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 العباصيالعصر 
 م 2158 – 757هـ /  656 – 231

 

ويعودون في أصميم إلى  ؛ومؤسسييا مفاء الدولةوىم خ  ، العباس ينب سمي بيذا االسم نسبًة إلى
موالون ومؤيدون لمحكم األموي  في البداية كان العباسيون .(عم الرسول )العباس بن عبد المطمب 

ـرفوا وتحالف العباسيون مع الموالي غير العرب الذين ع   ،ثم تحولوا إلى معارضتيا بعد أن ضعفت
في األوساط العربية  بمناىضتيم لألمويين، ووجد الموالي الفرس في العباسيين حميفًا مقبوالً 

 دعوة سرية لمثورة عمى األمويين . بينيما بدأتفواإلسالمية 

، وكانت المعركة دولة الشرقيكبيرة في طرف الالثورة العباسية من خراسان وحققت نجاحات  انطمقت
م وسميت بمعركة 757ـ / ى231األعمى عام الفاصمة بين الطرفين في العراق قرب نير الزاب 

فّر الخميفة األموي إلى ف، حيث انتصر الحمفاء عمى األمويين وتابعوا تقدميم إلى دمشق؛ الزاب
 .نفسومصر حيث القى حتفو ىناك في نياية العام 

تأسست الخالفة العباسية واتخذت من بغداد نقاضيا أعمى و وبذلك تم اإلطاحة بالخالفة األموية 
وشممت ىذه الدولة مناطق واسعة امتدت من بالد ما وراء النير والسند شرقًا ، عاصمة جديدة ليا

سبانيا والبرتغال غرباً  حيط شمااًل حتى المومن جبال طوروس وأرمينية ؛ إلى المحيط األطمسي وا 
 ، وضمت شعوبًا عديدة وحضارات غنية .اليندي جنوباً 

 مساث اخلالفت العباصيت التي هيزتها عي صابقتها األهىيت : 

واىتمام العباسيون ، لشرقية بالنسبة لألراضي اإلسالمية التي حكمتيااتركيزىا عمى التخوم  – 2
تأثر الخالفة بالحضارات الشرقية بالقسم الشرقي من العالم اإلسالمي أكثر من الغربي مما أدى إلى 

 أكثر من الغربية .

ضعف قبضة العباسيون عمى المغرب العربي مما أدى إلى نشوء دول مستقمة فيو وانفصالو  – 1
 وكان أكبر ىذه الدول الخالفة الفاطمية في مصر .؛ تدريجيًا عنيم
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ىذا تطور ، و ي فييااألمو منذ البداية واستمرار الحكم  خروج األندلس عن قبضة العباسيين – 3
 من إمارة أموية إلى خالفة إسالمية. الحكم

 سمطة خالفة ودولة واحدة .لالعالم اإلسالمي  خضوععدم  – 4

 ونشوء مراكز حضارية، نضوج الحضارة العربية في ىذا العصر وتألقيا في المجاالت كافة – 5
 ت والترجمات العممية .لمؤلفاا، وظيور العديد من متعددة واشتيار العديد من المدن

الحروب الصميبية التي استمرت مدة قرنين من الزمان في نياية ىذا العصر وشممت معظم  – 6
 الد الشام ومصر.بمناطق 

 قضن ادلؤرخىى الدولت العباصيت إىل دوريي رئيضيني هوا :

 ىـ 131ىـ /  231الدور العباسي األول  .2
 ىـ  656ىـ /  131الدور العباسي الثاني  .1

؛ حيث تمّثل بو القوة مدولة العباسية ولمعالم اإلسالميوىو العصر الذىبي ل الدور العباسي األول :

 السياسية والتمازج الثقافي واالجتماعي .

الذي حكم مدة  عبد اهلل بن محمدالسفاح أبو العباس تسع خمفاء كان أوليم  الحكم  عمى يوتناوب ف
بد الرحمن عباستثناء ؛ عمى أعدائو األمويين بشكل كاملأربع سنوات وتمكن خالليا من القضاء 

 الداخل الذي فّر إلى األندلس .

، ويعد ىو المؤسس الحقيقي لمدولة وباني مجدىا وعاصمتيا بغداد أبو جعفر المنصورثم تاله أخوه 
 . قضى خالليا عمى منافسيو في الخالفة ووطد أركان الدولة ونشر األمن فييا ًا،عام 11حكم قرابة 

صمت الدولة في عيده إلى أوج و وىو أشير خمفاء الدولة العباسية حيث  هارون الرشيدثم تاله 
 قوتيا وازدىارىا .
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وقد اشتيرت الدولة العباسية في عيد  األمين والمأمون والمعتصمثم انتقمت الخالفة إلى أبنائو 
؛ أصبحت مركزًا لمخميفةو ب نيت مدينة سامراء  المعتصم وفي عيد ، بحركة فكرية عظيمة المأمون

وىو أخر خمفاء  الواثقوبعد وفاتو خمفو ابنو  ،وقد أ طمق عمييا اسم ) س رَّ من رأى ( بسبب عظمتيا
 الدور األول .

وىو العصر الذي سيطرت فيو العناصر اإلسالمية غير العربية  :الدور العباسي الثاني 

 عمى الحكم ويقسم إلى ثالثة عيود : 

 هـ : 333 -  131عهد الٌفىذ الرتكي  – 2

ول من أدخل األتراك في الجيش بسبب احترافيم وقوتيم وقد ازداد نفوذىم في الدولة أكان المعتصم 
وقد أوجد الخميفة الراضي منصب أمير األمراء لمحد ، وتمردوا عمى الخميفة وقتموا الخميفة المتوكل

 .ىمن بويو من القضاء عمى نفوذبي سطوتيم حتى تمكن أحمد فواستمروا ؛ من تسمط األتراك

 هيزاث عصر الٌفىذ الرتكي : 

 ضعف شأن الخميفة ونمو دور القادة األتراك . -
 حدوث أزمات مالية كبيرة . -
 نشوء دويالت مستقمة عن الدولة العباسية مثل الدولة الحمدانية في بالد الشام. -
 تحول منصب الوزارة إلى شبو وراثي . -

 هـ : 337 -هـ  333عهد الٌفىذ البىيهي  – 1

د البويييين وقد جرّ ، تسمم أحمد بن بويو منصب أمير األمراء في عيد الخميفة العباسي المستكفي
وظير في عيدىم اإلقطاع العسكري وأىمموا الدفاع ، الخمفاء العباسيين من كل شيء عدا ألقابيم

 ولة عمى الحمدانيين .عن الدولة العباسية ووقع عبء الدفاع عن الد
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 هـ :  656 -هـ  337عهد الٌفىذ الضلجىقي  – 3
انتصارىم عمى  ىو ومن أعظم إنجازاتيم، في ىذا العصر سيطر سالطين السالجقة عمى الحكم في بغداد

وفي نياية ىذا العيد استعاد الخمفاء ؛ ال بالد الشامملشييرة في شاالذ كرد مالبيزنطيين في معركة 
واستمروا حتى ق تل الخميفة العباسي عمى يد المغول بعد ، ىـ 597سمطتيم ونفوذىم منذ عام  العباسيين

 دخوليم لمعاصمة بغداد.

 : تصقىط الدولت العباصي

وأصبح الخميفة في ، ضعفت الدولة العباسية وضاعت ىيبتيا وتمزقت وحدتيا في مراحميا األخيرة
تباعو في باقي الواليات شبو أفقط واصبح والتو و لشؤون الدينية داد ليس لو من السمطة إال اغب

تزامن ذلك مع صعود قوة القبائل المغولية البربرية القادمة من الشرق من منطقة ، مستقمين عنو
واكتسحت الشرق اإلسالمي ؛ منغوليا وشكمت ىذه القبائل المغولية قوة رعب عالمية كبيرة آنذاك

تل خميفتيا م دخوليا وتدميرىا وق   2158ىـ /  656عام تمكنت في و ، واقتربت من العاصمة بغداد
حراق الكثير من كتبيا العمميةباإلضافة إلى تدمير معالميا ، والكثير من عممائيا  .وا 

 أصباب صقىط اخلالفت العباصيت : 

 الصراع بين أفراد البيت العباسي عمى وراثة الحكم . – 2
 االضرابات الداخمية والثورات العديدة . – 1
 نشوء الدول المستقمة عن العاصمة بغداد واتخاذ كل منيا سياسة منفردة . – 3
 زيادة نفوذ األعاجم وسيطرتيم عمى امور الدولة . – 4
تمك ؛ ويشكل خاص في عيد الحروب الصميبية، سوء األوضاع االجتماعية واالقتصادية – 5

 طاقات بالد الشام ومصر.آنذاك الحروب التي استنزفت 
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 الدولت األهىيت يف األًدلش 

كان عبد الرحمن بن معاوية بن ىشام بن عبد الممك من األمويين الذين ك ِتب ليم النجاة من بطش 
األندلس ول قِّب  إلى المغرب ثم دخل الشام ىربًا إلى مصر ومنيا رغادو ، وانتقام الثورة العباسية

ومن ثم  ،يافياإلسالمية العربية الجماعات الة من بما ممكو من ذكاء ودىاء من استوتمك، بالداخل
واتخذ ، يابنصار العباسيين أأن انتصر عمى  بعد م 756ىـ / 238عام تأسيس الدولة األموية بيا 

 .من قرطبة عاصمًة لو

لذا استحق لقب "صقر ؛ وأثبت قدرة فائقة وشجاعة نادرة، وبيا وضع أسس الدولة ووطد أركانيا
عدوه الخميفة العباسي أبو جعفر المنصور اعترافًا منو بشجاعتو ومقدرتو قريش" الذي أطمقو عميو 

 عمى تأسيس الدولة األموية في األندلس .

 هي :, عربي يف األًدلش إىل أربعت عصىرويٌقضن احلكن ال
 .األمويةحيث كانت األندلس تتبع دمشق ؛ وىو قبل مجيء عبد الرحمن الداخلعصر الوالة :  – 1

 الداخل . نبدأ مع عبد الرحم: عصر اإلمارة  – 2

حيث تم إعالن الخالفة األموية في األندلس إضافًة لمخالفة العباسية في بغداد والخالفة عصر اخلالفة :  - 3

يتبع لو العالم  في تاريخ المسممين الذين اعتادوا عمى خميفة واحد وكان ذلك تطورًا خطيراً ؛ الفاطمية في مصر
 وفي ىذا العصر صعد نجم األندلس العممي وتطور كثيرًا وأصبحت دولتو األولى في العالم . كمو.اإلسالمي 

انتيت بسقوط ؛ لمسممون في األندلس إلى عدة دويالت متنازعة فيما بينيااحيث انقسم عصر ملوك الطوائف :  – 4

وط رد المسممون منيا وكان آخرىا مدينة غرناطة ، ىذه الدويالت عمى يد اإلسبان والبرتغال واحدة تمو األخرى
امتد حكم العرب المسممون  قد وبذلك يكون، القرن التاسع اليجري / الخامس عشر ميالديحيث سقطت بنياية 

 ثمانية قرون .والي حلألندلس 
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 عصر احلروب الصليبيت
 م 2192 – 2796هـ /  697 – 389

بدأىا  ،ن من الزمناستمرت ىذه الحروب مدة قرني، إحدى مراحل الصراع بين الغرب والشرق وى
؛ حيث أنيم زحفوا بجموع كبيرة وحمالت عديدة منظمة وغير منظمة بيدف السيطرة الغرب األوروبي

، وبيدف تحرير القبر المقدس والقدس من المسممين مستغمين ضعف خيرات المشرق العربيعمى 
 .عدةسامو إلى دويالت الخالفة العباسية وتشتت العالم اإلسالمي وانق
؛ برىن أحداث ومعارك داميةخاض خالليا الطرفين  ،تمثمت أحداثيا عمى أرض بالد الشام ومصر

 بغضيم ونقمتيم عمى العرب المسممين .عمى وحشيتيم وتعطشيم لمدماء و خالليا الصميبيون 
 تمكنوا في بداية ىذه الحروب من تأسيس أربع كيانات دخيمة في بالد الشام ىي :

 إمارة الرىا -
 نطاكية أإمارة  -
 كونتية طرابمس  -
 مممكة القدس -

 ًا عن الكيان الصييوني في فمسطين .ر ّثل كيانًا مستقاًل ال يختمف كثيموكل من ىذه الكيانات 
والنتيجة ىي طرد المغتصبين وعودة األرض ، وفي نياية ىذه الحروب كان النصر ألصحاب الحق

باالنييار عمى يد صالح الدين األيوبي بعد معركة حطين الشييرة حيث بدأت كياناتيم ؛ ألصحابيا
عمى يد المماليك واستمر الضغط اإلسالمي عمييم إلى أن انتيى وجودىم ، م 2287ىـ /  583عام 

 .م  2192ىـ /  697عام  -عكامن  -طردىم من آخر معاقميم في بالد الشامحيث تم 
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 :م0201-0221 /ـه329 -846عصر سالطني املماليك  

 الرقيقىؤالء إال أن  .أي العبد، وتعني الرقيق ،ومفردىا ممموك ،جمع :المماليك
 .من ذوي البشرة البيضاءكانوا 

لى بالد القوقاز قرب ينتمون في أصميم إلى بالد القفجاق شمالي البحر األسود  وا 
 .عناصر من أصل مغولي  بينيمكان  أيضاً ، بحر قزوين

اشتراىم  البأس والشجاعة النادرة، وشدةبحسن الطمعة وجمال الشكل  امتاز المماليك
 لسببين: وذلك األيوبيون كعبيد لمخدمة العسكرية في الجيش

 ن يالصميبيضد حرب اللممشاركة في  األول:

كل طرف أيوبي في تكوين قوة عسكرية خاصة بو تدافع عنو  من رغبةً  الثاني:
في نزاعات داخمية بعد صالح الدين  األيوبيونيو، وبشكل خاص بعد أن دخل وتحم

 فيما بينيم.

أىميتيم  وشيئًا فشيئًا ازداد عدد ىؤالء المماليك في الجيش األيوبي وازدادت
وأصبحت كممتيم المسموعة  ،وا في الجيش إلى رتب عاليةق  ر  وسطوتيم ونفوذىم، وت  
 صميبين.ما أحرزوه من انتصارات عظيمة عمى الوالنافذة عمى األرض لِ 

عام  الصالح نجم الدين أيوب الممكسيدىم تولى المماليك الحكم عندما توفي  -
جر وكانت زوجتو )ش   آخر مموك بني أيوب في مصر، وىو م،2157ه/ 648
 ،مكانتيا لديومت ظ  ر( من المماليك، حيث اشتراىا كجارية وأعتقيا وتزوجيا وع  الد  

لدرجة أنيا أصبحت تدير  ،والحزم وسداد الرأي لما اتصفت بو من رجاحة العقل
 أمور المممكة في غيابو.

لت ىي الحكم بدعم م دون وريث يرثو تو 2157 /ه648وعندما توفي زوجيا عام 
الحكم ولقبوا أنفسيم  من كبار قادة جيش المماليك، ومن بعدىا استمم بنو جمدتيا
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واستمروا في  حكم مصر والشام والحجاز مدة قرنين ونصف من  ،بمقب)سمطان(
 الزمن.

 عرص سالطني املامليك:واجنازات أ مه مزيات 

التي احتمت ساحل مصر في نياية حكم  القضاء عمى الحممة الصميبية السابعة -2
 فيأقل من نصف قرن أنيوا الوجود الصميبي ب ىا، وبعدالصالح نجم الدين أيوب

وكان آخرىا القضاء عمى  ،ياالصميبية في الكياناتعمى قضوا ، حيث أنيم بالد الشام
خميل بن  عمى يد السمطان األشرفم ،2192 /ه697عام الصميبية مممكة عكا 

 ، وبذلك أنيوا الحروب الصميبية التي استمرت نحو قرنين من الزمن.قالوون
مع مصر  األخيرة في بالد الشام وتوحيدالقضاء عمى حكم األيوبيين المتصارعين  -1

 والحجاز 
ه/ 658مي بمعركة عين جالوت عام ايقاف زحف المغول عمى العالم اإلسال -3

بيبرس، وبذلك حطموا أسطورة التفوق المغولي  ونائبوطز بقيادة السمطان ق   م 2167
 الذي أرعب العالم بأسره آنذاك.

ّصب اذ ن، بغدادقضى عمييا المغول في العباسية في القاىرة بعد أن  حياء الخالفة إ -4
واقتصرت سمطة ، المماليك شخصًا من ساللة بني العباس خميفًة عمييم في القاىرة

 الخميفة عمى األمور الدينية فقط.
بفضل جيود عدد ، شيد عصر المماليك حركة عممية وتقدمًا حضاريًا وثقافيًا كبيراً  -5

الكثير من  يموبفضل تشجيع المماليك لمحركة العممية وتقديم، كبير من العمماء
 .الدعم واليبات المالية لمييئات التعميمية 

أن المماليك كانوا  عمى الرغم من رىا يالعربية والحفاظ عمييا وتطو  االعتناء بالمغة -6
 يتحدثون المغة التركية والجركسية وغيرىا.
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ل المماليك ذلك حيث استغ ،العالمية آنذاكلطرق التجارة احتكار الوطن العربي  -7
التجارية مما أدى إلى تكدس ثروات مالية كبيرة  باىظة عمى السمع وفرضوا ضرائب

 .لدييم

 أ س باب سقوط دوةل املامليك:أ مه 

 في الصراعات عمى الحكمال البالد في أواخر عصر المماليك، وانشغاليم سوء أحو  -1
مما األوربية  تحول طرق التجارة العالمية عن البالد العربية بعد الكشوف الجغرافية -2

 ضعف اقتصاد الدولة وفرض ضرائب باىظة عمى الشعب.أدى إلى 
 المماليك والبرتغاليين الذين أخذوا ييددوىادولة بين  التجارية الصراعات البحرية -3

 .ويعتدون عمييا
ا معركتي يأىم، استياء العالقات مع العثمانيين مما أدى إلى حروب ومعارك بينيم -4

حيث  م2527في مصر عام  الريدانيةمعركة و م 2526مرج دابق شمال حمب عام 
 المماليك وحمول العثمانيين محميم.دولة تم القضاء عمى 
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 :العصر احلديث

 ن العصر الحديث يبدأ مع فتح العثمانيين لمقسطنطينيةذكرنا في المحاضرة األولى أ
مريكا أل األوربيون اكتشافأو مع  ،م2453عام  عاصمة االمبراطورية البيزنطية

أو مع بداية دخول البالد  الميالدي، عشر نياية القرن الخامسوالعالم الجديد في 
 .في بداية القرن السادس عشر ربية تحت الحكم العثمانيالع

بعد تميز الوطن العربي في ىذا العصر بالتفكك والضعف وانتشار الفقر، والسيما  -
الكشوف الجغرافية  ة عنو إلى رأس الرجاء الصالح بسببل طرق التجارة الدوليتحو  

 .األوربية والدوران حول افريقيا والوصول لميند وآسيا دون المرور في الوطن العربي

 :يف بداية العرص احلديث أ وضاع أ قطار الوطن العريب

 معركة جالديران في العراق: سيطر عميو العثمانيون بعد انتصارىم عمى الصفويين  -
 .م2524عام 

لمماليك، وقد تمكن : كانت تحت حكم االعربية الجزيرةبالد الشام ومصر وشبو  -
 رج دابقمن السيطرة عمييا بعد التغمب عمى المماليك في معركتي مالعثمانيون 

 .م2527 والريدانية م2526
شمال افريقيا: تمكن العثمانيون من السيطرة عمى ليبيا والجزائر وتونس وعينوا والة  -

 خارج السيطرة العثمانية. لمغربية(عمييا، بينما بقيت مراكش )المممكة ا
 ,ضد الدولة العثمانية في البالد العربية قامت العديد من الثورات وحركات التحرر

 ومن أىميا:
إلى االستقالل عن  توىدف ،في لبنان األمير فخر الدين المعني الثاني حركة .1

 الدولة العثمانية.
االستقالل عن الدولة  يدف إلىوكانت ت ،في لبنان حركة األمير بشير الشيابي .2

 العثمانية
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 وغيرىا. في مصر، عمي بك الكبيرو في فمسطين، حركة ضاىر العمر  .3

 أ س باب ضعف ادلوةل العامثنية:

 ضعف السالطين وعدم قدرتيم عمى إدارة أمور البالد. -2
 سوء األحوال االقتصادية. -1
 .الذي كان ىو عماد الدولة والفتوحات فساد الجيش االنكشاري -3
 القومية فييا. الدولة العثمانية وتنوع العناصراتساع رقعة  -4
 الفساد االداري. -5
 .النيضة األوربية ، وبشكل خاصعدم مواكبة الدولة العثمانية لمتطورات الحديثة -6
 التآمر األوربي عمى الدولة العثمانية -7
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 يف العرص احلديث ال طامع الاس تعامرية يف الوطن العريب

 ب الحممة عمى مصر:كان من أىم أسبا الشام:الحممة الفرنسية عمى مصر وبالد 

 رغبة فرنسا ببناء امبراطورية ليا في الشرق. -2
 ضعف الدولة العثمانية. -1
بعد حرب المئة ريطانيا عمى توقيع معاىدة صمح معيا اجبار برغبة فرنسا في  -3

 عام.
 

بقيادة نابميون  م2798دخمت الحممة الفرنسية مدينة القاىرة في عام  أحداث الحممة:
، ولكن أوضاع الحممة أصبحت سيئة بعد تدمير األسطول الفرنسي من قبل بونابرت

 األسطول االنكميزي.
قرر نابميون السيطرة عمى سورية لتحقيق حممو في بناء امبراطورية في الشرق، 

 .ياأخشابالموانئ في سورية وليستفيد من  ولحرمان االنكميز من
في احتالليا بسبب استبسال أىميا في  أخفقوصل نابميون إلى مدينة عكا إال أنو 

الدفاع عنيا، ومساعدة الجيش االنكميزي ألىالي عكا، وتفشي مرض الطاعون بين 
 جنود الحممة الفرنسية .
ّمف الجنرال كميبر في وك فييا، رنسا بسبب االضرابات الداخميةعاد نابميون سرًا إلى ف

وقد ساءت أوضاع الحممة في عيده، واتبع سياسة قمعية  الحممة في مصر، قيادة
ّمف لشاب السوري سميمان الحمبي، ثم ك  ثم انتيى أجمو عمى يد ا ،ضد سكان مصر

عام  الجنرال مينو بقيادة الحممة وفي عيده تم سحب الحممة الفرنسية من مصر
 . م2872

ىل احلمك  يف مرص وصول محمد عيل ابشا ا 

وتنازعتيا  راع عمى السمطة فييا،حاب الحممة الفرنسية من مصر حدث صبعد انس
عدة أطراف، كان أىميا محمد عمي األلباني األصل، وكان قد قِدم إلى مصر مع 
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الداخمية في  االستحواذ عمى األموروقد تمكن من إحدى الفرق العسكرية العثمانية، 
ع في شبو وتوسَّ  عمى خصومة،وانتصر  ،م2875وتولى حكميا في عام  مصر

جتماعية وا وقام بإصالحات اقتصادية ،بالد الشام ومصرفي الجزيرة العربية و 
وعمل عمى بناء دولة عربية عصرية قوية، إال أن الدول األوربية  ،وعسكرية ضخمة

 .تحالفت ضده وحالت دون تحقيق رغباتو

عيده  في وقد تم ،سعيد باشا محمد مفاء محمد عمي في حكم مصركان من أىم خ
م، وقد 2854ولسبس امتياز قناة السويس في عام منح الميندس الفرنسي فرديناند د
 م في عيد الخديوي2869عام  وانتيتم 2859بدأت عممية حفر القناة في عام 

 اسماعيل.

وتراجع النفوذ تميز عيد الخديوي اسماعيل بازدياد النفوذ االنكميزي والفرنسي 
 -بريطانية –مختمطة )مصرية مصرية وتشكيل وزارة  ،ماليةأزمة العثماني، وظيور 

حمد عرابي في عيد الخديوي توفيق مما أدى إلى قيام ثورات أىميا ثورة أ ،فرنسية(
اضطر إلى تشكيل حكومة وطنية بزعامة محمود سامي البارودي وكمف أحمد الذي 

توفيق عرابي وزيرًا لمحربية، ولكن بريطانيا لم ترضى عن ذلك وطالبت الخديوي 
وعندما تأخر الخديوي توفيق بتنفيذ مطالب بريطانيا وجيت بريطانيا ، بإقالة الوزارة

أسطوليا الحتالل مصر وقد تمكنت من دخول مدينة القاىرة بعد معركة التل الكبير 
 م2881في عام 

اتبعت بريطانيا سياسة استعمارية قامت عمى تحويل مصر إلى منطقة إلنتاج مادة 
وعممت عمى نشر المغة  ،سوقًا لتصريف المنتجات البريطانيةجعميا و  ،القطن الخام

عمى سكانيا  محاربة المغة والثقافة العربية وفرضت الضرائبو والثقافة االنكميزية 
وسخرت موارد مصر لخدمة جيوشيا. ما أدى إلى قيام ثورة سعد زغمول في مصر 

م بزعامة جمال عبد الناصر وكان من أىم 2951وثورة تموز عام  ،م2929عام 
عالن النظام الجميوري وتأميم قناة السويس  نتائج ىذه الثورة إلغاء النظام الممكي وا 
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مما دفع بريطانيا وفرنسا والكيان الصييوني إلى القيام  ،وتأميم المصارف والمعامل
 .م عمى مصر 2967بعدوان حزيران عام 

 األجنبي لممغرب العربي: االحتالل

من قبل الداي، ومع تراجع  في العصر العثماني كمت الجزائرح   احتالل الجزائر:-
عام  وتمكنت من احتالليا بدأت فرنسا تعمل عمى احتالل الجزائر، قوة الدايات

بدأت حركات المقاومة وكان من أبرزىا حركة األمير عبد عد ذلك بو ، م2837
وتمكن من  ،د فرنسا خسائر فادحةالذي كبّ م 2847-2831القادر الجزائري 
طق وقد اعترفت لو فرنسا بالحكم الذاتي عمى المنا ،ساحات واسعةمالسيطرة عمى 

 .م2837عام  ةالداخمية بموجب معاىدة التافن

ينت الجنرال بيجو قائدًا ليا في الجزائر ععجز فرنسا عن انياء ىذه الثورة  وبسبب
فاضطر  كل أنواع العنف والبطش،و  سياسة األرض المحروقةاألخير وقد اتبع 

توجو إلى دمشق وبقي ثم ستسالم، ، ثم االتدريجياً  النسحابإلى ااألمير عبد القادر 
 م2883فييا حتى وفاتو عام 

الحصول عمى  ، وكان من نتائجياالثورة الجزائرية الكبرى قامتم 2954وفي عام  
 م2961استقالل الجزائر بموجب اتفاقية ايفان عام 

ثم ويحكميا البايات،  اسميًا لمدولة العثمانية، س تابعةكانت تون احتالل تونس: -
اعترف الباي باالحتالل الفرنسي بموجب ف، لمضغوط الفرنسيةتعرضت تونس 
حيث م 2956عام  م . واستمرت تحت االحتالل حتى2882 عام معاىدة باردو

 عمى استقالليا .حصمت 
وذلك بسبب قوة ييا عثمانية من فرض سيطرتيا عمن الدولة الكلم تتم كش:امر  -

بسبب اشتداد التنافس بين أفراد لكن و  وبعدىا عن مركز الدولة العثمانية.  حكاميا
مت المغرب سِّ بسبب األطماع االستعمارية فييا ق  األسرة الحاكمة في المغرب و 
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حصمت فرنسا عمى و م بين فرنسا واسبانيا، 2921بموجب معاىدة الحماية عام 
رت بِ أفني إلسبانيا، واعت  منطقة و  الشمالي الريفباستثناء ، معظم أجزاء المغرب
 .مدينة طنجة دولية 

بد الكريم الخطابي الذي بدأت الثورات في المغرب وكان من أىميا ثورة األمير ع -
ولم يتم القضاء  ،الشييرة ان الخسائر الفادحة وال سيما بعد معركة األنوالكبد االسب

حتى حصمت المغرب  واستمرت الثورات عمييا إال بعد تحالف فرنسا واسبانيا ضدىا،
 م2956عمى استقالليا عام 

، ل ليبيا وذلك بسبب قرب أراضييا منيااحتالرغبت ايطاليا في  احتالل ليبيا: -
فرضت ايطاليا سيطرتيا عمى ليبيا و  ة استعمارية ليا في شمال افريقيا.ولتكون قاعد

سياسة فييا قد اتبعت ، و مع الدول األوربيةم 2921بعد اتفاق لوزان )أوشي( عام 
اتخذ من قمعية مما أدى إلى قيام الثورات، ومن أبرزىا ثورة عمر المختار الذي 

حتى ، الجبل األخضر مركزًا لو واتبع أسموب الكمائن وكبد المحتل الخسائر الفادحة
عدامو شنقًا في عام  م، وبعد ىزيمة 2937تمكن االيطاليون من إلقاء القبض عميو وا 

وضعت ليبيا تحت الحكم األمريكي االنكميزي  لحرب العالمية الثانيةايطاليا في ا
وأعمن . م2948قررت ىيئة األمم المتحدة منح ليبيا استقالليا عام إلى أن  الفرنسي
م، ثم قامت ثورة الفاتح من 2952السنوسي تأسيس المممكة الميبية عام  ادريس

عمن لغي النظام الممكي وأ  م حيث أ  2969أيمول بقيادة العقيد معمر القذافي عام 
 الجميوري.

 
 االحتالل األجنبي لبالد الشام والعراق: -

أثناء الحكم الدول االستعمارية  حصمت :لتنافس االستعماري في بالد الشاما
أبرزىا حق فرنسا في حماية  ،عمى امتيازات متعددة في بالد الشام العثماني
روسيا  كما حصمت، انتبريطانيا عمى حق حماية البروتست وحصمت، الكاثوليك
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ومن خالل ىذه االمتيازات بدأت ىذه الدول بالتدخل  ،عمى حق حماية األرثوذوكس
 في الشؤون الداخمية ليذه البالد.
 في النيايةتنافس بين بريطانيا وألمانيا، و دث الح :التنافس االستعماري عمى العراق

  األولىسيطرتيا عمى العراق مع بداية الحرب العالمية تمكنت بريطانيا من فرض 
لغاء السيطرة العثمانية  .عنيا وا 

 
 م1111 الثورة العربية الكبرى
 ،الوطن العربي مناطقعمى  األوربية تباينت ردود األفعال حول السيطرة االستعمارية

تدخالت جزة عن الدفاع عن ىذه البالد، وازدادت بينما كانت الدولة العثمانية عا
ومخططات الدول األوربية فييا، ولم يبق من البالد العربية تحت سمطة العثمانيين 

جمال وبشكل خاص بعد تعيين  ،سوى بالد الشام والحجاز التي ساءت أحواليا كثيراً 
رىاق السفاح باشا أىالي بالد الشام  وقائدًا لمجيش العثماني في بالد الشام وا 

االنكميز حممتو عمى جمال باشا في  اخفاقوبعد ، ربحالميم أعباء يبالضرائب وتحم
عتبر سكان بالد الشام مسؤولين عن ا أثناء الحرب العالمية األولى مصرفي 

في  قادة الحركات الوطنيةفقام بأعمال القتل والتعذيب وال سيما إعدام ، خسارتو
 الشرارة التي أشعمت الثورة العربية ، فكان ذلكم2926السادس من أيار عام 

لمكانتيا عند  ، وذلكمنيا الثورة لتنطمق المكرمة تم اختيار مكة وقد، الكبرى
 الدولة العثمانية. مركز عدىا عنوب    المسممين

تحرير الحجاز ثم بالد  م وتمكنت من2926انطمقت قوات الثورة العربية في حزيران 
إلى مدينة دمشق في  الشام ودخمت قوات الثورة بقيادة فيصل بن الشريف الح سين

حكومة وطنية في دمشق،  أول عمي رضا الركابي بتشكيل مفوقد ك  ، م2928عام 
ولكن الحمم العربي لم يتحقق ، إدارية ىيئة وفدًا إلى بيروت لتشكيل فيصل كما أرسل

 الوطن العربي تقسيموذلك بسبب تآمر القوى االستعمارية عمى العرب وتخطيطيم ل
 .والسيطرة عميو
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 االتفاقيات االستعمارية
 م(:1111أيار  11بيكو) -اتفاقية سايكس -1

سميت بيذا االسم نسبة إلى الدبموماسي الفرنسي مارك سايكس واالنكميزي جورج 
 وقد قسمت ىذه االتفاقية بالد الشام والعراق إلى عدة مناطق: ،بيكو

تحت النفوذ  ، ويكونتشمل الساحل السوري ومركزه بيروت المنطقة الزرقاء: -
 الفرنسي.

تحت النفوذ كون تو بغداد( -وب ووسط العراق)البصرة وتشمل جن المنطقة الحمراء: -
 البريطاني.

 تحت وصاية دولية. وتكون وتشمل فمسطين ومركزىا القدس المنطقة السمراء: -
 وتشمل الموصل وما بقي من سوريا الداخمية. المنطقة أ: -
 وتشمل شرقي نير األردن وما بقي من العراق. المنطقة ب : -

عمى أن يكون لفرنسا أفضمية في الحصول ب,  و أ تقام إدارة عربية في المنطقةو 
عمى المشاريع وتقديم القروض والمستشارين في المنطقة أ، ويكون لبريطانيا 

 فضمية في المنطقة ب.األ
أصدره ىو من أخطر االتفاقيات االستعمارية عمى الوطن العربي،  :وعد بمفور -2

وينص عمى إقامة وطن قومي  ،2927لمييود عام  وزير خارجية بريطانيابمفور 
من وذلك ألن بريطانيا وجدت في الصييونية حميفًا ليا يض في فمسطين، لمييود

وقد استغمت بريطانيا أوضاع الحرب العالمية األولى لتنفيذ  ،مصالحيا في المنطقة
 حيم.السعت لجعل كل شيء في صف وعدىا وتسييل األمر عمى الصياينة

مؤتمر الصمح بعد نياية الحرب العالمية األولى تداعت الدول المنتصرة إلى عقد 
عت سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي، ضِ و  ، وبموجبو في باريس م2929عام 
 .تحت االنتداب البريطانيوفمسطين ق وشرقي األردن والعرا
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تموز  15في ميسمون البطولية  دخمت القوات الفرنسية مدينة دمشق بعد معركة
قادىا الشييد يوسف العظمة عمى الرغم من التفوق الفرنسي في العدة  والتي م2917
 .والعتاد

 من أىميا:ل معارك وثورات متعددة وأعقب ىذا االحتال

معركة إدلب ومن أىم المعارك التي قادىا  ،ثورة الشمال بقيادة ابراىيم ىنانو -
 وجسر الشغور وحارم .

ومن  ،قت من الجبال الساحميةانطمالتي  بقيادة الشيخ صالح العميثورة الساحل  -
 يا معركة وادي ورور.معاركأىم 

انطمقت من جبل من أشير الثورات في سوريا الثورة السورية الكبرى التي و  -
وعّمت جميع أنحاء  م2915العرب بقيادة سمطان باشا األطرش وذلك في عام 

 .سوريا

استمرت الثورات السورية في كافة المناطق حتى تمكنت سورية من الحصول عمى 
 م.2946نيسان عام  27استقالليا وذلك في 

 


