمفاجــأة كمــا حــدث يف اكتشــاف )الشـــريف احلســني( والعــرب التفاقيــة ) ســايكس  -  بيكــو ( الرسيــة 
مـــع فرنساوروســيا، فقامــت ىلع الفــور بإرســال أحــد رجــال املخابــرات املشــهورين باخلــداع )هوجــارت( إىل 
)الرشيــف احلســني(، إلقناعــه حبســن نواياهــا يف سياســتها جتــاه العــرب الــي ســبق أن وعدتــه بهــا يف حتقيــق 
ــود دون  ــن ايله ــة م ــواء جمموع ــن إي ــر م ــي أك ــح ال يع ــاء، وأن اتلرصي ــا واحللف ــني انتصاره ــتقاهلم ح اس
أن يصيبــوا العــرب بــأي رضر ، وذكــر )هوجــارت( أنــه ملــس مــن خــال حديثــه مــع )الشـــريف احلســني( 
ــن وراء  ــرب م ــا الع ــتفيد به ــن أن يس ــي يمك ــة ال ــع االقتصادي ــدًرا املناف ــود، مق ــاعدة ايله ــتعداده ملس اس

تعاونهــم مــع ايلهــود . 
ــتعمارية  ــاد االس ــة باألبع ــة اكفي ــن ىلع دراي ــم يك ــني( ل ــف احلس ــإن )الرشي ــك ف ــر كذل وإذا اكن األم
الصهيونيــة، ولــم يتعمــق يف حتليــل ودراســة خلفياتهــا، بــل جنــده بعــد مقابلــة )هوجــارت( أنــه حــرض أتباعــه 
يف مــرص، وأرســل إىل قواتــه بالشــام حيثهــم ىلع االســتمرار يف تأييــد بريطانيــا وحلفائهــا، وأن يثقــوا يف تعهداتهــا، 
كمــا يؤكــد ىلع أنــه تلــىق تأكيــدات بــأن : )وجــود ايلهــود يف فلســطني لــن يتعــارض مــع اســتقال العــرب يف 

هــذه ابلــاد(. 
ومــــا دل ىلع عــــدم فهــــم )الرشيــف احلســني( خلطـــورة املشــلكة، أنــه أوىص بنشـــر مقابلــة يف صحيفــة 
القبلــة انلاطقــة باســمه يف 22 فربايــر 1918م، يذكــر فيهــا الشــعب العــريب يف فلســطني )بــأن كتبــه املقدســة، 
وتقايلــده حتثــه ىلع التســامح والكــرم، كمــا حثهــم ىلع الرحيــب بايلهــود كأخــوة، وىلع اتلعــاون معهــم مــن 

أجــل الصالــح العــام(. 
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ــد  ــة وق ــة الربيطاني ــن احلكوم ــدر ع ــق لك كام يص ــاد ىلع تصدي ــد اعت ــني( ق ــريف احلس ــر أن )الشـ غ
أدركــت حقيقــة املؤامــرة أغلــب األوســاط العربيــة الرســمية والشــعبية وقامــت بتقديــم الوثائــق الــي توضــح 

ــرب . ــه وىلع الع ــا علي ــر بريطاني تآم

موقف عرب الشام : 
أمــا زعمــاء الشــام املوجــودون يف مــرص، فإنهــم – بعــد أن علمــوا بترصيــح بلفــور وتــم نــرش نصــه – عقــدوا 
مؤتمــًرا موســًعا حــره عــدد كبــر منهــم، واســتقر رأيهــم يف انلهايــة ىلع إرســال برقيــة مــع احتجــاج شــديد 
اللهجــة إىل احلكومــة الربيطانيــة، يف شــخص اللــورد بلفــور يــوم 14 مــن شــهر نوفمــرب 1917م، موقعــة مــن 

حــواىل )600( شــخص جــاء فيهــا : 
)باإلشــارة إىل ترصحيكــم املنشــور مؤخــًرا، واملوجــه إىل اللــورد )روتشــيدل( خبصــوص ايلهــود يف فلســطني، 
ــب يف  ــة القل ــام، ويه بمثاب ــاد الش ــن ب ــوي م ــزء حي ــطني ج ــة ويه أن فلس ــة هام ــم إىل حقيق ــت نظرك نلف

ــا(. ــيًا وال اجتماعيً ــا سياس ــل فصله ــم، وال نقب اجلس
وقــد رد )مــارك ســايكس( ىلع تلــك الربقيــة، باملزيــد مــن عبــارات املجاملــة الــي ختــي وراءهــا ادلجــل 

وانلفــاق واملراوغــة، مســتغًا الوضــع العــريب الســيئ يف ذلــك احلــني . 
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أسئلة تطبيقية على الفصل الرابع

س1 : ارشح املوقــف اذلي اكنــت عليــه ادلولــة العثمانيــة أثنــاء اتلوســع االســتعماري االورويب خــال انلصــف 
اثلــاين مــن القــرن 19 وبدايــة القــرن 20 ؟

س2 : ما املقصود بامسألة الرشقية ؟ 

س3 : مايه أهم أسباب إشتداد ظاهرة اتلوسع اإلستعماري احلديث   .

س4 : استخدم املستعمرون ادلين ستاراً تلحقيق أهدافهم اتلوسعية االستعمارية . وضح ذلك .

س5 : أكتب مذكرات تارخيية عن :
أ - وعد بلفور .  

ب - مراسات احلسني – مكماهون .

ــة ...  ــة العثماني ــاك ادلول ــض أم ــل ىلع تقوي ــية تعم ــة والفرنس ــتعمارية الربيطاني ــح االس ــت املصال س6 : اكن
ــا. ــارة تارخييً ــذه العب ــش ه ناق

س7: ما أثر صدى وعد بلفور ىلع العرب ؟

س8: ما يه ادلول الي شاركت يف احلرب العاملية األوىل ؟
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س9 : ملاذا انهارت ادلولة العثمانية يف احلرب العاملية األوىل ؟

س10 : كيف ترصف )الرشيف احلسني( عندما علم بوعد بلفور ؟

س11 : كيف تم تقسيم الشام والعراق بني بريطانيا وفرنسا حسب اتفاقية )سايكس –بيكو(، الرسية ؟

س12: ملــاذا اتصــل الربيطانيــون بـــ )الرشيــف احلســني( دون غــره مــن حــاكم شــبه اجلزيــرة العربيــة ؟ ومــا 
انلتائــج املرتبــة عــن تلــك االتصــاالت ؟

س13 :إختلف رد الفعل العريب حول حركة الرشيف احلسني مابني مؤيد و معارض . ناقش ذلك ؟
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الفصـل اخلـامـس   

التطورات الدولية بعد الحرب 
العالمية األولى وأثرها على 

الوطن العربي
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:  يف أوروبا :
ً

أوال

1 - أوروبا يف فرتة ما بني احلربني العامليتني األوىل واثلانية )1918 ـ 1939م( :
بالرغــم مــن أن فــرة مــا بــني احلربــني اكنــت قصــرة نســبيًا مــن الزمــن إال أنهــا اكنــت حافلــة باألحــداث 
اهلامــة، فلــم يــدم الســلم يف أوروبــا طويــًا بعــد احلــرب العامليــة األوىل، فقــد أحدثــت نتائــج هــذه احلــرب 
ــا مثــل : اتلغيــر يف حــدود أملانيــا وفقدهــا ملســتعمراتها وجــزء كبــر مــن  الكثرمــن اتلغــرات يف دول أوروب

أراضيهــا وفــرض عليهــا دفــع تعويضــات للحلفــاء.
تزامــن مــع هــذه الفــرة أيًضــا ظهــور مــا يعــرف باألنظمــة الشــمويلة مثــل ظهــور الشــيوعية يف روســيا مــع 
ثــورة أكتوبــر 1917م )*(ويلع أثرهــا انســحبت روســيا مــن احلــرب العامليــة األوىل، كمــا تــم اتلوقيــع يلع معاهــدة 
)فرســاي( 1919م وقيــام عصبــة األمــم اعم 1920م. كذلــك ظهــور الفاشــية يف إيطايلــا 1922م )*( وانلازيــة يف 

أملانيــا 1933م )*(واحلكــم الشــمويل يف إســبانيا حتــت زاعمــة فرانسيســكو فرانكــو  .
كمــا واجهــت عــدة امرباطوريــات مثــل بريطانيــا وفرنســا أوضــااًع صعبــة ختــص مســتعمراتها ، حيــث اكنت 
انلظــرة حــول احلركــة االســتعمارية وانلفــود االمربيــايل يف أوروبــا ســلبية، واكتســبت حــراكت االســتقال يف 
اهلنــد الربيطانيــة واهلنــد الصينيــة ومناطــق أخــري مــن العالــم زمًخــا كبــًرا ، كمــا تفككــت كًا مــن ادلولــة 
العثمانيــة وامرباطوريــة انلمســا واملجــر وأملانيــا وأعيــد توزيــع ممتلاكتهــم بــني احللفــاء، وانفصــل اجلــزء الغــريب 
مــن اإلمرباطوريــة الروســية املكــون مــن اســتونيا والتفيــا وتلوانيــا وبونلــدا وأصبحــت بذلــك دول مســتقلة ، 

بينمــا اختــارت مودلافيــا الوحــدة مــع رومانيــا .
ــا،  ــا وأذربيجــان وجورجي ــا وأرميني تمكــن الشــيوعيون يف روســيا مــن إاعدة الســيطرة ىلع لك مــن أوكراني

وقســمت ايرنلــدا إىل ايرنلــدا الشــمايلة الــي تتبــع بريطانيــا بينمــا اجلــزء األكــرب منهــا ظــل مســتقًا.
أما يف الوطن العريب فقد حصلت مرص والعراق ىلع استقاهلما.

وبالرغــم مــن أن هــذه الفــرة شــهدت فيهــا عــدة دول بعــض انلمــو االقتصــادي واتلقــي، وظهــرت اجتاهات 
ــل  ــبق هل مثي ــم يس ــي ل ــاد اقتصــادي اعل ــك كس ــب ذل ــن أعق ــدة، لك ــة جدي ــة واجتماعي ــدااعت ثقافي واب

وأحلــق أرضاًرا كبــرة بأكــرب اقتصــادات العالــم.
لقــد أدت الطموحــات اإلقليميــة ايلابانيــة واألملانيــة واإليطايلــة والســوفيتية يف هــذه الفــرة ايل توســع تلــك 
اإلمرباطوريــات ممــا مهــد الطريــق إىل احلــرب الاحقــة. ويعتــرب الغــزو األملــاين والســوفييي ىلع بونلــدا يف شــهر 

ســبتمرب 1939م بدايــة احلــرب العامليــة اثلانيــة ونهايــة فــرة مــا بــني احلربني .

التطورات الدولية بعد احلرب العاملية 
األوىل وأثرها على الوطن العربي
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ــل  ــر ش ــة األوىل تغ ــرب العاملي ــة احل ــد نهاي ــا 1922ـ 1945 : بع ــايش يف إيطايل ــام الف )*(  انلظ

احلكــم يف إيطايلــا نتيجــة لإلخفاقــات الــي مــرت بهــا إيطايلــا يف جمــال السياســة اخلارجيــة وادلاخليــة، 

حيــث شــعر اإليطايلــون خبيبــة األمــل ممــا جيــري ىلع الســاحة ادلاخليــة، وإزاء هــذا الوضــع املتــأزم بــدت 

احلركــة الفاشــية يف الظهــور ىلع الســاحة السياســية.

رشع )موســو يلــين( يف تكويــن احلــزب الفاشســي منــذ اعم 1919 م حيــث اكن يف ابلدايــة حيظــى 

بشــعبية كبــرة وأخــذت احلركــة الفاشــية تنمــو وتتطــور شــيًئا فشــيًئا إىل أن تمكــن )موســو يلــين( مــن 

االســتيالء ىلع الســلطة يف 30 أكتوبــر 1922م ومنــذ ذلــك اتلاريــخ بــدأت الســلطة العليــا يف يــده واكن 

االعــزاز بالقوميــة وتمجيدهــا أحــد األســباب الرئيســية )ملوســو يلــين( فقــد عمــد يف سياســته اخلارجيــة 

إىل وســائل العنــف واتلهديــد وقــام بشــن حــرب إبــادة ضــد املواطنــني يف يلبيــا ابتــداًء مــن اعم 1922م .

وبقيــام احلــرب العامليــة اثلانيــة ومشــاركة إيطايلــا يف احلــرب إىل جانــب أملانيــا وايلابــان، وخســارة 

هــذه ادلول احلــرب وخــروج إيطايلــا مهزومــة انتــى )موســو يلــين( بمقتلــه يف ابريــل 1945م وانتــى 

معــه احلــزب الفاشيســي يف إيطايلــا.

)*(     قامــت اثلــورة الشــيوعية ابللشــفية كــرد فعــل ىلع األوضــاع ادلاخليــة الــي 

اكنــت تعيشــها روســيا بعــد احلــرب العامليــة االويل حيــث وقعــت املظاهــرات يف بعــض 

املــدن الروســية تطالــب بتغيــر انلظــام نتيجــة حلــاالت اتلذمــر الــي شــهدتها ابلــالد. 

ورساعن مــا ســيطرت عنــارص اثلــورة مــن الشــيوعيني والعمــال ىلع العاصمــة، ويف نوفمــر 

1917م تشــلت حكومــة مؤقتــه شــلها ابلالشــفة وأعلنــت خــروج روســيا مــن احلــرب 

ــه  ــس بموجب ــع 1918 م تأس ــتورا يف ربي ــوفييت دس ــدر الس ــا أص ــة االويل. كم العاملي

ــة، ويف  ــه قومي ــكو اعصم ــون موس ــرر أن تك ــا تق ــوفييي، كم ــاد الس ــات االحت مجهوري

ــه بالرصــاص. نفــس العــام اعــدام القيــرص وارست
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ــد  ــا بع ــت بأملاني ــي أمل ــددة ال ــات املتع ــة لالزم ــا 1933ـ 1945 : نتيج ــازي يف أملاني ــزب انل )*( احل

ــة، وإىل  ــا العاملي ــم وإاعدة بالدهــم إىل ماكنته ــان إىل اســتعادة وحدته ــع األمل ــة األوىل، تطل احلــرب العاملي

ــه  ــر( وحزب ــور )هتل ــق لظه ــدت الطري ــة مه ــباب جمتمع ــذه األس ــاي(، ه ــدة )فرس ــن معاه ــا م ختليصه

ــة. ــة وادلويل ــة األملاني ــرسح السياس ــازي ىلع م انل

تعتــر الرؤيــة انلازيــة الــي وضعهــا )هتلــر( واحــدة مــن أهــم أســس نظريــات احلكــم ادلكتاتــوري 

الــي ظهــرت يف القــرن العرشيــن وممــا يلفــت انلظــر يف شــخصية )هتلــر( الكريــاء والطمــوح اجلنــوين 

وإرادة القــوة، واكن يــرى أن األملــان هــم ســادة اجلنــس البــرشي، وان العنــرص اآلري هــو اذلي جيــب أن 

يســود العالــم.

 أصبــح )هتلــر( يف اثلــاين مــن أغســطس 1934 م رجــل ادلولــة األول وســاد يف عهــده نظام عنصـــري 

متطــرف، كمــا تطلــع إىل اتلوســع يف أوروبــا، ورفــض مقــررات مؤتمــر فرســاي وقــام بضــم أجــزاء مــن 

روســيا، واكن غــزو أملانيــا بلونلــدا اعم 1939م بدايــة لنشــوب احلــرب العامليــة اثلانيــة .

وبقيــام احلــرب العامليــة اثلانيــة وخســارة أملانيــا انتــى )هتلــر( بانتحــاره يف ابريــل 1945م وانتــى 

معــه احلــزب انلــازي.
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أوروبا بعد احلرب العاملية  األوىل 
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احلــرب العامليــة اثلانيــة يه احلــرب األوســع يف اتلاريــخ املعــارص شــاركت فيهــا الغابليــة العظــي مــن دول 
العالــم، بــدأت يف شــهر ســبتمرب مــن اعم 1939م وانتهــت يف اثلــاين مــن شــهر ســبتمرب اعم 1945م.

ــدة  ــات املتح ــاء: الوالي ــم دول احللف ــة األوىل وتض ــني، املجموع ــني متصارعت ــني جمموعت ــرب ب ــرت احل ج
ــوفييي. ــاد الس ــا، االحت ــا( فرنس ــدة )بريطاني ــة املتح ــة، اململك األمريكي

املجموعة اثلانية وتضم دول املحور: أملانيا، إيطايلا، ايلابان. 
 أمــا أســبابها فيكمــن تقســيمها إىل أســباب غــر مبــارشة وأســباب مبــارشة تمثلــت األســباب غــر املبــارشة 
يف فــرض معاهــدة )فرســاي( 1919م عقــب نهايــة احلــرب العامليــة األوىل، وأثار األزمــة االقتصاديــة اعم 1929م 

ىلع أوروبــا، وتأســيس أنظمــة دكتاتوريــة بإيطايلــا )موســو يلــي( وايلابــان )كنيــوو(، وأملانيــا )هتلــر( .
اكن خلــرق )هتلــر( معاهــدة )فرســاي( وتشــكيله للحلــف اثلــايث مــع ايلابــان وإيطايلــا، وكذلــك انســحاب 
ــا(  ــة )اثيوبي ــا يف احلبش ــع إيطايل ــني، وتوس ــان يف الص ــع ايلاب ــة إىل توس ــم، إضاف ــة األم ــن عصب ــور م دول املح

وأملانيــا يف الســار وانلمســا وتشيكوســلوفاكيا وهنغاريــا )املجــر( مــن األســباب الــي مهــدت لقيــام احلــرب.
ــتعماري  ــاهل االس ــيع جم ــدف توس ــدا به ــر( بلونل ــاح )هتل ــن يف اجتي ــرب فيكم ــارش للح ــبب املب ــا الس أم
واســرجاع مينــاء )دانزتيــك( واتلصــدي للشــيوعية الســوفيتية، ومواجهــة اتلحالــف الفرنــي ـ الســوفييي .

وبالرغم من أن احلرب نشبت يف أوروبا إاَل أن جزًءا من أحداثها جرى ىلع أرايض الوطن العريب.
لقــد قامــت بريطانيــا والواليــات املتحــدة بعمــل مشــرك لغــزو شــمال إفريقيــا حيــث تــم تعيــني )برنــارد 
مونتجومــري( قائــد للجيــش اثلامــن الربيطــاين ، وقــد بــدأ )مونتجومــري( يف اثلالــث والعرشيــن مــن شــهر 
أكتوبــر اعم 1942م يف اخــراق خطــوط ادلفــاع األملانيــة وأحبــط اهلجــوم اذلي قــاده )رومــل( القائــد األملــاين 
ــري(  ــل )مونتجوم ــام دخ ــس الع ــن نف ــرب م ــهر نوفم ــهرة ، ويف ش ــني الش ــة العلم ــا يف موقع ــمال إفريقي يف ش
طــربق الليبيــة وتابــع اكتســاح  القــوات األملانيــة جتــاه الغــرب ، ويف اعم 1943م دخلــت القــوات الربيطانيــة 
ــا إىل مــا وراء احلــدود الليبيــة ـ اتلونســية يف الوقــت نفســه نزلــت  طرابلــس الغــرب وانســحب )رومــل( غرًب
ــزول  ــا ىلع ن ــر واكن رد أملاني ــران واجلزائ ــرب ووه ــاء باملغ ــركة يف ادلار ابليض ــة مش ــة أمريكي ــوات بريطاني ق
احللفــاء يف شــمال إفريقيــا أن أرســلت قواتهــا إىل تونــس ، واكنــت قــوات املحــور حتتفــظ بمراكزهــا يف تونــس 

كآخــر معقــل هلــا .

احلرب العاملية الثانية وانعكاساتها على
 الوطن العربي )1939 ـ 1945م(
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مسري قوات احللفاء يف جزء من الوطن العربي
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ــور إىل التســليم  ــت( دول املح ــي )روزفل ــس األمريك ــر 1943م داع الرئي ــن يناي ــن م ــع والعرشي ويف الراب
دون قيــد أو رشط إال أن )هتلــر( واصــل القتــال ملــدة اعم آخــر حــى خــرست أملانيــا احلــرب وانتحــر )هتلــر( 

ــل 1945م. يف أبري
وهكذا نرى أن احلرب العاملية اثلانية قد اكتوى الوطن العريب بنارها.

لقد مرت احلرب بمرحلتني:
- يف املرحلة األوىل مالت فيها كفة االنتصار لصالح دول املحور بزاعمة أملانيا.

ــة إىل  ــات املتحــدة األمريكي ــة: فقــد انتهــت بانتصــار احللفــاء بعــد انضمــام الوالي ــة اثلاني -  أمــا املرحل
ــب فرنســا، واململكــة املتحــدة واالحتــاد الســوفييي. جان

ونتيجــة للتدخــل األمريكــي انلــووي تــم اســقطت  الواليــات املتحــدة االمريكيــة قنبلتــني نوويتــني ىلع 
ايلابــان األمــر اذلي غــر جمــرى احلــرب حيــث حتقــق انتصــار احللفــاء ىلع دول املحــور.

لقد خلفت هذه احلرب خسائر مادية وبرشية :
ــاك خســائر جســيمة ىلع مســتوى القتــى واجلــرىح يف صفــوف العســكريني  - ىلع املســتوي البشـــري: هن

ــني. واملدني
- ىلع املستوي االقتصادي: ارتفاع لكفة احلرب، خراب املدن، تراجع اإلنتاج االقتصادي.

ــك يف انتشــار املجاعــة والفقــر، وحصــول خلــل يف اهلــرم الســاكين،  ــل ذل - ىلع املســتوي االجتمــايع: يتمث
ــاىم. ــل وايلت ــني واالرام ــة إىل املعاق باإلضاف

ــا وذلــك بتوســع ادلول املنتــرصة يف  - ىلع املســتوي الســيايس: حصــول تغيــر يف اخلريطــة السياســية ألوروب
احلــرب ىلع ادلول املهزومــة، وتقســيم أملانيــا إىل أربــع مناطــق نفــوذ بــني دول احللفــاء.

وتــم تأســيس هيئــة األمــم املتحــدة ســنة 1945م بهــدف ضمــان الســلم العالــي، ودعــم اتلفــاوض بــني 
ادلول، وكذلــك احــرام حقــوق اإلنســان، كمــا تعــزز موقف احلــراكت املطابلة باالســتقال مــن ادلول املســتعمرة 

وحصــول عــدد مــن ادلول ىلع اســتقاهلا عقــب احلــرب العامليــة اثلانيــة ومــن بينهــا يلبيــا.
وبنهايــة احلــرب العامليــة اثلانيــة 1945م انتــى الوفــاق بــني الواليــات املتحــدة واالحتــاد الســوفييي، وظهــور 

مــا يعــرف باحلــرب ابلــاردة .

ــع  ــة الصــراع التــي ال يق ــاردة : يف تعريفهــا العــام هــي حال احلــرب الب

ــوء إىل املواجهــة املســلحة املباشــرة .  ــا اللج فيه

- ظهر هذا املصطلح أول مرة يف مارس 1947 م 
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ثانًيا - احلراكت الوطنية يف الوطن العريب :

ــة احلــرب العامليــة األوىل اعم 1918م، وقــع مــا تبــىق مــن ابلــاد العربيــة حتــت االحتــال األورويب،  بنهاي
ــوذ  ــق نف ــا إىل مناط ــمت أماكه ــا، وقس ــابقة عليه ــيادة الس ــة الس ــة صاحب ــة العثماني ــت ادلول ــد أن هزم بع

ــتعماري. ــود االس ــد الوج ــم ض ــرب كفاحه ــدا الع ــتعمارية، وب اس
وسوف نستعرض خال هذا الفصل كفاح الشعب العريب يف لك دولة ىلع حده: 

- احلراكت الوطنية يف بالد الشام : 

1 - احلركة الوطنية يف سوريا :
تنفيــداً إلجــراءات تقســيم انلفــوذ وفــق مــا نصــت عليــه إتفاقيــة ) ســايكس بيكــو ( تــم عقــد مؤتمــر 
اإلنتــداب ىف ســان ريمــو ىف يــوم 25 مــن شــهر ابريــل 1920م وقــد تقــرر فيــه تقســيم بــاد الشــام اىل ثاثــة 
أقســام يه ســوريا وبلنــان وفلســطني وعــدم جتزئــة العــراق وذلــك ليســهل تنفيــد مطامــع لك دولــة مــن ادلول 
اإلســتعمارية حيــث وضعــت ســوريا وبلنــان حتــت االنتــداب الفرنــى أمــا فلســطني والعــراق فقــد وضعتــا 
منفصلتــني حتــت اإلنتــداب الربيطــاىن  وىف يــوم 5 مايــو أضيفــت عبــارة إىل صــك اإلنتــداب تقــول بــأن ادلولــة 

املنتدبــة ىلع فلســطني تكــون ملزتمــة بتنفيــد وعــد بلفــور.
ــا  ــر إن فرنس ــرات غ ــات واملظاه ــه باإلحتجاج ــن رفض ــرب ع ــرشوع وع ــذا امل ــورى ه ــعب الس ــض الش رف
ــأن  ــق ب ــة ىف دمش ــة العربي ــس احلكوم ــني رئي ــف حس ــن الرشي ــل ب ــر فيص ــذرت األم ــده وأن ــبتت بتنفي تش
ــم ينتظــر اجلــرال غــورو ردا ىلع إنــذاره  يقبــل باإلنتــداب الفرنــى ىلع ســوريا وبلنــان دون قيــد وال رشط ،ل
اذلى وجهــه أىل األمــر فيصــل بــل أرسع بالعمــل ىلع حصــار دمشــق تمهيــداً إلحتاهلــا وهــو مــا دفــع املقاومــة 

 عــن دمشــق  . 
ً
الوطنيــة ىف ســوريا إىل التشــبث بالقتــال واتلضحيــة دفــااع

ىف يــوم 24 يويلــو 1920م اتلقــت القوتــان العربيــة والفرنســية ىف معركــة ميســلون وقــد إســتمات اجليــش 
العــرىب الســورى ىف املقاومــة وأستشــهد القائــد يوســف العظمــة )وزيــر ادلفــاع الســورى ىف حكومــة فيصــل 
بدمشــق (ضاربــاً املثــل األىلع ىف هــذه اتلضحيــة واجلهــاد وهــو يقــود املعركــة بنفســه واكنــت أهــم نتيجــة هلــذه 
املعركــة ســقوط دمشــق ىف أيــدي القــوات الفرنســية الــي احتلتهــا بالاكمــل وتــم تعيــني اجلــرال غــورو أثــر 

ذلــك مندوبــاً ســامياً لفرنســا ىلع ســوريا.

احلركات الوطنية يف الوطن العربي
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تقسيم االستعمار للوطن العربي

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



128

تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

واصلــت احلركــة الوطنيــة الســورية مقاومتهــا لإلحتــال الفرنــى حيــث أندلعــت اثلــورة الســورية الكــربى 
1925-1927م ىف منطقــة جبــل العــرب وأمتــدت إىل اكفــة األراىض الســورية وجــزء مــن بلنــان واكنــت تهــدف 
ــم  ــة احلك ــاء مرحل ــاد وإنه ــتوراً للب ــع دس ــية تلض ــة تأسيس ــف مجعي ــوريا وتأيل ــتقال س ــراف بإس إىل اإلع

العســكري الفرنــى املبــارش . 
ــوات  ــم ىلع الق ــد هجماته ــوار إىل تصعي ــر اثل ــب فإضط ــذه املطال ــية ىلع ه ــلطات الفرنس ــق الس ــم تواف ل
ــرى  ــد )ه ــى اجلدي ــاىم الفرن ــوض الس ــدر املف ــورة أص ــا اثل ــي حققته ــارات ال ــة لإلنتص ــية ونتيج الفرنس
جونفيــل( قــراراً يقــى بإجــراء إنتخابــات ىف ســوريا وبلنــان مــن أجــل وضــع دســتور لــل مــن ادلوتلــني إالأن 
فرنســا لــم تنفــذ ذلــك وأســتمرت ىف ســن القوانــني الــي ختــدم مصاحلهــا ممــا أثــار موجــة مــن اإلحتجاجــات 

ضدهــا.
- معاهدة اعم 1936م : 

ــا  ــوريني بعدم ــني الس ــع الوطني ــاوض م ــية اتلف ــة الفرنس ــررت احلكوم ــة ق ــة الوطني ــتدت املعارض ــا أش مل
الحظــت أن اإلرضابــات واملظاهــرات الــى عمــت املــدن الســورية قــد شــلت احليــاة اإلقتصاديــة والسياســية 
ــاوض  ــس للتف ــفر إىل باري ــة للس ــة الوطني ــاء احلرك ــية زعم ــة الفرنس ــت احلكوم ــك دع ــر ذل ــاد وىلع إث ىف ابل
معهــا حــول األزمــة وبالفعــل إرحتــل وفــد ســوري بقيــادة هاشــم األتــايس للتفــاوض مــع احلكومــة الفرنســية 
ــود أرصت فرنســا مــن خاهلــا ىلع الســيطرة ىلع الشــؤون  ــاق ىلع عــدة بن ــم اإلتف ــم وت ــة األم وأعضــاء عصب
العســكرية الــى ختــص اجليــش الســوري وختــص أيضــا توزيــع قواتهــا ىف ســوريا حــى تتمكــن مــن اتلدخــل 

العســكرى وقــت تشــاء.
ــة  ــررت فرنســا فصــل مدين ــا ق رفــض املوظفــون الفرنســيون تســليم ســلطاتهم إىل احلكومــة الســورية كم
الاذقيــة ومنطقــة  جبــل العــرب عــن بقيــة ادلولــة وذللك قــررت احلركــة الوطنيــة مواصلــة الكفاح العســكري 

والســلى ىف آن واحــد.

 - قضية لواء االسكندرونة : 
خشــيت فرنســا مــن تدهــور موقفهــا يف بــاد الشــام بعــد تصاعــد اتلهديــد بنشــوب احلــرب العامليــة اثلانيــة، 
وخصوًصــا بعـــد أن اســتكملت أملانيــا بنـــاء قواتهــا العســكرية بقيــادة انلازيــني حتــت زاعمــــة )هتلر( خــال 
الفــرة مــا بــني اعيم )1933- 1939م(، ذللــك حاولــت إرضــاء تركيــا تلضمــن اتلحالــف معهــا أو جتعلهــا تقف 

موقــف احليــاد.
أثنــاء املفاوضــات الســورية الفرنســية ســنة 1937م، شــجعت فرنســا تركيــا ىلع قضيــة لــواء االســكندرونة 
جبعلــه كيــان مســتقل، إال أن تركيــا ادعــت أن أغلــب ســاكنه مــن األتــراك، ذللــك رفعــت تركيــا القضيــة إىل 
عصبــة األمــم بعــد أن تبادلــت املذكــرات مــع فرنســا، الــي أقــرت اتفــاق جنيــف ســــــــنة 1937م، واذلي 
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ــل  ــد واتلمثي ــد والربي ــا انلق ــدا قضاي ــا ع ــوريا، م ــن س ــتقًا ع ــكندرونة مس ــواء االس ــه ل ــح بموجب وأصب
ــواء إىل  ــرب يف الل ــيم الع ــه تقس ــرى بموجب ــات، ج ــون لانتخاب ــع قان ــراك وض ــة األت ــاريج، وإلظهارأكري اخل

ــييح. ــوي ومس ــي وعل س
وملــا أرســلت عصبــة األمــم جلنــة دويلــة إلجــراء االنتخابــات ســنة 1939م، يف اللــواء ســلكت فرنســا وتركيا 
ــا، حيــث أطلقــت انلــار ىلع بعــض أفــراد  ــا الوضــع لصالــح تركي ــر، وملــا فشـــلتا يف ذلــك جعلت ســبيل الزتوي
اللجنــة ادلويلــة فشــعروا باتلهديــد، ذللــك انســحبت اللجنــة معلنــة فشــلها يف تســير االنتخابــات، وىلع أثــر 
ذلــك دخلــت القــوات الركيــة إىل اللــواء، وأرشفــت احلكومــة الركيــة ىلع االنتخابـــات، وصنعـــت نتيجتهــا 
ــا  ــا نهائيً ــواء إىل تركي ــم ال ــد ض ــه فق ــا، وعلي ــدد )22( نائبً ــة ع ــة  الركي ــت لألقلي ــث أعط ــاء حي ــف تش كي
ــواء االســكندرونة جــزًءا  ــن أن ل ــم م ــطس 1939م، ىلع الرغ ــهر أغس ــة يف ش ــره( اثلاني ــة )أنق ــب اتفاقي بموج
أساســيًا مــن ســوريا، ومرتبًطــا بهــا ارتباًطــا عضوًيــا وتارخييًــا، وبذلــك خالفــت فرنســا صــك االنتــداب واذلي 

يقــول بــأن  ادلولــة املنتدبــة ال حيــق هلــا اتلنــازل ىلع أي جــزء مــن األرض املنتدبــة عليهــا.

 - سوريا أثناء وبعد احلرب العاملية اثلانية :
ىف شــهر ســبتمرب 1939م بــدأت احلــرب العامليــة اثلانيــة واكنــت فرنســا طرفــا رئيســيا فيهــا وأصبــح لزامــا 
ــل  ــو 1940م دخ ــهر يوني ــة وىف ش ــا اعم ــة واوروب ــا خاص ــع ىف فرنس ــا يق ــية بم ــتعمرات الفرنس ــر املس أن تتأث
ــم ىف  ــة هل ــية موايل ــة فرنس ــان حكوم ــل االمل ــس وش ــة باري ــده مدين ــقطت بي ــا وس ــاىن اىل فرنس ــش االمل اجلي
حــني شــلكت جمموعــة مــن الضبــاط الفرنســيني حكومــة فرنســا احلــرة ىف نلــدن بقيــادة اجلــرال دجيــول وىف 
اطــار رصاع الطرفيــني اعلنــت حكومــة فرنســا احلــرة انتهــاء االنتــداب اال ان الوعــد لــم ينفــذ وبــي معطــا 
فاندلعــت االضطرابــات العنيفــة وعقــد مؤتمــر باريــس اذلى حــره لك مــن ســوريا وبلنــان وفرنســا وبريطانيــا 
وتقــرر فيــه جــاء القــوات الفرنســية جــاء تامــا ىف يــوم 17 ابريــل 1946م واصبــح هــذا ايلــوم عيــدا وطنيــا 

ىف ســوريا.

2 -  احلركة الوطنية يف بلنان : 
مــرت بلنــان بنفــس املشــالك الــي مــرت بهــا ســوريا ىلع طريــق احلصــول ىلع االســتقال مــع بعــض الفــرق، 
ــدوا  ــن أب ــة، اذلي ــك واملوارن ــن الاكثويل ــة م ــف اللبناني ــض الطوائ ــا دلى بع ــي ترحيبً ــي ل ــداب الفرن فاالنت
ــة  ــات اثلقافي ــٍرا للعاق ــان، نظ ــي ىلع بلن ــداب الفرن ــول االنت ــن( يف حص ــج -كري ــة )كن ــام جلن ــم أم رغبته
الــي ترســخت منــذ ســنة 1860م، بــني هــؤالء وفرنســا، عندمــا جــاءت للتدخــل لصالــح املوارنــة والاكثويلــك 
وفــق مــا نــص عليــه حــق االمتيــازات اذلي منحتــه ادلولــة العثمانيــة لفرنســا، إضافــة إىل رغبــة فرنســا أصــًا 

لانتــداب ىلع ســوريا وبلنــان، ىلع اعتبارهــا مــن مناطــق نفوذهــا يف املنطقــة العربيــة. 
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ويف ســنة 1920م، عقــد اجتمــاع ضــم زعمــاء الطوائــف ادلينيــة يف بلنــان، طابلــوا خــاهل باتلعــاون واتلفاهم 
مــع ســوريا، فتهمتهــم ســلطات االنتــداب باخليانــة العظــى، وحكمــت ىلع بعضهــم بانلــي وىلع بعضهــم األخــر 

بالســجن .
وقــد عمــل املنــدوب الســايم الفرنــي )جــورو( ىلع زرع الفتنــة وإيقــاع الفرقــة بــني ســوريا وبلنــان، فأخــذ 
ــارص  ــت العن ــد أدرك ــنة 1926م، وق ــة س ــة اللبناني ــن اجلمهوري ــان، وأعل ــا إىل بلن ــوريا وضمه ــن س ــزاء م أج
اللبنانيــة حقيقــة املوقــف، فلــم تســتجيب هل ولــم تــرض ىلع ذلــك، واســتمرت جتاهــر باثلــورة ضــد االنتــداب 

الفرنــي وترصفاتــه .
ــي  ــدة ال ــر املعاه ــد كب ــبه إىل ح ــان، تش ــا وبلن ــني فرنس ــدة ب ــرشوع معاه ــع م ــنة 1936م، وض ــي س وفـ
عقــدت بــني فرنســا وســوريا، غــر أن الربملــان الفرنــي رفــض هــذه املعاهــدة، وقــد تطــورت األحــداث عنــد 
ــي ىلع  ــداب الفرن ــرو( االنت ــرال )اكت ــاء اجل ــا أدى إىل إلغ ــنة 1939م، مم ــة س ــة اثلاني ــرب العاملي ــوب احل نش
بلنــان يف يـــوم 26 مــن شــهر نوفمــرب 1941م، وتألفــت بعــد اعمــني حكومــة وطنيــة يف بلنــان، خيبــت أمــال 
الفرنســيني يف إماكنيـــة اســـتمرار نفوذهــم يف بلنــان، بعــد أن اكنــت تتوقــع اســتمرار ذلــك بســـبب العاقــات 
ادلينيــة واثلقافيــة معهــم، غــر أن اللبنانيــني تمســكوا بالقوميــة العربيــة، وعليــه فــإن حكومــة بلنــان ألغــت 
بعــض مــواد ادلســتور القديــم الــي تؤكــد الســـيادة الفرنســية، فاعتقلــت القــوات الفرنســـية أعضــاء احلكومــة 
اللبنانيــة وعطلــت ادلســتور أثنــاء احلــرب العامليــة اثلانيــة 1943م، واضطــر اجلــرال )اكتــرو( إىل العــدول عــن 
ــك جتــددت  ــة، ذلل ــة العربي ــة أجــزاء املنطق ــد اثلــورات إىل بقي ــد اشــتداد اثلــورة، وخــيش أن تمت ــه عن موقف
ــة ىلع األمــم املتحــدة يف أخــر  ــه، بعــد أن عرضــت القضي ــان وانســحبت القــوات الفرنســية من اثلــورة يف بلن

شــهر ســبتمرب ســنة 1946م، ونــال بذلــك بلنــان اســتقاهل اكمــًا.

3 -  احلركة الوطنية يف رشق األردن : 
ــد تبعــت  ــة، وق ــة العربي ــاء احلكــم العثمــاين للمنطق ــة دمشــق أثن ــة لوالي ــت أرايض رشق األردن تابع اكن
حكومــة )فيصــل بــن احلســني( يف دمشــق طيلــة فــرة وجودهــا بــني اعيم )1918-1920م(، وعندمــا أقــرت 
ــح رشق  ــر (ســان ريمــو)  يف إيطايلــا اعم 1920م، أصب ــداب يف مؤتم ــام االنت ــة االســتعمارية نظ ادلول األوروبي
األردن حتــت االنتــداب الربيطــاين، باعتبــاره جــزًءا مــن إقليــم فلســطني، وعندمــا ســقطت حكومــــــة األمــر 
)فيصــل( يف دمشــق اعم 1920م، وأخرجتــه الســلطات االستعمـــارية  الفرنســية مــن ســوريا، غضــب شقيقـــه 
 مهامجتهــم يف ســوريا، فقــد مجــع 

ً
األمــر )عبــد اهلل بــن الرشيــف احلســني(، وثــار هل ضــد الفرنســيني حمــاوال

حــوهل أكــر مــن )150( رجــًا، وحــاول ادلخــول إىل ســوريا، وأخــذ ينتقــد الفرنســيني، فعرضــت عليــه فرنســا :
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أ - اتلعهد هل بمنع دخول ايلهود إىل رشق األردن ىلع أن يتخى عن إرصاره ىلع مهامجة الفرنسيني .

ــة  ــاعدة مايل ــا مس ــة بريطاني ــدم حكوم ــاين، وتق ــداب الربيط ــت االنت ــًرا ىلع رشق األردن حت ــه أم ب - تعيين
ســنوية هل.

قبــل األمــر )عبــد اهلل( عــرض )ترششــل(، كمــا قبــل شــقيقه )فيصــل( يلكــون ملــاًك ىلع العــراق حتــت 
االنتــداب الربيطــاين مثلــه، وبذلــك أقــام اإلجنلــزي عرشــني لــألرسة اهلاشــمية يف رشق األردن والعــراق، وحتــت 
ــا  ــه كم ــيطر عليـ ــط وتس ــرشق األوس ــي يف ال ــاط فرن ــب أي نش ــا أن تراق ــتطاعت بريطاني ــم، واس وصايته

ــا يف سياســة الــرشق األوســط لكــه. ــؤدي دوًرا مهًم اســتطاعت أن ت
وقــد اهتــم األمــر )عبــد اهلل بــن الرشيــف احلســني( يف بــادئ األمــر بالقضيــة العربيــة، حيــث أولك إيلــه 
ــيط اذلي  ــه اكن الوس ــا أن ــة، كم ــارة مك ــة إلم ــؤون اخلارجي ــني( اإلرشاف ىلع إدارة الش ــف احلس وادله )الرشي
ــورة  ــني ثل ــد املتحمس ــن أش ــه اكن م ــداث أن ــجل هل األح ــون(، وتس ــع )مكماه ــاته م ــاح مراس ــاهم يف إجن س
العــرب ىلع تركيــا، ومــن اذليــن جيهــرون بادلعــوة ألجــل االحنيــاز اتلــام إىل احللفــاء يف احلــرب، واكن طموحــه يف 
 ىلع دولــة ســوريا الكــربى وليــس رشق األردن فحســب . وملــا علــم نشــطاء العــرب واملثقفــون 

ً
أن يكــون ملــاك

ومنتســبو احلركــة الوطنيــة باالتفــاق اذلي تــم بــني )ترششــل( واألمــر )عبــد هلل(، دعــوا إىل تســير املظاهــرات 
ادلاخليــة الكثيفــة يف مــدن الكــرك والطفيلــة وغرهــا مــن املناطــق، نتــج عنهــا  تأجيــل االعــراف الرســي 

باألمــر )عبــد اهلل( إذ اكن ضمــن رشوط االتفــاق أن تبــىق املنطقــة هادئــة .

أ - معاهدة سنة 1928م : 
تــم عقــد هــذه املعاهــدة بــني األمــر )عبــد اهلل( وبريطانيــا اعم 1928م، وقــد مكنــت املعاهــدة بريطانيا من 
إطــاق يدهــا يف الشــؤون اإلداريــة والسياســية، ونصــت ىلع حــق بريطانيــا يف إقامــة قواعــد عســكرية يف رشق 

األردن، ورشوط أخــرى تتعلــق بانلظــام اإلداري.
ــدوه يف  ــر اذلي عق ــة يف املؤتم ــوة املعارض ــت ق ــد جتل ــة، وق ــة قوي ــدة بمعارض ــذه املعاه ــون ه ــل األردني قاب
مدينــة عمــان، وطابلــوا فيــه بإســقاط املعاهــدة، إال أن األمــر )عبــد اهلل( ضغــط ىلع املعارضــة وســجن وعــذب 

أعضاءهــا، ممــا أضطــر كثــر منهــم إىل الفــرار إىل ســوريا وبلنــان، بعيــًدا عــن مناطــق انلفــوذ الربيطانيــة . 

ب - قيام اململكة األردنية اهلاشمية : 
أنشئـــت اجلامعــة العربيــة ســـنة 1945م، وانضمــت إيلهــا اململكــة األردنيــة ىلع أنهــا مملكــة مســتقلة، غــر 
ــاء  ــب إلغ ــك طل ــا، وذلل ــه بربيطاني ــبب عاقت ــد بس ــه انلق ــه إيلـ ــديد، إذ اكن يوج ــرج ش ــعر حب ــر ش أن األم
االنتــداب الربيطــاين فأجابتــه بريطانيــا ملــــــا أراد، وعقــدت معــه معاهــدة صداقــة وحتالــف يف سنـــــــــة
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1946م، اعرض العـــرب اعمــة واألردنيون خاصـــة وبشــدة هــذه املعاهدة فاضطــرت بريطانيا إىل تعديلـــها 
سـنة1948م، 

ــة  ــى )اململك ــتقلة تس ــة مس ــارة رشق األردن دول ــح إم ــت ىلع أن تصب ــرة نص ــا فق ــت إيله ــث أضيف حي
ــمية( . ــة اهلاش األردني

- احلركة الوطنية يف العراق :
تقدمــت القــوات اهلنديــة اإلجنلزييــة املرابطــة ىف إمــارة ابلحريــن عند نشــوب احلــرب العامليــة األوىل 1914م 
إلحتــال ابلــرصة ثــم أجتهــت إىل بغــداد فتصــدت هلــا القــوات الركيــة املتحالفــة مــع األملــان وأرغمتهــا ىلع 
اتلوقــف عنــد مدينــة الكــوت قــرب بغــداد وشــدد األملــان احلصــار ىلع القــوات الربيطانيــة حــى أستســلمت 
اعم 1916م، إنزعجــت بريطانيــا مــن هــذه اهلزيمــة فأرســلت إمــدادات بقيــادة اجلــرال )مــود( إلجــل إنقــاد 
املوقــف فنجــح ىف ذلــك وزحــف ىلع بغــداد وتــم هل ذلــك ىف فربايــر 1917م غــر أن األمــر أختلــف بعــد توقــف 
العمليــات العســكرية ضــد ادلولــة العثمانيــة ىف 30 نوفمــرب 1918م فقــد حرصــت بريطانيــا أن تكــون أرض 
الرافديــن مــن نصيبهــا بموجــب مؤتمــر اإلنتــداب ىف )ســان ريمــو( فاكنــت ردة فعــل الشــعب العــراىق ضــد 

االســتعمار الربيطــاىن قويــة تمثلــت ىف )ثــورة اعم 1920م( . 

- ثورة العرشين : 
ــراق ودارت  ــق الع ــة مناط ــا اىل بقي ــل أثره ــم انتق ــرات ث ــوض الف ــة ىف ح ــن العراقي ــورة العرشي ــدأت ث ب
ىلع أثرهــا عــدة معــارك بــني الربيطانيــني والعراقيــني وملــا يئســت بريطانيــا مــن إمخــاد اثلــورة نظــراً تلفاقــم 
ــى  ــرب وانت ــع الع ــلمياً م ــم س ــة اتلفاه ــدى أهمي ــتها إلدراك م ــر سياس ــرت إىل تغي ــراق اضط ــف ىف الع املوق
 ىلع العــراق 

ً
األمــر باإلتفــاق ىلع إنشــاء حكومــة وطنيــة وإختيــار األمــر فيصــل بــن الرشيــف احلســني ملــاك

ــن جملــس  ــرار ع ــداد مــرشوع ق ــم إع ــد ت ــا .وق ــف بينهم ــد معاهــدة حتال ــاوض لعق )1921-1933 م( واتلف
 ىف 

ً
الشــورى العــراىق ينــص ىلع تقديــم عــرش العــراق لألمــر فيصــل بــن الرشيــف احلســني واملنــاداة بــه ملــاك

ــطس 1921م. أغس
 عليهــم وأعتــربوا ذلــك خطــوة يف ســبيل اإلســتقال واكنــت بريطانيــا 

ً
فــرح العراقيــون بتتويــج فيصــل ملــاك

ترغــب يف إســتمرار ســيطرتها ىلع العــراق وحتقيــق أهدافهــا اإلســتعمارية مــن خــال عقــد معاهــدات ثنائيــة 
مــع امللــك فيصــل األول واكن مــن أهمهــا معاهــدة ســنة 1930م. 

قام انلاشطون من احلركة الوطنية واملثقفون بإنتفاضات اعرمة تعبراً عن رفضهم هلذه املعاهدة  بعدمـــا   
أيقنوا أن أمل الشعب العراىق ىف اإلستقال الاكمل لم تتحقق وأنما تم إستبدال الشل وبي املضمون اإلستعمارى 

كما هو فعملت احلكومة ىلع إستخدام العنف جبميع وسائله لقمع احلركة الوطنية .
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ىف يــوم 29 اكتوبــر 1936م حــدث أول إنقــاب عســكرى ىف تاريــخ املنطقــة العربيــة احلديــث وقــد حــدث 
ىف فــرة حكــم امللــك اغزى األول بــن فيصــل األول )1933ـ1939م( وقــاده الفريــق بكــر صــديق ــــ قائــد 
ــده ىف  ــل قائ ــث أغتي ــًا حي ــم يســتمر طوي ــة ىف اجليــش العــراىق ــــ غــر أن هــذا اإلنقــاب ل ــة اثلاني الفرق
أغســطس 1937 م وبــي العراقيــون متضاربــني ىف ظــل امللــك اغزى بــن فيصــل كمــا أســتمروا يكافحــون 
انلفــوذ الربيطــاىن اإلســتعمارى إىل أن لــي امللــك مرصعــه ىف حادث ســيارة بشــل اغمــض وأتضح أن الســلطات 
الربيطانيــة اكنــت هلــا يــد ىف احلــادث بســبب مواقــف امللــك اغزى الوطنيــة والقوميــة ذللــك عمــت املظاهــرات 
أرجــاء العــراق واضطربــت احليــاة السياســية ىف العــراق وكــرت املنــازاعت بــني احلكومــة وزعمــاء األحــزاب 

السياســية .

ــني  ــاط العراقي ــن الضب ــة م ــجع جمموع ــر اذلى ش ــبتمرب 1939م األم ــة ىف س ــة اثلاني ــرب العاملي ــت احل قام
ىلع القيــام بثــورة ضــد انلظــام امللــى املتحالــف مــع بريطانيــا وقــد تزعمهــا الســياىس العــراىق )رشــيد اعىل 
الكيــاىن (ىف شــهر ابريــل 1941م يؤيــده جمموعــة مــن الضبــاط الوطنيــني فعملــت بريطانيــا ىلع شــن عــدوان 
ىلع العــراق تعرضــت فيــه بغــداد وعــدد مــن املــدن العراقيــة لغــارات جويــة مكثفــة مــن الطائــرات الربيطانيــة 
مــن أجــل إســقاط حكومــة اثلــورة والقبــض ىلع زعمائهــا وإاعدة احلكــم امللــى بــكل مؤسســاته وبالفعــل اعد 

الــويص ىلع العــرش ومعــه أراكن حكومتــه ىف شــهر يونيــو 1941م .

بــي الوضــع كمــا هــو عليــه مضطربــاً وىف حالــة مــد وجــزر بــني احلكومــة املدعومــة مــن بريطانيــا وبــني 
القــوى الوطنيــة املختلفــة حــى اعم 1958م عندمــا قامــت اثلــورة العراقيــة الكــربى وتــم إســقاط انلظــام امللى 

بكامــل مؤسســاته .

- احلراكت الوطنية يف شبه اجلزيرة العربية : 

1 -  احلركة الوطنية يف احلجاز  :

بــدأت احلركــة الوطنيـــة يف شـــبه اجلزيــرة العربيــة يف إقليــي احلجــاز وجنــد، بظهور األمــر )فيصــل بن تريك 
1865-1843م( واســتيائه ىلع إقليــم جنــد، بعــد عودتــه مــن منفــاه يف مــرص، وذلــك بمســاعدة أعوانــه هنــاك، 
وقــد ترتــب ىلع ذلــك أن اســتقرت األحــوال السياســية يف اإلقليــم، ونعمــت املنطقــة باألمــن والرخــاء، وخــال 
ذلــك نشــطت احلركــة الوهابيــة، ويه حركــة دينيــة مدعومــة سياســيًا مــن قبــل األمــراء الســعوديني، وانتــرش 
ــا حــى اإلحســاء  ــم عســر غرًب ــد مــن إقلي أثرهــا حيــث وصــل نفــوذ )آل ســعود( خــال هــذه الفــرة وامت
رشقًــا، كمــا أخضــع األمــر )فيصــل بــن تــريك( العديــد مــن أمــراء منطقــة اخلليــج العــريب رشق شــبه اجلزيــرة 

العربيــة، ولكــن هــذه اجلهــود لــم تســتمر طويــًا، حيــث حــدث االنقســام بــني أبنــاء )فيصــل( بعــد وفاتــه
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 )األمــر عبــد اهلل - األمــر ســعود( فتمكــن )ســعود( مــن الســيطرة ىلع مدينــة الريــاض، بينمــا ســيطر 
األمــر )عبــد اهلل( ىلع منطقــة اإلحســاء بمســاعدة وإىل العــراق العثمــاين )مدحــت باشــا(، اذلي أمــده بقــوات 

ومســاعدات أخــرى تمكنــه مــن بســط نفــوذه ىلع املنطقــة حتــت الســيادة العثمانيــة.
تــوىف األمــر )ســعود( ســنة 1874م بنجــد، وخلفــه يف زاعمــة )آل ســعود( شــقيقه األمــر )عبــد الرمحــن( 
ىلع إمــارة جنــد، ثــم جتــددت احلــرب األهليــة بــني األمــراء الســعوديني مــرة أخــرى، ممــا تســبب يف ضعــف 
قوتهــم، حيــث ســى لك منهــم تلوســيع نفــوذه ىلع حســاب اآلخريــن، فاســتغل األمــر )حممــد بــن عبــد اهلل 
آل الرشــيد( أمــر منطقــة حائــل هــذا الظــرف وهــذه الفتنــة انلاشــبة بــني )آل ســعود(، وتمكــن بمســاعدة 
ادلولــة العثمانيــة مــن اقتحــام إقليــم جنــد ودخــول مدينــة الريــاض والســيطرة عليهــا، منهيـًـا بذلــك مــا يعــرف 
يف تاريــخ املنطقــة بادلولــة الســعودية اثلانيــة، بعــد أن هاجــر األمــر )عبــد الرمحــن آل ســعود( مــع أوالده إىل 

الكويــت واســتقر يف ضيافــة )آل الصبــاح( .

األمر )عبد العزيز آل سـعود( ودوره يف إحياء ادلولة السعودية اثلاثلة :
أراد )ابــن الرشــيد( توســيع ملكــه بالســيطرة ىلع إمــارة الكويــت، فوقــف األمــر )عبــد الرمحــن آل ســعود( 
وابنــه )عبــد العزيــز( مــع أمــر الكويــت الشــيخ )مبــارك آل الصبــاح( ضــد )ابــن الرشــيد(، ويف نفــس الوقــت 
قــدم أمــر الكويــت ادلعــم الــازم ألمــراء )آل ســعود( مــن أجــل اســرداد أماكهــم الــي اســتوىل عليهــا 
)ابــن الرشــيد(، وبفضــل هــذه املســاعدات الكويتيــة تمكــن األمــر )عبــد الرمحــن( وجنلــه )عبــد العزيــز 
آل ســعود( مــن دخــول مدينــة الريــاض، غــر أن الشــيخ )مبــارك( أمــر الكويــت تعــرض للهزيمــة أمام)ابــن 
الرشــيد( واعد للكويــت، وملــا علــم األمــر )عبــد العزيــز آل ســعود( بهزيمــة الشــيخ )مبــارك(، تــرك الريــاض 
ــعود(  ــز آل س ــد العزي ــام )عب ــى ق ــت، ح ــوال يف الكوي ــتقرت األح ــا إن اس ــت، وم ــر إىل الكوي ــو اآلخ واعد ه

باإلعــداد الســرداد الريــاض وحتصينهــا حــى ال تتكــرر املأســاة مــرة أخــرى. 
واكنـــت  يلــًا،  دخلهــا  حيــث  باجتاههــا،  املســلحني  رجــاهل  مــن  كبـــر  عــدد  فـــي  فخــرج 
أمــراء قــدرة  يتوقــع  يكــن  ولــم  عنهــا،  ادلفــاع  يســتطع  لــم  اذلي  الرشــيد(  )البــن   مفاجــأة 
ــني  ــاون ب ــادل اتلع ــل تب ــوم، وبفض ــذا اهلج ــر ه ــاض، وىلع أث ــيطرة ىلع الري ــه والس ــعود( ىلع مهامجت )آل س
الطرفــني ضــد )ابــن الرشــيد( تمكــن األمــر )عبــد العزيــز( مــن حتصــني الريــاض الــي أصبحــت اعصمــة 

ــا بعــد( . ــة الســعودية فيم ــة الســعودية اثلاثلــة )اململكــة العربي ادلول

ملســاعدة عســكرية  محلــة  وأرســلت  ممالكهــا  إىل  جنــد  إاعدة  العثمانيــة  ادلولــة   حاولــت 
ــا ســنة 1906م،  )ابــن الرشــيد(، لكــن )عبــد العزيــز آل ســعود( هزمهمــا، ذللــك انســحب العثمانيــون نهائيً
وانفــرد األمــر )عبــد العزيــز بــن عبــد الرمحــن آل ســعود( حبكــم إقليــم جنــد، وقلــص إمــارة )آل الرشــيد( 
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ــني  ــام اإليطايل ــني أم ــة العثماني ــة هزيم ــز( فرص ــد العزي ــز )عب ــم انته ــط، ث ــل فق ــة حائ ــون يف منطق تلك
يف يلبيــا اعم 1912م، قبــل احلــرب العامليــة األوىل، ونشــوب حــرب ابللقــان ســنة 1913م، فقــام بغــزو إقليــم 
ــة لعجزهــا عــن  ــة العثماني ــج العــريب، وضمهمــا إىل دوتلــه الــي اعرفــت بهــا ادلول اإلحســاء ومنطقــة اخللي
مقاومتهــا حينــذاك، كمــا اعرفــت بـــ )عبــد العزيــز آل ســعود( وايلـًـا ىلع جنــد ومترصفًــا باإلحســاء، مــن أجــل 
أن تبــىق حتــت ســيادتها ولــو اكنــت أســمية، غــر أن الوضــع الســيايس باملنطقــة قــد تغــر بعــد قيــام احلــرب 

ــة األوىل 1914م. العاملي

2 - احلركة الوطنية يف ايلمن الشمايل : 

أ - ثورة ايلمن ىلع حكم األتراك : 
خضعــت ايلمــن للحكــم العثمـــاين كغـرهــا من ابلـــاد العربيــــة خــال القرن الســادس عــرش امليادي، 
وأمــام رضاوة املقاومــة الوطنيــة وطبيعــة ايلمــن اجلغرافيــة، اضطــر العثمانيــون إىل اإلجــاء عــن ايلمــن ســنة 
1645م، ثــم اعدوا إيلهــا ســنة 1872م وقــد حــدث نــزاع بــني إمــام ايلمــن يلع بــن املهــدي وأعدائــه ســـنة 
ــم  ــروج إىل األقايل ــر للخ ــام، فاضط ــردوا اإلم ــاء وط ــوا صنع ــن دخل ــني اذلي ــع العثماني ــوا م 1872م، فتعاون
ــار ســخط  الشــمايلةاجلبلية واالعتصــام بهــا، وقــد بــي العثمانيــون حيكمــون ايلمــن بالقــوة والعنــف، ممــا آث
ــون  ــا العثماني ــدي، بينم ــييع الزي ــب الش ــون املذه ــم يتبع ــن معظمه ــل ايلم ــة وأن أه ــة خاص ــل ايلمني القبائ
ــل  ــن( جتمعــت حــوهل القبائ ــد ادلي ــن حيــى محي ــام )املنصــور ب ــوىل اإلم ــا ت ــون املذهــب الســي، وعندم يتبع
ايلمنيــة، فقــام بمحاربــة العثمانيــني وحــارص مدينــة صنعــاء، غــر أن ادلولــة العثمانيــة فوتــت عليــه الفرصــة 
ودعمــت قواتهــا بايلمــن، حيــث أرســلت إيلــه قــوات عســكرية ضاربــة تمكنــت مــن قمــع اثلــورة الــي قــام 
ــت  ــني ونف ــوال املواطن ــادرت أم ــرى وص ــرق الق ــوات حب ــذه الق ــت ه ــم، إذ قام ــور( ضده ــام )املنص ــا اإلم به
ــا يف  ــل معتصًم ــور(، اذلي ظ ــام )املنص ــخص اإلم ــول إىل ش ــتطيع الوص ــم تس ــا ل ــر أنه ــاء، غ ــاء والفقه العلم
ــاد اثلــورة  ــن( احلكــم ســنة 1904م، ق ــد ادلي ــوىل اإلمــام )حيــى محي ــا ت ــة شــمال ايلمــن، ومل ــه اجلبلي معاقل
ضــد العثمانيــني وانــزتع منهــم احلصــون والقــاع املدافعــة عــن املــدن، فســقطت مــن أيديهــم مدينــة صنعــاء 
ســنة 1905م، ثــم جــاءت قــوات عثمانيــة اســردتها منــه مــرة أخــرى، وملــا شــعرت ادلولــة العثمانيــة بأنهــا ال 
تســتطيع االحتفــاظ بايلمــن حتــت ســيطرتها عرضــت الصلــح ىلع اإلمــام )حيــى(، ىلع أن حيتفــظ باألقايلــم الــي 

ــا ثــم عقــدت معــه صلــح آخــر يف ســنة 1911م . يســيطر عليهــا، ويعــني حاكًمـــا هلــا، فهــدأت اثلــورة مؤقتً
اعد العثمانيــون مــرة أخــرى إىل معاملــة أهــل ايلمــن بقســوة وعنــف شــديدين، فعمــل )حيــى( عندمــا شــعر 
بذلــك ىلع اســتنفار القبائــل، وحــارص بهــا صنعــاء واملــدن األخــرى وذلــك يف ســنة 1910م، ذللــك غــرت ادلولة 
العثمانيــة سياســتها جتــاه ايلمــن أثناء تويل مجاعــة االحتاد والريق الســـلطة يف تـــــركيا، بعـــــــد اإلطـاحـــــة 
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بالســلطان )عبــد احلميــد اثلــاين(، وقيــام احلــرب بــني تركيــا وايطايلــا يف يلبيــا، فاضطــرت ادلولــة العثمانيــة 
إىل عقــد صلــح مــع اإلمــام )حيــى( ســنة 1911م،  ظــل اإلمــام وادلولــة العثمانيــة خملصــني هلــذا الصلــح، حــى 
قيــام احلــرب العامليــة األوىل اعم 1914م، وانتهــاء احلكــم العثمــاين يف ايلمــن، فأصبــح اإلمــام يف مركــز حــرج 
لوجــود القــوات العثمانيــة املرابطــة يف بــاده، والقــوات الربيطانيــة مرابطــة جنوبــه يف عــدن جبــوار املحميــات 
ــا للعثمانيــني طــول مــدة احلــرب ومعاديًــا  اإلجنلزييــة املوجــودة جنــوب ايلمــن، ورغــم ذلــك بــي اإلمــام موايلً

للربيطانيــني وقــد اكن اإلمــام مقتنًعــا بهــذا املوقــف بســبب : 
أ - عداوتــه للربيطانيــني اذليــن اســتولوا ىلع املحميــات العربيــة ايلمنيــة اجلنوبيــة الــي اكن يعتربهــا اإلمــام 

جــزًءا ال يتجــزأ مــن ايلمــن.
ــك بــي  ــة، وبذل ــة العثماني ــة اخلاف ــداء األخــوة اإلســامية الــي تربــط الشــعب ايلمــي بدول ــة ن ب - تلبي
ــدن  ــة يف ع ــوات الربيطاني ــة الق ــا يف مهامج ــرك معه ــل واش ــة، ب ــوات العثماني ــع الق ــا م ــن متضامنً ايلم

ــة. ــئ ايلمني ــدن واملوان ــني ىلع امل ــداء الربيطاني ــا أدى إىل اعت ــا، مم ــة به ــات املحيط واملحمي
وقــد حتــررت ايلمــن مــن الســيطرة العثمانيــة بعــد أن ُهزمــت ادلولــة العثمانيــة يف احلــرب العامليــة األوىل، 

وخرجــت قواتهــم مــن ايلمــن اختيارًيــا .
ــد  ــاف ىلع حتدي ــأن اخل ــن بش ــع ايلم ــت م ــود، اصطدم ــة للوج ــعودية اثلاثل ــة الس ــرت ادلول ــا ظه وعندم
ــب  ــك نش ــم اعم 1930م، ذلل ــعوديون إىل ممتلاكته ــه الس ــد أن ضم ــر، بع ــم عس ــا بإقلي ــوذ بينهم ــق انلف مناط
ــة مــن أجــل الوســاطة فعقــدت بينهمــا معاهــدة الطائــف  ــال وانتــى األمــر بتدخــل بعــض ادلول العربي القت

ــنة 1934م. س

ب - العالقات ايلمنية الريطانية : 
ــق هل  ــم يب ــام ول ــر لإلم ــتقر األم ــة األوىل، اس ــرب العاملي ــب احل ــن عق ــن ايلم ــراك م ــحب األت ــد أن انس بع
ــا احلــدود،  ــني، خاصــة قضاي ــني الطرف ــزااعت ب ــك ال ــوب، فكــرت بســبب ذل ــة يف اجلن ــوات الربيطاني إال الق
حيــث امتنعــت ايلمــن عــن االعــراف باملحميــات الربيطانيــة الواقعــة يف اجلنــوب، وىلع الرغــم مــن املعاهــدة 
ــاءت  ــد س ــام، فق ــن اتل ــتقال ايلم ــا باس ــا بريطاني ــرت فيه ــي أق ــنة 1934م، وال ــان س ــا الطرف ــي عقده ال
العاقــات بينهمــا، وممــا زاد اتلوتــر يف العاقــات، اغرات الربيطانيــني ىلع مــدن ايلمــن والقــرى ايلمنيــة املتامخــة 
للجنــوب العــريب املحتــل، تــم اغتيــال اإلمــام )حيــى( ســنة 1948م، وخلفــه )عبــد اهلل( الوزيــر اذلي أعلــن عن 
نفســه إماًمــا، ثــم أطــاح بــه اإلمــام )أمحــد بــن حيــى( واســرد عــرش وادله، غــر أنــه أســاء كثــًرا إىل الشــعب 
ايلمــى حبكمــه للبــاد بطريقــة متخلفــة جــًدا، يف الوقــت اذلي تطــورت فيــه احليــاة السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة مــن حــوهل، بــل أخــذ يهاجــم السياســة االشــراكية الــي اعتمدتهــا اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة، 

فأعلنــت مصـــر انتهــاء االحتــاد اذلي اكن قائًمــا بينهــا وبــني ايلمــن منــذ شــهر مــارس اعم 1958م.
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3 - احلركة الوطنية يف ايلمن اجلنويب : 
اكن جنــوب ايلمــن مــن ضمــن املحميــات الربيطانيــة منــذ أن ســقطت مدينــة عــدن يف يدهــا شــهر ينايــر 
ســنة 1839م، وألجــل بســط بريطانيــا ســيطرتها ىلع اجلنوب العــريب ألهميتــه االســراتيجية، قســمته إىل كيانات 
سياســية مصطنعــة تلضمــن اســتمرار ســيطرتها عليــه، ولكــن مركــز بريطانيــا بــدأ يضعــف تدرجييًــا يف املنطقة 

ويــاىق مقاومــة عنيفــة وذلــك بســبب : 
أ - عدم اعراف ايلمن بالوجود الربيطاين يف هذه املنطقة.

ب - االنتفاضــة الوطنيــة يف عــدن اعم 1955م، وتصميــم أبنــاء اجلنــوب ىلع الكفــاح يف ســبيل االســتقال 
وإرصارهــم ىلع توحيــد مناطــق اجلنــوب.

عمــدت بريطانيــا إىل تكويــن احتــاد يضــم إمــارات اجلنــوب العــريب خدمــة ألغراضهــا ومحايــة ملصاحلهــا 
ــتعمارية . االس

ــي املــرشوع معارضــة  ــد ل ــوب العــريب(، وق ــارات اجلن ــام )احتــاد إم ــت يف اعم 1959م، مــرشوع قي فأعلن
شــديدة مــن شــعب اجلنــوب العــريب اذلي أخــذ يناضــل ويكافــح إلزالــة الوجــود االســتعماري، وحيقــق وحــدة 

املنطقــة وضمــان حــق الشــعب العــريب يف اجلنــوب يف تقريــر مصــره.
إزاء اشــتداد املقاومــة وإحســاس بريطانيــا بصعوبـــة اســتمرار وجودهــا، خاصــة بعــد انــدالع اثلــورة يف لك 
مناطــق اجلنــوب، وافقــت ىلع جــاء قواتهــا واســتقال ابلــاد يف نوفمــرب اعم 1967م، وقــد أعلــن عــن قيــام 
مجهوريـــة ايلمــن اجلنوبيــة الشــعبية، ويف شــهر نوفمــرب 1970م، أصبحــت ايلمــن اجلنوبية الشــعبية تعرف باســم 
ــن  ــيل ايلم ــم ممث ــاع ض ــد اجتم ــر اعم 1972م، عق ــهر أكتوب ــعبية( ويف ش ــة الش ــن ادليمقراطي ــة ايلم )مجهوري
ــرى يف  ــااعت أخ ــد اجتم ــم عق ــك ت ــرة، وكذل ــة بالقاه ــة ادلول العربي ــر جامع ــويب بمق ــن اجلن ــمايل وايلم الش
يلبيــا، وتــم االتفــاق ىلع أن يتوحــد القطــران يف دولــة واحــدة وأن يتــم ذلــك تدرجييًــا وقــد حتقــق هــذا األمــر 

وأصبــح ايلمــن دولــة واحــدة .

4 - احلركة الوطنية يف اخلليج العريب : 

أ- قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة :

حــرص ســاكن اإلمــارات ىلع رضورة تكويــن احتــاد جيمــع شــملهم، غــر أن االســتعمار الربيطــاين املــدرك 
ألهميــة هــذه املنطقــة االقتصاديــة واالســراتيجية تباطــأ يف االنســحاب، حــى يؤمــن مصاحلــه يف هــذه املنطقــة 
ــن،  ــة ابلحري ــج وخباص ــارات اخللي ــض إم ــلط ىلع بع ــة للتس ــاع اإليراني ــة إىل األطم ــذا باإلضاف ــة، ه احلساس
وكذلــك حرصــت اململكــة الســعودية ىلع إبعــاد انلفــوذ اإليــراين عــن اخلليــج، لك هذاأســفر عــن وضــع ســيايس 
خــاص يف املنطقــة، يف هــذا اجلــو الســيايس املعقــد ظهــرت فكــرة إنشــاء إحتـــــــاد إمــارات اخلليــج، املكونــة
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من إمارات ساحل عمان السبع ويه: )ديب -  أبوظي - رأس اخليمة -الشارقة - الفجرة - أم القوين - عجمان(.
غــر أن االتفــاق بــني حــاكم هــذه اإلمــارات قــد تعــر نظــًرا الختــاف وجهــات انلظــر فيمــا بينهــم ممــا أدى 

إىل تأخــر قيــام االحتــاد.
ــج العــريب يف اعم 1971م،  ــارات اخللي ــا االنســحاب مــن إم ــا عــن عزمه ــت بريطاني ويف اعم 1967م، أعلن
بســبب زيــادة املعارضــة لوجودهــا االســتعماري، وختفيًفــا نلفقاتهــا العســكرية، ويف أواخــر اعم 1971م، حصلــت 

اإلمــارات ىلع اســتقاهلا بإنهــاء معاهداتهــا مــع بريطانيــا .
ــم  ــة وإىل األم ــة ادلول العربي ــت إىل جامع ــدة، وانضم ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــام دول ــان قي ــم إع وت

ــدة. املتح

ب - استقالل ُعمان : 
ــر امليــادي، وبانتهــاء  ــذ أواخــر القــرن اتلاســع عشـ ســيطر اإلجنلــزي ســيطرة تامــة ىلع هــذه املنطقــة من

ــمني :  ــة إىل قس ــمت املنطق ــة األوىل انقس ــرب العاملي احل
1 - إمامة ُعمان يف املنطقة اجلبلية ادلاخلية.

2 - حكومة مسقط يف الساحل.
واكن لــل مــن هذيــن القســمني حكومــة صوريــة وحــدود وهميــة، واكنــت حكومــة مســقط تملــك الســاحل 

مــع بعــض األرايض ادلاخليــة يف بعــض اجلهــات، بينمــا ســيطر إمــام عمــان ىلع ادلاخــل.
حكــم الســلطان )ســعيد بــن تيمــور( مســقط، وقــد اســتمرت بريطانيــا يف اتلدخــل يف شــؤون إمامــة عمــان 

وخاصــة بعــد اكتشــاف انلفــط فيهــا، وقــد حتصلــت عمــان ىلع اســتقاهلا يف شــهر ســبتمرب اعم 1971م .

ج  - استقالل قطر : 
تــوىل الشــيخ )عبــد اهلل بــن قاســم آل ثــاين( حكــم إمــارة قطــر بــني اعيم 1913و 1949م، وأبــان حكمــه 
ــه يف شــهر نوفمــرب 1916م،  ــك أن ــة، وذل ــة الربيطاني فقــدت قطــر ســيادتها واســتقاهلا، ووقعــت حتــت احلماي

عقــدت معــه بريطانيــا معاهــدة ضمنــت بموجبهــا مصاحلهــا السياســية واالقتصاديــة والعســكرية. 
وبعــد وفاتــه تــوىل ابنــه الشــيخ )يلع( حكــم اإلمــارة حــى اعم 1960م، ثــم تنــازل لــودله الشــيخ )أمحــد(  
ويف شــهر أبريــل 1970م، وقــع الشــيخ )أمحــد بــن آل ثــاين( دســتور قطــر املؤقــت، وقــد ورد فيــه أن قطــر دولــة 

عربيــة مســتقلة وقــد أعلــن اســتقاهلا رســميًا يف أول شــهر ســبتمرب 1971م.
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د - استقالل ابلحرين :
اكنــت أرسة )آل خليفــة( يه الــي حتكــم ابلحريــن، وقد تمكنــت بريطانيــا اعم 1880م من عقــد اتفاقية مع 
الشــيخ )عيــى بــن خليفــة(، ضمنــت بموجبهــا الســيطرة اتلامــة ىلع ابلحريــن، فقــد تعهــد الشــيخ )عيــى( 
ــة(.  ــة الربيطاني ــر ادلول ــة غ ــة دول ــع أي ــوع م ــن أي ن ــدات م ــرام معاه ــات أو إب ــول يف مفاوض ــدم )ادلخ بع
ــم  ــع املقي ــن تتب ــة سياســية يف ابلحري ــم عقــدت سلســلة أخــرى مــن املعاهــدات أســفرت عــن إنشــاء واكل ث

الربيطــاين يف اخلليــج العــريب.
وملــا اكنــت إيــران تــدىع أن هلــا حقوقًــا يف ابلحريــن، فقــد رفعــت ادلول العربيــة األمــر إىل جملــس األمــن 
اذلي وافــق باإلمجــاع ىلع اســتقال ابلحريــن بعــد انســحاب القــوات الربيطانيــة، فاســتقلت ابلحريــن يف شــهر 

أغســطس اعم 1971م.

ه - استقالل الكويت اعم 1961م : 
عقــد الشــيخ )مبــارك آل الصبــاح( يف شــهر ينايــر 1899م، معاهــدة احلمايــة الكويتيــة الربيطانيــة، ويه ىلع 
نمــط املعاهــدات الــي عقدتهــا بريطانيــا مــع إمــارات ومشــيخات اخلليــج واجلنــوب العــريب، وأخــذت بريطانيا 
ــاز  ــة امتي ــط الربيطاني ــر( رشاكت انلف ــد اجلاب ــيخ )أمح ــح الش ــد من ــارة، وق ــا يف اإلم ــع نفوذه ــك توس ــد ذل بع
ــاىض  ــي اكن يتق ــة ال ــم اخلاص ــت املحاك ــت، ويف اعم 1960م، ألغ ــط يف الكوي ــن انلف ــث ع ــب وابلح اتلنقي
ــدأت  ــا ب ــة يف اعم 1961م، كم ــا الوطني ــت ُعملته ــدرت الكوي ــب، وأص ــون واألجان ــا الربيطاني ــا الراعي أمامه
تمــارس بعــض حقوقهــا يف اتلمثيــل اخلــاريج، ويف شــهر يونيــو 1961م أعلــن اســتقال دولــة الكويــت وألغيــت 
مجيــع املعاهــدات الســابقة بينهــا وبــني بريطانيــا وأخــذت ابلــاد تســر خبطــى واســعة حنــو العمــران واتلقــدم.
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- احلراكت الوطنية ضد االستعمار األورويب يف شمال أفريقيا :

تطــور الكفــاح بانتهــاء احلــرب العامليــة األوىل )1914-1918م(، حيــث تطلعــت ادلول األوروبيــة )بريطانيــا 
– فرنســا - ايطايلــا( إىل تعميــق نفوذهــا يف ابلــاد العربيــة الواقعــة ىلع الســاحل اإلفريــي الشــمايل، مــن املحيــط 
األطلســـي حــى ابلحــر األمحــر وقنــاة الســويس، وقد حتركــت هــذه ادلول يف أزمنــة متقاربــة، وأكدت الســيطرة 
عليهــا مــن اجلزائــر وتونــس ومــرص ويلبـــيا ثــم املغــرب، ومنــذ أن انتهـــت احلــرب العامليــة األوىل، بـــدأ العرب 
يبذلــون اجلهــود املضنيــة الســرداد حريتهــم واســتقاهلم، وقــد تشــابهت ظــروف األمــة العربيـــة يف كفاحهــا يف 
مراحلهــا األوىل، وذلــك ببدايــة اثلــورة وعقــب انتهــاء احلــرب العامليــة األوىل، وتكثــف جهــود احللفــاء، وجنــح 
بعــض العــرب يف احلصــول ىلع االســتقال وجتــددت احلــراكت اتلحرريــة قبــل احلــرب العامليــة اثلانيــة، وازدادت 
عنًفــا حــى اســتكمل بقيــة العــرب اســتقاهلم، واعضــد مــن اســتكمل منهــم االســتقال بقيــة ادلول يف ســبيل 

. يرها حتر

1 -  احلركة الوطنية يف مرص : 
مــن املعــروف ان مــرص وقعــت حتــت انلفــوذ االســتعماري وأنهــا اكنــت حمــل رصاع دويل ممــا جعلهــا تعــاين 
ــا  ــة موقعه ــا ألهمي ــيطرة عليه ــا والس ــدف إضعافه ــك به ــة وذل ــية واالقتصادي ــات السياس ــن األزم ــلة م سلس
خاصــة بعــد افتتــاح قنــاة الســويس وأصبــح اتلدخــل يف شــؤونها ادلاخليــة ســافًرا مــن قبــل بريطانيــا ممــا دفــع 
الشــعب إىل اثلــورة وقــد تزعــم حركــة املقاومــة أحــد الضبــاط املرصيــني وهــو الضابــط )أمحــد عــرايب( اذلي قاد 
اثلــورة واســقط احلكومــة املوايلــة لإلجنلــزي وحــاول أن يضغــط ىلع )اخلديــوي توفيــق( تلعيــني حكومةوطنيــة 
ولكــن اإلجنلــزي تدخلــوا ملنــع ذلــك، وقصفــوا اإلســكندرية مســتغلني االضطرابــات الــي حصلــت باملدينــة 
واتهمــوا )أمحــد عــرايب( بالعمــل ضدهــم عندمــا قــام برميــم بعــض القــاع واحلصــون وتمكنــوا بعــد تدبــر 
ــك أحكــم اإلجنلــزي  ــه إىل خــارج مــرص ويعــد ذل ــه يف معركــة اتلــل الكبــر ونفي مؤامــرة ضــده مــن هزيمت
قبضتهــم ىلع مصـــر وســيطروا ىلع اقتصــاد ابلــاد مــن خــال الســيطرة ىلع قنــاة  الســويس وتعيــني مستشــاًرا 
مايلـًـا إجنلــزيي بهــدف ختصيــص نصــف مزيانيــة مــرص لســداد أقســاط ادليــون املرصيــة للحكومــة الربيطانيــة، 
ــم يشــجعوا اتلعليــم واهملــوه فيمــا اكنــت اللغــة  وقــد حاربــوا الصناعــة إال إذا اكنــت ضمــن اســتثماراتهم ول

اإلجنلزييــة يه اللغــة الرســمية باملــدارس اثلانويــة وشــجعوا املــدارس األجنبيــة .

حادثة ُدنشواي :
وقعت هذه احلادثة يف قرية ُدنشواي الي تقع يف حمافظة املنوفية حيث وقع صدام بني األهايل وعدد من الضباط 

اإلجنلزي اكنوا يف رحلة صيد ىلع أثر إصابة امرأة من القرية برصاصة من بندقية أحد هؤالء الضباط وهو يصطاد، 
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وتطــور األمــر إىل مواجهــة بــني األهــايل والضبــاط اإلجنلــزي وســقط القتــى مــن الطرفــني، وىلع أثــر ذلــك تــم 
شــنق أربعــة مــن األهــايل وجــدل ثمانيــة بقســوة ووحشــية . ودون حماكمــة وهــاج الــرأي العــام اعراًضــا وأبــدى 
ســخطه ىلع تمــادي االحتــال اإلجنلــزيي اذلي بــدأت مســاوئه تظهــر للعالــم خاصــة بعــد نــرش الزعيــم الوطــي 
)مصطــى اكمــل( تفاصيــل احلادثــة يف الصحــف الفرنســية وقــد اكن ذللــك أثــر كبــر يف نفــوس األوروبيــني 
وركــز )مصطــى اكمــل( يف مطابلــه ىلع املطابلــة باجلــاء وادلســتور وأثــرت خطبــه ومقاالتــه احلماســية الوطنيــة 
ىلع الــرأي العــام ادلاخــيل واكن قــد أســس يف مــرص جريــدة اللــواء تلكــون لســان احلركــة الوطنيــة، وقــاد محات 
ــة  ــت جلن ــه تكون ــة وبفضل ــة مرصي ــدارس وداع إىل إنشــاء أول جامع ــح امل ــال فت ــن خ ــم م ــجيع اتلعلي لتش
تأســيس اجلامعــة 1907م كمــا قــام بتأســيس حــزب باســم احلــزب الوطــي يف اعم 1907م باإلســكندرية واكن 
أول حــزب يتأســس يف مصـــر واملــرشق العــريب لكــن املــرض لــم يمهــل )مصطــى اكمــل( كثــًرا فتــوىف يف اعم 

1908م وخلفــه يف رئاســة احلــزب الوطــي )حممــد فريــد( . 

 احلركة الوطنية بعد احلرب العاملية األوىل : 

 ومــع انــدالع احلــرب العامليــة األوىل 1914م زاد الضغــط ىلع احلركــة الوطنيــة وأعلنــت بريطانيــا 
ــر  ــاد مؤتم ــاء انعق ــرب وأثن ــاء احل ــد انته ــر وبعي ــتبدت باألم ــة واس ــاكم العرفي ــر واألح ــة ىلع مصـ احلماي
بانلظــر  واملطابلــة  املؤتمــر  يف  للمشــاركة  وفــًدا  إرســال  املــرصي  الشــعب  قــرر  باريــس  يف  الصلــح 
ومــن  زغلــول(  )ســعد  برئاســة  الوطنيــة  احلركــة  رجــال  خــرة  مــن  الوفــد  وتكــون  قضيتهــم  يف 
الســفر مــن  منعتهــم  الربيطانيــة  احلكومــة  لكــن  فهــي(  وعبدالعزيــز  الشــعراوي  )يلع   أعضائــه 
ممــا زاد مــن حــدة الغضــب ونظمــت العرائــض لاعــراض ىلع قــرار منع الســفر ووقــع عليهــا آالف املصـــريني 
فحاولــت بريطانيــا القضــاء ىلع احلركــة وقامــت بنــي الزعمــاء الوطنيــني وىلع رأســهم )ســعد زغلــول( ممــا آثــار 
موجــة مــن الغضــب وثــورة شــعبية اعرمــة تطالــب باالســتقال اتلــام وعرفــت هــذه اثلــورة بثــورة 1919مممــا 
أجــرب احلكومــة ىلع اطــاق رساح الزعمــاء ومــن اســتأنفوا الكفــاح ممــا اضطــر بريطانيــا آخــر األمــر إىل نــي 
)ســعد زغلــول( وزمائــه خــارج مصـــر لكــن انلضــال لــم يتوقــف ضــد الوجــود االســتعماري حــى قيــام 
احلــرب العامليــة اثلانيــة اعم 1939م والــي اكنــت مــرص أحــد ســاحاتها واعنــت مــن أثارهــا ممــا جعــل األمــر 
ينتــي بثــورة الضبــاط املصـــريني يف 23 يويلــو اعم 1952م والــي أنهــت الوجــود االســتعماري بــكل أنواعــه 

يف مــرص .
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2 - احلركة الوطنية يف السودان : 
ــرص  ــة يف م ــة الوطني ــودان احلرك ــون يف الس ــاند الوطني ــنة 1919م، س ــرص س ــورة يف م ــت اثل ــا اندلع عندم
بتحالفهــم معهــا ملواجهتهــم عــدو مشــرك هــو إجنلــرا، ربمــا خيلصهــم ذلــك مــن احلكــم اثلنــايئ اذلي اكن يف 
الواقــع حكًمــا اســتعمارًيا، وقـــد أظهــر حاكــم الســودان الربيطانــــي )الســر يل ســتاك( ختوفــه مــن اســتمرار 
اثلــورة يف مصـــر، فربمــا تؤثــر ىلع املعتدلــني يف الســودان فينحــازون إىل جانبهــم ويمكــن أن حتــرج حكومــة 
الســودان الربيطانيــة، واتهمــت اإلدارة الربيطانيــة املصـــريني ىلع إثــارة القاقــل يف الســودان إلضعــاف الوجــود 

الربيطــاين فيــه.

ــد  ــوداين ض ــعب الس ــاح الش ــخ كف ــة يف تاري ــرة حساس ــني 1922- 1924م، ف ــة ب ــرة الواقع ــرب الف تعت
ــا :  ــباب أهمه ــدة أس ــك لع ــاين وذل ــتعمار الربيط االس

أ – تفاعــل قيــادة اثلــورة الســودانية مــع مــا حيــدث يف املنطقــة العربيــة باعتبارهــا امتــداد ملقوماتهــا اجلغرافيــة 
ــية واثلقافية. والسياس

ــودانية ىلع  ــة الس ــة الوطني ــت احلرك ــك عمل ــودان، ذلل ــراد بالس ــة االنف ــا املتواصل ــاوالت بريطاني ب - حم
ــويع الوطــي، واســتمرت  ــام باحلــراكت املســلحة، حيــث برهنــت ىلع نضــوج ال ــة اجلهــاد والقي محــل راي
املحــاوالت متواصلــة خــال الســنوات الاحقــة وقــد أدرك الســودانيون أن اســتقاهلم حيتــاج إىل وقــت 
طويــل، يعتمــد ىلع ســواعد شــعبهم واســتنفار قدرتهــم اذلاتيــة، ذللــك انضمــوا حتــت لــواء تنظيــم وطــي 
يدعــو إىل االســـتقال، وهــو مؤتمــر اخلرجيــني يف األول مــن شــهر فربايــر 1938م، واذلي أصبــح منطلًقــا 
جديــًدا للحركــة يف الســودان، وقــد دخــل الســودان ومــرص ببدايــة احلــرب العامليــة اثلانيــة ســنة 1939م، 

طــوًرا جديــًدا مــن الكفــاح الوطــي.

3 - احلركة الوطنية يف يلبيا: 
ــزو  ــرة األوىل للغ ــال الف ــات، فخ ــة واتلضحي ــن املقاوم ــل م ــخ حاف ــد تاري ــا بع ــون يلبي ــع اإليطايل أخض
اإليطــايل بــني اعيم 1911- 1912م ، خــاض الشــعب الليــي معــارك الــرشف يف لك مــن أبومليانــة، والشــط، 
واهلــاين، وعــني زارة، وجويلانــا، واملرقــب وغرهــا، والــي ترتــب عنهــا مجيعهــا إراغم قــوات الغــزو اإليطــايل ىلع 

ابلقــاء يف بعــض مناطــق الشـــريط الســاحيل فقــط، وعــدم قدرتهــا يف اتلقــدم إىل ادلاخــل.
انســحب العثمانيــون مــن يلبيــا بموجــب مقــررات معاهــدة )أويش لــوزان( اعم 1912م، وخــال اعم 1913م، 
ــة  ــة الفــرة املاضي ــت طيل ــة مــن ابلــاد، بعــد أن اكن ــة املناطــق ادلاخلي اجتاحــت القــوات اإليطايلــة الغازي
حمصــورة يف املــدن الســاحلية انتظــاًرا لتســوية الوضــع الســيايس مــع العثمانيني حــول يلبيا مــن جهة، ولضـــراوة
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املقاومــــة الوطنيــة املتناميـــة ضدهــم مــن جهــة ثانيــة، وىلع أثــر ذلك واصــل الليبيــون كفاحهم وجهادهــم، 
حيــث تصــدوا للقــوات اإليطايلــة املندفعــة الحتــال املناطــق ادلاخليــة، وخاضوا ضدهــا معــارك عنيفــة أهمها 
معركــة جندوبــة شــهر مــارس1913م، ومعركــة قاريونــس 1913م، ومعركــة بنينــة 1913م، ومعركــة ســيدي 
كريــم قربــاع شــهر مايــو 1913م، ومعركــة املحروقــة يف شــهر ديســمرب 1913م وغرهــا، ورغــم جنــاح القــوات 
ــا  ــر قواته ــل تأث ــا، بفع ــبها جنوًب ــة س ــى مدين ــة ح ــق ادلاخلي ــن املناط ــد م ــول إىل العدي ــة يف الوص اإليطايل
وتســليحها املتقــدم واملتطــور عــن مــا اكن يقــاوم بــه الليبيــون، فقــد عــرف عــن العــام 1913م يف تاريــخ يلبيــا 
بأنــه اعم اتلضحيــات والفــداء مــن جانــب املجاهديــن الليبيــني، نظــًرا تلعــرض معظمهــم لاجتيــاح اإليطــايل 
ــدوا  ــرىح، وفق ــى واجل ــدوا آالف القت ــن تكب ــني اذلي ــائر لإليطايل ــو اعم اخلس ــت فه ــس الوق ــم، يف نف الغاش

معظــم آيلاتهــم ومعداتهــم يف معــارك هــذا العــام.
ــة العثمانيــة طرفــني متضاديــن فيهــا،  ــام احلــرب العامليــة األوىل اعم 1914م، ودخــول إيطايلــا وادلول وبقي
جتــدد الــرصاع وأثــر ىلع الوضــع يف يلبيــا، وبانشــغال اإليطايلــني بهــذه احلــرب نشــط املجاهــدون مســتغلني 
الظــروف اجلديــدة، وحققــوا انتصــارات باهــرة ىلع القــوات اإليطايلــة يف عــدة معــارك، اكن مــن بينهــا معركــة 
ــاين( مــن  ــل مي ــي عجلــت بانســحاب )الكولوني ــة ال قاهــرة يف ســبها يف شــهر نوفمــرب 1914م، تلــك املعرك

فــزان يف اجلنــوب حنــو الســاحل ســنة 1914م .
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- معركة القرضابية 1915م : 
تاحقــت اهلزائــم بالقــوات اإليطايلــة بعــد هزيمتهــا فـــي ســـبها، وانســحابها يف اجتاه الســاحل، فقــد انترشت 
ــوى،  ــة الق ــة املنهك ــوات اإليطايل ــار الق ــتكمال حص ــن يف اس ــادات املجاهدي ــتثمرتها قي ــم واس ــار اهلزائ أخب
ــادت  ــد تن ــه فق ــا، وعلي ــًدا يف يلبي ــا جدي ــا موقًف ــب عنه ــن أن يرت ــة يمك ــائر فادح ــا خس ــايل تكبده وباتل
قيــادات املجاهديــن مــن أجــل جتميــع قواتهــا يف منطقــة أيب هــادي بــرست، ويف املــاكن اذلي عــرف بالقرضابيــة، 
ــم  ــن اتلاح ــًرا ع ــاد تعب ــاء ابل ــة أحن ــن اكف ــن م ــن املجاهدي ــوات م ــلح ق ــد املس ــذا احلش ــارك يف ه ــد ش وق

وصــدق الوحــدة الوطنيــة، رغــم حمــاوالت األعــداء اتلفريــق بــني أبنــاء الوطــن يف ذلــك الوقــت. 
ويف يــوم 28 إبريــل 1915م، اشــتبكت قــوات املجاهديــن مــع قــوات اجلــرال )ميــاين( املنســحب مهزوًمــا 
ــون  ــق الليبي ــة، حق ــة القرضابي ــي، ويه معرك ــاد اللي ــارك اجله ــن مع ــة م ــة فاصل ــة ضاري ــبها يف معرك ــن س م

خاهلــا انتصــاًرا ســاحًقا وقــد ســجل أفــول جنــم اجلــرال )ميــاين( كقائــد عســكري .

ومن أهم نتائج هذه املعركة : 
 أ - أرغمــت اإليطايلــني ىلع االنســحاب مــن املناطــق ادلاخليــة إىل املناطــق الســاحلية مثــل: ترهونــة ومــزدة 
ومناطــق جبــل نفوســة األخــرى، واقتصـــر وجــود اإليطايلــني ىلع طرابلــس واخلمــس وبنغــازي، وملــدة 

تزيــد ىلع ســبع ســنوات مــن حــدوث املعركــة.
ب - ارتفعت معنويات املجاهدين وساهمت يف اتساع نطاق حركة املقاومة الوطنية. 

ج  - أجــربت اإليطايلــني ىلع االنســحاب مــن مناطــق أم الــرزم ومــرادة واجدابيــا والزويتينــة والقبــة واألبيــار، 
بســبب تصاعــد حركــة املقاومــة.

د - حتولــت القــوات اإليطايلــة مــن اهلجــوم إىل خطــط االحتفــاظ بمــا دليهــا مــن مناطــق وادلفــاع عــن انلفــس 
يف األماكــن الــي احتلتهــا قبــل ذلك.

ــاد واملعــدات العســكرية األخــرى، وملــا شــعرت القــوات  ــد مــن األســلحة والعت ــم املجاهــدون العدي ه - غن
ــيايس  ــل الس ــت ىلع العم ــة، أقدم ــوات الوطني ــاحقة ىلع الق ــارات س ــق انتص ــتحالة حتقي ــة اس اإليطايل
بمفاوضــة زعمــاء املجاهديــن، وعقــدت معهــم عــدة اتفاقيــات اكن اهلــدف منهــا أضعــاف احلركــة الوطنية 
مــن جهــة، وحماولــة االيطايلــني اســرجاع قوتهــم وإاعدة تنظيــم أنفســهم بعــد هزائمهــم مــن جهــة أخــرى.
ــوا نضاهلــم ضــد  ــن واصل ــو 1918م، غــر أن املجاهدي ــة يف شــهر ماي ــة الزويتين ــا : اتفاقي واكن مــن بينه
ــة  ــزيت حرك ــد تم ــا فق ــرب يلبي ــا يف غ ــا، أم ــارك رشق يلبي ــض املع ــائر يف بع ــم خس ــني وكبدوه اإليطايل

املقاومــة بقيــام اجلمهوريــة الطرابلســية.
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- تأسيس اجلمهورية الطرابلسية سنة 1918م : 

اجتمــع عــدد مــن القــادة الطرابلســيني بعــد انتهــاء احلــرب العامليــة األوىل يف القصبــات بمنطقــة مســاته، 
وقــرروا إعــان اجلمهوريــة الطرابلســية، وقــد تم اختيــار أعضــاء جملــس اجلمهورية الطرابلســية وهم: )الشـــيخ 
ســليمان ابلــاروين، وأمحــد املريــض، ورمضــان الســوحييل، وعبــد انلــي باخلــر(، وذلــك تلجنــب تــويل رئيــس 
واحــد هلــذه اجلمهوريــة، وأبلغــوا ذلــك إليطايلــا وبعــض ادلول األوروبيــة مثــل فرنســا وبريطانيــا وغرهــا، كمــا 

تــم انتخــاب أعضــاء جملــس شــورى للجمهوريــة عــن مناطــق طرابلــس.

ــيل: )قــررت األمــة  ــااًغ تضمــن ماي ــة ب ــوم 18 مــن شــهر نوفمــرب 1918م، أصــدر جملــس اجلمهوري ويف ي
الطرابلســية تتويــج اســتقاهلا بإعــان حكومــة اجلمهوريــة باتفــاق أراء علمائهــا األجــاء وأرشافهــا وأعيانهــا 
ورؤســاء املجاهديــن املحرمــني، اذليــن اجتمعــوا مــن لك أحنــاء اجلمهوريــة الطرابلســية تلأســيس إمــارة حــرة 
بطرابلــس الغــرب حتــت إرشاف احلكومــة اإليطايلــة، ىلع أســاس أن تكــون الرشيعة الغــراء قانونها األســايس( 
غــر أن احلكومــة اإليطايلــة رفضــت مبــدأ االســتقال واحلكــم اذلايت، ذللــك أدرك الطرابلســيون أنــه البــد 
ــة يف اجلهــات املجــاورة )برقــة وفــزان(،  ــة العنــارص الوطني مــن توحيــد اجلهــود الوطنيــة يف طرابلــس مــع بقي
وقــد حتــدد ذلــك عــن طريــق االتصــال بــني بقيــة اجلهــات، وتقــرر عقــد اجتمــاع يف رست 1921م، وقبلــه يف 
برقــة، واكن اهلــدف مــن ذلــك توحيــد األقايلــم الليبيــة حتــت رايــة واحــدة حتــت قيــادة )الســيد/حممد إدريــس 
الســنويس(، ومــن إقامــــة حكومـــة موحــدة جلميــع فئــات ابلــاد ىلع نمط الشـــرع اإلســايم، وحبيــث ال يعزل 
ــا،  ــكرية بأكمله ــة والعس ــة واملدني ــلطة ادليني ــون هل الس ــواب وتك ــس انل ــرار جمل ــة(، وإق ــة رشعي )إال حبج
بموجــب قانــون تقــره األمــة عــن طريـــق جملــس انلــواب، ويشــمل مجيـــع ابلــاد الليبيـــة حبدودهــا املعروفــة، 
ومواصلــة اتلفــاوض مــع احلكومــة اإليطايلــة، ومواصلــة اجلهــاد ضــد اإليطايلــني الغــزاة، كمــا قــرر املجلــس 
إنشــاء ســلطة وطنيــة تتــوىل شــؤون ابلــاد برئاســة )أمحــد املريــض( واكن مستشــارها )عبــد الرمحــن عــزام(، 
ــه ىلع  ــدى موافقت ــد أن أب ــنويس( بع ــيد/إدريس الس ــع )الس ــاوض م ــة اتلف ــاح املركزي ــة اإلص ــررت هيئ فق
ذلــك، وقــد حاولــت ايطايلــا إفشــال هــذه املفاوضــات، غــر أن املتفاوضــني قــرروا وضــع أســس اعمــة ملبايعــة 
)إدريــس( ىلع إمــارة يلبيــا بأكملهــا ، وقــد عــرف املشـــروع باســم )ميثــاق رست( وتــم اتلوقيــع عليــه يف 22 
ينايــر 1922م، واكن هــذا امليثــاق نتيجــة ملؤتمــر غريــان، اذلي عقــد بــني الزعمــاء الطرابلســيني ســنة 1920م، 
وتــم بعــد االعــراف بـــ )الســيد/ إدريــس( انتخــاب جملــس تأســيي مــن اإلقليمــني )طرابلــس وبرقــة( لوضع 
ــا،  ــس( يف إجدابي ــك إىل )إدري ــاب بذل ــال كت ــرون إرس ــرر املؤتم ــاد، وق ــازم إلدارة ابل ــايس ال ــون األس القان
وقبلــه بارتيــاح اكمــل، غــر أن اإليطايلــني ســارعوا إىل احتــال مدينــة مرصاتــه إلفشــال مشـــــروع االحتــاد
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الوطــي املشــار إيلــه ســلًفا، ولــم حيــدث تنفيــذ مــا جــاء يف االتفــاق اذلي تــم يف مؤتمــر رست، ولــم تتوقــف 
ــددت  ــد تع ــس فق ــا يف طرابل ــا، أم ــار( يف رشق يلبي ــر املخت ــن )عم ــة املجاهدي ــوىل زاعم ــث ت ــة حي املقاوم

ــس. ــم يف طرابل ــوا بثقله ــني دخل ــم أن اإليطايل ــف رغ ــاد دون توق ــل اجله ــت تواص ــات وحترك الزاعم

سياسة احلزب الفاشسي يف يلبيا : 
اكن وصــول حــزب الفاشيســت للســلطة يف ايطايلــا بدايــة عهــد جديــد فـــي السياســة اإليطايلــة يف يلبيــا، 
حيــث قـــرر الــوايل اإليطــايل إعان احلــرب ىلع يلبيا، وقــد أرسع يف رشق ابلـــاد باحتال إجدابيـــا يف 21 مايو 
1923م، وألــيغ االتفاقيــات الــي عقدهــا قبــل ذلــك مــع )إدريــس الســنويس( وحــدد نشــاط احلركــة السنوســية 
ــر  ــع أحنــاء ابلــاد وقــد أحضـ ــن واإليطايلــني يف مجي ىلع اجلانــب ادليــي، وتواصلــت املعــارك بــني املجاهدي
ــت هــذه القــوات مــن الســيطرة ىلع طرابلــس ســنة  ــد مــن القــوات اإليطايلــة حــى تمكن اإليطايلــون املزي
ــدة،  ــة واح ــس يف والي ــة وطرابل ــد برق ــراًرا بتوحي ــويلى( ق ــدر )موس ــنة 1929م، وأص ــزان س 1924م، وىلع ف
ــا ىلع  ــة، وتواصلــت املعــارك ىلع أشــدها وعــني )املارشــال بادويلــو( حاكًم وتعهــد باســتخدام القــوة يف انلهاي
ــنة 1930م، إال أن  ــرة س ــون الكف ــل اإليطايل ــوة واحت ــتخدام الق ــد باس ــد جدي ــك عه ــدأ بذل ــة، وب الوالي
املقاومــة الليبيــة ضــد اإليطالــني أســتمرت فــي اجلبــل األخــر أشــتدت بقيــادة عمــر املختــار اذلي أمتــاز 
حبســن القيــادة واتلفــاف املجاهديــن حــوهل كذلــك لعبــت طبيعــة اجلبــل األخــر  دوراً يف اســتمرار املقاومــة 
واســتمرار األهــايل يف دعــم حركــة املقاومةممــا جعــل االيطايلــني يغــرون خططهــم وأســايلبهم بإنتهــاج أســلوب 
جديــد تمثــل يف حمــارصة احلركــة اقتصاديــاً وعزهلــا إجتماعيــاً بمنــع إمدادهــا  باملــؤن واألمــوال  ومنــع اتلحــاق 
املزيــد مــن العنــارص مــن الشــباب باحلركــة وتمثــل هــذا األســلوب يف إقامــة معســكرات اعتقــال يف أماكــن 
بعيــدة عــن حتــراكت اثلــوار حتشــد فيهــا مجــوع القبائــل املســاندة للمقاومــة وقــد مجــع اآلالف يف معتقــات 
يف خيــام باملناطــق الصحروايــة مثــل الربيقــة ، وســلوق واملقــرون ، والعقيلــة ، وعــني الغزالــة . ورغــم الظــروف 
الــي اكن عليهــا املجاهــدون ملحارصتهــم مــن قبــل االيطايلــني، فقــد اســتمروا يف املقاومــة حــى تــم القبــض 
ىلع شــيخ املجاهديــن )عمــر املختــار( يف يــوم 11 مــن شــهر ســبتمرب 1931م، وتمــت حماكمتــه، وأعــدم يوم 16 

مــن نفــس الشــهر والســنة.
وقــد وضعــت الســلطات اإليطايلــة بعــد ذلــك خطــة االســتيطان اإليطــايل يف ابلــاد لصالــح  اإليطايلــني، 
ــن  ــة وىلع ادلي ــة العربي ــاء ىلع اللغ ــا ىلع  القض ــت إيطايل ــا  عمل ــا، كم ــتفادة منه ــن االس ــا م ــان أهله وحرم
اإلســايم، واالهتمــام باللغــة اإليطايلــة وجعلهــا يه اللغــة  الرســمية يف ابلــاد، وطبقــت اتلعليــم ىلع أســس 
إيطايلــة، وتــم اتلضيـــيق ىلع ادلراســات اإلساميــــة،  وقــد  أرتبطــت هــذه الفــرة مــن اإلســتعمار اإليطــايل
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صورة توضح شكل املعتقالت 

مناطق املعتقالت يف ليبيا 
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بظاهــرة قمعيــة لــم تعرفهــا احلــراكت االســتعمارية قبــل ويه ظاهــرة انلــي اجلمــايع إىل ســجون ومعتقــات 
يف اجلــزر اإليطايلــة ويه جــزر مهجــورة غــر مأهولــة بالســاكن ، وقــد شــل هــذا نمطــاً مــن أنمــاط اإلبــادة 
اجلماعيــة ووســيلة مــن وســائل القضــاء ىلع املقاومــة فانلــي شــمل خمتلــف فئات الشــعب مــن الرجال والنســاء 
واألطفــال والشــيوخ والعجــزة إىل تلــك اجلــزر املهجــورة انلائيــة ، فاضطــر عــدد كبــر مــن الليبيــني إىل اهلجــرة 
خــارج ابلــاد إىل تونــس وســـوريا ومــرص، وعملــوا ىلع حماربــة  إيطايلــا بأقامهــم مــن اخلــارج، وادلفــاع عــن 
القضيـــة الليبيــة، وكونــوا يف ســوريا )مجعيــة االحتــاد الطرابلــي الربقــاوي( برئاســة )بشــر الســعداوي(، وقــد 
ــا ســنة 1939م، أرصت فيــه ىلع تشــكيل حكومــة يف املهجــر مســتقلة بطرابلــس وبرقــة حتــت  وضعــت ميثاقً
رئاســة زعيــم مســلم ختتــاره ابلــاد، وقــد اتلقــوا بـــ )إدريــس الســنويس( يف مــرص، وعملــوا معــه ىلع ختليــص 
ابلــاد مــن احلكــم األجنــي، وتضامنــت احلــراكت العربيــة مــع املجاهديــن الليبيــني و ســاعدت ىلع تكويــن 
الــرأي العــام املضادلإليطايلــني، إىل جانــب احللفــاء اإلجنلــزي والفرنســيني وضــد إيطايلــا وتعتــرب هــذه مرحلــة 
جديــدة مــن مراحــل تارخيهــا يف ارتباطهــا باحلــراكت الــي اكنــت موجــودة  يف  ابلــاد العربيــة خــال احلــرب 

العامليــة اثلانيــة .
شــاركت إيطايلــا يف احلــرب العامليــة اثلانيــة إىل جانــب أملانيــا وايلابــان ضــد دول احللفــاء، وقــد خرجــت من 
احلــرب مهزومــة، ممــا جعلهــا تفقــد مســتعمراتها  الســابقة ومــن بينهــا يلبيــا، وقــد تولــت اإلدارتــان الربيطانيــة 
والفرنســية منــذ اعم 1943 – 1951م إدارة ابلــاد حيــث أصبــح لك مــن إقليــم طرابلــس وبرقــة حتــت اإلدارة 
ــمرب  ــتقال يف 24 ديس ــان االس ــم إع ــية إىل أن ت ــت اإلدارة الفرنس ــزان حت ــم ف ــح إقلي ــا أصب ــة بينم الربيطاني

1951 م . 

4 - احلركة الوطنية يف تونس: 
تعرضــت تونــس لاســتعمار الفرنــي منــذ ســنة 1881م، وبقيــت تــرزح حتــت ســيطرة االســتعمار، غــر 
ــام  ــي ق ــة اإلصــاح ال ــذ ظهــور حرك ــدأ من ــد ب ــويع القــويم بــرورة اتلحــرر مــن هــذا االســتعمار ق أن ال
ــا  ــار أنه ــة ىلع اعتب ــة العثماني ــة وادلول ــط اتلونسيـ ــن باشــا اتلونســـي( ، اذلي ركــز ىلع الرواب ــا )خــر ادلي به
ــدأ العمــل  ــز اثلعالــي( أحــد أقطــاب حركــة اجلهــاد، وقــد ب ــة اخلافــة اإلســامية، ويعتــرب )عبــد العزي دول
ىلع تنميــة الــويع القــويم عــن طريــق الصحافــة ببــاده يف جريــدة )ســبيل الرشــاد( ســنة 1904م، وأدى دوًرا 
مهًمــا يف تأســيس مجعيــة تونــس الفتــاة، وقــد واصلــت مجاعــة تونــس الفتــاة تضامنهــا مــع ادلولــة العثمانيــة، 
وحــني نشــبت احلــرب الليبيــة اإليطايلــة ســنة 1911م، تضامنــت مــع مجاعــة االحتــاد والــريق بدعــم الليبيــني 
واألتــراك يف مواجهتهــم ضــد االيطايلــني باألســلحة واذلخائــر واملــؤن، كمــا حدثــت عــدة مناوشــات يف تلــك 

ــة الفرنســية األحــاكم العرفيــة يف تونــس ملــدة الفــرة بــني اتلونســيني والقــوات الفرنســية، فأعلنــت احلماي
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عشـــر ســنوات، حــاول الفرنســيون إرهــاب انلاشــطني اتلونســيني، وعملــت ىلع نفيهم خــارج ابلــاد، غر أن 
سياســة فرنســا الــي اتبعتهــا يف تونــس مكنــت جمموعــة مــن الشــباب اتلونســـي اذليــن تثقفــوا باثلقافــة الغربية 
بــأن يــؤدوا  دوًرا مهًمــا يف العمــل الوطــي، واكن مــن بينهــم )احلبيــب بورقيبــة(،  واهتمــت العنــارص اجلديــدة يف 
مطابلهــا ىلع الفصــل بــني الســلطات، وذلــك بإنشــاء جملــس ترشيــيع واالهتمــام باتلعليــم وأدى نشــاط الشــباب 
ادلســتوري إىل ظهــور احلــزب احلــر ادلســتوري اجلديــد، الـــذي  مثــل املرحلة اجلديــدة يف تطــور احلياة السياســية 
يف تونــس، وأصبــح احلبيــب بورقيبــة أمينًــا اعًمــا للحــزب بعـــد مؤتمــر قـــرص هــال يف شــهر مــارس 1934م، 
اذلي تــم فيــه االنفصــال بــني احلــزب ادلســتوري القديــم وادلســتوري اجلديــد، وناصبــت الســلطات الفرنســية 
العــداء مــع احلــزب ادلســتوري اجلديــد، ثــم أعلنــت احلــرب العامليــة اثلانيــة واكن )احلبيــب بورقيبــة( مســجونًا 
مــع زمائــه فنقلوهــم إىل جنــوب فرنســا، وبذلــك تعتــرب مرحلــة احلــرب العامليــة اثلانيــة مرحلــة جديــدة يف 
تاريــخ احلركــة الوطنيــة اتلونســية، الــي تواصلــت حــى نالــت تونــس اســتقاهلا بزاعمــة )احلبيــب بورقيبــة( 

ســنة 1956م .

5 - احلركة الوطنية يف اجلزائر :
الصبغــة  مســح  الفرنســيون  املســتعمرون  وحــاول  1830م،  ســنة  اجلزائــر  فرنســا  اســتعمرت 
الفرنســية األرض  مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا  اجلزائــر  أن  فرنســا  واعتــربت  اجلزائريــة،   العربيــة 

 ال كيان هلا غر ذلك، ومع هذا لم تدخل جزائريني يف احلكومة الفرنسية كممثلني بلادهم.
وقــد اســتولت فرنســا ىلع أهــم األرايض اجلزائريــة اخلصبــة، ومكنــت املســتوطنني مــن بــي جدلتهـــا منهــا 
وطــردت ماكهــا األصليــني منهــا إىل الصحــراء، وقــد صــادرت احلـــكومة )4( مايــني فــدان مــن األرايض 
ــية  ــلطات الفرنس ــت الس ــا ضم ــك، كم ــعورهم يف ذل ــرم ش ــم حت ــلمني، ول ــاف املس ــة ألوق ــة اتلابع اجلزائري
املســاجد مللكيــة ادلولــة، وحولــت مــا يزيــد ىلع )200( مســجًدا إىل كنائــس ومستشــفيات، واعتــربت اللغــة 
العربيــة لغــة أجنبيــة وحاربتهــا، بينمــا جعلــت اللغــة الرســمية يه اللغــة الفرنســية واعقبــت مــن يتلكــم باللغــة 

العربيــة.
 وقــد احتكــر الفرنســيون الــرشاكت وحولــوا اجلزائريــني إىل طبقــة اكدحــة بأجــور زهيــدة للغايــة، فــازدادت 
ــتقرار يف  ــيون باالس ــم الفرنس ــد نع ــل، وق ــون اعم ــم إىل ملي ــني بينه ــدد العاطل ــغ ع ــث بل ــة حي ــم ابلطال بينه
اجلزائــر حــى ســنة 1871م، وملــا أصــدروا حينهــا قوانــني جائــرة حرمــت املواطنــني اجلزائريــني مــن املســاواة 
ــادة  ــت بقي ــي اكن بالفرنســيني، قامــت اثلــورة ضــد الفرنســيني، غــر أن الفرنســيني أمخــدوا هــذه اثلــورة ال
)أمحــد املقــراين(، وذلــك بعــد أن تكبــدوا فيهــا خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد احلــريب، ثــم تألفــت جلنــة 
مــن املثقفــني اجلزائريــني يف فرنســا قبيــل احلــرب العامليــة األوىل عملــت ىلع تنظيــم حركــة اجلهــاد، وملــا انتهــت 
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)*( مصــايل احلــاج: امللقــب )بــأيب االمــة( 

ــو  ــر ودل يف 12 ماي ــة باجلزائ ــة الوطني ــم احلرك زعي

1898م تــويف يف 3 يونيــو 1974م .

احلــرب العامليــة األوىل شــل وفــد مــن الضبــاط اجلزائريــني ارحتــل إىل فرنســا لعــرض مذكــرة ىلع الرئيــس 
األمريكــي )ولســون( )اذلي نــادى بضـــرورة تقريــر الشــعوب مصرهــا بنفســها(، وطابلــوه فيهــا بتقرير مصر 
اجلزائــر يف االســتقال، غــر أنــه لــم يلــق أي اســتجابة ذللــك ثــم تكــون حــزب الشــعب اجلزائــري للمطابلــة 
ــتعمار  ــب ىلع االس ــم للتغل ــد جهوده ــريب إىل توحي ــرب الع ــعوب املغ ــزب ش ــذا احل ــد داع ه ــتقال، وق باالس
الفرنــي، فألقــت الســلطات الفرنســية القبــض ىلع زعيــم احلركــة )مصــايل احلــاج()*( ونفتــه خــارج ابلــاد، 
واشــتدت املقاومــة الوطنيــة عقــب ختــى جملــس األمــن واألمــم املتحــدة عــن قضيــة اجلزائــر بســبب إرصار 

الفرنســيني ىلع ذلــك واعتربوهــا مشــلكة داخليــة .

ويف أعقــاب احلــرب العامليــة اثلانيــة وبعــد كفــاح طويــل قــدم خــاهل اجلزائريــون زهــاء مليــون شــهيد 
ــاء  ــرة إىل دول احللف ــر بمذك ــرار اجلزائ ــدم أح ــل تق ــاح طوي ــد كف ــة، وبع ــل احلري ــتقال وني ــعيًا إىل االس س
نليــل اســتقاهلم وإقامــة دوتلهــم لكــن األمــر لــم ينجــح ورغــم ســعيهم الســلي إال ان فرنســا عرقلــت لك 

ــم ومســاعيهم .  جهوده
ــة  ــلكت جبه ــرب 1954م وتش ــلح يف 2 نوفم ــاح املس ــتمرار الكف ــن اس ــة وأعل ــورة اجلزائري ــرت اثل  تفج
اتلحريــر اجلزائريــة والــي ضمــت لك القــوى الوطنيــة وخــاض الشــعب اجلزائــري حــرب اتلحريــر بــراوة 
ولــي مســاندة مــن العالــم العــريب واإلســايم، وقــد اكن للشــعب الليــي دوًرا يف الوقــوف إىل جانــب أخوتهــم 
ــوج كفــاح  اجلزائريــني فجمعــوا اتلــرباعت املايلــة والــي اكنــت ســند للجزائريــني يف ثورتهــم ومابلــث ان ت

ــو  1962م . ــتقاهل يف يوني ــل اس ــار وني ــري باالنتص ــعب اجلزائ الش

6 - احلركة الوطنية يف املغرب األقىص : 
فرضت فرنسا معاهدة احلماية ىلع املغرب سنة 1912م وقسمتها إىل ثاث مناطق نفوذ :

أ - مراكش الفرنسية وتشمل معظم ابلاد.
ب - مراكش اإلسبانية يف منطقة الريف الشمايلة.

ج - منطقة طنجة حتت إدارة دويلة.
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ــة  ــوا بمحارب ــك فقام ــتكينوا يف ذل ــم يس ــة ل ــر أن املغارب ــنة 1912م، غ ــارس س ــك يف 30 م ــم ذل ــد ت وق
الفرنســـيني واإلســبان أثنــاء احلــرب العامليــة األوىل ســنة 1914م، غــر أن ادلول االســتعمارية تمكنــت مــن إمخاد 

هــذه اثلــورات، وملــا انتهــت احلــرب اعد املغاربــة إىل مواصلــة الكفــاح لدلفــاع عــن حريتهــم واســتقاهلم.

بداية حركة املقاومة باملنطقة اإلسبانية يف شمال املغرب : 
ملــا رشعــت إســبانيا يف احتــال منطقــة الريــف وجبــاهل، بــدأ الكفــاح الشــعي املســلح بقيــادة )الرشيــف 
الرســوين( يف شــهر أبريــل 1912م، وتواصــل حــى شــهر ابريــل 1915م، وحقــق رجــال املقاومــة العديــد مــن 
ــيل واكن  ــع القب ــي الطاب ــاح الوط ــى ىلع الكف ــة وإن ط ــم يف املنطق ــوا تقدمه ــبان وأاعق ــارات ىلع اإلس االنتص
ظهــور )عبــد الكريــم اخلطــايب( وابنــه حممــد، نقطــة حتــول جديــدة يف طريــق الكفــاح املســلح بمنطقــة الريــف، 
هــددت الوجــود االســتعماري خــال هــذه الفــرة، وجعــل )اخلطــايب( مــن أعــام اتلحريــر املربزيــن يف بــدلان 

املغــرب العــريب، غــر أن اإلســبان لــم ينتبهــوا إلماكنياتــه . 
وهكــذا بــدأت املقاومــة يف املنطقــة ســنة 1912م، وتواصلــت بشــدة حــى تــوىف، وخلفــه ابنــه )حممــد( اذلي 
انتصـــر ىلع اإلســبان يف معركــة أنــوال ســنة 1921م، واعتــربت مــن أهــم املعــارك الــي تكبــد فيهــا اإلســبان 
ــن  ــة ويعل ــة وطني ــف حكوم ــايب( أن يؤل ــم اخلط ــد الكري ــد عب ــا )حمم ــتطاع بعده ــة، إذ اس ــائر فادح خس
اســتقاالبلاد، غــر أن اإلســبان أاعدوا عليــه الكــرة فهزمــوا مــرة أخــرى، فــرأت فرنســا يف جــاء اإلســبان، 
وانتصــار احلركـــة الوطنيـــة يف الشــمال تهديــًدا هلــا يف منطقتهــا فعملــت ىلع مســاعدتها، وهجمتــا ىلع )حممــد 
عبــد الكريــم اخلطــايب(، ممــا أدى إىل هزيمتــه ســنة 1926م، وملــا رأى أن مواجهتــه لدلوتلــني يعتــرب انتحــاًرا، 
ســلم نفســه للفرنســيني، واتفقــت ادلوتلــان فرنســا وإســبانيا ىلع نفيــه، فرحــل إىل جزيــرة مدغشــقر بشـــرق 
إفريقيــا، وبــي هنــاك حــى ســنة 1947م، فطلــب العفــو عنــه، ووافقــت فرنســا ىلع إطــاق رساحــه وملــا وصــل 
بورســعيد، وهــو يف طريقــه إىل فرنســا نــزل يف مــرص وطلــب اللجــوء الســيايس فيهــا، واســتقر هنــاك حــى وفاتــه 

)رمحــه اهلل( .

حركة املقاومة املغربية ضد الفرنسيني يف جنوب املغرب : 
ــة  ــة السياس ــنة 1930م، ملحارب ــورة س ــيون ىلع اثل ــل املراكش ــد عم ــيني، فق ــث الفرنس ــوب حي ــا يف اجلن أم
ــة، والتشــجيع ىلع تعلــم اللغــة الفرنســية وإغــراء  ــة بــني املغارب الفرنســية الــي اكنــت تهــدف إىل زرع الفتن
املغاربــة ىلع محــل اجلنســية الفرنســية، وقــد تكونــت جلنــة مــن الزعمــاء تقدمــت بالطلب اتلــايل إىل الســلطات 

الفرنســية تطلــب عــدم اتلفرقــة بــني املغاربــة وجــاء فيــه : 
أ - إلغــاء القوانــني الــي تفــرق بــني عنــارص األمــة املغربيــة، وتكويــن حماكــم أهليــة جلميــع املغاربــة ىلع 

السواء.
ب - منع اتلبشر باملسيحية، واعتبار ادلين اإلسايم ادلين الرسي لدلولة.
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 ج  - اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية للباد ولغة اتلعليم يف املراحل املختلفة. 
رفضــت فرنســا هــذه املطالــب ىلع الرغــم مــن تأييــد الســلطان )حممــد اخلامــس(، ذللــك قبضت الســلطات 
الفرنســية ىلع زعمــاء احلركــة وأودعتهــم الســجن، وتألــف يف مراكــش حـــــزب كتلــة العمــل الوطي برئاســة 
)عــال الفــايس(، اذلي ســاهم يف تواصــل املقاومــة، فحلــت الســلطات الفرنســية هــذا احلــزب، وشــلكوا حزًبــا 
ــتقال  ــزب االس ــت حب ــرى عرف ــات أخ ــت هيئ ــي وتكون ــزب الوط ــموه احل ــنة 1936م، س ــر س ــًدا آخ جدي

فاجتــه املغاربــة إىل هــذا احلــزب. 
ــا إىل لك مــن )حممــد اخلامــس( وممثــيل ادلول األجنبيــة يف املغــرب  قــدم أعضــاء حــزب االســتقال ميثاقً
العــريب، طابلــوا فيــه باالســتقال وتوحيــد بادهــم، واكن ملوافقــة الســلطان ىلع ذلــك وتأييــده هلــذه املطالــب، 
أكــرب أثــر يف نفــوس املغاربــة فطلبــت احلكومــة الفرنســية مــن الســلطان أن يرفــض احلركــة الوطنيــة، ويتــربأ 
مــن أعضائهــا أو يتنــازل عــن العــرش فرفــض، وملــا فشــلت يف ذلــك دعــت ابلاشــوات اإلقطاعيــني املتواطئــني 
مــع املســتعمرين أن يطابلــوا بعـــزل الســلطان، فطلــب املقيــم الفرنســـي مـــــن الســلطان أن يتنــازل ألبنه أو 
إبعــاده فــوًرا، وذلـــك فـــي وثيقــة مزقهــا امللــك، وفضــل انلــي، ذللــك وضعــت الســلطات الفرنســية ســلطانًا 
جديــًدا بــدهل وهــو )ابــن عرفــة( فقــام املغاربــة بادلفــاع عـــن اســتقاهلم، وســلطانهم اذلي نــي إىل اخلــارج، 
إىل أن اضطــرت فرنســا إلـــى إاعدة الســلطان وأعطــت املغــرب اســتقاهلا اذلايت يف شــهر نوفمــرب 1956م، ثــم 
ــة، وقبلتهــا األمــم املتحــدة عضــًوا بهــا ســنة  ــة املغربي ــك فــردت إقليــم الريــف إىل ادلول قبلــت إســبانيا ذل

1956م، وأطلــق عليهــا )اململكــة املغربيــة(  وانضمــت إىل اجلامعــة العربيــة .

7 - احلركة الوطنية يف موريتانيا : 
ــل، أرغــن وودان )ادران(،  ــدن الســاحلية مث ــي حســان( يف امل ــدأ بوجــود )ب ــث ب ــا احلدي ــخ موريتاني تاري
ــن  ــرب م ــريب، اذلي يعت ــغ الع ــارة الصم ــوا بتج ــا اهتمـ ــال، كم ــال بالربتغ ــا باالتص ــرب يف موريتاني ــم الع واهت
املنتجـــات املهمــة يف ابلــاد، واكنــوا أيًضا جيلبــون الســلع األوروبيــة إىل موريتانيــا . تعرضت موريتانيــا ألطماع 
اإلجنلــزي والفرنســيني، وقبلهــم اهلونلديــون حيــث اســتولوا ىلع موانــئ متعــددة ىلع الســاحل املوريتــاين مثــل: 
ســان لويــس واملــرىس شـــمال نواكشــوط، ويوتينــك، وتــم االتفــاق بــني بريطانيــا وفرنســـا يف معاهــدة باريس، 
ىلع أن تكــون الصحــراء املوريتانيــة واملنطقــة الســنغايلة الســاحلية منطقــة نفــوذ فرنــي مطلــق، وقــد اكنــت 
فرنســا تعمــل ىلع توســيع رقعــة نفوذهــا يف املنطقــة، وتواصــل هــذا مــدة طويلــة مــن ســنة 1901- 1934م، 
ــى   ح

ً
ــماال ــرب ش ــر واملغ ــني اجلزائ ــا ب ــة م ــة املعروف ــا، ويه املنطق ــن إفريقي ــريب م ــزء الغ ــال اجل ــم احت وت

ــا- ــا، عــدا املناطــق الواقعــة حتــت انلفــوذ الربيطــاين ويه: نيجري ــا ىلع املحيــط األطلــي جنوًب ســاحل اغن
ــا – وســرايلون، وكذلــك منطقــة الصحــراء الغربيــة الســاقية احلمــراء ووادي اذلهــب، وجعلــت مدينــة  واغن

ســان لويــس اعصمــة إداريــة يف الســنغال هلــذه املنطقــة الواســعة ســنة 1920م.
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ســاندت موريتانيــا فرنســا أثنــاء احلــرب العامليــة اثلانيــة )1939- 1945م( وجنــدت املوريتانيــني وبعــض 
األفارقــة للقتــال إىل جانــب فرنســا، رغــم إنهــم اكنــوا يقاتلــون الفرنســيني قبــل ذلــك. ويف ســنة 1946م، عنــد 
وضــع ادلســتور الفرنــي، فصلــت موريتانيــا عــن الســنغال، وإن بقيــت موريتانيــا تــدار مــن قبــل ســان لويــس 
مــن الســنغال، لكــن تــم انتخــاب جملــس ترشيــيع موريتــاين وتــم انتخــاب أول موريتــاين وهــو )خرمــة ودل 

بابانــا( للمجلــس الوطــي الفرنــي.
ثــم بــدأت األحــزاب السياســية يف الظهــور يف موريتانيــا، واكن مــن بينهــا حــزب االحتــاد املوريتــاين، وحــزب 

الوفــاق املوريتــاين. 
ــزب  ــم )ح ــل اس ــد حيم ــزب واح ــا يف ح ــنة 1958م، فاندجم ــاد س ــان ىلع االحت ــان الرئيس ــل احلزب ــد عم وق
ــي يف  ــاد الفرن ــام إىل االحت ــع االنضم ــا م ــاد داخليً ــتقال ابل ــؤويلة اس ــل مس ــي( اذلي حتم ــع الوط اتلجم
ســبتمرب 1958م، وشــلكت أول حكومــة موريتانيــة، وســن أول دســتور موريتــاين يف مــارس ســنة 1959م، وتــم 
انتخــاب جملــس للبــاد يف شــهر مايــو مــن الســنة نفســها، وأعلنــت موريتانيــا اســتقاهلا اكمــًا، غــر أن رصاع 
األحــزاب السياســية أثــر ىلع وحدتهــا الوطنيــة، ورغــم املشــالك السياســية ادلاخليــة، فقــد اختــارت موريتانيــا 
انلظــام اجلمهــوري، ودخلــت ميــدان السياســة ادلويلــة كدولــة عربيــة وانضمــت إىل جامعــة ادلول العربيــة، كما 

اكنــت مــن ضمــن دول االحتــاد املغــاريب اذلي تــم بــني )يلبيــا واجلزائــر واملغــرب وتونــس وموريتانيــا( . 
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أسئلة للمراجعة بالفصل اخلامس

س1 : عــدد ادلول الــى شــاركت يف احلــرب  العامليــة اثلانيــة مــع بيــان مراحهــا . مايه اخلســائر املاديــة والبرشية 
الــى تاتبــت ىلع هــذه احلرب .

س2 : وضح نتائج ثورة العراق سنة 1920م، ىلع الوجود الربيطاين.

س3: يعتــرب )عبــد العزيــز آل ســعود( املؤســس األول للملكــة العربيــة الســعودية . ارشح الظــروف الــي مكنتــه 
مــن ذلــك، وكيــف تغلــب عليهــا ؟

س4: تمزي تاريخ ايلمن بماكفحة األطماع اإلجنلزيية . وضح ذلك يف ضوء ما درست.

س5 :  عمــل  املرصيــون ىلع مواجهــة اإلجنلــزي سياســيًا أكــر منــه عســكرًيا . إرشح ذلــك، وحتــدث عــن أهــم 
رمــوز املقاومــة يف مــرص.

س6: مى وكيف غزا االيطايلون املدن الليبية ؟ وما موقف األتراك من ذلك؟

س7 : ما نتائج معركة القرضابية؟

س8 : ) اك ن وصــول احلــزب الفاشســي للســلطة يف إيطايلــا بدايــة عهــد جديــد  يف السياســة اإليطايلــة يف يلبيــا ( 
ناقــش ذلــك موضحــاً أثــر هــذه السياســة ىلع حركــة اجلهــاد يف يلبيــا  ؟

س9:  كيف استطاع الليبيون اتلصدي للقوات االيطايلة؟

س10 : أكتب مذكرات تارخيية عن :

أ – عمر املختــــــار .     ب -  اجلمهورية الطرابلسية .

س11: اكنــت اجلزائــر مــن األقطــار األوىل بالشــمال األفريــي الــي تعرضــت للغــزو الفرنــي، كيــف اكنــت  
مواجهــة اجلزائريــني هلــذا الغــزو؟

س12 : ما دور احلزب ادلستوري اتلوني يف مواجهة الفرنسيني؟

س13  كيف تمكن الفرنسيون من احتال املغرب؟ ومن واجهها من قادة املغرب الوطنيني؟
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الفصـل السـادس  

الصراع العربي  الصهيوين
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ــذ سياســتها  ــة األوىل ســنة 1917م، وعملــت ىلع تنفي ــا فلســطني خــال احلــرب العاملي احتلــت بريطاني
ــة  ــذه احلرك ــم ه ــد تزع ــا، وق ــا يهوديً ــا قوميً ــطني وطنً ــل فلس ــدف جع ــور بهـ ــد بلف ــا وع ــص عليه ــي ن ال
ــد  ــد احلمي ــاين )عب ــلطان العثم ــل بالس ــد اتص ــة، واكن ق ــة ايلهودي ــاب ادلول ــف كت ــزل( مؤل ــودور هرت )تي
اثلــاين( ليســمح هل بهجــرة ايلهــود إىل فلســطني، فرفــض طلبــه وظــل عــدد ايلهــود قليــًا يف فلســطني، واكنــوا 
يعيشــون مــع العــرب يف عاقــات طيبــة بعكــس مــا تعــرض هل بقيــة ايلهــود مــن اضطهــاد وخاصــة اذليــن 
اكنــوا يعيشــون يف بعــض األقطــار بأوروبــا، وخصوًصــا يف أملانيــا، وقــد اســتغل ايلهــود قيــام احلــرب العامليــة 
األوىل مــن أجــل تنفيــذ خطتهــم، كمــا حــرص احللفــاء ىلع اســتماتلهم واســرضائهم ملــا اكن هلــم مــن نفــوذ 
يف امليــدان االقتصــادي والصحــايف، واكن عــدد كبــر منهــم يعيــش يف انلمســا وأملانيــا، وأرادت دول احللفــاء 
أن تســتفيد منهــم يف تأييدهــم ضــد حكومــات ادلول املقيمــني بهــا، يعــى )أملانيــا وانلمســا( يف ذلــك الوقــت، 
ذللــك اتصــل بلفــور وزيــر خارجيــة بريطانيا )بروتشــيدل( زعيـــم احلركـــة الصهيونية يف شــهر نوفمــرب 1917م، 

وأبلغــه بمــا يــيل : 
ــا تنظــر بعــني عطــف إىل إنشــاء وطــن قــويم لليهــود يف فلسطـــني، وســـتبدل لك مســاعيها  )إن بريطاني
ليســهل بلــوغ هــذا اهلــدف(، واكن هــذا اخلــرب قــد شـــل خطــورة كبــرة ىلع القــوات اإلجنلزييـــة باحتاهلــا 
لفلســطني، وقــد تــم هــذا يف مؤتمــر )ســان ريمــو( بإيطايلــا ســنة 1920م، انتــداب بريطانيــا ىلع فلســطني 

ــطينية. ــح الفلس ــرر املصال ــذا دون أن تت ــور ه ــد بلف ــذ وع ــداب ىلع رضورة تنفي ــص االنت ــد ن وأك

احلركة الوطنية لعرب فلسطني : 
ــنة  ــم س ــزتاع أرضه ــزي يف ان ــود واإلجنل ــه ايله ــوم ب ــورة ادلور اذلي يق ــطينيون خبط ــعر الفلس ــا ش عندم
ــدأوا  بالكفــاح املســلح  ــا ادلمــاء، وب ــي أريقــت فيه ــام بمظاهــرات االحتجــاج ال ــوا ىلع القي 1920م، عمل
ــرب  ــدد الع ــد ح ــة، وق ــة للصهيوني ــة املوايل ــة الربيطاني ــم للسياس ــن رفضه ــني ع ــرة، معلن ــيل ألول م الفع

ــا : ــني هم ــني مهمت ــم يف نقطت مطابله
1 - إلغاء وعد بلفور ورفض االنتداب الربيطاين ىلع فلسطني.

2 - استقال فلسطني وتشكيل حكومة دستورية.

احتالل بريطانيا لفلسطني
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تواصلــت مظاهراتهــم واشــتدت يف مراحــل متعــددة، ثــم حتولــت ســنة 1936م، إىل ثــورة اعرمــة شــملت 
لك املــدن الفلســطينية واســتمرت مشــتعلة حــى بدايــة احلــرب العامليــة اثلانيــة 1939م.

وقــد ارتبطــت ثــورات عــرب فلســطني باحلــراكت ادلاعمــة لاســتقال مــن ســـوريا وبلنــان، وتمثــل ذلــك 
يف املؤتمــر العــريب الفلســطيي اذلي عقــد يف شــهر أغســطس 1923م، وتضمــن حــق االحتــاد بــني ســوريا 

وبلنــان وفلســطني، وبتشــكيل حكومــة مشــركة وإلغــاء االنتدابــني الفرنــي والربيطــاين.
وملــا أنشــأ الصهاينــة الواكلــة ايلهوديــة الــي اكنــوا يعتمــدون عليهــا يف تنفيــذ أهدافهم اتلوســعية بفلســطني، 
رشع ايلهــود يف نشـــر معاهدهــم ومؤسســاتهم ومعســكراتهم اإلرهابية، وجنحــوا يف توطيد نفوذهم يف فلســطني، 
وذلــك باســتغال رأس املــال املســتورد مــن اخلــارج، والعمــل ىلع نــرش ادلاعيــة ايلهوديــة يف أمريــكا و أوروبا، 
إضافــة إىل ادلعــم املقــدم مــن االنتــداب الربيطــاين هلــم، ولــم يقــم العــرب بمواجهتهــم النشــغاهلم بمشــالكهم 
اخلاصــة يف مقاومــة االســتعمار ىلع اختــاف أشــاكهل، وعندمــا اســتفحل األمــر أدركــوا خطــورة املوقــف يف 

فلســطني، وأن قضيــة فلســطني يه قضيــة العــرب مجيًعــا.

- نشأة احلركة الصهيونية كحركة عنرصية توسعية استعمارية :
يرجــع لفـــظ احلركـــة الصهيونيـــة بمدلوهلــا الســيايس احلديــث إىل أواخــر القــرن اتلاســع عــرش امليــادي، 
حيــث اســتخدمها )ناتــال( وهــو صحــي يهــودي نمســاوي يف كتــاب صــدر هل ســنة 1893م حتــت عنــوان 
)اإلحيــاء القــويم للشــعب ايلهــودي يف وطنــه حلــل املشــلكة ايلهوديــة(، أمــا الصهيونيــة فــي فكــرة يف جوهرها 
ــودة إىل  ــود يف الع ــوة ايله ــي دع ــر تع ــى أخ ــدس(، وبمع ــرب الق ــون )ق ــل صهي ــود إىل جب ــوة ايله ــي دع تع
فلســطني الــي يدعونهــا )أرض بــي إرسائيــل( حبدودهــا الــي وردت يف الكتــب املقدســة دلى ايلهــود، مــع أن 

اتلــوراة تذكــر تلــك األرض بأنهــا )أرض كنعــان وأرض فلســطني(.
ــتعمارية  ــة اس ــة عنرصي ــودي، يه حرك ــويم ايله ــا الق ــث وطابعه ــيايس احلدي ــا الس ــة بمفهومه والصهيوني
تســتند إىل مفاهيــم دينيــة ومزاعــم تارخييــة تهــدف إىل االســتعمار، ويه حركــة أوروبيــة األصــول، نشــأت يف 
أحضــان األوروبيــني يف القرن اتلاســع عشـــر امليــادي وتأثرت باتلطــور الرأســمايل، وبمناخ عصـــر القوميات 
األوروبيــة واألطمــاع االســتعمارية خاصــة يف بريطانيــا، وخصوًصــا عندمــا بلــغ االســتعمار األورويب قمتــه يف 
العالــم، وارتبــط بطابــع التســابق يف الــرصاع مــن أجــل احلصــول ىلع املناطــق االســراتيجية يف إفريقيــا وآســيا 

وغرهمــا. 
ــات  ــع القومي ــة املســتحدثة، ختتلــف عــن مجي ــة ايلهودي ــا فكــرة القومي ــة يف اعتناقه ــة احلديث والصهيوني

الــي عرفــت يف القــرن اتلاســع عــرش امليــادي.
وتبدو دعوة ما يسى )القومية ايلهودية( يه أقرب ما تكون بابلدعة الي حتـاول أن تسر ىلع نمط القوميات 
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األوروبيــة دون أن تتوفــر هلــا املكونــات األساســية الازمـــة ذللــك، مــن ناحيــة أخــرى ال يمكــن أيًضــا اإلقرار 
بــأن لك مــن اعتنـــق املســـيحية يصبـــح لـــه احلــق  يف اســتيطان رومــا، أو القــدس ىلع حســاب أهلهــا، ومــن 
اعتنــق اإلســام هل احلــق يف االســتيطان باجلزيــرة العربيــة، أو بمكــة واملدينــة ىلع وجــه اتلخصيــص ىلع حســاب 
ســاكنها، ذللــك ال يمكــن اإلقــرار بــأن ألتبــاع ادليانــة ايلهوديــة احلــق يف االســتقرار بفلســطني العربيــة ىلع 
ــة ابتدعهــا ايلهــود مــن أجــل االســتيطان بفلســطني ىلع  ــأن احلركــة الصهيوني حســاب أهلهــا، ذللــك نؤكــد ب

ــا لصهاينــة العالــم. حســاب ســاكنها األصليــني ، وال يمكــن أن تكــون فلســطني موطنً

  - األطماع الصهيونية يف فلسطني :
ــة يف العمــل ىلع إنشــاء وطــن قــويم لليهــود منــذ مــدة، وقــد ســاعدتها الظــروف  بــدأت احلركــة الصهيوني

ــل : ــك مث السياســية والعســكرية يف ذل
1 - ضعــف ادلولــة العثمانيــة وتدخــل اإلجنلــزي والفرنســيني يف شــؤونها، وحتريــض العــرب ىلع اتلخلــص مــن 

احلكــم العثمــاين، اذلي أصبــح عبئًــا ثقيــًا يف القــرن اتلاســع عــرش وبدايــة القــرن العرشيــن.
2 - قيــام احلــرب العامليــة األوىل واســتمالة العــرب إىل جانــب احللفــاء باتصــال )مكماهــون( بـــ )الرشيــف 

احلســني( وقيــام مــا عــرف باثلــورة العربيــة.
ــني  ــاع ادلوتل ــة أوض ــتغال الصهاين ــريب، واس ــرشق الع ــا ىلع امل ــا وفرنس ــان بريطاني ــيطرت ادلوتل 3 - س

ــاعدة. ــة للمس ــا امللح ــة، وحاجتهم ــة املايل ــن انلاحي ــورة م ــا( املتده ــا وفرنس )بريطاني
4 -  هزيمــة أملانيــا وحليفتهــا تركيــا يف احلــرب العامليــة األوىل ســنة 1918م، ثــم إعــان اهلدنــة وتنــازل ادلولة 

العثمانيــة عــن ممتلاكتهــا يف املنطقــة العربيــة بمــا فيهــا فلســطني.

لك هــذه العوامــل مشــركة مهــدت للصهاينــة إماكنيــة إنشــاء وطــن قــويم لليهــود، واكن اهلــدف قــد ضمنــه 
كتــاب نــرشه )مســر هــري ميســثي( يف القــرن اثلامــن عــرش امليــادي، وســى الكتــاب )نــداء ايلهــود(، داع 
فيــه ايلهــود إىل العمــل ىلع إنشــاء وطــن قــويم هلــم، يلمهــد بذلــك تلوســع ادلولــة ايلهوديــة وجعلهــا إمرباطوريــة 
اعمليــة مراميــة األطــراف، غــر أن املوضــوع لــم يأخــذ بشــل جــدي إال بعــد أن توســعت بريطانيــا يف اهلنــد .

  - اتلمهيد لالستيطان :
اكن أول مــن داع إيلهــا )مــوىس مونــت فيــورى(، واذلي اكن ارحتــل إىل فلســطني ســنة 1824م، ثــم اعد منهــا 
ســنة 1837م، وذلــك بعــد أن قابــل )حممــد يلع( حاكــم مــرص وطلــب منــه تأجــر مســاحة مــن األرايض يف 
فلســطني إلســاكن عــدد مــن ايلهــود مقابــل مبالــغ مايلــة طائلــة، غــر أن )حممــد يلع( رفــض هــذا العــرض، 

شــعوًرا منــه أن ذلــك ربمــا يشــل خطــًرا ىلع ابلــاد العربيــة.
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واكنــت ســنة 1882م، نقطــة حتـــول كبــرة يف تاريــخ  احلركــة الصهيونيــة، عندمــا اضطربت أحــوال روســيا 
ــض  ــم بع ــن بينه ــاس اكن م ــد أن ــارس 1881م، ىلع ي ــهر م ــاين يف ش ــندر اثل ــرويس الكس ــرص ال ــل القي وقت
ايلهــود الــروس، فنقــم الــروس ىلع ايلهــود، إىل جانــب أن ايلهــود اكنــوا حيتكــرون احِلــرف ايلدويــة، ممــا أحــدث 
تنافًســا كبــًرا بــني اإلقطاعـــيني الــروس وايلهــود، فانتــرشت ابلطالــة بـــني اعمــة انلــاس يف روســيا، فــازداد 
الضغــط عليهــم مــن قبــل الســلطات الروســية، وأدى ذلــك إىل إصــدار قانــون عــرف باســم )قوانــني شــهر 
مايــو 1882م(، حصلــت بمقتضــاه حتديــد إقامــة  ايلهــود يف مناطــق حمــددة، فأثــر ذلــك ىلع هجــرة ايلهــود 
إىل فلســطني وقــد أنشــئت مجعيــات للحركــة الصهيونيــة، وقــد قامــت هــذه احلركــة تلحقيــق أهــداف حمــددة 

اكن مــن بينهــا : 

أ - السيع إىل احتال فلسطني بطرق خمتلفــــــــــــة. 
ب - العمل ىلع نرش الفكر الصهيوين بني ايلهود يف لك ماكن.

ج  - العمل ىلع رفع مستوى اللغة العربية باعتبارها لغة ايلهود القومية.
د - رفع مستوى ايلهود من مجيع انلوايح. 

وقــد عمــل ايلهــود ىلع إجنــاح احلركــة الصهيونيــة يف جمتمعهــم يف لك مــاكن وجــدوا فيــه. وواصــل كتابهــم 
ىلع ذلــك املنــوال مثــل الاكتــب )يل بنســكر( الــرويس اذلي أصدر كراســة حتــت عنــوان )اتلحــرر اذلايت(، اذلي 
طالــب فيــه ايلهــود باذلهــاب إىل فلســطني، ثــم تطــورت احلركــة الصهيونيــة وأنشــأت حركــة حديثــة عرفــت 
ــوات  ــذ خط ــأن ال يتخ ــزل( ب ــور )هرت ــوا ادلكت ــزل( : أنصح ــلطان ىلع )هرت ــد رد الس ــو(، وق ــة )ابليل حبرك
جديــدة يف هــذا املوضــوع، إنــي )ال اســتطيع أن أختــى  عــن شــرب واحــد مــن األرض، فــي ليســت ملــك 
ــل يه ملــك شــعي، لقــد ناضــل شــعي يف ســبيل هــذه األرض ورواهــا بدمــه فليحتفــظ ايلهــود  ــي، ب يمي
بمايينهــم، وإذا فرقــت إمرباطوريــي فلعلهــم يســتطيعون آنــذاك أن يأخــذوا فلســطني بــا ثمــن، و لكــن 
جيــب أن يبــدأ هــذا اتلمزيــق مــن جثثنــا، فــاين ال أســتطيع املوافقــة ىلع ترشيــح أجســادنا  وحنــن ىلع قيــد 

احليــاة(   . 

ــطني  ــاب فلس ــا، وىلع اغتص ــا وأملاني ــن تركي ــراف م ــول ىلع أي اع ــة احلص ــود يف إماكني ــل ايله ــد فش لق
ــؤون  ــل يف ش ــول ىلع اتلدخ ــن احلص ــوا م ــم يتمكن ــة، ول ــات املايل ــث اإلماكني ــن حي ــوا هل م ــا خطط ــم م رغ
فلســطني، رغــم حمــاوالت احلركــة الصهيونيــة االســتعمارية مــع ادلول الغربيــة بريطانيــا وفرنســا وأمريــكا، 
ــوىل  ــد أن ت ــا بع ــوين، خصوًص ــاط الصهي ــذ النش ــية تلنفي ــوة الرئيس ــز الق ــذه ادلول مرك ــت ه ــث أصبح حي

ــة . ــادلول الغربي ــة ب ــه القوي ــة لعاقت ــة الصهيوني ــة احلرك ــان( زاعم ــم وايزم )حايي
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 - عالقة احلركة الصهيونية باالستعمار األورويب :
ــم تســتطع حتقيــق  اســتطاعت احلركــة أن توفــر نلفســها إماكنيــات ماديــة وشــعبية بــني مريديهــا، لكنهــا ل
أي ماكســب يف اغتصــاب فلســطني، لــوال موجــة االســتعمار الغربيــة احلديثــة للوطــن العــريب، واتفــاق أهــداف 
هــذه احلركــة مــع األهــداف االســتعمارية، ويتضــح مــن ذلــك أن احلركــة الصهيونيــة وصلــت إىل الوطــن العــريب، 

يف راكب الزحــف االســتعماري وشــلكت جــزًءا أساســيًا مــن براجمــه اتلوســعية يف ابلــاد العربيــة.
ــودي يف  ــن ايله ــرة الوط ــود ىلع فك ــم ايله ــة يف دع ــة والقساوس ــزي والساس ــاب اإلجنل ــض الكت ــس بع ــد حتم لق
ــل  ــود بش ــع ايله ــرا م ــت إجنل ــك عمل ــة، ذلل ــتعمارية يف املنطق ــا االس ــا مصاحله ــن بريطاني ــطني تلضم فلس
منظــم عندمــا فتحــت قنصليــة يف القــدس ســنة 1839م، اكن اهلــدف منهــا محايــة ايلهــود، وحتقيــق توطينهــم 
ــا ضــد )حممــد  ــة، يلجعلهــم ســًدا منيًع ــة بريطاني ــر خارجي ــار ســتون( وزي ــول بـــ )امل يف فلســطني حســب ق
ــد  ــوي ىلع فوائ ــن ينض ــود ل ــني ايله ــا أن توط ــا، موضًح ــس وزراء بريطاني ــك رئي ــد ذل ــا أك ــه، كم يلع( وخلفائ
لليهــود فحســب، بــل لربيطانيــا أيًضــا . ويتأكــد جليًــا أن الربيطانيــني هــم الســبب األســايس يف توطــني ايلهــود 
منــذ ابلدايــة وحــى إعــان وعــد بلفــور، وتواصلــت منشــورات غــاة الصهيونيــة االســتعمارية تــرشح أهميــة 
األرايض املقدســة يف ضــوء الــرصاع حوهلــا، وتتعــدد املشــاريع االســتعمارية يف املنطقــة العربيــة مــن اإلجنلــزي 
ــت  ــروس، حــول إاعدة توطــني ايلهــود يف فلســطني، واكن ــان واألمريكيــني وال واإليطايلــني والفرنســيني واألمل
ــا يف اتلعبــر عــن أهميــة سياســة واســراتيجية لــألرايض املقدســة  املشــاريع الربيطانيــة أكــر عــدًدا واهتماًم
واهتــم )أريــل شــافت ســر( أحــد الــوزراء الربيطانيــني بنــرش مقــال حــول الصهيونيــة ســنة 1876م، أبــرز فيهــا 
دور األرايض املقدســة مســتقبًا يف اتلجــارة العامليــة مؤكــًدا يف ذلــك ىلع أهميــة العنــرص ايلهــودي يف فلســطني 

تلكــون مركــًزا هلــذه اتلجــارة .

ــروح  ــة ال ــة يف العمــل ىلع تنمي ــة الصهيوني ــاء احلرك ــر االســتعمارية اســتفاد زعم وىلع ضــوء تشــجيع ادلوائ
ــا،  ــتقرار به ــطني واالس ــه إىل فلس ــود باتلوج ــع ايله ــييح، وىلع دف ــع األورويب املس ــرب يف املجتم ــة للع العدائي
وللتديلــل ىلع تفاقــم املشــلكة الطائفيــة ايلهوديــة يف الغــرب، وأن حلهــا ال يكــون إال خبــروج ايلهــود مــن أوروبا 
والعمــل ىلع تأســيس دولــة هلــم، وقــد تفاقمــت املشــلكة بشــل واضــح عندمــا صــارت بعــض املذابــح ايلهوديــة 
يف روســيا يف أواخــر القــرن اتلاســع عــرش امليــادي، وكــرت هجــرة ايلهــود إىل بريطانيــا، حيــث اعتــرب ذلــك 
تهديــًدا مبــارًشا تلدهــور مســتوى املعيشــة يف بريطانيــا، كمــا شــلكت جلنــة يف بريطانيــا دلراســة مشــلكة اهلجــرة 
األجنبيــة إىل بريطانيــا برئاســة )آرثــر جيمــي بلفــور( حيــث اســتمعت هــذه اللجنــة لـــ )تيــودور هرتزل( ســنة 
1902م، اذلي طالــب بتوجيــه املهاجريــن مــن بريطانيــا إىل فلســطني، وأكــد )روتشــيدل( وهــو أبــرز الرأســمايلني 
ــن  ــراتيجية م ــة االس ــة يف املنطق ــح الربيطاني ــة واملصال ــني الصهاين ــة ب ــة الوثيق ــني بالصل ــاع الربيطاني ىلع إقن

العالــم .
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 - األطماع الصهيونية يف املنطقة العربية :

ــة وتهــدف  ــة ال تتغــر فــي متواصل ــب ثابت ــة عــدة جوان ــة يف املنطقــة العربي اختــذت األطمــاع الصهيوني
إىل مــا يســي حتقيــق )إرسائيــل الكــربى( وتؤكــد الوثائــق الصهيونيــة عليهــا، فاخلريطــة املرســومة ىلع مدخــل 
ــة شــمال خــط يمتــد مــن جنــوب  الكنيســيت الصهيــوين )الربملــان اإلرسائيــيل( والــي تضــم األقطــار العربي
الكويــت إىل جنــوب املدينــة املنــورة الــي يعتربهــا الصهاينــة موطنًــا هلــم ويعملــون يلع توطــني مــاال يقــل عــن 
عــرشة مايــني مــن ايلهــود ، ويســعون إىل إبــادة العــرب فيهــا ، أو محلهــم ىلع اهلجــرة منهــا إىل الصحــراء ألنهــم 
ــرض  ــة وف ــة واالقتصادي ــوارد اتلجاري ــتياء ىلع امل ــدون االس ــا يري ــعب ، كم ــا ش ــود أرض ب ــون إىل وج يهدف

الســيطرة السياســية ىلع اكمــل الوطــن العــريب.
وملــا اكنــت فلســطني تابعــة لدلولــة العثمانيــة فقــد عرضــت بريطانيــا ىلع ايلهــود االســتيطان يف شــبه جزيــرة 
ــت  ــرشوع اذلي تم ــر أن امل ــددة، غ ــة املح ــنة 1907م، يف املنطق ــوع س ــة املوض ــة دلراس ــلكت جلن ــيناء، وش س

دراســته لــم يأخــذ يف االعتبــار رفــض مــرص وادلولــة العثمانيــة ذلــك. 
يؤكــد هــذا احلــدث اتلاريــي أن أرض مــرص لــم تكــن خارجــة عــن أطمــاع الصهاينــة اتلوســعية وبذلــك 
ــم خيــرج عــن أهــداف احلركــة الصهيونيــة، كمــا ال خيتلــف  توافــق أطمــاع الغــرب يف الوطــن العــريب اذلي ل
عــن واقــع االســراتيجية املنفــذة تبــااًع يف توطــني ايلهــود يف فلســطني ويف توفــر الراعيــة الاكملــة هلــم بهــا عــرب 

الزمــن.
ال خيــي الصهاينــة أطماعهــم يف شــمال أفريقيــا ، وقــد عملــوا بمســاعدة إجنلــرا يلع تهيئــة جزيــرة مالطــا 
تلكــون قاعــدة يف مواجهــة شــمال أفريقيــا خــال الســبعينيات مــن القــرن العرشيــن ، غــر أن ســاكن هــذه 
املنطقــة وقفــوا ضــد هــذا املخطــط وحــددوا نشــاطهم يف ذلــك، ومــع ذلــك لــم يتخلــوا عــن حماوالتهــم الراميــة 
ــارش أو  ــر مب ــارش أو غ ــل مب ــا بش ــوا منه ــي يلتحرك ــمال اإلفري ــا يف الش ــزون عليه ــاط يرتك ــاد نق إىل إجي
ــذ  ــة يف فلســطني مــن تنفي ــا ، وحــي يتمكــن الصهاين ــة شــمال إفريقي ــة ملواجه ــاون مــع ادلول األوروبي اتلع
ــم  ــة أنه ــعر الصهاين ــث يش ــم، حي ــني وجوده ــت يف تأم ــي تمثل ــة ال ــة الغربي ــيطرة ىلع املنطق ــم يف الس خمططه
جســم غريــب، وقائــم يلع العــدوان ، وتلأمــني بقائهــم ووجودهــم البــد أن حيتاجــوا إىل قــوات عســكرية ضاربــة 
تتفــوق ىلع القــوات العســكرية العربيــة جمتمعــة ذللــك يعملــون دائًمــا يلع امتــاك أحــدث األســلحة للفتــك 

بالعــرب ، حــني تتــاح هلــم الفرصــة .
 - ادلور األمريكي يف تمكني الصهاينة من احتالل فلسطني وتواصله:

وملــا اكنــت أهــداف االمربيايلــة العامليــة بقيــادة الواليــات املتحــدة تتفــق مــع خمططــات الكيــان الصهيــوين 
يف ابلــاد العربيــة، واملتضمنــة عــدم تمكــني العــرب مــن االحتــاد وانلهــوض، ذللــك وضعــت ادلول الرأســمايلة 

الغربيــة بــني يــدي هــذا الكيــان مــا يــيل :
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1 - إمداد ايلهود باألموال الازمة بصفة دائمة. 
2 - محايــة الكيــان الصهيــوين اكســتخدام الواليــات املتحــدة األمريكيــة حــق )الفيتــو( انلقــض فـــي جملــس 

األمــن ضــد أي قــرار يديــن العــدو الصهيــوين. 
3 - حتالــف الكيــان الصهيــوين يف فلســطني مــع ادلول املتقدمــة اكلواليــات املتحــدة األمريكيــة ودول االحتــاد 

األورويب.
4 - مســاعدة االحتــاد االورويب للكيــان الصهيــوين يف فلســطني بمعلومــات تقنيــة، اســتخباراتية، ال يســتطيع 

الوصــول إيلهــا بإماكنياتــه اخلاصــة .
5 - مراقبــة مــزيان القــوة يف املنطقــة مــع اتلنبــؤ األكيــد ألي اعتــداء عســكري قــد يقــع عنــد ظهــور معالــم 
قــوة مزتايــدة يف اجلانــب العــريب تنــذر بــأي تغــرات يف مــزيان القــوة، كمــا حــدث يف العــدوان اثلــايث 

ىلع مــرص اعم 1956م.
ــن أي  ــر ع ــض انلظ ــيل، بغ ــوم اإلرسائي ــا للهج ــا دائًم ــت هدفً ــة اكن ــة العربي ــح أن املنطق ــك يتض ــن ذل وم
سياســة هلـــا اجتــاه الكيــان الصهيــوين ، بــل ملجــرد تطــورات ذاتيــة يف مــزيان القـــوة، اكن الصهاينــة يراقبونهــا 
بدقــة، وليــس اتلطــورات العســكرية فقــط، بــل يراقبــون اتلطــورات الصناعيــة والعلمية داخــل ابلــاد العربية، 
وأي بــدل عــريب يعمــل ىلع اتلطــور العلــي والصنــايع قــد يتعــرض لعــدوان إرسائيــيل، كمــا تعرضــت العــراق 
بــرب مفاعلهــا انلــووي ســنة 1981م، وكمــا حــدث يف مصـــر أيًضــا يف ســنة 1967م، ومــا ســبقها حيـــث 

ــا لصالــح إرسائيــل. ســاعدت ادلول الغربيــة ىلع ترجيــح كفــة انلــرص دائًم
ومن أهم وسائل العدوان الصهيوين تلحقيق أهدافه، العمل ىلع :

- ختريب املنشآت الصناعية والتشكيك يف قدرة العرب ىلع مواجهة الصهاينة.
-  االستخفاف بكل ما هو عريب وتعظيم لك ما هو أجني.

- املحافظة ىلع قدرة العدو الصهيوين يف إماكنية مواجهة العرب يف لك زمان وماكن.

وبذلــك نــرى أن العــدو الصهيــوين حيــاول دفــع األحــداث يف املنطقــة العربيــة جتــاه قيــام دول ذات طبيعــة 
طائفيــة وعنرصيــة، وذلــك تلجزئــة الوطــن العــريب  وإضعافــه مــن ناحيــة، وتواصــل ارتفــاع إماكنــات العــدو 

الصهيــوين وقدراتــه ىلع املواجــهة مــن ناحيــة أخــرى .

- مقاومة العرب للصهاينة واالجنلز )ثورة 1936م( :
ــدأت اثلــورة بإعــان اإلرضاب العــام 1936م، وتعطلــت  ــة املقاومــة يف فلســطني حيــث ب تواصلــت حرك
األعمــال يف مرافــق ابلــاد، وانضمــت األحــزاب الفلســطينية يف منظمــة واحــدة ســميت بـــ )اللجنــة العربيــة 
العليــا(، ثــم حتــول هــذا اإلرضاب إىل ثــورة مســلحة قــام بهــا الفلســطينيون بمهامجــة املعســكرات الربيطانيــة، 
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فقطعــوا املواصــات وباتــت فلســطني ســاحة معــارك اســتخدم فيهــا اإلجنلــزي ادلبابــات والطائــرات ضــد 
الفلســطينيني.

ــًدا  ــف اإلرضاب، تمهي ــط لوق ــة اتلوس ــة، ورأت ادلول الغربي ــاد العربي ــرب يف ابل ــخط الع ــك ازداد س ذلل
ــيل : ــا ي ــت فيم ــات تمثل ــدة مقرح ــك ع ــت ذلل ــطينية ووضع ــة الفلس ــوية للقضي ــن تس ــث ع للبح

1 - حتديــد عــدد ايلهــود املهاجريــن حبيــث ال يزيــد عــن )13( ألــف يهــودي يف الســنة خــال الســنوات 
ــة. الاحق

2 - العمل ىلع تقسيم فلسطني إىل مناطق وفق اآليت:
 إىل جنــوب مدينــة يافــا وبذلــك وضعــت 

ً
أ - دولــة يهوديــة تمتــد ىلع الســاحل مــن حــدود بلنــان شــماال

أهــم ثــروة للعــرب يف أيــدي ايلهــود ويه الربتقــال ومزارعــه.
ب - دولة عربية يف األجزاء ابلاقية وتمتد إىل رشق األردن.

ج  - تبىق األماكن املقدسة ومنطقة القدس حتت االنتداب الربيطاين.
غــر أن هــذا املــرشوع لــم يلــق استحســان مــن العــرب، ألنــه يعتــرب وثيقــة رســمية  تعــرف حبــق إنشــاء 
ــه  ــرا، ألن ــح إجنل ــه لصال ــروع لك ــطينيني، واكن املشـ ــاكنها الفلس ــاب س ــطني ىلع حس ــة يف فلس ــة يهودي دول
يؤكــد انتدابهــا يف فلســطني وكذلــك األردن، فضــًا عــن اتلحالــف املنتظــر بــني ادلولــة ايلهوديــة وبريطانيــا، 
أمــا ايلهــود فقــد رحبــوا باملشـــروع ألنــه خطــوة تمكنهــم مــن إنشــاء دولــة يف رقعــة يثبــون منهــا ىلع بقيــة 
فلســطني، ومــا  جاورهــا مــن ابلــاد العربيــة، وليــس غربيًــا يف رفــض العــرب املــرشوع مــن أساســه، ودعــوة 
حكوماتهــم ملواجهــة املوقــف إلنقــاذ فلســطني مــن املؤامــرات الصهيونيــة، ورغــم  احتجــاج العــرب فقــد قــدم 
املــرشوع مــن جانــب إجنلــرا إىل عصبــة األمــم الــي أيدتــه باعتبــاره اضمــن حــل للخــروج مــن هــذا املــأزق  
ــد  ــرشوع اتلقســيم هــذا، فق ــاط م ــا إلحب ــة األمــم وجهادهم ــراق يف عصب ــدويب مــرص والع ــود من ــم جه ورغ

وافقــت عصبــة األمــم ىلع  املبــادئ األساســية الــي  تضمنهــا.

- مؤتمر بلودان 1937م : 
جاهــد العــرب يف اتلصــدي ملــرشوع تقســيم فلســطني اذلي وافقــت عليــه لك ادلول، فعقــد ذللــك مؤتمــر 

عــريب اعم يف بلــودان بســوريا، برئاســة منــدوب مصـــر، وقــد أختــذ القــرارات اتلايلــة : 
1 - رفض قرار تقسيم فلسطني بل ومقاومته.

2 - وجوب االحتفاظ بفلسطني كجزء ال يتجزأ من الوطن العريب.
3 - املطابلة برفض وعد بلفور، وإلغاء االنتداب الربيطاين ىلع فلسطني.

ــراء  ــذا إج ــود، وه ــرب إىل ايله ــن الع ــال األرايض م ــع انتق ــع يمن ــن ترشي ــود، وس ــرة ايله ــف هج 4 - وق
ــداب. ــى االنت ــا يل ــت ريثم مؤق
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ــطينية  ــدن الفلس ــم امل ــات معظ ــت اإلرضاب ــا عم ــة عندم ــيم، وخاص ــرار اتلقس ــل ق ــك فش ــوء ذل وىلع ض
ــادرت إىل  ــا، فب ــة العلي ــة العربي ــاء اللجن ــورة ىلع أعض ــؤويلة اثل ــداب مس ــة االنت ــت حكوم ــة، وألق والعربي
اعتقــال أعضــاء اللجنــة، ونفتهــم إىل جزيــرة سيشــل، وقــد نفــت مفــي القــدس احلــاج )أمــني احلســيي( إىل 
بلنــان، وعندمــا ازدادت حــوادث االعتقــال، اتســع نطــاق اثلــورة واشــتد، وقــد تواصلــت حــى بدايــة احلــرب 
العامليــة اثلانيــة ســنة 1939م، كمــا كــرت حــوادث االغتيــال ضــد اخلونــة والعمــاء، وأدت االضطرابــات إىل 
حــل اللجنــة امللكفــة بمــرشوع  اتلقســيم، كمــا خشــيت إجنلــرا مــن تدهــور املوقــف بســبب امتــداد اثلــورة 
ــا لتشيكوســلوفاكيا، وعليــه ختلــت إجنلــرا  ــاح أملاني إىل مجيــع أحنــاء فلســطني، يف مرحلــة حرجــة بعــد اجتي
بســبب هــذه احلــوادث عــن إعــان مــرشوع اتلقســيم ســنة 1938م، ودعــت إىل عقــد مؤتمــر بلندن مــع زعماء 
العــرب وايلهــود يف فلســطني، وتضمــن هــذا االقــراح اعــراف مــن إجنلــرا بــأن  قضيــة فلســطني يه قضيــة 
العــرب مجيًعــا، وعقــد مؤتمــر املائــدة املســتديرة يف شــهر فربايــر 1939م، بلنــدن بــني العــرب وايلهــود، حبضــور 

اإلجنلــزي، وملــا رفــض املندوبــان مقابلــة بعضهمــا مبــارشة، تــوىل اإلجنلــزي االجتمــاع بــكل فريــق لوحــده.

الكتاب األبيض للحكومة الريطانية :
صدر هذا الكتاب بعد اجتماع املائدة املستديرة وجاء فيه :

1 -  اتلأكيد ىلع االلزتام بأن مشـروع وعد بلفور ال يعى إنشاء دولة يهودية بفلسطني.
ــع  ــف م ــة تتحال ــة وال يهودي ــتقلة، ال عربي ــطينية مس ــة فلس ــاء دول ــا ىلع إنش ــا عزمه ــان بريطاني 2 - إع

ــا. بريطاني
3 -  تقــوم حكومــة وطنيــة يف فلســطني يف فــرة االنتقــال مدتهــا عشـــر ســنوات، يرأســها بريطــاين وســتة 
ــاب  ــم انتخ ــنوات يت ــاث س ــي ث ــد مضـ ــاين، وبع ــار بريط ــر مستش ــل وزي ــان ول ــرب ويهودي وزراء ع

ــاكن. ــة للس ــبة العددي ــاد بالنس ــيع للب ــس ترشي جمل
4 -  نظــًرا خلطــورة اهلجــرة ايلهوديــة إىل فلســطني، واذلي أدى إىل تدهــور احلالــة االقتصاديــة، قــررت حتديــد 
عــدد ايلهــود املســموح هلــم باهلجــرة إىل فلســطني يف حــدود )75( ألــف مهاجــر خــال مخــس ســنوات، 
ثــم تتوقــف اهلجــرة نهائيًــا، ويصبــح عــدد ايلهــود ثلــث عــدد الســاكن تقريبًــا وتكــون إجنلــرا بذلــك 

قــد وفــت بعهدهــا بمســاعدة ايلهــود ىلع إنشــاء وطــن قــويم هلــم يف فلســطني.
ــاث  ــنة 1940م، إىل ث ــموها س ــث قس ــع األرايض، حي ــأن بي ــر بش ــراًرا آخ ــا ق ــدرت بريطاني ــد أص 5 -  وق

ــو اآليت: ــق ىلع انلح مناط
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ــة ىلع  ــمل األرايض اخلصب ــدون رشوط، وتش ــود ب ــة لليه ــع األرايض العربي ــا ببي ــمح فيه ــة يس أ - منطق
ــطني. ــمال فلس ــاحل ويف ش الس

ب - منطقة يتوقف فيها ابليع إال بترصيح خاص من احلكومة.
ج  - منطقة حيظر فيها ابليع بتاتًا حمافظة ىلع ما يف يد العرب من أراضيهم.

وقــد ُرفــض هــذا املــرشوع مــن قبــل العــرب، ألنــه لــم حيقــق مطابلهــم بشــأن إلغــاء وعــد بلفــور واالنتداب 
الربيطــاين واالعــراف بفلســطني دولــة عربية وهــذا املرشوع لــم حيقق ســوى الوعد بمنح فلســـطني االســتقال 
ــم يتحقــق يشء مــن هــذا حــى ايلــوم،  ــه ل بعــد عشـــر ســنوات، وقيــام حكومــة وطنيــة دســتورية، غــر ان
وقــد ارتبطــت ادلولــة ايلهوديــة بربيطانيــا وضاعـــت  اثلقــة بــني العــرب واإلجنلــزي لكــرة غدرهــم بالعــرب، 
وعــدم الوفــاء بعهدهــم  كمــا يغــدر ايلهــود ايلــوم باملعاهــدات الــي يعقدونهــا مــع الفلســطينيني، وقــد عملــت 
بريطانيــا ىلع تمزيــق فلســطني، بمنــح ايلهــود األرايض  الفلســطينية الســاحلية اخلصبــة، ممــا ســاعد ايلهــود ىلع 
حتقيــق أغراضهــم يف االســتياء ىلع فلســطني فيمــا بعــد، وهكـــذا رفــض العــرب قــرارات الكتــاب األبيــض 

كمــا رفضهــا ايلهــود ألنهــا لــم حتقــق لك مطابلهــم .

 - فلسطني أثناء وبعد احلرب العاملية اثلانية :
 أحدثت احلرب العاملية اثلانية تطورات يف قضية فلسطني تمثلت فيما ييل : 

ــود  ــم ايله ــد اهت ــة، وق ــب ادلول الغربي ــدة إىل جان ــوة جدي ــة كق ــدة األمريكي ــات املتح ــول الوالي 1 - دخ
باتلقــرب إيلهــا حــى تتبــى قضيتهــم يف إقامــة وطنهــم القــويم، مســتغلني ســيطرتهم القويــة يف مياديــن 
ــة،  ــات األمريكي ــة االنتخاب ــات املتحــدة ودورهــم الكبــر يف عملي ــة يف الوالي املــال والصحافــة وادلاعي
خصوًصــا يف انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة، ذللــك اكن مــن الســهل عليهــم أن جيــدوا نصــًرا هلم يف شــخص 

الرئيــس )ترومــان(.
ــة  ــت ادلاعي ــًرا، وتمكن ــاًدا كب ــة اضطه ــة اثلاني ــرب العاملي ــاء احل ــود أثن ــاد ايله ــر ( باضطه ــام ) هتل 2 - إته
الصهيونيــة مــن اســتغال هــذا املوقــف وخاصــة بغــرب أوروبــا وإقناعهــا بــرورة فتــح بــاب اهلجــرة 

ــطني. ــة إىل فلس ايلهودي
3 - إن شــعور بريطانيــا خبطــورة املواقــف العربيــة ىلع مصاحلهــا وأطماعهــا االســتعمارية يف الــرشق األوســط، 
ــك  ــة اهلائلــة اكنلفــط، ذلل ــا مــا مــن هــذه املنطقــة ذات املــوارد االقتصادي وأن نفوذهــا ربمــا يــزول يوًم
وجــدت يف قضيــة الوطــن القــويم لليهــود داعمــة تبــى عليهــا سياســتها يف هــذه املنطقـــة، فتشــيع فيهــا 
االضطرابــات وتعقــد مشــالكها، وحتــول اهتمــام العــرب إىل الســيع للتخلــص مــن الوطــن القــويم لليهــود، 

وبذلــك تســى بريطانيــا إىل عرقلــة تقــدم العــرب يف مســاعيهم إىل االســتقال واحلريــة.
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ــدت ادلول  ــة، وتص ــة اثلاني ــرب العاملي ــاء احل ــد انته ــًرا بع ــوًرا كب ــطني تط ــلكة فلس ــك مش ــورت بذل 4 - تط
ــت  ــا، واكن ــم فيه ــم احلك ــاح نظ ــتقاهلا وإص ــتكمال اس ــول اس ــدور ح ــدة ت ــكات عدي ــة ملش العربي
ــل  ــة إرسائي ــة دول ــعيها إلقام ــا يف س ــة وحلفائه ــدة األمريكي ــات املتح ــا والوالي ــا بريطاني ــه أيًض تواج

ــطني. بفلس

مقرتحات قيام ادلولة الصهيونية : 
ــل  ــت ىلع ح ــريب، عمل ــن الع ــب الوط ــل يف قل ــة إرسائي ــة دول ــدة بأهمي ــات املتح ــا والوالي ــعرت بريطاني ش
قضيــة فلســطني حــًا يتفــق ومصاحلهــا وسياســتها، واكن يف رئاســة الواليــات املتحــدة صهيــوين كبر هــو الرئيس 
)ترومــان(، اذلي اكن يطالــب بفتــح أبــواب فلســطني هلجــرة ايلهــود بكــرة كحــل مؤقــت لليهــود املوجوديــن 
يف أوروبــا، ذللــك شــلكت ادلوتلــان جلنــة حتقيــق مشــركة ســنة 1946م، وأصــدرت تقريــًرا نــص ىلع مــا يــيل :

1 - دعم إماكنية فلسطني ىلع استقبال لك يهود العالم املهاجرين.
ــا  ــأرسع م ــرة ب ــر اهلج ــطني، وأن تس ــدد إىل فلس ــن ج ــح ملهاجري ــف ترصي ــدار أل ــة بإص ــوىص اللجن 2 - ت

ــن. يمك
3 - دخول فلسطني حق مرشوع لل يهودي ينوي اهلجرة إيلها.

ــة بإلغــاء القوانــني الــي حتــد مــن حركــة بيــع األرايض لليهــود وقــد رفــض العــرب هــذه  4 - تــويص اللجن
اتلوصيــات ألنهــا ســمحت باهلجــرة ايلهوديــة إيل فلســطني ، كمــا رفضهــا ايلهــود أيًضــا ألنهــا لــم تنشــئ 

هلــم دولــة يف فلســطني 

رفــض العــرب توصيــات هــذه اللجنــة ألنهــا ســمحت باهلجــرة ايلهوديــة إىل فلســطني، ورفضهــا ايلهــود أيًضا 
رغــم احنيازهــا إيلهــم، حبجــة أنهــا لــم تنشــئ هلــم دولــة يف فلســطني.

قامــت بريطانيــا بدعــوة العــرب وايلهــود ســنة 1947-1946م، يف نلــدن لعقــد اجتمــاع بــني الطرفــني، غــر 
أنهمــا لــم يصــا إىل اتفــاق، واضطــرت بريطانيــا إىل نقــل القضيــة الفلســطينية إىل األمــم املتحــدة، مــع معرفتها 
املســبقة بســيطرة الواليــات املتحــدة ىلع هــذه املنظمــة يف ذلــك الوقــت، وملــا قدمــت القضيــة الفلســطينية إىل 
األمــم املتحــدة ســنة 1947م، قــررت تعيــني جلنــة مــن ممثــيل إحــدى عشـــرة دولــة حيــث أبقــت اللجنــة ىلع 

االقراحــات اتلايلــة:
أ - تقســيم فلســطني إىل ثاثــة أقســام، دولــة يهوديــة، ودولــة فلســطينية، ومنطقــة دويلــة تشــمل القــدس 

واألماكــن املقدســة.
ــة  ــان ادلوتلــان االســتقال بعــد فــرة انتقــال مدتهــا اعمــان، توضــع خاهلمــا حتــت وصاي ب - تمنــح هات

األمــم املتحــدة.
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تقسيم فلسطني  1947م 
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ورغــم معارضــة العــرب تلقســيم فلســطني فقــد صــدر قــرار اتلقســيم بأغلبيــة األصــوات نتيجــة الضغــط 
األمريكــي، وقــد امتنعــت بريطـــانيا عــن اتلصويــت، وأعلنــت عــن عــدم تنفيــذ القــرار، وإنهــا ستســحب 

قواتهــا وينتــي االنتــداب ىلع فلســطني يف 14 مــن شــهر مايــو 1948م، واذلي ترتــب عليــه اآليت :
1 - بــدأت حــرب العصابــات بــني العــرب وايلهــود، وعندمــا ســاءت األحــوال يف فلســطني، كــّون العــرب جيش 
اتلحريــر، وشــارك فيــه عــدد كبــر مــن ابلــاد العربيــة نلصـــرة إخوانهــم، إال أن ايلهــود بمــا يمتلكــون من 
إماكنــات ارتكبــوا فضائــع تقشــعر هلــا األبــدان كمذحبــة ديــر ياســني، فهاجــر عــدد كبــر مــن العــرب 

مضطريــن ويف وقــت اكن فيــه ايلهــود يتدفقــون ىلع فلســطني بأعــداد كبــرة.
 2 - مــا إن أعلنــت بريطانيــا انتهــاء االنتــداب ىلع فلســطني يــوم 14 مــن شــهر مايو ســنة 1948م، حــى أعلن 
ــم يمــض ىلع هــذا اإلعــان ســوى )16( دقيقــة، حــى أعلــن  ايلهــود مــن تــل أبيــب إنشــاء دوتلهــم ول
الرئيــس )ترومــان( رئيــس الواليــات املتحــدة األمريكيــة اعرافــه بهــذه ادلولــة، وجــاء االعــراف اثلــاين 
مــن االحتــاد الســوفيي وقــد اعتــرب هــذا دعًمــا تاًمــا للكيــان الصهيــوين، واذلي تواصــل حــى يومنــا هــذا 

دون انقطــاع.

حرب فلسطني سنة 1948م : 
بمجــرد أن أعلــن ايلهــود كيانهــم املغتصــب يف فلسطـــني، داع العــرب إىل إعــان احلــرب ىلع ايلهــود إلنقــاذ 
ومحايــة عــرب فلســطني، اذليــن أصبحــوا بــدون حكومــة أو مــن يدافــع عنهــم، ىلع الرغــم مــن عــدم اســتعداد 
اجليـــوش العربيــة عســكرًيا ملواجهــة قــوات ايلهــود فقــد أحــرزت انتصــارات رائعــة يف فلســطني ىلع انلحــو 

اآليت :
ــة  ــة الصهيوني ــب العاصم ــل أبي ــة ت ــارف مدين ــى مش ــه ح ــرصي يف زحف ــش امل ــل اجلي ــوب: وص أ - يف اجلن

ــدس. ــة الق ــوايح مدين ــتعاد ض ــًا واس ــن مي بعرشي
ب - يف الــرشق: تقــدم جيــش العــراق غرًبــا حــى أصبــح ىلع بعــد عشـــرة أميــال مــن الســاحل، كمــا قطعــت 
أنابيــب انلفــط فتعطلــت معامــل اتلكريــر يف مدينــة حيفــا، واكتــى اجليــش األردين باحتــال املنطقــة 

الواقعــة غــرب نهــر األردن )الضفــة الغربيــة ايلــوم(.
ج  - يف الشمال: ىلع الرغم مما أبداه لك من اجليش السوري واللبناين فإنهما لم يتقدما تقدما يذكر.

د - أما القوات السعودية فقد اشركت حتت إمرة وقيادة القوات املرصية.
ولــم يســتثمر العــرب هــذه االنتصــارات، كمــا لــم يســتفيدوا مــن هــذه احلــرب ضــد ايلهــود، ألنهــم لــم تكن 
 مــن حتقيــق االنتصــارات 

ً
دليهــم قيــادة موحــدة تنســق حركتهــم العســكرية ضــد ادلولــة الصهيونيــة، وبــدال

انتهــت باالنســحاب غــر املنظــم، وتــرك املجــال للقــوات الصهيونيــة فحققــت أهدافهــا باالســتياء ىلع األرايض 
الــي تركتهــا القــوات العربيــة عنــد انســحابها.
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ــس،  ــيطرتها ىلع املجل ــدة س ــات املتح ــت الوالي ــن، فرض ــس األم ــطني إىل جمل ــة فلس ــت قضي ــا قدم ومل
فتقــررت اهلدنــة يف 29 مايــو 1948م، وتوقــف القتــال ملــدة شــهر مــع اإلشــارة إىل عــدم اتلدريــب ىلع القتــال 
ــن  ــود م ــة ايله ــذه اهلدن ــت ه ــد مكن ــة، وق ــاإلرشاف ىلع اهلدن ــادت( ب ــرال )برن ــف اجل ــة، ولك ــال اهلدن خ

ــب. ــدم اتلدري ــرب بع ــه الع ــد في ــت اذلي تقي ــم يف الوق ــم صفوفه تنظي
اكنــت اهلدنــة قــد رجحــت كفــة احلــرب لصالــح ايلهــود يف خمتلــف اجلبهــات عندمــا جتــدد القتــال، وملــا 
عرفــت الواليــات املتحــدة مــا غنمــه ايلهــود مــن فوائــد فــرض جملــس األمــن اهلدنــة مــرة أخــرى يف 18 مــن 

شــهر يويلو 1948م.
عــزم ايلهــود االســتياء ىلع غــزة وعزلــوا القــوات املرصيــة يف الفالوجــا، وتوغلــوا داخــل صحــراء ســيناء، 
ــان واحتلــوا بعــض القــرى، واجتهــوا  ــوا مــن اتلوغــل يف بلن كمــا زحــف ايلهــود ىلع اجلبهــة الشــمايلة وتمكن
ــا حنــو خليــج العقبــة، حيــث أقامــوا مينــاء إيــات )أم الــررشاش()*( ىلع ابلحــر األمحــر مقابــل مينــاء  جنوًب

ــة األردين. العقب

وقــد انتهــت هــذه العمليــات بإعــان هدنــة دائمــة يف جزيــرة رودس بــني ادلول العربيــة وادلولــة الصهيونية 
ــة،  ــوات املرصي ــه الق ــزة اذلي احتلت ــاع غ ــدا قط ــطني ع ــال فلس ــن احت ــوا م ــك تمكن ــراق، وبذل ــدا الع ع
ــة  ــا إىل أرايض اململك ــة، وضمته ــوات األردني ــا الق ــد احتلته ــة(، فق ــة الغربي ــرب األردن )الضف ــة غ أمامنطق
ــود،  ــرب وايله ــني الع ــمة ب ــدس مقس ــت الق ــا ظل ــة، بينم ــة  مؤقت ــا وبصف ــة حايلً ــمية املعروف ــة اهلاش األردني
حــى  قــررت األمــم املتحــدة تدويلهــا ســنة  1949م، وىلع الرغــم مــن قبــول العــرب هــذا القــرار، غــر أن 

ــه إرسائيــل وأعلنــت أن القــدس اعصمــة دلوتلهــا.  ــك فتحدت رشق األردن رفــض ذل
أصــدرت ادلول اثلــاث بريطانيــا وفرنســا والواليــات املتحــدة بيانـًـا ســنة 1950م، وأعلنــت عــدم املســاس 
بالســام يف املنطقــة، ورضورة املحافظــة ىلع رشوط اهلدنــة مادامــت إرسائيــل ال تواصــل اعتداءاتهــا ىلع العرب 

فلسطني. يف 
- مقاومة العرب للصهاينة بعد اعم 1948م :

ــا احلــارض، ويف لك مــرة تتعقــد مشــلكة عــرب فلســطني  تواصلــت مقاومــة العــرب للصهاينــة حــى وقتن
بســبب دعــم الغــرب للصهاينــة، وقــد مــرت أحــداث هــذه احلــروب وقــد تمــزيت بثــاث مراحــل كمــا يــيل : 

)*( ايــالت: اســمها قديًمــا )أم الــررشاش( أقيمــت 

ــة ويه اآلن منطقــة  ــج  العقب 1952 م ىلع ســاحل خلي

جتاريــة حــرة منــد اعم 1985 م .
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املرحلة األوىل )1948- 1956م( :
ــيادتها  ــت س ــاح  وأعلن ــن الس ــردة م ــة املج ــال املنطق ــة باحت ــذه املرحل ــة يف ه ــة الصهيوني ــت ادلول قام
عليهــا، وأصــدرت يف ســنة 1950م، قــراًرا قضــت بموجبــه مصــادرة أمــاك املهجريــن مــن العــرب، وملــا اعدوا 
ــدون مــأوي وقامــت  ــم ب ــا، واعتربته ــة مــن االســتفادة منه ــم تســمح هلــم الســلطات اإلرسائيلي إىل ديارهــم ل
إرسائيــل أيًضــا بمصــادرة أمــاك األوقــاف الــي قــدرت ســنة 1936م حبــواىل )%16( مــن إمجــايل مســاحة 
ــا أخــر يقــى بامتــاك األرايض الــي صــودرت بمقتــى القوانــني الســابقة،  فلســطني، كمــا أصــدرت قانونً
ــط  ــرض احلائ ــرب ع ــع الع ــا م ــي  عقدته ــات ال ــع االتفاقي ــة جلمي ــكرية، ضارب ــزات العس ــت اتلعزي وأقام
ــا   ــر، كم ــني وآخ ــني ح ــطينيني ب ــارات ىلع الفلس ــن الغ ــذت تش ــا  أخ ــن، كم ــس األم ــرارات جمل ــة ق وخمالف
أاغرت ســنة 1956م، ىلع غــزة وىلع ســيناء بتحالفهــا مــع بريطانيــا وفرنســا )مــا يعــرف باالعتــداء اثلــايث ىلع 
مــرص( ودارت معــارك طاحنــة بــني اإلرسائيليــني واملرصيــني يف رشم الشــيخ والكونتيلــة، ويف مناطــق أخــرى 
قــرب احلــدود املرصيــة الفلســطينية، ولــوال اتلآمــر اإلجنلــزيي والفرنســـي تلغــر وجــه املعركــة ، وملــا شــعرت 
مــرص بذلــك ســحبت  قواتهــا مــن ســيناء ومــن غــزة واســتغل الصهاينــة ذلــك بالقتــل والفتــك بســاكن خــان 
يونــس، اذليــن رفضــوا إلقــاء ســاحهم وقــد تواصــل الصـــراع العــريب اإلرسائيــيل بعــد ســنة 1956م، ورابطــت 

قــوات الطــوارئ ادلويلــة بــني غــزة وإرسائيــل.

املرحلة اثلانية )1956/ 1967م(  :
اســتفاد الصهاينــة مــن مرابطــة قــوات الطــوارئ ادلويلــة هليئــة األمــم املتحــدة ىلع احلــدود بــني فلســطني 
ومــرص، حيــث أوقفــت هــذه القــوات مــرور الســفن اإلرسائيليــة عــرب قنــاة الســويس وخليــج العقبــة وانتعــش 
مينــاء ايــات باعتبــاره املتنفــس الوحيــد هلــا ىلع ذلــك اخلليــج لعبورهــا إىل إفريقيــا وجنــوب رشق أســيا والرشق 

األقــى، وحــل هــذا املينــاء الكثــر مــن املشــالك اإلرسائيليــة يف اتصاهلــا بالعالــم.
وقــد شــعر العــرب بعــد العــدوان اثلــايث ىلع مــرص خبطــورة الوجــود الصهيــوين وأطماعــه اتلوســعية الــي 
ــك عمــل العــرب ىلع وحــدة الصــف العــريب،  ــان واألردن، ذلل امتــدت حــى خــارج فلســطني يف ســوريا وبلن
ــم،  ــدة ىلع كيانه ــذه الوح ــورة ه ــة خط ــوريا )1958- 1961م(، وأدرك الصهاين ــرص وس ــني م ــدة ب ــت الوح فاكن
ــة  ــتثناء معرك ــرب، باس ــة الع ــت ىلع مهامج ــدة، وتوقف ــدة  الوح ــال م ــا خ ــل حدوده ــم داخ ــت دوتله فانعزل
واحــدة ىلع احلــدود الســورية، واكنــت درًســا قاســيًا إلرسائيــل، ومــا إن تــم االنفصــال بــني ســوريا ومصـــر اعم 
1961م، حــى بــدأ اإلرسائيليــون يمارســون نشــاطهم مــن جديــد ضــد ادلول العربيــة، فعملــت إرسائيــل ســنة 
1963م ىلع حتويــل جمــرى نهــر األردن إىل إرسائيــل، وفقــد بذلــك العــرب مــورًدا هاًمــا، كمــا بــدأ العــرب يف 
مواجــهة الصهاينــة، كمــا تــم اإلعــان عــن قيــام منظمــة اتلحريــر الفلســطينية، وتكويــن جيــش اتلحريــر
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الفلســطيي وبــدأ النشــاط الفــدايئ ضــد إرسائيــل ومؤامراتهــا، حيــث ظهــرت منظمــة فتــح الفلســطينية 
ــم  ــأة للعال ــت مفاج ــر 1965م واكن ــوم 1 يناي ــة ي ــد الصهاين ــة ض ــة فدائي ــأول عملي ــا ب ــن قيامه ــت ع وأعلن
بتكويــن هــذه املنظمــة، الــي أصبحــت تهــدد ادلولــة الصهيونيــة الــي عملــت ىلع مطــاردة أعضــاء قياداتهــا، 
وقــد تــذرع الصهاينــة بأنهــم دولــة صغــرة يف وســط مجع عــريب كبر حتتـــاج إلـــى املســـاندة، وكســـبت بذلك 
الــرأي العــام األورويب، فـــي الوقـــت اذلي اكنــت تعد خــطة اسراتيجيـــة لضـــرب القــوات العربيــة املحيطة بها 
يف مــرص وســوريا واألردن وقــد اختــارت ادلولــة الصهيونيــة الوقــت املناســب ونفــذت خطتهــا بــرب الســاح 
اجلــوي املــرصي والســوري صبــاح يــوم اخلامــس مــن شــهر يونيــو 1967م، وأصيبــت القيــادة املرصيــة بهزيمــة 
ــت  ــا وترك ــلبيًا قوًي ــًرا س ــة أث ــذه الاكرث ــت هل ــا، فاكن ــة أيًض ــورية واألردني ــة الس ــت اجلبه ــا أصيب ــديدة كم ش
القــوات املرصيــة تســى إىل إاعدة اتلنظيــم واتلدريــب مــن أجــل الفــوز يف أول عمــل عســكري، فقامــت ىلع 

إعــداد قوتهــا لغــرض جديــد. 
املرحلة اثلاثلة )1973/1967م(:

بــدأت ادلول العربيــة بعــد هزيمــة 1967م يف بنــاء قواتهــا مــن جديــد  وىلع رأســها مــرص، وتــدرب الشــباب 
ىلع أحــدث األســلحة وعملــت مــرص ىلع تدريــب محلــة املؤهــات دون اســتثناء، كمــا فعلــت ذلــك بقيــة ادلول 

العربيــة، وعملــت ىلع توحيــد الصــف العــريب مــن أجــل دعــم القضيــة الفلســطينية .
ــدايئ لك  ــل الف ــمل العم ــرة وش ــك الف ــر يف تل ــدايئ تظه ــل الف ــة العم ــت أهمي ــرصاع وأصبح ــل ال وتواص
ــوات  ــع الق ــطينية م ــهة الفلس ــت املواج ــل أبيب)*(وأصبح ــل إىل ت ــى وص ــد ح ــطينية، وامت األرايض الفلس

ــة . ــوط املواجه ــول خط ــاكن ىلع ط ــن م ــر م ــا يف أك ــا يوميً ــة حدثً اإلرسائيلي

ــت  ــطينية ضم ــة فلس ــع : مدين ــل الربي ــب: أي ت ــل أبي )*( ت

ــان  ــيطرة  الكي ــت س ــا اعم 1950م ويه اآلن حت ــة ياف إىل مدين

الصهيــوين ، وبهــا الســفارات واهليئــات ادلبلوماســية وىه ىلع 

ــط . ــر املتوس ــاحل ابلح س

ولكفــت قــوات املقاومــة الصهاينــة خســائر كبــرة، وذللــك قــام الصهاينــة باســتعمال لك وســائل العنــف ضد 
الســاكن العــرب بالضفــة الغربيــة، وقــد أكــدت قيــادة فتــح يف بيــان هلــا صــدر يف 19 مــارس 1968م، حــق 
الشــعب الفلســطيي يف اســرداد أرضــه وحقوقــه، وذلــك بعــد أن عزتلــه املؤامــرات االســتعمارية اخلارجيــة 20 
ســنة مــن املقاومــة، غــر أنــه لــم يتوقــف، ورد الصهاينــة ىلع ذلك بشــن هجــوم قــوي ىلع القــوات الفلســطينية 
يف 21 مــارس ســنة 1968م ، يف معركــة الكرامــة، وبــدأت بذلــك القوات الفلســطينية تقــوم بعملياتهــا الفدائية 

داخــل األرض املحتلــة بعــد معركــة الكرامــة وتدعمها القــوات العربية ىلع طـــول احلـــدود مــع إرسائيل.
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املرحلة األخرة حرب )6 أكتوبر 1973م( :
لــم يهــدأ العــرب يف تكويــن أنفســهم عســكرًيا ضــد القــوات الصهيونيــة منــذ هزيمــة 1967م، بــل تواصــل 
العمــل جديـًـا يف معظــم ابلــاد العربيــة، واكنــت مــرص يف مقدمــة هــذه ادلول، باعتبارهــا ضمــن دول املواجهــة، 
واســتعدوا مــن جديــد لشــن هجــوم قــوي ضــد إرسائيــل يف الســادس مــن أكتوبــر 1973م، وحققــوا انتصــاًرا 
باهــًرا قلبــوا فيــه  موازيــن القــوة لصاحلهــم، وحطمــوا كربيــاء إرسائيــل حيــث  اقتحمــوا خــط )باريلــف()*( اذلي 

أقامتــه إرسائيــل بمحــاذاة قنــاة الســويس وأثبتــت هــذه احلــرب صمــود العــرب وقدرتهــم ىلع االنتصــار .

ــة، ألنهــا قامــت مــن أجــل  واكنــت هــذه احلــرب شــاملة مــن جوانبهــا العســكرية والسياســية واالقتصادي
اإلنســان العــريب واكن هدفــه انــزتاع حقوقــه املرشوعــة، وقــد حــرك ذلــك القضيــة الفلســطينية مــن وضعهــا 
ــد  ــد بع ــن جدي ــاباته م ــد حس ــيل يعي ــدو اإلرسائي ــل الع ــا جع ــي - مم ــام العال ــرأي الع ــغل ال ــد، لتش املتجم

ــة. ــن السياســية والعســكرية واالقتصادي ــا يف امليادي ــي به ــي م ــائر ال اخلس
واكن من أهم نتائج هذه احلرب ما ييل:

1 - إسقاط نظرية األمن الصهيوين القائمة ىلع العدوان وعدم قدرته ىلع تأمني احلدود املجاورة للعرب.
2 - رشد عدد كبر من الفلسطينيني مازالوا يعانون من هول الغربة وسوء املعاملة. 

3 - شعور الرأي العام العالي بموقف إرسائيل العدواين وأطماعها اتلوسعية.
4 - رضورة اتلنسيق العسكري بني اجليوش العربية.

ــن  ــة، م ــط املختلف ــائل الضغ ــتعمال وس ــة واس ــه الصهاين ــوف يف وج ــرب بالوق ــاء الع ــوة أصدق 5 - رضورة دع
ــل ادلويلــة . ــة الفلســطينية يف املحاف ــد القضي أجــل تأيي

)*( خط )باريلف(: 

هــو سلســلة مــن اتلحصينــات ادلفاعيــة أقامهــا العــدو الصهيــوين ىلع 

الســاحل الــرشيق لقنــاة الســويس اهلــدف منهــا  تأمــني اجلبهــة مــن أي 

هجــوم للقــوات املرصيــة ، وهــو ســاتر تــرايب إرتفاعــه ) 22( مــرتاً . 
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أسئلة للمراجعة الفصل السادس

س1 : مى حدثت مشلكة فلسطني؟ وكيف تواصلت؟

س  2: عرف احلركة الصهيونية موضح فكرة نشوئها. وسبب ذلك؟

س3 :  كيــف بــدأت احلركــة الصهيونيــة كحركــة عنرصيــة معتمــدة ىلع العنــرص اإلرسائيــيل؟ ومــا اهلــدف مــن 
نشــوئها يف فلســطني ؟ 

ــذ  ــود ىلع تنفي ــاعد ايله ــر اذلي س ــتعمارية األم ــداف ادلول االس ــة وأه ــاع الصهيوني ــت األطم س4 : )اتفق
ــته . ــا درس ــوء م ــك ىلع ض ــح ذل ــطني( وض ــتيطاين يف فلس ــم االس خمططه

س5 : اكتب مذكرات تارخيية عن:
أ - معركة الكرامة بفلسطني .

ب - هرتزل.
ج - عاقة احلركة الصهيونية باالستعمار الغريب.

س6 : كيف حقق الصهاينة أهدافهم يف املنطقة العربية؟
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