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سقوط اإلمبراطورية العثمانية وتوغل االستعمار بالمشرق العربي

مقدمة:
أسس العثمانيون إمبراطورية مترامية األطراف في  3قارات (آسيا الغربية – أوروبا – إفريقيا) .في مطلع القرن  02انهارت
اإلمبراطورية العثمانية ،وفرضت بريطانيا االنتداب (شكل استعماري) على المشرق العربي.



ما هي عوامل سقوط اإلمبراطورية العثمانية؟
ما هي مظاهر وعواقب االنتداب البريطاني والفرنسي على المشرق العربي؟

عوامل سقوط اإلمبراطورية العثمانية:
 )1شهدت اإلمبراطورية العثمانية أزمات متعددة قبيل الحرب العالمية األولى:



بلغت اإلمبراطورية العثمانية في بداية القرن  02درجة كبرى من االنحطاط :قلة الموارد المالية ،وتراكم الديون
الخارجية ،والفوضى اإلدارية ،وضعف الجيش العثماني.
في ظل هذه المعطيات ،تزايدت األطماع األجنبية ودخلت اإلمبراطورية العثمانية في تبعية للدول األوربية وخاصة
ألمانيا ولهذا اضطرت إلى المشاركة في الحرب العالمية األولى إلى جانب دول الوسط.

 )0تزايد التمركز اإلمبريالي باإلمبراطورية العثمانية خالل الحرب العالمية األولى (:)1111-1111
اعتمد التمركز اإلمبريالي بالمشرق العربي خالل الحرب العالمية األولى على عدة وسائل من أبرزها:



التحريض البريطاني للثورة العربية من خالل المراسالت الدبلوماسية بين مكماهون (المندوب السامي اإلنجليزي
في مصر) والحسين بن علي (شريف مكة = أمير الحجاز).
مشروع تقسيم المشرق العربي بين بريطانيا وفرنسا وإنشاء دولة عربية خاضعة لنفوذهما من خالل عقد اتفاقية
سايكس بيكو لسنة .1111

استهدف التمركز اإلمبريالي السيطرة على المشرق العربي نظرا ألهمية ثرواته الطبيعية ولموقعه اإلستراتيجي ،
كما استهدف إضعاف اإلمبراطورية العثمانية والتعجيل بنهايتها .

إعداد  :طارق حسين
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 )3ساهم تطور الحركات القومية واالنفصالية في سقوط اإلمبراطورية العثمانية :




في سنة  1121قامت جمعية االتحاد والترقي ( حزب تركيا الفتية) بانقالب عسكري أطاح بالسلطان عبد الحميد
الثاني .واتبع النظام الجديد سياسة التتريك التي تمثلت في احتكار األتراك للوظائف اإلدارية والتعصب للغة التركية
على حساب باقي القوميات .فكان رد فعل العرب هو عقد المؤتمر العربي بباريس سنة  ،1113الذي طالب إشراك
العرب في اإلدارة المركزية العثمانية واتخاذ اللغة العربية لغة رسمية ونهج الالمركزية اإلدارية.
في سنة  1111انطلقت الثورة العربية الكبرى من مكة بزعامة فيصل بن الحسين الذي قاد حملة عسكرية
بمساعدة لورانس"العربي" (جاسوس انجليزي) وصلت إلى دمشق سنة .1111

 )1اختفت اإلمبراطورية العثمانية بعقد معاهدة سيفر وتأسيس دولة تركيا:



انهزمت اإلمبراطورية العثمانية (إلى جانب دول الوسط) في الحرب العالمية األولى ،فأجبرت على التوقيع على
معاهدة سيفر  1102والتي بموجبها فقدت أراضيها في البلقان والمشرق العربي وانحصر نفوذها في األناضول.
في ظل هذه المعطيات تزعم مصطفى كمال الحركة القومية التركية من خالل عقد مؤتمر أرضروم سنة  1111الذي
قرر مناهضة الحكم العثماني الضعيف والتدخل األجنبي في األناضول .مما ساهم في تأسيس تركيا سنة .1103

االنتدابان البريطاني والفرنسي ونتائجهما:
 )1منذ سنة  1102فرضت بريطانيا وفرنسا االنتداب على المشرق العربي:



بمقتضى اتفاقية سان ريمو لسنة  ،1102فرض االنتداب اإلنجليزي على العراق واألردن وفلسطين ،واالنتداب
الفرنسي على سوريا ولبنان.
تنفيذا لذلك ،عينت بريطانيا فيصل بن الحسين ملكا على العراق ،وعينت أخاه عبد هللا ملكا على األردن  .في
المقابل حولت فرنسا االنتداب إلى حكم مباشر في بالد الشام ،وفصلت لبنان عن سوريا ،وقسمت هذه األخيرة
إلى أربع مناطق وفق المفهوم الطائفي.

إعداد  :طارق حسين
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 )0خلف االنتداب نتائج متعددة :








في المجال الفالحي :فرض االستعمار قانون التسجيل والمحافظة العقارية كوسيلة لتفويت األراضي الخصبة إلى
المعمرين األوربيين وبعض عمالئهم،كما أقام زراعية تسويقية .ونتج عن ذلك تفقير الفالحين العرب الذين اكتفوا
بالزراعة المعيشية.
في الميدان الصناعي :شيد االستعمار بعض الوحدات الصناعية الحديثة لتلبية حاجيات الجالية األجنبية ،كما منح
للشركات األمريكية واألوربية حق التنقيب عن الثروات الطبيعية وفي طليعتها البترول .ونتج عن ذلك تدهور الصناعة
التقليدية العربية.
في الميدان التجاري  :اتخذ االستعمار المشرق العربي سوقا للمنتوجات الصناعية ومصدرا للمواد األولية .ونتج عن
ذلك عجز الميزان التجاري لبلدان المنطقة .في نفس الوقت ضايق التجار األوربيون نظرائهم العرب ،فتعرض هؤالء
لإلفالس.
في الميدان المالي :تم إحداث فروع لألبناك األوربية بالمشرق العربي والتي قامت باالستثمار في مختلف
المشاريع  .كما فرض االستعمار على السكان العرب ضرائب كثيرة.

خاتمة:
في ظل تزايد االستغالل االقتصادي وتأزم األوضاع االجتماعية ،كان رد فعل العرب هو القيام بتوارث وتأسيس
الحركات الوطنية الناهضة لالستعمار.

شرح المصطلحات:
سايكس بيكو :سايكس = وزير خارجية بريطانيا  +بيكو = وزير خارجية فرنسا
االنتداب :شكل استعماري اعتمد على ازدواجية اإلدارة بين إدارة أجنبية ذات سلطة فعلية وإدارة وطنية ذات سلطة
شكلية واتخذ كمبرر تولي الدولة الكبيرة تسيير شؤون الدولة الصغيرة.
حكم مباشر :شكل استعماري قام على انفراد اإلدارة األجنبية بالسلطة بعد إقصائها لإلدارة الوطنية.
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للمزيد من الدروس www.bacdoc.ma/Tarik

