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 :م1517-1250 /ـه923 -648عصر سالطني املماليك  

كانوا  الرقيقىؤالء إال أن  .أي العبد, وتعني الرقيق ,ومفردىا ممموك ,جمع :المماليك
 .من ذوي البشرة البيضاء

لى بالد القوقاز قرب ينتمون في أصميم إلى بالد القفجاق شمالي البحر األسود  وا 
 .عناصر منيم من أصل مغولي  كان يوجد أيضاً , بحر قزوين

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

 الصميبين ضد حرب اللممشاركة في  األول:

و كل طرف أيوبي في تكوين قوة عسكرية خاصة بو تدافع عن من رغبةً  الثاني:
في نزاعات داخمية فيما بينيم بعد  يو, وبشكل خاص بعد أن دخل األيوبيونوتحم

 صالح الدين.

أىميتيم  وشيئًا فشيئًا ازداد عدد ىؤالء المماليك في الجيش األيوبي وازدادت
وأصبحت كممتيم المسموعة  ,وا في الجيش إلى رتب عاليةق  ر  وسطوتيم ونفوذىم, وت  
 أحرزوه من انتصارات عظيمة عمى الصميبين.ما والنافذة عمى األرض ل  

عام  الصالح نجم الدين أيوب الممكسيدىم تولى المماليك الحكم عندما توفي - 
جر آخر مموك بني أيوب في مصر. وكانت زوجتو )ش   وىو م,1250ه/ 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.

م دون وريث يرثو تولت ىي الحكم بدعم 1250 /ه648وعندما توفي زوجيا عام 
الحكم ولقبوا أنفسيم  من كبار قادة الجيش المماليك , ومن بعدىا استمم بنو جمدتيا 
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مروا في  حكم مصر والشام والحجاز مدة قرنين ونصف من . واستبمقب)سمطان(
 الزمن.

 عرص سالطني املامليك:واجنازات أ مه مزيات 

التي احتمت ساحل مصر في نياية حكم  القضاء عمى الحممة الصميبية السابعة-1 
 منأقل 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 ,1291 /ىجري690عام الصميبية مممكة عكا 

 قالوون , وبذلك أنيوا الحروب الصميبية التي استمرت نحو قرنين من الزمن.
في بالد الشام وتوحيدىا مع مصر القضاء عمى حكم األيوبيين المتصارعين -2 

 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 1260
 الذي أرعب العالم بأسره آنذاك.

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

 سمطة الخميفة عمى األمور الدينية فقط.
شيد عصر المماليك حركة عممية وتقدمًا حضاريًا وثقافيًا كبيرًا , بفضل جيود عدد -5 

الكثير من  يمركة العممية وتقديمكبير من العمماء , وبفضل تشجيع المماليك لمح
 .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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ليك ذلك ل المماحيث استغ ,العالمية آنذاكلطرق التجارة احتكار الوطن العربي -7 
التجارية مما أدى إلى تكدس ثروات مالية كبيرة  وفرضوا ضرائب باىظة عمى السمع

 .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 

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

 .ويعتدون عمييا
ا معركتي ياستياء العالقات مع العثمانيين مما أدى إلى حروب ومعارك بينيم , أىم-4 

حيث  م1517الريدانية في مصر عام معركة و م 1516 مرج دابق شمال حمب عام
 المماليك وحمول العثمانيين محميم.دولة تم القضاء عمى 
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 :العصر احلديث

فإن العصر الحديث يبدأ مع فتح العثمانيين في المحاضرة األولى,  كما تقدم ذكره
 اكتشافأو مع  ,م1453عام  عاصمة االمبراطورية البيزنطية لمقسطنطينية

أو مع  الميالدي, عشر مريكا والعالم الجديد في نياية القرن الخامسأل األوربيون
 .في بداية القرن السادس عشر ربية تحت الحكم العثمانيبداية دخول البالد الع

بعد تميز الوطن العربي في ىذا العصر بالتفكك والضعف وانتشار الفقر, والسيما - 
الكشوف الجغرافية  رأس الرجاء الصالح بسببة عنو إلى ل 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 - 
 .م1514عام 

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

 .م1517 والريدانية م1516
شمال افريقيا: تمكن العثمانيون من السيطرة عمى ليبيا والجزائر وتونس وعينوا والة - 

 خارج السيطرة العثمانية. مراكش )المممكة المغربية(عمييا, بينما بقيت 
 ,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.
وكان ييدف إلى االستقالل عن الدولة  ,في لبنان حركة األمير بشير الشيابي.2 

 العثمانية
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 وغيرىا. في مصر, و عمي بك الكبيرفي فمسطين, حركة ضاىر العمر .3 

 أ س باب ضعف ادلوةل العامثنية:

 ضعف السالطين وعدم قدرتيم عمى إدارة أمور البالد.-1 
 سوء األحوال االقتصادية.-2 
 فساد الجيش االنكشاري.-3 
 القومية فييا. وتنوع العناصراتساع رقعة الدولة العثمانية -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:أسباكان من أىم  الحممة الفرنسية عمى مصر وبالد الشام:

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

 
بقيادة نابميون  م1798دخمت الحممة الفرنسية مدينة القاىرة في عام  أحداث الحممة:

أوضاع الحممة أصبحت سيئة بعد تدمير األسطول الفرنسي من قبل , ولكن بونابرت
 األسطول االنكميزي.

قرر نابميون السيطرة عمى سورية لتحقيق حممو في بناء امبراطورية في الشرق, 
 .ياأخشابالموانئ في سورية وليستفيد من  ولحرمان االنكميز من

بسبب استبسال أىميا في في احتالليا  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
 . م1801

ىل احلمك  يف مرص وصول محمد عيل ابشا ا 

وتنازعتيا  راع عمى السمطة فييا,رنسية من مصر حدث صبعد انسحاب الحممة الف
م إلى مصر مع  عدة أطراف, كان أىميا محمد عمي األلباني األصل, وكان قد قد 

الداخمية في  االستحواذ عمى األموروقد تمكن من إحدى الفرق العسكرية العثمانية, 
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شبو ع في عمى خصومة, وتوس  وانتصر  ,م1805وتولى 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

في عيده  وقد تم ,سعيد باشا محمد مفاء محمد عمي في حكم مصركان من أىم خ
م, وقد 1854ولسبس امتياز قناة السويس في عام ميندس الفرنسي فرديناند دمنح ال

 م في عيد الخديوي1869عام  وانتيتم 1859بدأت 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 
 م1882في 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 1952وثورة تموز عام  ,م1919عام 
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 1967بعدوان حزيران عام 

 

 األجنبي لممغرب العربي: االحتالل

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

م , فبدأت حركات المقاومة وكان من أبرزىا حركة األمير عبد القادر 1830
وتمكن من السيطرة عمى الذي كبد فرنسا خسائر فادحة م 1847-1832الجزائري 

طق الداخمية بموجب وقد اعترفت لو فرنسا بالحكم الذاتي عمى المنا ,ساحات واسعةم
 .م1837عام  معاىدة التافنو

ينت الجنرال بيجو قائدًا ليا في الجزائر ععجز فرنسا عن انياء ىذه الثورة  وبسبب
فاضطر األمير عبد  وكل أنواع العنف والبطش, وقد اتبع سياسة األرض المحروقة

 م1883وتوجو إلى دمشق وبقي فييا حتى وفاتو عام  تدريجياً  القادر لالنسحاب

الحصول عمى  , وكان من نتائجياالثورة الجزائرية الكبرى قامتم 1954وفي عام  
 م1962استقالل الجزائر بموجب اتفاقية ايفان عام 

ثم ويحكميا البايات,  عة اسميًا لمدولة العثمانية,س تابكانت تون احتالل تونس:- 
, واعترف الباي باالحتالل الفرنسي بموجب لمضغوط الفرنسيةتعرضت تونس 
حيث م 1956عام  م . واستمرت تحت االحتالل حتى1881 عام معاىدة باردو

 حصمت تونس عمى استقالليا .
مراكش وذلك بسبب قوة عثمانية من فرض سيطرتيا عمى ن الدولة الكلم تتم كش:امر - 

بسبب اشتداد التنافس بين أفراد لكن و  وبعدىا عن مركز الدولة العثمانية.  حكاميا
سمت المغرب بسبب األطماع االستعمارية فييا قاألسرة الحاكمة في المغرب و 
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حصمت فرنسا عمى و م بين فرنسا واسبانيا, 1912بموجب معاىدة الحماية عام 
أفني إلسبانيا, واعتبرت منطقة و  الشمالي ناء الريفمعظم أجزاء المغرب , باستث

 .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,

 م1956عمى استقالليا عام 
, ل ليبيا وذلك بسبب قرب أراضييا منيااحتالرغبت ايطاليا في  احتالل ليبيا:- 

بيا فرضت ايطاليا سيطرتيا عمى ليو  ة استعمارية ليا في شمال افريقيا.ولتكون قاعد
سياسة فييا , وقد اتبعت مع الدول األوربيةم 1912بعد اتفاق لوزان )أوشي( عام 

اتخذ من قمعية مما أدى إلى قيام الثورات, ومن أبرزىا ثورة عمر المختار الذي 
الجبل األخضر مركزًا لو واتبع أسموب الكمائن وكبد المحتل الخسائر الفادحة , حتى 

عدامو شنقًا في عام تمكن االيطاليون من إلقاء القب م, وبعد ىزيمة 1930ض عميو وا 
وضعت ليبيا تحت الحكم األمريكي االنكميزي  ايطاليا في الحرب العالمية الثانية

وأعمن . م1948قررت ىيئة األمم المتحدة منح ليبيا استقالليا عام إلى أن  الفرنسي
الفاتح من أيمول م, ثم قامت ثورة 1951السنوسي تأسيس المممكة الميبية عام  ادريس

عمن لغي النظام الممكي وأ  م حيث أ  1969بقيادة العقيد معمر القذافي عام 
 الجميوري.

 
 االحتالل األجنبي لبالد الشام والعراق:- 

الدول االستعمارية عمى امتيازات  حصمت :التنافس االستعماري في بالد الشام 
متعددة في بالد الشام أثناء الحكم العثماني أبرزىا حق فرنسا في حماية الكاثوليك , 

روسيا عمى حق  انت , كما حصمتبريطانيا عمى حق حماية البروتست وحصمت
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ومن خالل ىذه االمتيازات بدأت ىذه الدول بالتدخل في  حماية األرثوذوكس.
 الشؤون الداخمية ليذه البالد.

حدث التنافس بين بريطانيا وألمانيا، وقد تمكنت  التنافس االستعماري عمى العراق:
لغاء  األولىسيطرتيا عمى العراق مع بداية الحرب العالمية بريطانيا من فرض  وا 
 .عنيا السيطرة العثمانية

 
 م1916 الثورة العربية الكبرى
 ,الوطن العربي مناطقعمى  األوربية تباينت ردود األفعال حول السيطرة االستعمارية

جزة عن الدفاع عن ىذه البالد, وازدادت تدخالت 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 

حممتو عمى جمال باشا في  اخفاقحرب ، وبعد الميم أعباء يبالضرائب وتحم
عتبر سكان بالد الشام مسؤولين ا أثناء الحرب العالمية األولى مصرفي االنكميز 

عن خسارتو ، فقام بأعمال القتل والتعذيب وال سيما إعدام األحرار في السادس من 
، وقد تم  الكبرى الشرارة التي أشعمت الثورة العربية , فكان ذلكم1916أيار عام 

ولة وبعدىا عن الد  لمكانتيا عند المسممين منيا الثورة النطالق المكرمة اختيار مكة
 العثمانية.

تحرير الحجاز ثم بالد  م وتمكنت من1916انطمقت 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 مفم ، وقد ك  1918عام 
إدارية ، ولكن الحمم العربي لم  ىيئة روت لتشكيلوفدًا إلى بي فيصل كما أرسل

الوطن  تقسيميتحقق وذلك بسبب تآمر القوى االستعمارية عمى العرب وتخطيطيم ل
 .والسيطرة عميو العربي
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 االتفاقيات االستعمارية

 م(:1916أيار  16بيكو) -اتفاقية سايكس-1 

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

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

تحت النفوذ ويكون بغداد( -وتشمل جنوب ووسط العراق)البصرة  المنطقة الحمراء:- 
 البريطاني.

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

بمفور أصدره ىو من أخطر االتفاقيات االستعمارية عمى الوطن العربي,  :وعد بمفور-2 
في  وينص عمى إقامة وطن قومي لمييود ,1917لمييود عام  وزير خارجية بريطانيا

من مصالحيا في وذلك ألن بريطانيا وجدت في الصييونية حميفًا ليا يض فمسطين,
  المنطقة.

مؤتمر الصمح بعد نياية الحرب العالمية األولى تداعت الدول المنتصرة إلى عقد 
ق عت سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي، والعراض  و  م, وبموجبو 1919عام 

 وشرقي األردن تحت االنتداب البريطاني بما فييا فمسطين.
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قادىا الشييد  ميسمون البطولية والتي دخمت القوات الفرنسية مدينة دمشق بعد معركة
 25يوسف العظمة عمى الرغم من التفوق الفرنسي في العدة والعتاد وكان ذلك في 

 م.1920تموز 

 من أىميا:ل معارك وثورات متعددة وأعقب ىذا االحتال

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

قت من الجبال الساحمية ومن انطمالتي  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  م1925العرب بقيادة سمطان باشا األطرش وذلك في عام 

 .سوريا

استمرت الثورات السورية في كافة المناطق حتى تمكنت سورية من الحصول عمى 
 م.1946نيسان عام  17استقالليا وذلك في 

 


