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1 
 

البحرين جامعة  

براألدا كلية  

التاريخ شعبة/  االجتماعية العلوم قسم  
 

 

 

 مذكرة: تاريخ العالم العربي المعاصر

 مقرر 212

لالمزع شرف .د: المقرر أستاذ  

مصر نصر، مدين الفكر، دار والمعاصر، الحديث العرب اريخ الفكر دار ياسين، طه نمير. المصدر: د .  

 

 

 

 عنوان المكتب

S1A-297 

 :  المكتب تلفون

17438069   

 

 



 

2 
 

 

 

 

 الفصل األول
ضعف الدولة العثمانية ومحاوالت اإلصالح وأوضاع الوطن العربي 

 في ظل الدولة العثمانية

  



 

3 
 

خضع الوططن العريوم م وط م اوع الاورا العوادل يطور لعوي ر  الدولوي العكمانيوي،  كانوي مع و  الط يوا       

العرييي وخالل أريعي قروا تحي ظل ال  ام العكمانم، ولمعر ي أثر تاك العي ر  ياى أوضوا  تاوك الط يوا  

 .مانييم الدولي العكوما وصاي إليه من ت طرا ،  يد من اإلشار  إلى نطأ  وقيا

وا يوين يودد مون المويرخين الوطين       ا ونااشا يتودوين التواريخ  اهتموطا اد أثار نطأ  الدولوي العكمانيوي ًلود ا واسوعا

العكمانم وذلك لككر  األساطير والخرا ا  التم يااي يه، ولفاداا الطثائق والمصادر التاريخيوي المتعااوي يتاوك 

الاورا الكالوث  الفتر ، لطلك أحاط الغمطض يأصاه ، إ ا أاا المتفق يايه يين الميرخين. أا ظهطره  كاا خوالل

سويا الطسو ى وانهيوار سوا  ي سوالًلاي الوروم أموامه . مموا د وع  م سهطب آ ه نتطاروايطر يعد غزو المغطل 

يالطعطب اإلسوالميي آنوطا) ألاألتورا) ياوى وًلوه الخصوطل ج والم اهودين يالتطًلوه إلوى الم واطق الغرييوي  وم 

األناضطل واستار البعض م ه  ياى تخطم الدولي البيزن يي، واكتعوبطا صوفي ألال هوادج ضود البيوزن يين. و وم 

الارا الكالث يطر ظهر  يدد من اإلمارا  الععوكريي الصوغير ، ون حوي تاوك اإلموارا   ال صف الكانم من

 من التطسع والتطغل داخل التخطم البيزن يي.

تأسعي  م ال زء الطمالم واحد  من تاك اإلمارا ، وقد أسعها أميرها يكماا ين أرطغل ألميسو  الدولوي     

قدارتووه يعووض المصووادر  يحوودود أريوع مرووي رًلوول يحعوو  مواالعكمانيويج. وكوواا يوودد الرًلووال تحوي إمرتووه آنووطا) 

ا  م ازدياد حمال أي ائهوا الععوكرو والودي م. وت وامم  التاريخيي. أدى مطقعها ياى حدود الدولي البيزن يي دورا

األسر  العكمانيي ي متها من األيمال التم حااهوا يكمواا نفعوه، وكواا أتبايوه  استمد روح ال هاد يي ه ، وقد 

وودته  روايوو  ال عوو   م مطيووي غيوور مت انعووي موون الم اهوودين ًلمعووته  وحوود  الهوودك والمصوواحي أككوور ممووا وحا

ألالاباوومج، وقوود ًلووطب ال هوواد العكمووانم العديوود موون الم اهوودين موون أي وواء اإلمووارا  العووا طقيي وقبائوول التركموواا 

 معه ، مما أداى إلى تطسيع رقعتها ال غرا يي وزياد  وارداتها. لالنخراط

حووديا ،  تهيووأ  لهووا وقوود خوودمها تعوورض كوول موون الدولووي البيزن يووي ودولووي سووالًلاي الووروم لامخوواطر والت    

ال روك  ستكمار الفراغ العياسم الطو أحاط يالم  اي وقِدم لألمار ،  ضالا ين الم اهدين العديد من العاماء 

اإلمكانيووا  البطووريي  ووم ي وواء األمووار   واسووتغاللوالفاهوواء والت ووار، وتمكوون الحكووام العكمووانيين موون تطظيووف 

يالميسعووي الععووكريي  ا هتموواموتطسوويعها، وحووا  طا ياووى كيانهووا موون خووالل وحوودتها العياسوويي. ويماووطا ياووى 

 وت طيرها.  طاصاطا ًلهاده   م األناضطل والباااا.

 ي يي ياووى يوود ن ويعوود مرحاووي ًلديوود  موون توواريخه  هووط  ووتحه  مدي ووي الاعوو  يكوواا الحوودم المهوو  لاعكموواني     

، واتخاذهووا ياصوومي لهوو  وأطااووطا 1453أيووار  29ج  ووم 1481-1451العووا اا محموود الكووانم المااوو  يالفووات  أل

أخطوا يالتطسع يات وا  الغورب ياوى ال بهوي األورييوي يايها اس  أل إسالمبطلج أو إستانبطل أو مدي ي اإلسالم. ث  

والتطًله نحط المطرق العريم يد ا مون أخط  يالتغيير  م الارا الخام  يطر، إ  أا استراتي يته  الععكريي 

ج. ويعوزو العديود مون المويرخين هوطا التطًلوه ألسوباب  وم 1520-1512الغرب  م يهد العا اا سواي  األول أل

إلى تخطم الدولي العكمانيي ويدايي مرحاي ًلديد  من الصرا  العكمانم  امتدادهامادمتها ظهطر الدولي الصفطيي و 

 ووم  اإلسووبانمارو األوريووم وتطًلهووه لاووططن العريووم، حيووث يوودأ التطاًلوود هووطر الغووزو ا سووتعمالفارسووم، ثوو  ظ

المغوورب، والبرتغووالم  ووم ميووا  المحووي  اله وودو، ثوو  قيووام األورييووين ياكتطوواك طريووق رأل الرًلوواء الصووال  

 ا عوي الت وار امته  قطايد ت اريي ًل وطب كاتكوا  وم اله ود لموتحطياه  لت ار  اله د والطرق األقعى يبر ، و إق

لابحور األحمور والخاويل العريوم  1502العرب من مصر ويالد الطوام، ثو  محاصور  األسو طل البرتغوالم يوام 

ال ريق ال ديد، وياى الرغ  مون كوطا التحور) والتطاًلود البرتغوالم كواا ت اريواا  استخدامإلرغام الت ار ياى 

 طيق العال  اإلسوالمم مون الخاوف و وت  ال ريوق  م ال اهر، إ  أا وراء  هدك دي م مديطم من قبل البايا لت
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الدولوي العكمانيوي نحوط أمام التغاغل المعيحم  م تاك الم اطق.  م حين يزا اآلخور مون المويرخين سوب  تطًلوه 

 ووم أوريووا وإنهووا حاولووي ا حتفوواظ يتاووك األموواكن الطوورق، إا الدولووي العكمانيووي قوود وصوواي إلووى ذرو  تطسووعها 

 األماكن وت امم المطاكل ولافتن التم أخط  تطاًلهه .لصعطيي اإلمدادا  وويطر  

وي د ايتالء العوا اا سواي  األول العوا  ي طباوق اسوتراتي يته يا سوتعداد لاحورب ضود الصوفطيين  أرسول      

يدأ ساي  يالزحف يات ا  الدولوي  1514نيعاا  20 م األناضطل. و م  ال امعينحمال  تأديبيي ضد الصفطيين 

، وظهور تفوطق ال ويل العكموانم 1514ناضطل، والتاى ال يطاا  وم سوهل ًلالوديراا  وم آب الصفطيي يبر األ

يالمد عيي والمطا  ياى ال يل الصفطو، ودخل ساي  العاصمي تبريز  م تطرين األول، ويعود نضوطب موطارد  

ا إلى  انعح  لاوطل أاا ًليطوه يات ا  المعاقل الطتطيي  م األناضطل الطس ى، ويمك  وا ايالد  العا اا ساي  يائدا

كاا ياى درًلي كبير  من الاط  يمك ه من دحر الصفطيين، لكن تاك الاط  ل  تكن لما  يه لااضاء ياويه . واث واء 

ا يايها.  يطدته أخضع كل من ديار يكر والمطصل وس  ار ومارديين إلى سا اته ويين حكاما

العكموانيين، ورداا ياوى هوطا المطقوف قواد ويازدياد التاوارب المماوطكم الصوفطو آنوطا) والتحوالف ييو ه  ضود     

ضد المماليك، والتاى ال يطاا العكمانم والمماوطكم  وم سوهل  1516آب  24العا اا ساي  حماي يعكريي  م 

ياى المماليك. و أخضع مدا يالد الطام لعي رته،  انتصار مرج دايق قرب حا ، وحاق العا اا ساي  األول 

ه نحوط مصوور يبوور سوي اء وم هووا إلوى الاوواهر ، والتاووى موع المماليووك  ووم وواصول متايعووي الممالوك  تطًلووه ي يطوو

كوانطا الكوانم مون نفو  العوام،  26، وتمكن من تحايق ا نتصار يايه  ودخل الااهر   م 1517الريدانيي يام 

  خضعي مصر لاعي ر  العكمانيي.

لـ أل أيوم نمومج يون الطوريف  استابالهواستار العا اا يالااهر  وأث اء إقامته  يها تابل و ء شريف مكي ي د     

وس اد  صال  والبيرق ال بطو أل العا  يركا ، وتابل م ه الهديي المادمي من الطريف يركا  وهم أليرد  ال بم 

ج ونعختين من الارآا الكري  تعوطد لاخايفتوين يكمواا يون يفواا وياوم يون أيوم طالو  وقطسواا وسوهماا ومفواتي  

الابائل البدويي، وو ء الاائد إسك در ال ركعم قائد ال يل المماطكم يواليمن، ويوطلك الكعبي . وتابل أيضاا و ء 

تموي لاعووا اا سواي  األول العووي ر  ياوى مع وو  الم واطق العرييووي، وأضوفى ضوو  األمواكن ا سووالميي المادسووي 

 العالميي. لادولي العكمانيي زيامي دي يي  م العال  اإلسالمم، وارتاى يمكاني الدولي إلى مصارك الدول

ج 1566-1520سووايماا المااوو  يالاووانطنم أل اي ووهخافووه  1520أياووطل  22ويط ووا  العووا اا سوواي  األول  ووم     

ووصوواي الدولووي  ووم يهوود  إلووى أوج قطتهووا وتطسووعها وأن ووز العديوود موون اإلًلووراءا  اإلداريووي ون اوو  األوضووا  

ر ال يل وسنا الاطانين حتى لُاا  يالاانطنم .  الداخايي وططا

وتميز حكمه يتحايق العدالي وإنصاك الت ار، وأكد ياى حمايوي أرواح وأموال) وشورك األشوخال، ون او      

التأكود مون  الضرائ  وتطسع  م ت  ي  المحاك  التم سباي وأُنطري، و رض ياى رًلال ال  درموي والمفتطوين

اا لاتعيوين والترقيوي، وشوهد إطايي أوامر وقرارا  وأحكام المحواك ، وأيواد ت  وي  اإلدار ، وًلعول الكفواء  أسعو

 تر  حكمه إصدار الاطانين التم حدد  كياا الحكطمي وحاطق وواًلبا  الحاكمين والريايا، وقد كورل مع و  

من الحروب، وت اي يرايي سايماا  م ت    ا شتباكا   م  صل الطتاء والحرل ياى ًلهد  لاايام يعاعاي 

هتين  م آا واحد، وتمكن العا اا سوايماا أا يطًلوه قطاتوه قيادته  م  صل الرييع، ويدم خطض الاتال  م ًلب

ج يام تط م العوا اا سوايماا 46.  بعد حك  دام أل1529إلى العمق األوريم حتى قارب ياى مطارك  ي اا يام 

و يه إنتهى يهد العالطين األكفاء األقطياء العطر  الطين حكمطا مون يكمواا إلوى سوايماا،  1566الاانطنم يام 

  ياى درًلي ياليي من المادر  والكفاء  وقدرا  نادر  وذوو خبر  إداريي ويعكريي،  أنحعر  وكاا مع مه
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 تر  التطسع  م الدولي، وتطلى العا  ي سوالطين ضوعاك، ويودأ  صوفحي أخورى مون تواريخ الدولوي حيوث داب 

 الضعف يين ث اياها.

 

 ضعف الدولة العثمانية  

ا،  عاى الرغ  من أا ن ام الدولي كواا قطيواا      ورثي الدولي يعد و ا  العا اا سايماا الاانطنم واقعاا ًلديدا

متمكالا يط ايي العا اا وقط  ال يل إ ا أنه شهد  م يعض نطاحيه مون الضوعف والتوم تمكاوي يأسواطب و 

دها مون حودود  وارل يالطورق إلوى أدا  الحك  والتداييا  داخل الم تمع، وذلك  تعا  رقعي الدولي وامتودا

مصو فى إلوى يهود العوا اا  اسوتمرال معا يالغرب، وما أصواب الودوائر والميسعوا  العكمانيوي مون  عواد 

 ج.1808-1807الرايع أل

إلوى يوام  1520 خالل المد  من حك  العا اا سايماا الاانطنم إلى حك  مص فى الرايع ما يين أليام      

اا ل  يكن أحد م ه  يمارل الحك  ي فعه، يل يطاس ي وزراء يعضه  أشوفق ج حك  ثمانيي يطر سا ان1808

وآخرين كانطا مكا ا لافعاد. وياى الرغ  من ذلك شهد  هط  الفتر   ا نهيارياى الدولي، وحا ظ يايها من 

 يروز يدد من العالطين ال يدين والطزراء األكفاء الطو تطلطا م ص  الصدار .

د مع   العالطين صفاته  العاليي المتمكاي يالب طلي والطو ايي وقيواد  ال يوطك، كموا  فم هط  الفتر   ا     

ا مأًلطراا يتاا ضى األموطال ماايول الايوام يالطاًلو ، ولو  تعود الوبالد أاا ال يل "الم اهد" تغيار وأصب  ًليطا

يواماين أساسويين،  ًلاهز  لافت  كما كاني سايااا، لطلك يمك  ا تحديد أه  أسباب ضعف الدولي العكمانيي إلوى

 األول : يطامل داخايي، والكانم: يطامل خارًليي.

 

ًالعواملًالداخلية:ً-أولًا
 لعبي يطامل داخايي يدا   م إضعاك الدولي العكمانيي و م مادمتها :

 

 ضعف السالطين :  .1

تطلى سالطين ضعاك خضعطا لعي ر  البالط،  اتل م ه  من قتول وحوب   وم الوبالط الوبعض اآلخور، ولو      

ال زر اليعير والطو   يتعدى يدده  يدد أصوايع اليود  إ ي هر م ه  خالل الارنين العايع يطر والكامن يطر 

طزراء ألالصدر األي   ج  م الحك ، الطاحد ،  ضالا ين تر) يعض العالطين لاياد  الدولي. وايتماده  ياى ال

وكاني ياد  قتل العالطين ألخطته  شوبه سوائد  رغو  ت ا يهوا لمبوادي الودين واألخوالق، وأ اود  العوا اا ديو  

كواا الاتول يُ وال الكبوار،  يصول الحكو  أحيانواا  ومعاند  إخطتوه لوه  وم حالوي ياوائه  ياوى قيود الحيوا ، وغالبواا موا

 اقودو الطخصويي يعوب  حبعوه  يالاصوطر العوا انيي يوين الحوري ، أمكوال العوالطين: الصغار أو الااصرين أو 

، وموراد الرايوع 1618، ويكمواا الكوانم حكو  1622و  1616، ومص فى األول حك  1608أحمد األول حك  

ج يوودأ حكمووه ياتوول أخطتووه 1603-1595. وتطووير المصووادر التاريخيووي أا العووا اا محموود الكالووث أل1623حكوو  

 طر الطكطر لكم يضمن يدم يااء م ا عين له ياى العا ي.التععي ي
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 نفوذ وسلطة الوزراء : ازدياد .2

يعا ي يعكريي ومدي ي م ط الارا العادل يطر، أضويف لهوا العوا ي الروحيوي لاعوال  كاا العا اا يتمتع       

والمودارل الماحاوي ، ويايه  م األهميي شيخ اإلسالم، ويخضع لوه التطوريع والمحواك  1517اإلسالمم يعد يام 

يالمعاًلد وممتاكا  األوقاك الطاسعي والاضا  الطرييطا والاضا  الععكريطا والُمفتطا، وت اق تعميي الباب 

العووالم ياووى الحكطمووي والتووم يرأسووها الووطزير األول أو الووطزير األي وو ، ويوورك م ووط يهوود العووا اا سووايماا 

ادل م ص  الصودر األي و ، ويرا وق الوطزير األي و  الاانطنم أليالصدر األي  ج، وكاا نفطذ شيخ اإلسالم يع

وكواا العوا اا يبوث  وم شويوا الدولوي  اإلق اييوا دائماا الد تردار والطو يعهدته س ال  األراضوم وتطزيوع 

الاورارا  يطوأا الاضوايا   تخاذالهامي، يي ما ي تمع الديطاا ألويتألف من الطزراء وقاد  ال يل ومن الطًلهاءج 

ت هوور  ووم العووا ي وت ووامم نفووطذ  ا نح وواطاألككوور أهميووي. لكوون يتووطلم العووا اا محمووطد الكووانم يوودأ  مالموو  

، وأشورك الطزراء ياى حعاب العوا اا وسوا اته وأصوبحي زموام األموطر  وم يود الوطزراء وكبوار الموطظفين

مركزيووي وإدار  الط يووا ،  ضووالا يوون مهووام الصوودر األي وو  ياووى أككوور وظووائف الدولووي كووال يل واإلدار  ال

يويان م صو  الصودار  كبور يكوم محمود وهوط  وم  1656العا اا نفعه، ومكال ياى نفطذ الوطزراء،  فوم يوام 

العبعين من يمر ، وكاا شديد البأل صع  المورال، نطور الخوطك ويمول  وم إيواد  ال  وام. وياودر يودد موا 

خافوه اي وه أحمود وحكو   وم الصودار  لمود   1661 اتوه يوام ألوف، وحصور العوا ا  ييود  ويط 36قضى يايه  

 أريعي يطر ياماا، وكاا صاح  العا ي  م الدولي.

 

 تعدد مراكز السلطة وتولي بعض األسر حكم الواليات :  .3

، ويترأل يا  ، وتتكطا كل إيالي من س اًلققعامي الدولي العكمانيي م ط أوائل الارا العادل يطر ياى إ      

لطاحد  الطالم أو الباشوا أليكور يكومج أو رئوي  البكوطا  ويرتبوي ألميور ميورااج أو أميور الاوطاء، ويعهود األيالي ا

يطيوا الاطاء إلى أليكج ويمعى أل س  ق يكمج يمع ى يك الاطاء، ويمرتبي مير لطاء أو أميور الاوطاء وقود ياغوي 

ج و يوي و 12ط يوا  العرييوي آنوطا) ألج إيالوي، وياوم م موط  ال32أليدد األيا   التم تتألف م ها الدولي آنوطا) 

ج متصر يا  معتااي، وخضعي تاك الط يا   م يهد قط  الدولي لاعا ي المركزيي، وي د ت امم الطهن  م 4أل

ًلعوو  الدولووي أخووط نفووطذ يعووض األسوور المحايووي والبكووطا  يووال هطر وحكمووطا حكموواا وراثيوواا وأحيانوواا معووتاالا يوون 

-1726ج، واألسوور ال ايايووي يالمطصوول أل 1775 – 1737 ووم دمطووق أل  العووا  ي والمركووز م هووا أسوور  الع وو 

ج، وقوود ظوواهر 1835-1711ج، وحكو  الوودايا  والبايووا   ووم ال زائوور وتووطن ، والارمووانايين  ووم ليبيووا أل 1834

يعضه  يالعداء لادولي مكل: يام يك الكبير، وظاهر العمر، ومحمد يام ياشا يمصر الطو كاا لوه دور م واوي 

ين الدولي، لك ها ل  تعاه  ككيراا  انفصالها  األسر المحايي أو الحكطما  ل  تعان لادولي العكمانيي، وإا كاني هط

  م حمايي الدولي و  ت طيرها، و اد  الدولي سي رتها المباشر  يايها.

 

 فساد أجهزة الدولة :  .4

أخط الفعاج يعرو  م أوصال الدولي  عاى الصعيد اإلدارو ظهر الفعواد  وم شوخل العوا اا يوالحق       

الوطو  رضوه ل فعووه يالحصوطل ياووى ًلوزء موون غ وائ  الحووروب التوم ياوودمها الاواد  الععووكريطا يعود انتهوواء 

ا) حوروب وغ وائ ، المعار)، إ  أنها ت طر   أخط الباشطا  يادمطا الهدايا يانت ام حتى وأا ل  تكون ه و

أو الطظيفووي المهمووي ياوودم الهوودايا لطووراء وت ووطر  هووط  العوودوى  أصووب  المرشوو  لتووطلم الم صوو  اإلدارو 
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معايير الكفاء  التم يفترض أا يتصف يها، وهوطا موا أدى إلوى نخور الاايود  التوم  ايتمادالم ص  يد ا من 

م، وانعكوو  ذلووك ياووى الطاقووع اإلدارو الحوواك  أو الووطال اختيوواركانووي تعتموود ياووى الكفوواء  والخبوور   ووم 

ج  ووم ا لتوزاموالوطظيفم  أستطورى الفعواد اإلدارو،  ا وأ  الدولووي  وم ًلبايوي الضورائ  إلووى اتبوا  ألن وام 

ًلميوووع وارداتهوووا لضوووماا الحصوووطل ياوووى الضووورائ  والعائووودا  الموووالم، حيوووث اسوووتغل الماتوووزم األرض 

أصوب  هوطا ال  وام يبرواا ثاويالا ياوى الموطاطن  وم ومحاصياها ووارداتها والماشيي والفالح يطكل تععفم،  

 الريف والمدي ي، وياى ميسعا  الدولي.

 

 تدخل الجيش اإلنكشاري بالسلطة: .5

ًلاء تأسي  ال يل ال ديود ألي وم ًلوروج مون اإلنكطواريين، ومع مهو  مون األسورى المعويحيين األورييوين      

لوطا إلوى ًل وطد. ويعود العوا اا أورخواا أل ج 1359-1326وه  يمكاطا خم  األسرى حصي الدولي، والوطين حطا

اائمووي ياوى ال ايووي هوط أول مون  كوور  وم إنطوواء ال ويل اإلنكطووارو، يي موا أول موون وضوع أسعووه وت  يماتوه ال

 ج.1389-1359التام لاعا اا هط العا اا مراد األول أل وا نايادالم ااي 

وقووع ال وويل اإلنكطووارو تحووي تووأثير ال رياووي البكتاشوويي، وأصووب   ووم نهايووي الاوورا الخووام  يطوور الاووط       

عي تاوك الاوط  يعوريي الععكريي الضاريي  م الدولي العكمانيي، والاط  المرا اي لاعا اا  م معاركوه، وقود تطسو

 يددها وكاني تخضع ل  ام تدريبم صارم. وازداد

ج أخط  أوضا  ال يل اإلنكطوارو يالتودهطر يعود العوماح 1596-1574وم ط يهد العا اا مراد الكالث أل     

يإدخال أيداد من الم  دين غير المدريين  م صفط ه ، وتمادى اإلنكطاريي  م ساطكه ، ووصواطا  1582يام 

استخدام الاط  لاتدخل  م شيوا الحك  لاحصطل ياى مكاس  ماديي واسوتفادوا مون الصورا  يوين أي واء إلى حد 

العالطين المت ازيين ياى العرك ليفرضطا رأيه  ياى العا اا، وغادروا ثك واته  ومععوكراته  ونزلوطا إلوى 

يالدولوي،  ارتبواطه  الم تمع المدنم وارتب وطا يوه وتصواهروا، ويماوطا يال طواط الت وارو والصو ايم  ضوعف

 عوواهمطا  ووم الفووتن الداخايووي، واشووتبكطا مووع الاووطا  المحايووي  ووم يوودد موون الط يووا ، ويووانى أهووالم الموودا موون 

ساطكه  غير الم ضب ، وض طا يالطكطى من سطء تصر اته ، وازداد  أيباؤه  الماليوي، وموا أا حولا الاورا 

، يي ما ارتفع العدد ثالم مرا  يالارا العايع العادل يطر حتى أصب  يدده  يحدود خمعي يطر ألف ًل دو

ج حي موا تمك وطا  وم الكالوث 1730-1703يطر، وأخ ر  ت ه  كاني حركته   وم يهود العوا اا أحمود الكالوث أل

 اث ين من معايديه.من العي ر  ياى العاصمي وخاع العا اا وإيدام الصدر  1723والعطرين من أياطل 

 

 تدخل الحريم بالسلطة: .6

يعد تدخل الحري  يالارا العادل يطر إحودى سوما  الحكو   وم الدولوي العكمانيوي، وسوب  مهو  مون أسوباب      

الضعف والطهن،  العا اا سايماا الاانطنم ل  يعم  لا عاء يالتدخل  م شيوا الدولي  م يدايي حكمه، إ ا إنوه 

العالطين،  م حين أنغم   اختيار م   م أواخر يهد  وقع تحي تأثير زوًلته الروسيي روكعالنا التم تدخاي

ج من األو د 103إنه رزق يـ ألج  م حيا  الحري ، وتطكر يعض المصادر 1596-1574العا اا مراد الكالث أل

ج م ه ، كاا من يي ه  يطروا من الطكطر، وذكر  تاك المصادر أنوه وقوع تحوي 47والب ا  ياك يعد و اته أل

: والدته وزوًلتا    وكتخدا الحري  ألوصيفي العراوج.تأثير أريع سيدا  هنا



 

8 
 

، وسي ر الحري  ورًلال البالط ياى العا ي، وكاا من أيرز 1578ويعد و ا  الطزير األي   صطقاام يام    

ج، التوم امتواز  يالوطكاء وال موال، وسوي ر  ياوى مااليود الحكو  Bafooالطخصيا  ال عائيي العوا اني يوا ط أل

ا وخالل حك  ثالثي سالطين ه : أل مراد ا لكالث، ومحمد الكالث، وأحمود األولج، وظهور  أخريوا  يعودها ككيورا

ما كنا يتدخانا  م شيوا الاصر، وكاا أنصاره  من رًلال الاصر يكروا  م ييع الطظائف،  انتطر  الرشط  

 وأشتد الصرا  يين أي اء ال عاء،  سيما من يتطلى الحك  م ه .

 

ًالعواملًالخارجيةً:ً–ثانياً

 يدا  خارًليي  م إضعاك الدولي إلى ًلان  الداخايي  م المادمي م ها تأتم:أيدا  يطامل 

 الهزائم العسكرية التي منيت بها الدولة: .1

 اطموأاأصبحي الدولي العكمانيي  م يهد العا اا سوايماا الاوانطنم، كموا ذكرنوا سوايااا  وم أوج قطتهوا، وقود     

هدته أوريوا مون ت وطرا  ويايوي  وم يزلتهوا، ولو  ت فوت  العكمانيطا إلى تاك الاط  مما ًلعاه  يعيدين ين ما شو

يعد هزائمها الععكريي التم م يي يها  م أوريا وتطقيعها ياى معاهدا  صا  م ها مع  إ ياى تاك الت طرا  

ويمطًلبهووا تخاووي الدولووي العكمانيووي يوون أراضه واسووعي م هووا :  يووـ ألكووارلط تزج 1966شووباط  26ال معووا  ووم 

ا وكرواتيا من الم ر، واستعاد البطل ديطا إقاي  يطدوليوا. وموا أيابهوا مون خعوار  ثانيوي  وم ترانعافانيا وساط اني

ويمطًلبهوا  1718تموطز  21ج أد  إلوى تطقيوع معاهود  يوارو تز  وم 1730-1703يهد العا اا أحمد الكالوث أل

 تخاي الدولي العكمانيي ين أراضم ًلديد   م ياغراد وحطل الدانطب وال معا.

 

 ظهور قوة روسيا والثورات في أوربا:  .2

خووالل الفتوور  الحاصوواي يووين ا تفوواقيتين ألالهووزيمتينج ظهوور  قووط  إقايميووي ًلديوود  هووم الاووط  الروسوويي التووم     

ويوا وتب وم ج أا ت وطر قطاتهوا الععوكريي يا نفتواح ياوى أور1725-1672است ايي  م يهد ي رل األكبور أل

ياى نتائل المعار) التوم خاضوتها  انعك دام نااي وت طير داخل روسيا ميسعاتها اإلداريي، مما أدى إلى إحل

، تاوك 1792، ومعاهود  ياسوم يوام 1774ضد الدولي العكمانيي مما اض رها ياى ياد معاهود  كي وارًلم يوام 

 المعاهدتين الاتين كطفي ضعف الدولي العكمانيي يعب  يدم مطاكبتها لات طرا  الحديكي.

ن إلى تب م  كر  ا نفتاح ياى التادم األوريم. ونهبي ثطر  الصورب العوا اا يالعكماني هطا ما د ع يعدد من    

ج إلى خ طر  ال يل اإلنكطارو و اداا العي ر  يايه، وأنه أصب  يطوكل دولوي 1838-1808محمطد الكانم أل

يه  ك وويل  طوول اإلنكطوواريي و عووادها، واسووتحالي ا يتموواد ياوو 1821داخوول دولووي. وأثبتووي ثووطر  اليطنوواا يووام 

حديث. ولت وامم قوطته  وضوعف الدولوي  رضوي ا نكطواريي ياوى العوالطين ا ي يوا  وتعوا طا ياوى المودا 

 والمهن والت ار  وتدخاطا  م العا ي وتحطلطا إلى ًليل مرتزقي.

 

 

 تنامي األطماع األوربية وظهور )االمتيازات( : .3
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لم اطق الخاضعي لادولوي العكمانيوي، وإزديواد يعد الارا الكامن يطر يدايي الهيم ي األورييي ياى العديد من ا     

والكاا يي، مما أدى إلى تدخل الدول األورييوي  وم الطويوا الداخايوي  وا قتصادييال اطد  م الم ا   الععكريي 

أًلهوووز  الدولوووي، وتفعوووخ الم تموووع وزيووواد  العووو ء ن، وكووواا ل  وووام ا متيوووازا  األثووور  وووم إضوووعاك يلاعكمووواني

اإلقتصادو األًل بم ياى كاهول أي واء الم تموع العكموانم والدولوي التوم يانوي مون الضوائاي الماليوي والع وز  وم 

 الميزانيي وضعف اإليرادا  العامي.

داء الحكووام ويمك  ووا إًلمووال أهوو  العابووا  والمعطقووا  الخارًليووي التووم واًلهووي الدولووي العكمانيووي وايترضووي أ   

 ووضعي العراقيل والعابا  أمامه  مما أدى إلى ضعفه  وتراًلعه  م ها:

تطقف  تطحاته   م الغرب، ويدم تمك ه  من العي ر  يام  ي اأ لاط  ال معا الععكريي وا مبراططريي  -

 الرومانيي، وككر  التحديا  والمطاكل التم واًلهي الدولي وت امم العصبيي الاطميي  م أوريا.

الاووط  الروسوويي وم ايهتهوا وتفطقهووا ياووى الاوط  العكمانيووي، ويوودم الوتمكن موون تحايووق ا نتصووارا   نموط -

الععكريي ياى الرول وم عه  من الطصطل إلى نهرو الدوا والفطلغوا لاطصوطل إلوى أراضوم أواسو  

 آسيا.

ك هوا موون تمركوز ال طواط الت وارو لادولوي العكمانيووي داخول البحوار، و سويما البحوور المتطسو ، ويودم تم -

 يا.واإليحار  م المحي ا ، مما أ ادها الككير  م التعامال  الت اريي قياساا إلى ما وصاي إليه أور

 م ال ان  اآلسيطو  بالرغ  من تحاياها انتصارا  يد ، إ  أا العكمانيين ل  يتمك طا من التطغول  وم  -

يي والمتمكاي يالهضبي اإليرانيي، يمق األراضم اإليرانيي، وذلك لاط  الصفطيين ووًلطد العطائق ال بيع

حاووق العكمووانيطا ال صوور الععووكرو  يهووا ودخوول العووا اا سوواي   1514آب  23 معركووي ًلالووديراا  ووم 

أياطل العاصمي تبريز، إ  أنهوا لو  تحعو  الصورا  العكموانم الصوفطو، واسوتمر إلوى  تور   5األول  م 

 ططياي وأثال كاهل الدولتين.

ومع يدايي الارا الكامن يطر ازداد التدخل األوريم  م شيوا الدولي الداخايي وأدى إلوى ظهوطر ن وام  -

 وسياسياا . اقتصادياا متيازا  التم زاد  الع ء ا قتصادو وأضعفها 

وم مل العطامل الداخايي والخارًليوي المطوار إليهوا وغيرهوا أشوعر  العوالطين العكموانيين يمودى الضوعف      

يووال يل  ايتووداءن الووطو سوواد الدولووي  حوواولطا الايووام ياإلصووالحا ، الغايووي م هووا ال هووطض يطاقووع الدولووي والووطه

 ووصط ا إلى اإلدارا  ويمختاف الم ا   العياسيي وا ًلتماييي وا قتصاديي والكاا يي.

 

 صالح العثماني حركة اإل

شووعر  الدولووي العكمانيووي يأهميووي الحاًلووي إلووى اإلصووالح يعوود الهووزائ  الععووكريي التووم م يووي يهووا  ووم أوريووا       

وهم أول معاهد  تطقعهوا الدولوي العكمانيوي  1966شباط  26وتراًلعها ين  ي ا وتطقيعها لمعاهد  كارلط تر  م 

لصوومي الووطو انتوواب الدولووي يعووطد إلووى يوودم يطصووفها دولووي مهزومووي ، وهووطا مووا نباووه الاوواد  العكمووانيين إلووى أا ا

مون الغورب، و  سويما موا  ا قتبوالمعايرتها لاتادم والت طر الطو شهد  العال  الغريم آنطا)، ورأوا يضرور  

يتعاق يب اء ال يل وت طير الميسعا  اإلداريي والحيا  ا ًلتماييي وا قتصاديي، أو إًلراء اإلصالح الطوامل 

يا من مبدأ اله طم والتادم إلى مبودأ الود ا  ومحاولوي الحفواظ ياوى و م أور انتاايالعكمانيي لابالد، إذ أاا الدولي 

 ما أمكن من المااطعا .
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ونبعي حركي اإلصالح من واقع التاريخ العكمانم و م إطار الكاا ي ا سالميي، وهطا موا يوزا إليوه الوبعض      

تعواد يون ت بيوق الطوريعي اإلسوالميي و وم مع و  أوًلوه الدولوي سوببه ا ي انتواباآلخر ويداوا أا الضعف الطو 

 الحيا .

يوم يكا وي ومون الت وطر العاموم األور ا قتبوالوم ط الارا الكامن يطر أخط  وًلهي اإلصوالح تت وه نحوط      

 م ا ته مع الحفاظ ياى الهطيي العكمانيي، وظهر يدد من المكافين العامانيين الطين ديطا إلى تحديث البالد.

مما ورد ناحظ ظهطر ًلمايتين من المصاحين  م الدولي العكمانيي ناد  يضرور  اإلصالح األولى تعتاد و      

أا اإلصووالح يكموون  ووم ت بيووق األن مووي اإلسووالميي والتااليوود العكمانيووي وت ايتهووا موون الطووطائ ، والكانيووي تب ووي 

التم شهدتها أوريا وانعكاسها ياوى ييي المعاصر . ورًلحي كفي ال مايي الكانيي نتي ي لا هضي واألن مي األور

 يم.وواقع الحيا  العامي، والبطا الطائع يين الم تمعين العكمانم واألور

ال انو  الععوكرو مرتبوي  احتولييوي ومن الدول األور اقتبالوكاني حركي اإلصالح  م يدايتها ياى شكل      

 الصدار  ث  يعد يد  ياطد ًلاء ا هتمام يال طان  العياسيي واإلداريي والاضائيي والماليي.

ويمك  ا الاطل أا التردد والتأخر ساد حركي اإلصالح  م الدولي العكمانيوي ألا الدولوي كانوي تعول يعودد مون      

كوواا لألسوور  الحاكمووي وأا الب يوواا األساسووم لادولووي موورتب   األمو  التووم ت تمووم إلووى ثاا ووا  متعوودد ، وأاا الووط ء

 ن   ين ظهطر ثالم ماطما  لإلصالح :  دي مج وهطا ما –يالطريعي ا سالميي أو أنه ي ياا ألسياسم 

والفرنعويي يطوكل خوال تويثر  وم قواد  حركوي اإلصوالح، كاني الميثرا  الفكريي الغرييي يطكل يوام  -

التاايدو لادولي العكمانيي يعكو  يري انيوا، وأا  رنعوا ت عود الحضوار  والاوي  كطا  رنعا تعد الحايف 

 األورييي.

أاا غالبيووي ًلهووطد اإلصووالح تطًلهووي نحووط ال انوو  الععووكرو موون خووالل تحووديث ال وويل، وا هتمووام  -

 يالتدري  واألسالي  والت  يما  الععكريي وتص يع العتاد والعالح وت طير .

 عل سابيي من ًلان  أصوحاب المصوال  المكتعوبي  وم الدولوي، وقود يورر أثار  حركي اإلصالح ردود  -

 هي ء ردود أ عاله ، يأا هط  اإلصالحا  مكتعبي ومعتطحا  من يالد الغرب غير ا سالميي.

ييي يطكل يام والفرنعيي خاصيا كانوي تفعول  عاهوا داخول الدولوي العكمانيوي مون وأما الميثرا  الفكريي األور    

ييوين الوطين نااوطا المبوادي واأل كوار التوم سواد  أوريوا  وم ال صوف الكوانم مون ووالخبراء األور خالل العفراء

الارا الكامن يطر. ولع  العفراء العكمانيطا الطين يماطا  م العطاص  الغرييي، وطابي البعكا  الدراسويي ي ود 

  قتصاديي التم ساد  الم تمع.يطدته  دوراا  م نال العديد من تاك األ كار والمبادي العياسيي واألوضا  ا

 وكاني أه  الم ا   التم شماتها حركي اإلصالح هم :

 اإلصالحات العسكرية 

أثبتووي الخعووائر الععووكريي التووم لحاووي يالدولووي العكمانيووي، و  سوويما  ووم أوريووا إلووى أا أولووى أسووبايها تفووطق      

اإلصوالح التوم شوهدتها الدولوي م وط أوائول  أساحي ويتاد الغرب وتدري  قطاته ، مما أدى إلى اهتمامهوا يحركوي

الارا الكامن يطور، وكواا ال ويل مون أولوى ا هتماموا  اإلصوالحيي مون خوالل إنطواء "ال ويل ال ديود"،  وت  

المعتطارين الععكرين األورييين وم ه  الفرنعم ياروا دو تط  الم رو المطلد، الطو يي ه العا اا  استادام

ج معتطوواراا لإلصووالحا  الععووكريي وكافووه يإنطوواء  رقووي لامد عيووي وألحووق يهووا 1773-1757مصوو فى الكالووثأل

 ع الفرنعويي، وكواا ًل دياا وضاي اا، وتو  تزويودها يوبعض المودا 250، كاني تض  1774مدرسيي لاه دسي يام 
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. وأقاموي الدولوي مصو عاا لامد عيوي 1776التدري   يها ين استخدام المد عيي الحديكي، وواصل يماه حتى يوام 

العوواياي، وأنطووري موودارل يعووكريي حديكووي، ومدرسووي لتوودري  الرياضوويا  وهووم قريبووي موون مدرسووي اله دسووي 

-1773يوي. وواصول العوا اا يبود الحميود األول ألوترًلمي العديد من الكتو  الفرنعويي الععوكريي والف يوي التا 

-1782يإصالح الميسعا  الععكريي والعاميي، و  سيما  م يهد صدار  خايل حميود ياشوا أل اهتمامهج 1789

ج الطو استمر ي ا  المتدريين والمه دسين الفرنعين، وأيواد ت  وي  مدرسوي المد عيوي ومصو ع المد عيوي 1785

شطازل غط ييه  1784لاعفير الفرنعم ال ديد الطو يين لدى الباب العالم يام وططر الترساني البحريي، وكاا 

اص ح  معه يعكي تض  يدداا من  إلس  بطلج دوراا  م تاك اإلصالحا ،  ع د قدومه Choiseul Goffierأل

لوى الخبراء والضباط والرسامين ال بطغرا يين والطعراء والعاماء وهوم شوبيهي يالبعكوي التوم را اوي نوايايطا إ

 .1798مصر يام 

وكاا إلقدام العالطين ياى ت فيط خ وطا  اإلصوالح، و  سويما  وم الميسعوي الععوكريي، ردود  عول تمكاوي    

يمعارضي المحا  ين، و م المادمي م ه  اإلنكطاريين التم حماي لطاء المعارضي، لكون العوا اا سواي  الكالوث 

اشووا قائووداا لا وويل وأموور  يووإًلراء اإلصووالحا  ج لوو  يعبووأ يمعارضووته ، ويوويان كطًلووك حعووين ي1807-1789أل

المهمي،  بودأ يإصوالح الكغوطر وي واء الاوال  الععوكريي لحمايتهوا، وي وى المراكو  والعوفن الحرييوي ياوى الو م  

البري انم والفرنعم واستعاا يعدد من الص اا  المهر  والمه دسين من العطيد و رنعا لص ع المدا ع الحديكوي، 

يي ومدرستم المد عيي واله دسي، وت  ترًلمي العديد من الميلفا  والكت  الععكريي إلوى وأصا  المدرسي البحر

ووضوع ال  وام يوم، والتركيي لتدريعها  م المدارل الععكريي، وأنطأ  رقي يعكريي ًلديد  ياى ال وراز األور

بي وصط ا إلى الععكرو لضب  ال  د وتعايما  لت  ي  الطحدا ، حيث يتااى ال  دو أوامر  ممن هط أياى رت

الاائد الععكرو، أو أنه وضع ت  يماا هرمياا لا يل وقياداته، وأخضع ن وام الت  يود لاطايود صوارمي، ووضوع 

الرواتو  شوهرياا و اواا لارتو  الععوكريي والاودرا ، و صول يوين ن ام التدري  اإللزامم والم وت  ، وحودد د وع 

 الطظائف الععكريي واإلداريي داخل الطحد  الععكريي.

ين  وم يهود العوا اا سواي  الكالوث، وكانوي يمون المعويولين العكموان اهتماماهكطا شهد  الميسعي الععكريي    

لتاوك اإلصوالحا  تت عود  وم خطويته  مون إلغواء  ورقه ، وإحوالل ال ويل ال ديود يودله ،  ا نكطوارييمعارضي 

وتحفظ األيياا وأصحاب ال فطذ من ال يل ال ديد لخط ه  من أا تطوتد قطتوه، يحيوث يوتمكن العوا اا أا يحود 

الم وال ياوى الغورب وا قتبوال مو ه  يموا  يوه  لالنفتواحمن نفطذه ، أموا تحفوظ يعوض رًلوال الودين المتطوددين 

 الععكرو،  يتااده  يأا ذلك مخالف لاطر .

 

  اإلصالحات اإلدارية والقانونية 

إا حركووي اإلصووالح التووم شووهدتها الدولووي العكمانيووي لوو  تاتصوور ياووى ال انوو  الععووكرو  اوو ، ألا الحيووا       

ديكي وإياد  ت  ي  العكمانيي يأسرها كاني تت ا  اإلصالح  م مع   ًلطان  الحيا  لمطاكبي مت ابا  الحيا  الح

ان  األخرى وإضفاء الكفاء  يايها. ويطلي ًلهطد  رديي لمطاًلهي المطكال  ال طان  اإلداريي والاانطنيي وال ط

الاديمي وحااي ياألسالي  التاايديي، لطلك أيان العا اا ساي  الكالث إاا أ ضل إًلراء لا هطض يميسعوا  الدولوي 

وا الدولي، إذ ل  يعد استابال الخبراء األورييين أو إرسوال العوفراء هط ت فيط يرنامل إصالحم شامل ل ميع شي

 تفم يهط  المهمي.
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 بادر العا اا إلى إيالا تطكيل ألم ا  مططر ج أو الم ا  ا ستطوارو، والوطو ت وطر وأصوب  هيروي      

حكطميووي ضووماي معوواونم العووا ي وأيوورز رًلووال الدولووي، وضوو  إليووه اث ووين موون غيوور المعووامين، األول  رنعووم 

 يإس  بطل معا ج وهط كبير المترًلمين  م سفار  الMouradgea d’ohssonج والكانم أرم م ألBertrandأل

وكاا هطا اإلًلراء يحمل أككر مون مغوزى، األول: يودل ياوى رغبتوه  وم ت واوز الاوطانين التوم تم وع ا سوتعاني 

يغير المعا   م الطيوا العياسيي، والكانم: رغبته  م تعزيوز ا نفتواح ياوى الغورب والعوماح يتعورب األ كوار 

 الغرييي إلى داخل الدولي.

ن األ كوار والتاوارير لا هوطض يالدولوي، وتركوز  الم اقطوا  ياوى األموطر المتعااوي ناقل الم ا  العديد م     

يتدهطر الدولي والفعاد المعتطرو يدوائرها والع وز الموالم، وت اولوي الم اقطوا ، ال ويل، العامواء، والماليوي، 

هوط  الم اقطوا   والطمء ال ديد  م هطا الم او  أا التاوارير المادموي كانوي ت ورح الحاوطل لامعال وي،اإلدار ، 

م الم والين موا  الهاد وي إلوى إًلوراء إصوالحا   وتمخضي ين إيوالا ألال  وام ال ديودج وهوم م مطيوي الت  ي

الععووكرو والمووالم. وألال  ووام ال ديوودج حموول د لتووه وهووم الرغبووي يإنهوواء الوو    الاديمووي والمتمكاووي يالميسعووا  

 ح ومن تبعه  اس  ألالعكمانيطا المحدثطاج.والعاماء. وأطاق  حااا ياى رواد حركي اإلصال ا نكطاريي

ج ليتايع حركي اإلصالح  م ال طان  اإلداريي والاانطنيي،  بودأ 1839-1808وًلاء العا اا محمطد الكانم أل    

يت  ي  اإلدار  المركزيي لادولي، و رض سي ر  الحكطموي المركزيوي  وم الط يوا  العكمانيوي،  و     وم شومال 

ر وسووطريي، وحوواول ت  ووي  األوقوواك، و  سووياما الطقووف الووطرو وإخضووايه إلدار  العووراق، لك ووه  طوول  ووم مصوو

 .إس  بطلمركزيي وتحطيل الطاردا  إلى العاصمي 

خو   1839تطورين الكوانم  3ج حركوي اإلصوالح،  أصودر  وم 1861-1839واصل العوا اا يبود الم يود أل    

ولوي، وتضومن الخو  إيوالا اإلصوالح تعبيوراا شريف كاخاني، ويعد  اتحي المراسي  اإلصالحيي التم شهدتها الد

اى ميسعا  ًلديد  تيمن إدار  حع ي أرًلاء العا  ي"، وركز الخو  ين األمل  م تحايق أهدا ه "يا يتماد ي

المعواوا  أموام الاوانطا  ايتموادإلى الحاًلي لاعطد  إلى تعالي  ا سالم التوم كفول احترامهوا وت بياهوا، وأكود ياوى 

والضرائ ، والهدك األسال لإلصالحا  كما ورد  هط "إحياء الودين والحكو  واألموي والعوا  ي". ويوزز  

، الوطو ي وى يإصوالح وضوع الريايوا المعويحين 1856شوباط  18الدولي إصالحاتها يإصدار خ  هموايطا  وم 

والضوريبي و وم الطوهاد  أموام المحواك  و وم  يالعا  ي وخدمي مصوالحه ،  والخ  كورل المعواوا  أموام الاوانطا

غيور المعوامين  يموا يودا ا متيوازا  الدي يوي الصور ي.  امتيازا الطظائف العامي والخدمي الععكريي، مع إلغاء 

 وهم ما ير ي يـ ألالت  يما  الخيرييج. 1880واستمر  حركي اإلصالح  م الدولي إلى يام 

دار  وتعزيووز العووا ي المركزيووي ياووى الط يووا  وإخضووايها لووإلدار  اسووتهد ي تاووك الت  يمووا  تحووديث اإل      

المباشر ، وتحايق العدالي والمعاوا  يين أي اء الم تمع حيث يتعاوى  يه المعامطا وغيره ،  اد ورد  وم خو  

تتمكوول يحرمووي الحيووا  والمووال وإلغوواء ا لتووزام، والمعوواوا  يووين أهوول األديوواا  ووم ت بيووق  مبوواديشووريف كاخانووي 

وأكوود خوو  همووايطا هووط  المبووادي وًلوودد المعوواوا  الكايووي لاريايووي يدرًلووي أقووطى، و  سووياما معوواوا  طانين، الاوو

المعامين يغير المعامين  وم الخدموي الععوكريي، وت بيوق العدالوي وًلموع الضورائ  والتعاوي  والطظوائف العاموي 

 والمعاماي.

ييوي  وم وولاحياطلي دوا تودخل الودول األورلضغ  ديا  اإلصالح  است اييًلاء إصدار هطين المرسطمين       

 الطيوا الداخايي لادولي العكمانيي يح ي حمايي األقايا  المعيحيي وغيرها.
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ييوي، وكواا ويوالرًلط  إلوى الاوطانين األور 1840 الاطانين العاياي ًلرى تحديكها وإياد  ت  يمها م ط يام       

ياوى ن واق  اقتبوالهوا ي طدهوا،  ضوالا يون الطوريعي، وأول م  استاي م المادمي م ها الاطانين الفرنعيي، حيث 

وهط مأخطذ لحد كبير من الاطانين الفرنعيي، ث  يودل  1850واسع لااطانين الغرييي ًلاء الاانطا الت ارو لع ي 

 .1858، وهطا ي  بق ياى الاانطا ال زائم الصادر يام 1861يام 

ولت  ووي  حركووي اإلصووالح وتطًليههووا ووضووع التطووريعا  الالزمووي لت فيووطها توو  تطووكيل الم اوو  األياووى     

، وقام الم ا  يدور كبير  م تطسيع حركي اإلصالح وت فيوط يرام هوا، وكواا مون أيورز 1854لات  يما  يام 

تووألف الم اوو  العووالم أيضووائه، كبووار رًلووال اإلصووالح  ووم الدولووي العكمانيووي همووا يووالم ياشووا، و ووياد ياشووا، و

وكوول قعوو  يخووتل يم ووال يماووه، وتعاونووي الدولووي مووع لات  يمووا  موون ثالثووي أقعووام، إدارو وتطووريعم ومووالم، 

 مطرويا  اإلصالحا . واستكمالالم ا   م متايعي 

وأهوو  اإلصووالحا  اإلداريووي والاضووائيي تمكاووي  ووم الاووطانين التووم أصوودرتها الدولووي العكمانيووي يووين األيووطام     

، والتم قصود  م هوا إًلوراء التغييورا  اإلداريوي والاضوائيي لام تموع العكموانم ومون أيورز هوط  1858-1864

 الاطانين:

 

 قانون الواليات

ليضوع حوداا لوإلدار  اإلق اييوي الاديموي، ويوري  األقوالي  يالعوا ي المركزيوي  1864شرا  هطا الاانطا يوام       

واقتب  ككيراا من أحكامه من الت  ي  اإلدارو الفرنعم، وألغم ويحدد صالحيي الطالم والمتصرك والاائماام، 

 ال    الباقيي  م  ترا  ألالتيار والزياميج.

نل الاانطا ياى إنطاء م ال  محايي لتعاوا المعيولين  م الحك ،  تودار الط يوي مون قبول م مطيوي مون      

ـ ألم وال  اإلدار ج. ويعود الوطالم رئوي  المطظفين وإلى ًلانبه  يدد من األيضاء الم تخبين، وهطا ما يرك يو

ياوانطا الط يوا  يمطًلو  الت  يموا  ال ديود  المتمكاوي  اختصاصواتهالطحد  اإلداريي وممكل الحكطموي وحودد  

، 1913 يواموتعوديالتهما التوم ورد  ياوانطا الط يوا  1871، وقوانطا الط يوا  العمطميوي لعو ي 1814لع ي 

 وأه  صالحيته ومهماته هم :

 م ا  إدار  الط يي.رئاسي  -

 العمل ياى ال هطض يطيوا الترييي والتعاي . -

 ضب  األمن  م الط يي ياستخدام الاط  األم يي. -

 مراقبي أيمال المتصر ين والاائمااميين ويايي مطظفم الط يي. -

 العمل ياى مراقبي الطيوا الماليي والتايد يميزانيي الط يي. -

 ال طاحم ا قتصاديي والصحيي والعمرانيي.العمل ياى ر ع معتطى الط يي من  -

التدايير لمطاًلهي الحركا  التم تخل يحاطق الدولي واألهوالم وإيوالم البواب العوالم يون م طورها  اتخاذ -

 وظروك وقطيها.

ل  يكن لاطالم سا ي ياى الاطا  الععكريي ال  اميي  م الط يي، ويمكن أا ي ا  من الاائد الععوكرو  -

 ما يرا  ضرورياا لاطصل إلى أهداك سياسيي أو إداريي معي ي.أا يتخط من الخ طا  
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ويعوايد الووطالم م مطيوي موون الموطظفين موو ه  نائو  الووطالم ألوأحيانواا الااضوومج والود تردار والمكتووطي م        

 وقائد ال  درمي ومفتل الصحي ومدير الد تر الخاقانم ومدراء المعارك والزرايي واألوقاك.

 ي من الاطاء، والمتصورك رئوي  الطحود  اإلداريوي، وي اعو  الاوطاء ياوى يودد مون األقضوييوتتكطا الط ي       

يوون قضووائه  ووم األمووطر الماليووي وياووى كوول قضوواء قائماووام وهووط رئووي  الطحوود ، ويتبووع المتصوورك والمعوويول 

ا إلوى واإلداريوي، ويتبعوه يودد مون ال وطاب  وم كول ناحيوي، مودير ال احيوي وياوطم يتبايوم قوطانين الحكطموي ون مهو

األهوالم، وهوط المعويول يون حفوظ األمون  وم ناحيتووه، وًلبايوي أموطال الحكطموي وإرسوالها إلوى الاضواء، ويتبووع 

ال احيي يدد من الارى ويعد المختار أصغر موأمطر إدارو  وم الط يوي، وياوطم يمعوايد  موطظفم الحكطموي  وم 

دا  والط يا  التم تحودم ياريتوه، ويباوم ًلبايي أمطال الدولي المفروضي ياى سكاا قريته ويخبر ال احيي يالط 

 أهالم الاريي يما يصدر من أوامر وتعايما  من مدير ال احيي.

و  ي فرد رؤساء الطحدا  اإلداريي يإدار  شويوا وحوداته  وإنموا يطواركه  م وال  إدار  تضو  يودداا مون      

وهوط  الم وال   وم م او  الط يوي األهالم الم تخبين وآخورين يتمتعوطا يالعضوطيي يحكو  م اصوبه  اإلداريوي، 

العمطمم، وم ا  إدار  الط يي، وم ا  إدار  الاطاء، وم ا  إدار  الاضاء، وم ا  إدار  ال احيي، وم ا  

 ختياريي الاريي.

 

 اإلصالحات االقتصادية 

يال طان  ا قتصاديي لعالقتها المباشر  يالدولوي والموطاطن،  اود ورد  وم  اهتمامهاأولي حركي اإلصالح        

خ  هموايطا يالعمول ياوى ت  وي  ميزانيوي الدولوي العكمانيوي والعوعم "لتعيوين األسوباب التوم تكوطا م بعواا لكورو  

ممالك ووا المحروسووي الماديووي وتخصوويل رأل المووال الماتضووى و ووت  ال ووداول وال وورق الالزمووي لتعووهيل ناوول 

لمحصط   ممالك ا وم ع األسباب الحائاي دوا تطسيع ن اق الت وار  والزرايوي وإًلوراء التعوهيال  الحايايوي ا

 لطلك، ويازم ال  ر  م األسباب الميديي  ستفاد  العاطم والمعارك األًل بيي".

  الطويوا ساي  الكالث هوطا ال انو  اهتماموه الخوال مون خوالل إيواد  ت  وي  خودماوالتم أولى العا اا        

الماليي وتزويد المدا يالم ت ا  األساسيي وإلزام الفالحوين يوالعطد  إلوى قوراه ، وإنطواء خزانوي ًلديود  أو ن وام 

مالم ًلديد أطاق يايه ألإيرادو ًلديدج لدي  مصاريف الميسعا  التوم أحودثي  ايتمود  وم تغطيوي ماليوي الدولوي 

كريي، و رضووي ضوورائ  ًلديوود  ياووى اإلنتوواج ياووى العائوودا  موون األراضووم، و  سووياما اإلق اييووا  الععوو

 الب ك المركزو العكمانم لتديي  ا قتصاد، وت  إصدار أول يماي ورقيي يكمانيي. 1856الزرايم، وأنطأ يام 

ج 132، وصويم  وم أل1857نيعواا  21ويعد قانطا األراضم من أيرز الاطانين التم أصدرتها الدولي  م        

األراضووم يالدولووي إلووى خمعووي أقعووام هووم : األراضووم المماطكووي، واألميريووي، موواد  وخاتمووي، و يووه توو  تاعووي  

والمطقط ي، والمتروكي، واألمطا . وًلاء إصدار هطا الاانطا يعدما نل خ  شريف كاخاني ياى وًلطب إلغاء 

د ن ام ا لتزام  م ًلمع الضرائ ، والطو يدا من أسباب الفطضى والخراب الطل حلا يالدولي العكمانيوي، والطيو

يود ا يإلغاء اإلق ا  الععكرو، والمباشر  ي مع الضرائ  المترتبي ياوى الفالحوين يطاسو ي موطظفين رسوميين 

 .من الماتزمين واإلق اييين

  واالجتماعية اإلصالحات الثقافية 
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ت  تطوكيل ل  وي سوباييي لدراسوي  1845ح يي ال طان  الكاا يي يا هتمام من حركي اإلصالح،  فم يام        

الطو ًلاء  يه يالتطًليه يإنطاء ن ام تعاي  حديث  1846أحطال التعاي   م الدولي العكمانيي، وقدمي تاريرها هام 

تدائيي والكانطيي والعاليوي، ولو  ياتورح إلغواء المودارل مطازه لامدارل الدي يي، ويت اول مراحل التعاي  الكالم ا ي

الدي يي، واقترحي الا  ي تطكيل ديطاا لامعوارك العمطميوي ليطورك ياوى شويوا التعاوي  ا يتدائيوي والمتطسو ي 

 .يإس  بطليدد المدارل يالدولي، ث  صدر قرار يتأسي  أول ًلامعي يكمانيي  ازدادألالرشيدييج وياى أثرها 

صدر قانطا يإصالح ن ام التعاي ، ويمطًلبه تطلي الدولي اإلشراك ياى التعاوي  يود ا مون  1846 و م آب      

تو  تحطيول ديوطاا المعوارك العمطميوي إلوى وزار  لامعوارك، التوم أخوط  ياوى  1847رًلال الودين. و وم يوام 

غرا يوا والتواريخج، ياتاها إنطاء مدارل حديكي تدرل العاطم الحديكي كـ أل الرياضويا  واله دسوي والصوحي وال 

، وكاني لغي التدري   يهوا الفرنعويي، إ  يإس  بطلالمدرسي العا انيي  مدرسي ألالايعييج أو 1868وأس  يام 

 أا درول التاريخ والترييي وال غرا يا،  دخاي الكاا ي األًل بيي  م التعاي .

ي، وهوط ي  وطو ياوى تأكيود وضع قانطا شامل إليواد  ت  وي  المودارل الحكطميو 1869أياطل يام  20و م    

 مبادي العكمانيي مع التحديث الطو تطهد  الدولي.

وكاني نتائل اإلصالح  وم م وال التعاوي  متطاضوعي  وم أول األمور إ  أا مكانتهوا كبيور  ألنهوا كانوي نا وي     

إن الق  عالي وصحيحي لت طير الم تمع العكمانم وظهر  نتائ ها  حااا، والمه  أا هطا الت  ي  وضع التعاي  

 يأيدو رًلال الدين. تحي إشراك الدولي و ت  أمامه آ اقاا واسعي لات طر يعد أا كاا

أما ياى صعيد الصحا ي واألدب والف طا  ازداد  وانتطر   م يهود اإلصوالح وشوهد  اسو  بطل يا وي      

ارتب وي يالفروي المكافوي أدييي تركيي يعد انتهاء حرب الارم، وكاا لت طر الفري الطس ى العكمانيي أثر   م يا ي 

اايدو يايتباره  قاد  الكاا وي  وم الم تموع العكموانم،  ت وطر  ال ديد  التم انتزيي من رًلال الدين دوره  الت

الف طا واآلداب وظهر  المعرحيي، والاصول، واألويورا ، والماوا  ، والمباحوث العياسويي، ويودأ  تعوالل 

مطوواكل الفوورد و ووم مختاووف الم ووا   العياسوويي وا قتصوواديي وا ًلتماييووي والدي يووي، وأد  الم ووايع م ووط يووام 

هموواا  ووم هووطا التحووطل يازديوواد يوودد الم بطيووا  موون الكتوو  والصووحف والوودوريا ، كمووا لعوو  دوراا م 1835

 المعرح دوراا  م نطر األ كار ال ديد  ونط ي حركي الترًلمي لاكت  الغرييي والمعرحيا .

يي، أما اإلصالح  م ال طاحم ا ًلتماييي  اد يدأ الم تمع العكمانم يحث الُخ ى نحط الحيا  المدنيوي العصور     

ويد  م اهرها  م ت  ي  الدوائر الحكطميي وتزويدها ياألثام ال ديد، كما حااي األزياء ال ديود  التوم ارتوديي 

محل األزياء التاايديي،  حاي البز  الرسميي الغرييي وال ريطك يد ا من األثطاب الفضفاضوي والعموائ ، وانتاول 

العووكن  ووم الم ووازل الحديكووي والمطوويد  ياووى ال ووراز والطًلهوواء موون ييووطته  الاديمووي إلووى األشووراك واألثريوواء 

األوريم وياى خايل البعفطر  م اسو  بطل و وم أحيواء حديكوي يبايوي الط يوا  األخورى، وانتاول العوا اا إلوى 

 الاصر ال ديد ياى حا ي البحر يد ا من العرايا الاديمي.
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 اإلصالح على أوضاع الوطن العربي أثر حركة

ي يي الت  يما  العكمانيي يتحديث مختاف أوًله الحيا   م الدولي وم ها  م الط يوا  العرييوي، إذ  رضوي      

سا ي المركز ياى تاوك الط يوا  ووضوعي تحوي اإلدار  مباشور ، وًلورى العمول  ياوى تحايوق المعواوا  يوين 

قتصوواديي والكاا يووي،  طووهد  المعووامين وغيووره  وت بيووق مبوودأ العكم ووي وتحعووين األوضووا  ا ًلتماييووي وا 

الط يا  العرييوي ظهوطر نخو  مون خري وم المودارل الحديكوي تااودوا الم اصو  اإلداريوي المدنيوي والععوكريي، 

لهووا إطووال  ياووى يعووض م وواهر الحيووا  الغرييووي، وكانووي الط يووا  العرييووي كبايووي ويوورز   رووي مكافووي طمطحووه 

 الط يا  العكمانيي األخرى  م الدولي العكمانيي.

وتأتم مصر  وم المادموي ألنهوا كانوي تتمتوع ياسوتااللها الخوال، ألنهوا خضوعي يعوا ي محمود ياوم ياشوا       

ج، وقود ًلعاوي إصوالحاته مصور  وم المادمووي، إذ شوهد  نهضوي واسوعي،  واهت  يوالتعاي  إليووداد 1848-1805أل

وأرسل البعكا  العاميي إلى أوريوا وتهيري الكطادر الف يي واإلداريي، وأنطأ ديطاا المدارل لت  ي  شيوا التعاي  

واستادم الخبوراء والمدرسوين والمودريين األًلانو  وأنطوأ المودارل المتخصصوي إليوداد الكوطادر الف يوي ووسوع 

أيداد المدارل ا يتدائيي والكانطيي،  ضالا ين الدراسي العايوي  وم ال و  واله دسوي والصويدلي، وأسو  مدرسوي 

وأًلهزتوه الرسوميي لتاطيوي وهيأ دوائور   اهتمامهي العاميي. وأولى ال يل المعاوا  تمي الحرك األلعن ومدرسي

ال يل وا س طل من خالل إدخال األساحي الحديكي وت بيق الو    األورييوي  وم التودري ، وح يوي ال طانو  

والتوم حصور  العوا ي  وم يودد مون  1835اإلداريي ياهتمامه من خالل إصدار  الالئحوي اإلداريوي  وم تموطز 

ين ألالووطزارا ج، ويووين المصووريين  ووم الطظووائف يعوود أا كانووي حكووراا ياووى األتوورا)،   هوور   رووي الوودواو

من خالل تط يع الزرايي وت طير ن   الرو وإدخال  ا قتصادوييطقراطيي مصريي ألمكتبييج. وأهت  يال ان  

ن ام ا لتزام وأياد تطزيع األراضم ياى الفالحين. و م الص ايي  1809محصط   ًلديد  لابالد وألغى يام 

أدخل التا يي الص اييي األورييي، وحااي ص ايي ال عيل المصريي ن احاا كبيراا، واتععي ت ار  مصر وطوطر 

. يدوليويم والحر وم والزرايوم تحوي سوي ر   واء ا سوك دريي، ووضوع اإلنتواج الصو االمطاصال ،  طسع مي

، وأصودر ًلريود  1822وأولى اهتمامه ياألزهر الطو أمد  يعدد كبير من المتعامين، وأنطأ م بعي يوط ق يوام 

 ، وانتطر  الصحا ي والمعرح وازدهر األدب.1828 مالطقائع المصريي يا

ج إذ شوهد  تور  1802-1780ا صوالحا  م وط يهود الوطالم سوايماا ياشوا الكبيور ألأما  م العراق   هور       

حكمه ي اء العراو وترمي  سطر يغداد وإنطاء يعض المحال  واألسطاق الت اريي وال عطر مكل ًلعر ألًلمنج 

وألدلم يبالج، وي اء قال   م كط  األمار  وأسكم مطصل، وي اء مخازا لاغالل  م يدر  وًلصواا، وتطوييد 

انا   م ا سك دريي وكريالء، و ت  التر  وال داول،  ت  حفر ق وا  اله ديوي ًل وطب المعوي  إليصوال المواء الخ

لا  ف. واهت  يالت ار ، ويمل ياى إحياء اآلداب والكاا ي  طياد المدرسي العايمانيي و أقام  يهوا مكتبوي، وأسو  

 دياء .مدرستين  م ًلامع الفضل والابالنيي يبغداد واحتضن العاماء واأل

الكالث والرايع من الارا التاسع يطر مرحاي مهمي ألحداثها تغييرا  مهمي  م ي يي الم تمع، شهد العاداا      

إذ يمل لا هطض يالعراق وتهدئي الفتن وإشوايي األمون  ج1831-1817ياشا أل دوادوالفضل يعطد ل هطد الطالم 

واهت  يالت ديد وصط ا لتحايق أهدا ه يوالت طر وال هوطض،  فوم الم وال الصو ايم أدخول أول مصو ع حكوطمم 

لألساحي وًلا  م بعي ومص ع لام عطًلا  الا  يي وال طخ وًلا  الص ا  والف يين من أوريا واستخدمه   م 

 تاك المصانع .

أما  م ال ان  الزرايم  بدأ يت هير الا طا  والتر  المهماوي، وأوصول المواء إلوى م واطق يود   وم يغوداد       

والحاي، وأحيا العديد من األراضم الااحاي،  حفر نهر ييعى ونهر ال يل. واستخدم آ   الورو  وم ر وع الميوا  
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ء وتصودير األصو اك الرئيعوي مون وأدخل زرايي يعض المحاصيل كالا ن والاص ، والعوكر، واحتكور شورا

 واستماك المراك  ال هريي والبحريي ل ال البضائع. الم ت ا  كالام  والطعير والتمر والما ،

واهت  يال ان  الكاا م والتعاي   بام يدد المدارل  م يهد  ثماا ويطرين مدرسي غالبيتها مدارل دي يوي،      

يخ يام ين محمد العطيدو، وياسين خيرهللا الخ ي  العمرو، وكاني لها صال  وثياي يأدياء يصر  م ه  الط

 وأيم الك اء اآللطسم، ويبد الغفار األخرل.

وأولى ال يل اهتمامه  أنطأ وحدا  ن اميي مزود  يالمد عيي وًلا  مص ع لألساحي موع الف يوين األًلانو        

 ج.Devo، والميعط ديفط ألجTaylorوايتمد ياى ضباط أورييين  م ي اء  م ه  الكطلطنيل تاياطر أل

ويعد الاضاء ياى المماليك ويطد  العراق إلى العي ر  المباشر ، شهد العراق محاو   إصالحيي يد ،        

ج، وًلعود حركوي اإلصوالح مون يعود  الوطالم 1871-1852قام يه الطالم محمد رشويد ياشوا الكوطزكام أل م ها ما

 ويد رائد حركي اإلصالح  م العراق.ج 1872-1869مدحي ياشا الطو حك  العراق يين أل

و م يالد الطام تمك ي الدولي العكمانيي من  رض سي رتها يايها يهد هزيمي قطا  محمود ياوم ياشوا سو ي       

، وشريي يت بيق الاطانين اإلصالحيي،  اد طابي من والوم يكوا يوز  ياشوا أا يبوطل ال هوطر لتحايوق 1840

ألهميي الت  يما ،  طهد  هط  الفتر  اهتماماا ماحطظاا  م ًلان  العاو  مون الر اهيي ألهل يالد الطام وتطييته  

خالل إنطاء المدارل  م ألطيي حطراا والكور) لاطقوطك يطًلوه المودارل التبطويريي األًل بيوي الم تطور  ه وا)، 

ر التعاي  وانطأ  المدا الطوام رل ا يتدائيي والرشديي والعاليي، وتطاصاي حركوي ا صوالح،  طوهد  يوالد   طا

ت  ي  الاضاء، وإقامي المحاك  الت اريي إلى ًلان  المحاك  المدنيي والطرييي، وًلرى ا هتمام يال  د وشويوا 

الووط   وكبووار المووطظفين وتوو  ري هوو  يالعاصوومي  اختصاصووا الت  يوود، وتوو  وضووع ميزانيووي لاووبالد، وحوودد  

 اس  بطل، وياد الحك  المركزو إلى يالد الطام.

الارارا  المهمي  م الم ال الاب انم أني ي يالحواك  العكموانم  واتخاذو م لب اا نالحظ أا أمر التعيي ا         

ن لو  يكطنوا سوطى موطظفين ييمر ياشا ي د إسااط األمار  ث  يطالم صيدا  وم يهود الاائماواميين، وإا الاائماوامي

لوووطو أسعوووي يايوووه متصووور يي لب ووواا  وووم  تووور  يعي هموووا والوووم صووويدا أو يعزلهموووا، وتضووومن الت  وووي  ال ديووود ا

والوطو يُعود أول نول رسومم  1864، والميلف من سبع يطر ماد ، وتو  تعدياوه سو ي 1861اإلصالحا  س ي 

يعترك ياسوتاالل لب واا الوطاتم  وم الطوأا الوداخام، والوطو حمول حاكموه ألالمتصوركج يمكايوي واله يكموانم يوت  

اشر ا. ويروز دور لب واا أيضواا  وم ال هضوي الكاا يوي  تخورج العديود مون تعيي ه من اس  بطل ويكطا تايعاا لها مب

الكتااب والمكافين ورًلال العا  من مدارسها، وأيرزها الكايي األمريكيي ألال امعي األمريكييج والتم تأسعي يام 

الطط يوي  ، والمدرسي الكايي1784، والتم أنطأها اآلياء اليعطييين يام ، وكايي الادي  يطسف اليعطييي1866

 التم أنطأها ي رل البعتانم .

، ويماوي العوا ا  1872أما اليمن  اد سعي الدولي العكمانيي إلوى إيواد  حكمهوا المباشور، وتو  ذلوك يوام       

ياى تاايل نفطذ األئمي الزيديي ويزله  ين رؤساء الابائل ومحاريي دياته ، وت  ت بيق قانطا الط يا  لعوام 

ياى أريعي ألطيي هم: ص عاء والحديود  ويعوير وتعوز، واتخوط مون صو عاء ياصومي و يه قعمي اليمن  1864

 لايمن، وت  تطغيل قط  من ال  طد الضب يي وال  درمي من أهل اليمن.

أما ال زير  العرييي ألالح ازج  كاني تعيل انتطار الحركوي الطهاييوي آنوطا)، واحتودام الصورايا  الداخايوي      

سيما آل سعطد المتحالفين مع الطهاييين، وآل رشيد من ًلهوي ثانيوي. وال فوطذ العكموانم يين أمرائها المحايين، و 

آنووطا) كوواا اسوومياا، و سووياما  ووم الح وواز ولوو  تطووهد الم  اووي إصووالحا  ًلطهريووي لضووعف ال فووطذ العكمووانم، 
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نم  وم ولتعارض اإلصالحا  مع مصال  األشراك الخاصي،  بام التعاوي  تحوي رًلوال الودين. وال  وام العكموا

 مار) طباق  م الح از  ا  ول  ي بق  م ال زير  العرييي. اإلدار  وال

أمووا  ووم طوورايا  الغوورب  كانووي و يووي يكمانيووي نائيووي محصووطر  يووين مصوور وتووطن ، لووطلك كوواا اتصووال        

 تمطز مون 5لاعي ر  الفرنعيي، و م  1830العكمانيين يها يت  ين طريق البحر. إ  أا ال زائر تعرضي س ي 

العووام اضوو ر  حاميتهووا لالستعووالم وغووادر الووطالم ألحعووين داوج ياووى ظهوور يارًلووي  رنعوويي، ويووطلك انتهووي 

سوي ر  الدولوي العكمانيوي ياوى ال زائور. أمووا توطن   اود شوهد  حركوي اإلصووالح، وتموي  وم يهود البواو أحموود 

تأسوي  مدرسوي ال ويل ي يإصوالحج، وكاني قد تأثر  يت ريي محمد يام ياشا  م مصر،  بودأ 1855-1838أل

، وقام يتدري  ال يل تدريباا حديكاا، وكواا مع و  مدرسويها مون الفرنعويين، وأخوط يتطو يع 1838اله دسي يام 

إقامي المصانع،  ت  إقامي مصانع مت طيي لألساحي والطخير  لا يل،  ضالا ين ا حتياًلا  لامودنيين كمصوانع 

 ال عيل والغزل.

كمانيووي لوو  ت بووق ي ميووع الط يووا  العرييووي يدرًلووي واحوود  موون الطوومطل يتضوو  ممووا تاوودم أا الت  يمووا  الع     

والعريي،  اد ح يي مصر وسطريا وييرو  ياألسوبايي  وم ت بيوق الت  يموا . أموا العوراق  كواا أقول سوريي 

 وشمط ا وتاته اليمن والح از.
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 الفصل الكانم 
 (1798) الحملة الفرنسية على مصر وبالد الشام
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يايووواد  نوووايايطا يطنووواير   1798ي وود الحوووديث يووون أسووباب ودوا وووع الحماوووي الفرنعوويي ياوووى مصووور يووام      

ج،  يد من الت رق إلى مطقع ومكاني مصر.  هوم تاوع  وم الاوار  األ ريايوي و وم الوركن الطومالم Bonapartأل

ريووا، وموون ال  ووطب الطوورقم م هووا، يحوودها موون الطوومال البحوور المتطسوو ، ويعوود حااووي الطصوول يي همووا ويووين أو

، ومن الغرب ليبيا، ومن الطرق البحر األحمور. وقود أسوه  هوطا المطقوع ال غرا وم المهو   وم أا تكوطا العطداا

مصر م معاا لاتغاغل األوريم، وسويما لااوطى الفرنعويي والبري انيوي. إذ كانوي  وم أواخور الاورا الكوامن يطور 

أا يدأ ال صوف الكوانم مون هوطا الاورا ياتورب مون نهايتوه  تحي العي ر  العكمانيي تحي العي ر  العكمانيي، وما

حتوى يودأ الت وا   األوريووم  وم الم  اوي. وكانووي تاوك العطامول موون األسوباب التوم شوو عي  رنعوا ياوى إرسووال 

 .1798حماتها ياى مصر  حتاللها هام 

 

 البعد التاريخي للحملة الفرنسية:

والتم قادتها ال باي البرًلطازيوي ضود اإلق وا  وال  وام  1789تمطز  14ي دما نطبي الكطر  الفرنعيي  م       

الماكووم، يوود  الم  اووي العرييووي وكأنهووا يعيوود  يوون أ كووار الكووطر  الفرنعوويي، إ  أا مصوور كانووي األككوور شووعطراا 

 يتأثيرها ألنها األككر تادماا من يايي الط يا  العرييي، واألككر معانا  من ن ام اإلق ا ،  ضالا ين مطقعها.

لاد كاا لاصرا  الفرنعم مع يري انيا من العطامل المهموي  وم تطًلوه األ كوار لاحكطموي الفرنعويي  حوتالل      

موون خووالل شووركي اله وود الطوورقيي  اتفاقيوويمصوور،  اوود زاد  موون تطًلهاتهووا ي وودما ياوود  يري انيووا مووع مصوور 

كواا لاوديطا  التوم صودر   مع محمد أيط الطه  حاك  مصر المماطكم، ثو  1775آذار يام  7البري انيي  م 

ج Folneyين الرحالي والدياطماسيين الفرنعيين دوراا مهماا  م ذلك أيضاا،  اود ديوا الرحالوي الفرنعوم  وطل م أل

ياى أهميتها ا ستراتي يي كطنهوا حااوي وصول  واطاليه 1787حكطمته إلى احتالل مصر يعد زيارته لها يام 

،  ضووالا يوون ديووطا  ، ولووط ر  خيراتهووا وضووعف حكامهووا المماليووكوأ ريايووا وأرويووايووين الاووارا  الووكالم آسوويا 

ج الطو ر ع موطكر  إلوى Doboniالمعيولين الفرنعيين  حتالل مصر م ه  الطزير الفرنعم أرنطلدو دويطا أل

ماووك  رنعووا لووطي  الرايووع يطوور ياتوورح  يهووا إرسووال حماووي إلووى مصوور لمطقعهووا المهوو  لاعووي ر  ياووى الت ووار  

ج  ووم تاريوور  لووطزار  Saint-Priestالكطنووي سوواني يريعووي أل يإسوو  بطللعووفير الفرنعووم العالميووي، واقتوورح ا

ج  ووم تاووارير  إلووى Magallonيضوورور  احووتالل مصوور، وكووطلك ديووا شووارل مكووالطا أل 1768الخارًليووي يووام 

يضورور  ا هتموام يمصور  1797إلوى يوام  1793حكطمته  م  تر  تعيي وه ق صوالا لوبالد   وم مصور مون يوام 

يضع حد لعبكه  يالمصال  الفرنعيي ي د يطدته إلى يالد   اديائهطًله المماليك، وأا احتاللها حع  والطقطك ي

أوضا  مصور، ومموا ورد  وم تاريور  ألإذا أراد  ج Talleyrandشرح لطزير خارًليته تاليراا أل 1797يام 

 كتفواء ياإلسوك دريي، ال مهطريي الفرنعويي ازدهوار ت ارتهوا،  وال يود لهوا مون ا سوتيالء ياوى مصور كاهوا،   ا

وي   أا يكطا يطر سعيد والعطي  ودمياط والااهر   وم يودنا حتوى نعوت يع أا نصوب  مويهاين لاتطسوع ومود 

طريوق العوطي  لو  تعود تهم وا يككيور  إذا استطلي  رنعوا ياوى م طأت ا حتى شال   ال يلج. ويرر الغزو ياطله:

و يووه أوضوو    نطايووا ،  ضووالا يوون مكانووي مصوور وقايوول ال هووي التووم تعووتطلم ياووى رأل الرًلوواء الصووال ، 

متحمعواا ئود نوايايطا يطنواير  الوطو كواا ا ستراتي يي وا قتصاديي. وكطلك تااى تاليراا تاارير مماثاي مون الاا

، وزحفوه ياوى شوبه ًلزيور  البااواا 1797لفكر  غزو مصر خاصيا يعد إحراز  ا نتصوارا   وم اي اليوا يوام 

قائالا:  1797آذار يام  10ج  م Bassanoلعكمانيي. وقد خاط  ًل طد   م ياسانط ألووصطله إلى حدود الدولي ا

أل إاا أيوالم  رنعوا تخفوق ألول موور  ياوى ضوفاك األدرياتيوك ياووى ماريوي مون ماودونيا الاديمووي التوم نبوي  يهووا 

توم نحتاهوا ياوى ا سك در وات ه إلى الطرق وأا مهمي كبير  ت ت رك   ا  ت ته يعد موأمطريتك ... إاا المطاقوع ال
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شطاطئ البحر المتطس  ت عل ل ا سياد  ياى هطا البحر، واآلا ي   ياي ا أا نرق  ت طرا  العا ي العكمانيي 

التم أخط  ت هار ديائمها من كل ًلان ... عاي ا إما أا نييدها ونم ع انحاللها أو نأخط ما نعت يع من أسواليها، 

إلى اله ود، ويعوهل ياي وا أا ن طوئ  يهوا معوتعمر  مون أًلمول  ول حتل مصر،  عيكطا ل ا  يها ال ريق المفضم

 معتعمرا  العال ج.

واإليوداد لهوا قائمواا م وط  التهييكاا  1801-1798ورد ن د أا الحماي الفرنعيي ياى مصر  ومن خالل ما      

طق مهموي زمن ططيل، وتعد الحماي إحدى أوًله الصرا  يين اإلدار  الفرنعيي والبري انيوي لاعوي ر  ياوى م وا

 لالستفاد  م ها اقتصادياا ويعكرياا وت ارياا واستراتي ياا.

وقد نتل ين هطا المطقف وًلهتم ن ر لدى ص ا  الارار الفرنعم و م الدوائر العياسيي الفرنعيي، األولى        

 تعارض الحماي، والكانيي تطيد يها وتعضدها.

 الحكطمي الفرنعيي كاني ترى أا ضرب يري انيا يدو   رنعا ي   أا يكطا يتطًليه ضريي مباشر  إلى       

ال ووزر البري انيووي، ولت فيووط هووط  الخ ووي ًل اوود  ًليطوواا أطااووي يايووه ألًلوويل إنكاتووراج واختووار  الاائوود نووايايطا 

ابووا  والصووعاب، م هووا تكت فهووا العديوود موون العرهووا موون وًلهووي ن يطنوواير  لايادتووه، ألا الحماووي ياووى مصوور 

ايتراض ا س طل البري انم لها ويرقاي سيرها إلى مصر مموا يويدو إلوى كارثوي يعوكريي واقتصواديي تحول 

يفرنعا،  ضالا يون موا سوتيدو إلوى غضو  الدولوي العكمانيوي، ألا مصور إحودى و ياتهوا المهموي، وهوطا ي عول 

حين أا يالقي  رنعا يالباب العالم طيبوي خاصويا  إيالا الحرب من الباب العالم ياى  رنعا أمراا محتطماا،  م

.  ضالا ين غزو مصور قود يعو   الفرصوي 1794العا اا ساي  الكالث يال مهطريي الفرنعيي يام  ايتراكيعد 

لروسيا يالتحر) والعمل ياى احتالل أكبر معاحي ممك ي من األراضم العكمانيي. وأا يمالا مكل هطا قد يويدو 

 يا.وها والتم هم يأم  الحاًلي إليه لمطاًلهي أيداء الكطر   م أورإلى خعار   رنعا ل يط

أمووا وًلهووي ال  وور الكانيووي والدايمووي لامطوورو   ح يووي يوودي  نووايايطا وتوواليراا ومكووالطا، لا ايووي نووايايطا      

المتفطقوي يالعودد ياستحالي مهاًلمي يري انيا مباشر  ألنها ًلزير  محميي من ق ع ا س طل البحورو البري وانم 

والعد ، وأا الحماي الفرنعيي إذا ما ان ااي  باإلمكاا ت    المطاًلهي موع أو قوط  يحريوي يري انيوي  وم البحور 

المتطس ،  سيما إذا ما أحي ي يالكتماا والعريي، وأا تكاليفها أقل من تكواليف أيوي حماوي ضود يري انيوا، وأا 

 نتائل الحماي ياى مصر مضمطني ألسباب م ها:

أا الدولي العكمانيي تعانم مون أزموي يمياوي يعود أا م يوي يهوزائ  يعوكريي  وم حرويهوا ايتااد نايايطا  .1

التم خاضتها ضد ال معا،  هم واه ي الاطى وغير قادر  ياى المااومي، وًلاء  م كتايه إلوى الحكطموي 

مكون الفرنعيي ألإا ا مبراططريي العكمانيي ياى شفا الهاويي ولي  ثمي ما يديطنا إلوى اسو ادهاج لوطلك ي

 التخام ين صداقي الدولي العكمانيي ماايل الفطائد التم ست  يها من احتاللها لمصر.

إا  رنعووا إذا مووا اسووت ايي العووي ر  ياووى الدولووي العكمانيووي  اعووطك تكووطا قووادر  ياووى تحطيوول البحوور  .2

 المتطس  إلى يحير   رنعيي، ويطلك تكطا قد أنزلي ضريي قاصمي يبري انيا.

  رنعا يما  ادته من معتعمرا   م اله د وأمريكا.إا احتالل مصر سيعطض  .3

يمكن لفرنعا ياحتالل مصر من تحطيول الت وار  العالميوي إلوى مصور يطوق ق وا  توري  البحور المتطسو   .4

يووالبحر األحموور، وهووطا سياضووم ياووى الت ووار  البري انيووي، وسووتفاد يري انيووا احتكارهووا ل ريووق رأل 

ال ديد يبر مصر يعد شق الا وا  سويكطا األقول كافوي واألقصور الرًلاء الصال ، ألا ال ريق المالحم 

 معا ي، ويمكن لاعفن الفرنعيي أا تصل إلى اله د يبر هطا ال ريق وتضرب المصال  البري انيي.
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ويما أا الصرا  الفرنعم البري انم كاا من أًلل العياد  العالميوي، وأا الدولوي العكمانيوي هوم الطرقوي  .5

م نايايطا انتزايها من أيدو يري انيا، لطلك رغ  ياحتالل مصر كطنها تمكل الرايحي الرئيعي التم يز

 م الدولي العكمانيي.إحدى الط يا  األككر ت طر واألغ ى  

كانووي  رنعووا ترغوو  يا ووع طريووق اله وود ياووى يري انيووا، كووطا مصوور تمكوول ياوود  طوورق المطاصووال   .6

   م ها:البحريي. وياحتالل نايايطا لمصر  إنه سيحصل ياى مزايا يد

 .إنه سيحتل أغ ى و يي يرييي تايعي لادولي العكمانيي 

 . يمك ه يعد ا حتالل من العي ر  ياى الاع  الطرقم من البحر المتطس 

  تهديد  لامصال  البري انيي من خالل تهديد  ل ريق اله د يحصطله ياى قايد  تمك وه مون شون اله وطم

 العريم وصط ا إلى اله د. وسعيه لمد نفطذ  م ها إلى يالد الطام والخايل

لهط  األسباب م تمعي اقت عي حكطمي اإلدار  الفرنعيي، ووا اي ياى غزو مصر، ويي ي نايايطا يطناير      

 .1798نيعاا  12قائداا لـ ألًليل الطرقج  م 

 

 بدء الحملة الحتالل مصر

ططلطا  م ًل طب  رنعوا يايواد  ويعريي تامي غادر األس طل الفرنعم مي اء  1798آيار يام  19 م   ر      

ج ق ووع موون ألًل ووط  واًلاكعوويط وشووفتيا  كيوواج 3نووايايطا يطنوواير  ويحموول قووطا  اإلنووزال البريووي، والتحاووي يووه أل

ج ًل وودو 55.000ج ًل وودو وأصووبحي يعوود اإلضووا ي يحوودود أل36.000اإلي اليووي، وكانووي الحماووي ميلفووي موون أل

 وطبيباا و  اناَ مع أدواته  وآ ته  العاميي ومعوداته  الف يوي، ج يالماا و اكياا وًلغرا ياا وًليطلطًلياا 146ويرا اه  أل

وكاا يعضه  من أيضاء الم موع العاموم الفرنعوم، وانضو  إلويه  مون مال وا يعوض العورب يماوطا متورًلمين 

ج 42ج موود عاا، وأل1026ج يارًلووي تحمول أل13ج سوفي ي كطناووي ا سو طل م هوا أل55لاحماوي، وأيحوروا ياووى موتن أل

ج 17.500ج ناقاووي ياووى مت هووا أل130زورق يريوود وغيرهووا موون صووغار العووفن،  ضووالا يوون أل رقاطووي ومركبوواا و

ج حصواا، 700ج يريوي وأل567ج ق عوي ذخيور  وأل100.000ًل دو مطا  ومكاه  مون المالحوين والبحوريين و أل

ج سفي ي، وأشار  يعض المصادر 400ويعد انضمام الاط  اإلضا يي من إي اليا قدار  م مط  سفن الحماي يـ أل

وًلطد نعاء  م ي اير تاك العفن متخفين ويدوا يا  نايايطا مرا اين لامااتاين، وهطا ما س طير إليه   حااا لى إ

. 

واتخوطتها قايود   1798حزيوراا يوام  9وقد استطلي الحماي  م طرياها إلى مصر ياوى ًلزيور  مال وا  وم     

نعا، وأطاق سراح ألفم معا  محت ز ه وا)، لها، و يها قضى نايايطا ياى  رساا الادي  يطح ا ونااه  إلى  ر

العكموانم  وم يواري  يهوطا األمور كودليل ياوى الصوداقي ييو ه .  وأيام تاليراا وزير الخارًليي الفرنعوم، العوفير

وتايع إيحار  نحط ا سك دريي ويالكتماا نفعه وأيحر نايايطا إلى كريي خط اا من م ارد  األس طل البري انم 

ج الطو كواا ي وطب البحور المتطسو ، وقود تمكون نوايايطا مون مغا اوي ناعوطا Niksonأل ياياد  هطراشيط ناعطا

فاي من مراقبي العفن ا ست الييي البري انيي الم تطر  يالبحر المتطس  وتطًله نحط ا سوك دريي، وقود ياو  وي

 فرنعم.يأا ا س طل البري انم قد سباه يالطصطل إلى مي اء ا سك دريي وغادر  لابحث ين ا س طل ال

شووطاطئ ا سووك دريي، ويوودأ يووإنزال  1798وصوول نووايايطا  ووم العووايي الكالكووي موون   وور األول موون تمووطز       

ال يل، وكاا أهالم ا سك دريي قد أخطوا ا ستعدادا  لمااومته،  حص طا الاال  و تحطا يواب الت وط  لااتوال، 

قطا  لمعاندته ، لكن المماليوك اسوتهانطا  رسالألواستغام حاك  ا سك دريي محمد كري  يالمماليك  م الااهر  
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ياألمر وايتادوا إنه  قادرين ياى مطاًلهي الفرنعيين وإلحاق الهزيمي يهو  وإلاوائه  يوالبحر، و وم الطقوي الوطو 

كاا خ ر نايايطا يار  أيطاب مصر كاا حكام المماليوك وهموا إيوراهي  يوك وموراد يوك يت وازيطا ييو ه ، وقود 

ج ق صوول ال معووا  ووم الاوواهر  لمووراد يووك موون أا Rosettiالتووم قوودامها المعوويط روسووتم أل اسووتاه طا يالمعاطمووا 

يطناير  قادم إلى مصر، أًلايوه ألمواذا تريود مون إخا ت وا مون الفرنعويينا أليعوطا أشوبا  الخطاًلوا  الوطين نوراه  

يي  اا إنه ليكفي م إذا نزلطا إلى سطاحل مصر  م مري ألف من رًلاله  أا أيعث لااائه  يبعض صغار المماليوك 

كتفى المماليك يإرسال ق  ارين من البارود لمدا ع ا سك دريي كدي  لامااومين لمطاًلهي ليا عطا رؤوسه ج. وا

المدي ووي حيووث كانووي خعووائر الفرنعوويين قرايووي مرووي ويطوورين يووين قتيوول  اقتحووامالفرنعويين. وتمكوون نووايايطا موون 

شووهد الاوواد   وًلووري ، أمووا خعووائر الموودا عين والماوواومين  باغووي يووين سووبع مرووي وثموواا مرووي قتيوول وًلووري ، وقوود

ج الطو ر عه إلوى قائود  نوايايطا أورد Meunoالميدانيين الفرنعيين يبعالي المدا عين،  فم تارير ال  رال مي طأل

 ألقد دا عطا ين المدي ي يط ايي وثبا  ي ي ج. 

وزحف ال يل نحط الااهر  ياياد  نايايطا ووًله  م اليطم نفعه نداء إلى أي اء مصر اقترني  يه ياى نحوط      

ر نفعه  غري  أ كار الكطر  الفرنعيي مع تهديدا  المحتل وحاول التالي  يالعطاطف الدي يي لامصريين، وصطا

صووال موون المماليووكج كووطنه  أيووداء وأديووى أنووه ًلوواء أللالقت لإلسووالموكأنووه معووا  وصووديق لاعووا اا وحووامم 

العا اا والمصريين و رنعا، ولاد ا  ين المايمين الفرنعيين  م مصر. وًلاء  م ال برتم نول ال وداء الوطو 

أليع  هللا الرحمن الرحي ،   إله إ  هللا،   ولد له و  شريك  م ماكه،... من طورك الفرنعواويي المب وم  استهاه

لعور يعوكر الكبيور أميور ال يوطك الفرنعواويي يطنايرتوه. يعورك أهوالم مصور ياى أسوال الحريوي والتعوطيي. ا

تاار  م حق الماي د المصريي يتعاماطا يالطل وا حًلميعه  أا من زماا مديد الع اًلق الطين يتعا طا  م البال

 ايرونوا لامماليوك  التزامواالفرنعاويي، وي امطا ت ارها يأنطا  اإليطاء والتعدو ...  إا كاني األرض مصوريي 

الح ي التم كتبها هللا له . ولكن رب العوالمين رؤوك ويوادل وحاوي . ولكون يعطنوه تعوالى مون اآلا  صوايداا   

ييووأل أحوود موون أهووالم مصوور يوون الوودخطل  ووم الم اصوو  العوواميي ويوون اكتعوواب المراتوو  العاليووي..  العاموواء 

مع وا يوال توأخير مصور الوطين يتفاوطا  والفضالء والعاوالء ييو ه  سويتديروا األموطر.. طوطيى ثو  طوطيى ألهوالم

 يصووا  صووالحه  وتعاووى مووراتبه  طووطيى أيضوواا لاووطين ياعوودوا  ووم معوواك ه  غيوور مووائاين ألحوود موون الفوورياين 

المتحاريين  إذا ير طنا ياألككر تعاريطا إلي ا يكل قا ، لكن الطيل ث  الطيل لاطين يعتمودوا ياوى المماليوك  وم 

 ريااا إلى الخالل و  يباى م ه  أثرج.محاريت ا،  ال ي د من يعد ذلك ط

لمصوور يووديطى أنووه ًلوواء يمعاقبووي المماليووك إلذ لهوو   احتاللووهوالمالحووظ أا نووايايطا يوورر  ووم م طووطر       

يعطاطف المصوريين   ييتالياى ت اره ، وإساءته  ألهل مصر، وحاول أا  وايتداءه الفرنعيين، وإذ له  

 الم وال بم والارآا الكري .ياطله: إنه يحترم مطايره  ودين ا س

دب الري  يي ه ، واًلتمع الم ا  الععكرو  وم  لإلسك درييوسرياا ما يا  المماليك ياحتالل الفرنعيين     

الااهر  وطا  المعطني الفطريي من العا اا العكمانم ويهد إلى مراد يك يالد ا  ين الااهر ، ويعد خمعي أيام 

 قاد ًليطه لمطاًلهي نايايطا.
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تادم نوايايطا يات وا  الاواهر  وقود واًلهوي قطاتوه صوعطيا  يود  م هوا تعاو  أي واء العطوائر المتطاًلود  يوين       

ده  الخعائر يال  د والمعدا ،  ضالا ين المعانوا  د الفرنعيين واإلغار  يايه  وتكبا سك دريي والااهر  لا  ط

ويالارب من أهرام ال يوز  وقعوي المعركوي الفاصواي  من شد  الحر وقاي الماء والغطاء. و م مطقع قرب الااهر 

وهم ألمعركي األهرام أو أمباييج و يها اص دم ال يل المماطكم ذو العالح التاايدو يال يل الفرنعم الحديث 

يالعد  واإلمكانيا ، وانكطف واقع المماليوك  او  يصومدوا طوطيالا، مموا اضو ره  إلوى التراًلوع  اناعومطا ياوى 

اًلووع إلووى الصووعيد ألالطًلووه الاباوومج يايوواد  مووراد يووك،  ووم حووين غووادر اآلخوور إلووى الطووام يايوواد   وورياين، األول تر

ج 3000ايراهي  يك والطالم العكمانم يعد تكبده  خعائر كبير ، وقودار  خعوائر المماليوك  وم هوط  الطاقعوي يوـ أل

، وأث اء تراًلعه  غرق الاطا  الفرنعيي أثر الاطا  المماطكيي الم عحبي واقتفيج، 6000مماطكم من م مط  أل

م ه  أيداد كبير   م نهر ال يل وه  من سكاا الااهر  وممن كواا يحوارب ياوى مطوارك العاصومي. وهوطا مموا 

 .1798تمطز  21اض ره  لالستعالم  دخل الفرنعيطا  م الااهر   م 

ويدخطل نايايطا الااهر  يدأ ت  ي  اإلدار ، وكاا  م مادمي أيماله تطكيل ديطاا لحكطمي الااهر  ودواوين      

 م المديريا  المصريي تعمل إلى ًلان  الحكام الععكريين الفرنعويين. وديوا إلوى اًلتموا  يوام يالاواهر  يضو  

ال هائيووي لاوودواوين و ووم طبيعووي ال هوواز  الطًلهوواء ومييووديه  وأصووحاب المراكووز العاميووي لاتووداول  ووم الصووطر 

من ياماء الحماي الفرنعويي لتطًليوه الم اقطوا ، وكواا الغورض  اث يناإلدارو والمالم لاحكطمي، وييان نايايطا 

من ياود الوديطاا هوط لتعاوي  المصوريين أسواطب الم وال  الطوطريي  وم الحكو ، وحودد يمول الوديطاا يال طانو  

 اآلتيي:

 أليف م ال  الديطاا  م المديريا .لابحث ين أصا  ن ام لت -

 طبيعي ال  ام الطو وضعه لااضاء المدنم ال  ائم. -

 وضع التطريع الطو يعالل ضب  المطاريث، وحل المطاكل والمعطقا   م ال  ام المالم. -

 تادي  ا قتراحا  لت  ي  تع يل العاارا  و رض الضرائ . -

، وحوواول وا نتخووابالووطو يعتموود ياووى مبوودأ الطووطرى وطووالبه  يضوورور  وضووع ال  ووام الووداخام لاووديطاا و    

نايايطا من خوالل هوطا اإلًلوراء وضوع ن وام ًلديود يحمول مبوادي وأ كوار الكوطر  الفرنعويي وليحول محول ال  وام 

أياوطل  4الطو تو  تطوكياه  وم العكمانم العائد، ألا العا ي الفعايي أصبحي ييد الفرنعيين، إ  أا سا ي الديطاا 

يضوطاا موطزيين ياوى ال حوط اآلتوم: تعوعي مون  25ي وي الاواهر  وياوم يودد أيضواء الوديطاا ، ل  تتعد مد1798

الااهر ، وواحد ين كل مديريي من المديريا  العي يطر ، ويكوطا ثاوث أيضوائه مون مطوايخ الوبالد، والكاوث 

مو ه  الوديطاا اآلخر من الت ار، والباقم من رًلال األزهر، ويختار الديطاا العام من يي ه تععي أيضاء يتألف 

الخال، الطو ي تمع يالااهر ، ويكطا  م كل مديريي ديطاا ميلف من تععي أيضاء ي تخبطا يمعر وي ًلمعيوي 

 يمطميي ميلفي  م كل مديريي من العاماء والمطايخ واأليياا وكبار الت ار والص اا .

 رًليي م ها:لاد واًلهي نايايطا يعد احتالله لمصر صعطيا  ومطاكل ومطاًلها  داخايي وخا    

 

 موقعة أبي قير

البري انم ياياد  ناعطا الوطو كواا يالحوق    وصاته معاطما  تفيد يأا ا س طليعد احتالل نايايطا لاااهر     

ا س طل الفرنعم يالبحر المتطس  ياد إلى ا سك دريي ودمار ا س طل الفرنعم الراسم ه ا)  م مطقعي أيم 

ولو  يبوَق مون العوفن الفرنعويي الخمو  يطور  إ  أريوع سوفن هريوي إلوى  1798قير البحريي  م األول من آب 
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رقي وأغرقي أو استطلى يايها ناعطا، وكاني الخعائر الفرنعيي يماتل أميرال مال ا، أما العفن األخرى  احت

ج يحوار. وقودار  الخعوائر 1550ج ريوانين و أل6ج يحار، وًلرح أميورال واحود، وأل1700ج ريانين وأل3واحد وأل

 ج ًلري .677ج قتيل وأل218البري انيي يـ أل

الاضواء ياوى المطورو  الفرنعوم ال موطح  وم وكاا لهط  المطقعوي أثور كبيور ياوى نوايايطا وًليطوه، م هوا       

إرسال حماي يعكريي إلى اله د وإنهاء التطاًلد البري انم الععوكرو  يهوا، كوطلك أثاور  ياوى ال ويل الفرنعوم 

المتطاًلد  م مصر، إذ ق عي ي ه ا مدادا  من  رنعا مما اض ر نوايايطا إلوى ا يتمواد ياوى مصور لتموطين 

 رو.ال يل مما أثال كاهل الطع  المص

أما ياى الصعيد الدولم واإلقايمم  كاا لهوا توأثيرا  دوليوي كبيور ،  العوا اا العكموانم يعود المطقعوي ياود       

كوانطا الكوانم  5وأيابه تحالف ثااه موع يري انيوا  وم  1798كانطا األول  23تحالفاا مع روسيا ضد  رنعا  م 

ل الفرنعم لمصر هم يري انيوا،  اود تمك وي مون ، وكاا المعتفيد من الطضع الدولم ال ديد يعد ا حتال1799

الباب العالم إلى ًلانبها يعك   رنعا التم خعور  يالقتهوا يالدولوي العكمانيوي، ويوزز  يري انيوا مون  استمالي

وًلطدها  م الم  اي،  تمك ي من العي ر  ياى مداخل ال ريق البرو الميدو إلى اله د، يبور الخاويل العريوم 

إيراا وإمامي يماا وتطًلهي إلى العراق، يعك   رنعا التم خعور  يالقوا  الموطد  موع  ودياا مع اتفاقاوياد 

يأا رغبتها صادقي  م إيااء تاك العالقي الطديي. لكن العكمانيين ر ضطا  اديائهاالدولي العكمانيي ياى الرغ  من 

حتالل، وكواا ياوى نوايايطا وايتااطا الا اصل والريايا الفرنعيين وصادوا ممتاكاته  كرد ياى ا  ا دياءهطا 

 أا يطاًله المتغيرا  ال ديد  والمخاطر سطاء الداخايي م ها أو الخارًليي.

 فم الداخل كاا ه ا) ر ض داخام لدى غالبيي المصريين لالحوتالل الفرنعوم، وقود أثوار  الحماوي يا وي       

والاوي .  ضوالا يون إخوطانه   كريي يين أي اء مصر، وألهبوي روح المااوموي  وم ضوميره  لاود ا  يون األرض 

المااوموي المصوريي مون يوالد الطوام مركوزاا ل طواطها وكطوفي األحودام يون  اتخط العرب  م ط يدايي ا حتالل 

وًلطد اتصا   يين شخصيا  شاميي وقيادا  مصريي لامااوموي. ومو ه  يعوض الطًلوط  ا ًلتماييوي والت وار، 

قد  : يائاي المحروقم، ويائاي الطرايبم، ويائاي ططيار، وومن أه  العائال  المصريي التم ديمي المااومي ه

يرز العديد م ه   م قياد  حركي المااومي المصريي إلى ًلان  العاماء والزيماء والطًلوط  العرييوي مو ه : يمور 

مكوورم، ومحموود العووادا ، ويبوودهللا الطوورقاوو، ومحموود المهوودو، ومحموود األموور، وأحموود المحروقووم، وسووايماا 

  فى الصاوو .الفيطمم، ومص

  

 ثورة القاهرة األولى

اثر  مطقعي أيم قير  م الطع  المصرو  أًل ي  يه روح الكطر ، وأشعاي ال ضال يين أي ائوه، ويززهوا     

إيالا العا ا  العكمانيي الحرب ياى  رنعا، ودي  إخطانه  العرب ل ضاله  وتصديه  لامحتاين، هط  األموطر 

 قتصواديي والماليوي والعياسوي الضورائبيي م تمعي  ضالا ين المعانا  الداخايي المتمكاي يالتطمر من اإلًلوراءا  ا

مع  رنعا، وكاا وقعها ثايالا ياى أي اء  اتصا تهال ديد  التم أيا ها نايايطا لتمطين ًليطه من الداخل يعد ق ع 

 مصر لمعاناته  م ها وتمكاي تاك اإلًلراءا  يـ:

 ًليطه. احتياًلا نايايطا ياى اإلنتاج المصرو لعد  ايتماد -
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لالزمي إلدامي ال ويل يمختاوف الطسوائل، سوطاء مون خوالل  ورض الغراموا  الماليوي تحصياه األمطال ا -

ياووى الموودا أو  وورض الضوورائ  الكاياووي ياووى المهوون واألراضووم والعاووارا  والعوورائض وموون خووالل 

 ا يتماد ياى سياسي ضرائبيي م  مي.

 حروق والعايا .مصادرته ألمطال كبار الت ار والمطايخ الطين ر ضطا ا حتالل م ه  العيدين ال -

انتطار حالي ا ضو راب والااوق يوين المصوريين، والضويق ا قتصوادو ال واًل  يون الحصوار البحورو  -

 الطو ضريه ا س طل البري انم ياى العطاحل المصريي والبحر المتطس .

إهمال نايايطا لاديطاا األول وتطكياه ديطاا آخر استبعد  يه ياماء الدين لعزله  ين الطيوا العياسيي  -

تأثيره  يين أوساط المصريين،  ضالا ين يدم إشرا) ممكاوم الطوع  وقادتوه،  طوعر  ازديادخط اا من 

 األهالم يالهطاا و اداا الحاطق.

التووم يايمطنهووا، والمهرًلانووا  الايايووي التووم تُاووام  إسووراك الفرنعوويين يالم وواهر ويووطخه   ووم الحفووال  -

يالم اسوبا  الفرنعويي كعيوود ال مهطريوي الفرنعوويي،  وم الطقووي الوطو كواا يعووانم أي واء مصوور مون الفاوور 

 وال ط .

إلااء الابض ياى حاك  ا سك دريي محمد كري  من قبل الفرنعيين، وإيدامه يتهمي معارضي ا حوتالل  -

 ام اساطب الامع ضد المصريين.الفرنعم،  ضالا ين استخد

هط  األسباب م تمعي أد  إلى قيام الكوطر ، و يهوا يورز دور ال وامع األزهور ميوداناا لاكوطر  المصوريي ضود      

ل وواا المااومووي وانضوو  إليهووا المطووايخ والعاموواء  مووا تطووكايا حووتالل الفرنعووم ومعاووالا لام اهوودين،  عوورياا 

واألئمي والميذنطا، وأخطوا يحرضطا ياى الكطر  ويكيروا الطكط) حطل أيضاء ديطاا الااهر ، يم امالته  

لامحتل، واستفادوا من حالي الغاياا الطعبم يعب  الضرائ  والرسطم  أيا طا العصوياا المودنم  وم األول مون 

ج ألوف، وسواروا  وم ت واهر  15وقداروا يوـ أل اآل كقفاي األسطاق والدكاكين، وت مع ،  أ1798تطرين األول 

كبير  إلى مركز الاياد  الفرنعيي إليالا تطمره  من العياسي ال ديد ، وأقبل الفالحطا وسكاا الضوطاحم إلوى 

ن قودمطا مون ليبيوا، ج  الح،  ضالا ين يضعي آ ك من البدو الطي5000الااهر  ليطاركطا أي اءها وقدار يدده  أل

  أذهاطا نايايطا مما أدى يه إلى الهرب من الااهر  إلى ًلزير  من ًلزر نهر ال يل الاريبي م ها.

وانتطر  األساحي يين صفطك الكطار وتادمطا إلى المخا ر الفرنعويي وقتاوطا يعوض حراسوها واشوتبكطا موع      

اوط ، و وم أطوراك الاواهر  هواًل  الفالحوطا العوعا  ال  طد الفرنعيين وأطباطا ياى حواك  الاواهر  الفرنعوم وقت

الععكريين والدوريا  المعاحي وأريكطا خ طط ا تصال الفرنعيي وقتاطا يدد من الضوباط والموطظفين وًلبوا  

 الضرائ  الفرنعيين  م ثطرته .

، وضوورب اإلًلووراءا  التععووفيي إلخموواد الكووطر ، وأموور يووإطالق ال ووار ياووى الكووطار ياتخوواذأسوور  نووايايطا       

ال امع األزهر يالمدا ع وانهالي الا ايل يايه وياى األحيواء الم واور  لوه،  استطوهد العديود مون األهوالم تحوي 

 األنااض، ول  يكتِف يالااهر ، يل أرسل حمال  ت كيل إلى الدلتا وأمر يحرق الارى الكائر .

ج من أي اء مصر، مما اض ر يودد 4000إزاء الاعط  والب ل ل ايايطا التم ذه  ضحيتها ما يزيد ياى أل     

 من المطايخ إلى تادي  طا  لطقف الاتال.

ويعد وقف الاتال استمر  الاطا  الفرنعيي يفتكهوا ياألهوالم،  ودخاطا األزهور ري وطا خيوطله   يوه، ونهبوطا      

ن أُيودمطا محتطياته، وأيدمطا ككير من األهالم ويدوا محاكمي يح ي ر ع العوالح يطًلوه الفرنعويين،  مون الوطي

المطايخ ذكر  المصادر التاريخيي أا الفرنعيين أخطوا المطايخ وًلردوه   أيضاء ل  ي الكطر ، وين معاماي 
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من ثيايه  وصعدوا يه  إلى قاعي  عو  طه  حتوى الصوباح، ثو  أخرًلوطه  وقتاوطه  يالب وادق وألاوطا ي كوكه  مون 

 ى:ياى العطر خاف الااعي. وكاا من نتائل ثطر  الااهر  األول

التعوايل  واسوتحاليالعورب  وإخوطانه ايتااد نايايطا أا احتاللوه لمصور مر وطض مون قبول المصوريين  -

 العامم مع المصريين.

 ساء  معاماي الفرنعيين مع أي اء مصر  استخدمطا الاعط  مع األهالم. -

معاقبوي الكوطار أنهى نوايايطا سياسوي التوطدد والم اماوي التوم انته هوا ي ود احتاللوه لااواهر ، وتطودد  وم  -

 أيدم العديد م ه  وصادر أمالكه ، وي اول ديوطاا الاواهر  لمود  شوهرين، ثو  أيواد  يعود تغييور يعوض 

 .1798أيضاء  أواخر كانطا األول 

زر  يطور الفرقي ال ائفيي يين المعامين واألقباط لتطتيي الطحد  الداخايي. لكن أي اء مصر رداوا ياوى  -

 ي ضد المحتل والحفاظ ياى وحدته  وتماسكه  وتعاونه .ذلك يإيالنه  التمعك يالمااوم

يروز العاطفي الطط يي لدى المصريين إلوى ًلانو  العاطفوي الدي يوي يودليل أنوه خوالل الكوطر  لو  تاوع أيوي  -

 ايتداءا  يين المااومي واألقباط.

 الغزو الفرنعم لبالد الطام:

خوارًلم، قورر أا يكعور هوطا الحصوار  تطًلوه إلوى صال  نايايطا مع العال  ال وانا ا يعد معركي أيم قير     

إلى الخايل العريوم والدولوي العكمانيوي، ولمكانتهوا ا قتصواديي،  لاطصطليالد الطام وذلك لمكانتها ا ستراتي يي 

 هم تمكل مصدراا مهماا لتط ير احتياًلا  الفرنعيين من م ت اتهوا الزراييوي،  ضوالا يون تعوهيل يمول نوايايطا 

ري انيا من خالل ق ع طرق مطاصوالتها  وم الطورق، وي ودما ياو  نوايايطا يتحور) ال يوطك يعزل اله د ين ي

، حاول أا ياي  صال  ويالقا  مع حكام يالد الطام، وم ه  والم يكا 1799العكمانيي يات ا  مصر  م شباط 

الطام، وقدر  قطتوه أحمد ياشا ال زار، لك ه  ل  يعت يبطا لرغباته،  ارر أا ي هز حماي وسار يها يات ا  يالد 

ج يطماا، 70ج مااتل،  احتل العريل والرماي وغز  ويا ا وضرب الحصار حطل يكا لمد  تزيد ين أل13000يـأل

لك ه  طل  م حصارها لصمطد أي ائها وم ايي حصطنها وقط  استحكامها ودي  ا س طل البري انم لهوا يايواد  

 ا نعوحابيين صفطك ًل د ، مما اض ر  إلوى ج،  ضالا ين تفطم ال ايطا Sedney Smithسدنم سميث أل

أريعوي آ ك أسوير مون يوين أي ائهوا وقعوطا يأسور الاوطا   يإيداموهم ها. يعد أا ارتك  م زر  يحوق أهول الطوام 

 الفرنعيي.

 

 مواجهة الحملة العثمانية

تطوهد ثوطر  ج يطمواا، وكانوي مصور 125يعود أا ت ور  الفطول وغيواب ي هوا دام ألياد نايايطا إلى الااهر        

وتكبوود الفرنعوويين خعووائر ًلعوويمي، ويالطقووي نفعووه نزلووي حماووي يكمانيووي قادمووي موون ًلزيوور  رودل تتووألف موون 

ج مااتوول يايوواد  مصوو فى ياشووا كطسووا والووم األناضووطل وقائوود ًلوويل الرومااووم، لكوون الاووطا  الفرنعوويي 18000أل

 هاًلمتها وانتصروا يايها وأسروا قائدها مص فى ياشا.

اء يا  نايايطا يعخ  ال يل الفرنعم ياى حكطمي اإلدار  و طاها  م مطاًلهي ا ضو رايا  و م هط  األث     

تآمر الودول األورييوي يايهوا،  طًلود أا الفرصوي سوانحي لوه لتحطيول أطمايوه مون الطورق إلوى  و زديادالداخايي 

فرنعووم  ووم الغوورب، وأا الطوورق  ووم هووطا الطقووي   يخوودم مصووالحه، وأا المصوواي  يوودأ  يالتزايوود لا وويل ال
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ج، وم حه صالحيا  واسعي م هوا التفواوض موع Kleberمصر،  ارر تفطيض قياد  الحماي إلى ال  رال كايبرأل

 ج.1799تطرين األول  16ووصاها  م أل 1799آب  23العكمانيين، وغادر مصر إلى  رنعا  م 

 

 ثورة القاهرة الثانية

واًله ال  رال كايبور  وم مصور ثوطر  ًلديود  يالاواهر ، إذ انوتفض المصوريين وأقوامطا المتواري  الحصوي ي      

وخبور ،  اآل  م الصو ا  موا لوديه  مون ومص ع لاا ايل وورشوي إلصوالح األسواحي، قودا وأنطأوا معمالا لابارود 

ب ل وقعوط ،  ضورب ططقواا حوطل وتعاوا المطاط طا  م تادي  الميا والغطاء لاكطار، وواًلوه كايبور الكوطر  يو

 الااهر  وقصفها يالمد عيي وأضرم ال ار  م األحياء الكائر  و رض غرامي   المصريين.

مون حوم يوط ق، وتوطلى قيادتهوا مصو فى  1800آذار  20وكاني الطرار  األولى لاكطر  قود ان ااوي  وم       

مون  اآل كالبطتيام وأحمد المحروقم وه  من ت ار مصر وناي  األشراك يمصر يمر مكرم، وشار)  يهوا 

 ، وقوودار يوودد أي وواء مصوور وهوواًل  الكووطار مععووكرا  الفرنعوويين وقاليهوو  يالاوواهر  وقتاووطا يوودداا موون ًل ووطده

ج مصرو. وأثار دهاء الكطار دهطي الفرنعيين إذ ايتر طا يأا الكطار استخدمطا 50.000المعاهمين يالكطر  يـ أل

طرائق مبتكر  وحديكي، وأشار أحد الضباط الفرنعيين إلى ذلك ياطله ألقوام الكوطار يرصود سواطط الاوطائف التوم 

 ا يا ايل حارقي...ج.رميي من الحصطا وقامطا يردها إلي ا، وقط  ا نحطن

ن مون ًلهوي أخورى ليعوهل يوحاول كايبر التفرقي يين صفطك الكطار من ًلهي وحافائه  المماليك والعكمواني      

يايه تصفيته   بعد أسبط  من اند يها ياد الصوا  موع مصو فى ياشوا كطسوا ألوالوم األناضوطل وقائود ال ويل 

وناصيف ياشا، وكطلك مع موراد يوك قائود المماليوك ور وض الكوطار الصوا ، واسوتمروا  وم مطاًلهوي  الروماامج

الفرنعوويين معتموودين ياووى امكانيوواته  الطاتيووي وانحعوور د ووا  الكووطار ك يووط ق، وشووهد  شووطاريها قتووا ا داميوواا، 

اض ر الكطار لعاود الصوا   واستبعل األهالم  م الد ا  ي ها ول أوا إلى البيط  واتخطوها حصطناا له ، ي دئطه 

تباى مون ًل وطد العكموانيين  وأقامطا م  اي يازلي وس  الااهر  تفصل يي ه  ويين الفرنعيين وتعم  يخروج ما

والمماليك. وياى الرغ  من استبعال الكطار  م الد ا  والصمطد، إ ا أا قط  األساحي الحديكي مك ي الفرنعويين 

ج لاير ياوووى المتووواًلر 30.000و 20.000يين تراوحوووي يوووين ألمووون ا نتصوووار و ووورض غراموووي ياوووى المصووور

 ج ي دقيي.4000ومدا ع وذخائر و أل واألهالم تعاي  ما لديه  من غالل وحبطب

ويمك  ا الاطل أا أي اء مصر ايتمدوا ياى إمكانواته  وقوطاته  الطاتيوي  وم مطاًلهوي الفرنعويين  وم ثوطرته        

 العكمانيي  م ثطرته  األولى.الكانيي، يي ما ايتمدوا ياى ا مدادا  

 

 الدعم العربي لمقاومة أبناء مصر

 ا نتمواءنوايع مون ضومير أي واء األموي وتعبيوراا يون لمييد لامااوموي المصوريي كاا المطقف العريم الداي  ا      

إليها، والمصير المطتر) والعالقي الاطيي التم تري ه ،   سيما وأا العكمانيين ل  يضعطا أيي قيطد لاحركي يين 

سايد ياى حريي الت اول ييو ه ، وي ودما احتول نوايايطا مصور ويودأ  المااوموي  أي اء الط يا  العرييي، وهطا ما

وتاوودي  الوودي  واإلسوو اد لهوو ، إذ كوواا لمطووايره  لالحووتالل ديمهوو  العديوود موون العوورب موون المحووي  إلووى الخاوويل 

وأحاسيعه   م إثار  المطاير العرييي ضد الفرنعيين،  حين يا  أهل الح از يأخبار دخوطل الفرنعويين مصور 

طا يالحرم الطريف وقام الطيخ الكيالنم وهط رًلل دين مغريم يوديط ال وال إلوى ال هواد ويحرضوه  ياوى  ض ا
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ج من الم اهدين وركبطا البحر وتطًلهطا إلى الايصر مع من انض  600حطالم أل اًلتمع  –نصر  الحق والدين 

إليه  من أهل ي بع، وكاني له  وقائع مهمي ومطهطد  ضد الفرنعيين،  ضالا يون موا قوام يوه محمود المهودو  وم 

 أيادهوا  المغاريي و م طرياه لاحل هاًل  الحاميوي الفرنعويي  وم دم هوطر المغرب أث اء قيادته لاا اي من الح اج

واستطلى ياى سالحها. وكاا ألي اء المغرب العريم دور  م دي  المااومي سطاء من خالل المغاريي العواك ين 

 م مصر، أو من أهالم المغرب،  اد شهد  مصر وصطل يدد من المت طيين ين طريوق قطا ول الحول التوم 

 تمر يها.

كووطمم والطووعبم،  عمووالا يووأوامر العووا اا سوواي  و ووم العووراق انعكعووي آثووار ا حووتالل ياووى المعووتطيين الح     

ج تو  إلاواء الاوبض ياوى الا صول الفرنعوم 1802-1801الكالث التم خلا يها والم يغداد سايماا ياشوا الكبيورأل

ويايي العاماين يالا صايي الفرنعيي يبغداد ومصادر  أموطاله  وأوراقهو  الرسوميي وإرسوالها إلوى اسو  بطل. وقود 

المصريين،  اد كانطا يرساطا التبريا  الماليي إلى الاطا  العكمانيي  م اسو  بطل لودي  أسه  العراقيطا يدي  

ووي األ ووراح موودا العووراق  ًلوويل العووا اا لمااتاووي الفرنعوويين، وي وود ًلووالء الفرنعوويين يوون الطووام ومصوور يما

مصوادر وارتفعي المعاًلد وال طامع أكف الخ باء ويامي ال ال يالودياء ل صور  الم اهودين، وتوطكر يعوض ال

ج مت طيا من و يي المطصل غادروا إلى مصر لااتال إلى ًلان  المصريين، وي د يوطدته  21التاريخيي أاا أل

 أنع  الصدر األي   ياى قائده  يمكا أ  ماليي.

وتااى أي اء مصر المعايدا  والعطا من والم يكا أحمد ياشا ال وزار أث واء ثوطر  الاواهر  الكانيوي، رغبويا       

 اريي الفرنعيين وإيعاد خ ره .م ه  م مح

اصووالح الحضوورمم تبوور  يكميووا  موون يوودي  أهووالم الوويمن،  وواليم م محموود يوح يووي المااومووي المصووريي       

ج كوي  مون 400ج سويف، ومون الموطاد الغطائيوي أل200ج حريوي وأل200ج ي دقيي وأل500األساحي والميوني م ها أل

ج رًلوالا مون أهول الويمن موع الطويخ الكيالنوم  وم 40ج زوج مون األحطيوي، إضوا ي إلوى معواهمي أل2000الرز وأل

 من أي اء مصر: إخطانه حماته التم ان ااي من الح از لمعاند  

ومن أيرز المعار) الب طليي التم خاضها المت طيطا الح ازيطا إلى ًلان  المااومي المصريي تمكاي  وم     

ج 72، وكانوي مون أشود المعوار) خوالل ا حوتالل، وداموي أل1799آذار 10-8معركي أل ايبطرج التم وقعي يين 

ج قتيوول ويوودد كبيوور موون 600-500يين يوين ألسوايي، وقوودر الاائوود الفرنعووم يايوارد خعووائر المصووريين والح وواز

ج ًلريحاا، و يها امتزج الدم المصورو يالودم العريوم 134ج قتيالا وأل35ال رحى، أما يدد الفرنعيين  ادرها يـ أل

 د اياا ين مصر.

 

 معاهدة العريش 

توه ياوى الباواء ون راا لتزايد المااومي واشتدادها داخل مصر، شعر كايبر يعد تطليوه قيواد  الحماوي يعودم قدر     

إلوى  1799أياوطل  17 م مصر،  اتبع األساطب الدياطماسم يالتفاوض مع الدولي العكمانيي، ويعث يرسالي  وم 

نايايطا التم  وادياءا الصدر األي   يطسف ضياء ياشا  اتحاا ياب المفاوضا  يين ال ر ين أورد  يها أقطال 

د مفاوضوا  موع العكموانيين وتبوادل المطاقوف والوردود ورد   م م ططر  الطو أيا ه ي د احتالله لمصر، ويعو

، 1800كوانطا الكوانم يوام  24حطل ال الء الفرنعم ين مصر، ت  ا تفاق ياى ذلك يعاد معاهد  العريل  م 

والتم تضم ي المطا اي ياى ًلالء الفرنعيين يأساحته  وأمتعته  ياى العفن  رنعيي ويكمانيوي، لكون الحكطموي 

تفوواق وطابووي تعوواي  الفرنعوويين ألسوواحته  كأسوورى حوورب  يتاوواده  يووأا ياوواء ال وويل البري انيووي ر ضووي ا 
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يا ضد يري انيا وحافائها، وأث واء ذلوك حودم و م الحرب الدائر   يأور اشتراكهالفرنعم  م مصر يحطل دوا 

ال  ورال  تطلى أا قُتل كايبر  م مصر ياى يد الطاب محمد سايماا الحابم أحد طابي األزهر ومن مدي ي حا  

العوووريل وأغاوووق ًلوووامع األزهووور وأياووو  العكموووانيين  واتفووواقج الايووواد   وووألغى ال وووالء Meunoًلوووا) مي وووط أل

 والبري انيين يطلك.

ج ًل ودو يايواد  قائود األسو طل 17500أرساي الدولي العكمانيي ويري انيا ًليطاا مطتركاا إلى مصر قطامه أل      

 1801آذار  8ج الوطو وصول أيوم قيور  وم Abere rommbyالبري انم  وم البحور المتطسو  رالوف كرمبوم أل

يايوواد  حعوون قب وواا ياشووا،  1801آذار  13واشووتبك مووع الفرنعوويين  ووم مطقعووي ألكووانطب اوهيايووط يووطلي ج  ووم 

 تادمي الاطا  البري انيي والعكمانيي يات وا  الرشويد وم هوا تطًلهوي نحوط الرحمانيوي وتو  العوي ر  يايهوا، مموا 

اائد الفرنعم  م الااهر  إلى إيالا استعداد  لااائدين البري انم والعكمانم لا والء يون اض ر ال  رال ياياو ال

ج  طا وق الاائوداا ياوى ذلوك وأيرموا 1800كانطا الكانم  24مصر يالطروط المتفق يايها  م معاهد  العريل أل

ال  ورال مي وط هوط  خرج م ها ي  طد  وأساحته. وي ودما ياو  أخاى يايار الااهر   1801حزيراا  27ياداا  م 

 ووم ا سووك دريي يتطقيووع ال  وورال يايووار  تفاقيووي ال ووالء وانعووحايه موون الاوواهر  أصووب  مطقفووه حرًلوواا ًلووداا  ووم 

ا سك دريي التم أصر ياى الباواء  يهوا والود ا  ي هوا، لكون محاصورته مون قبول الاوطا  البري انيوي والعكمانيوي 

ووا ق كل من الاوطرد كيوث  1801آب  31ا سك دريي  م واشتداد الابضي يايه اض رته أا ياعن ال الء ين 

وال  رال هتط عطا وحعن قب اا ياشا قاد  ال يل المطتر) ياى شروط ًلالء ال  رال مي وط والتوم تضوم ي 

الفرنعيي ويعوا   المطانئًلالء الاطا  الفرنعيي خالل يطر  أيام وي ااطا ياى سفن يري انيي ويكمانيي إلى أحد 

المطًلووطد  يالمي وواء لااووطا  ه ووا)،  كوواا ال ووالء قوود توو  ياووى أسووال اتفاقيووي العووريل، ودخوول الفرنعويطا سووف ه  

 .الصدر األي   مدي ي الااهر ، ويمي الفرحي  م أرًلاء مصر وأييد  ت  ال امع األزهر

الفرنعوويي  تطًلووي يعاوود معاهوود  العووا  يمدي ووي إميوواا  –ويوودأ  صووفحي ًلديوود  موون العالقووا  البري انيووي      

، ويمطًلبها ت  ًلالء الاطا  البري انيي التم دخاي مع العكمانيين 1802آذار  27ج شمال  رنعا  م Amiensأل

 ين مصر.

 عاد  مصر إلى الدولي العكمانيي، وانتهى الحرب والعداء يين  رنعا والدولي العكمانيي، وتطثاوي العالقوا       

، و يما وضع أس  التعاوا الفرنعم 1802تطرين األول  19يين الدولتين، وت  تطقيع الصا  يين الدولتين  م 

 عكمانيي.العكمانم وأصبحي  رنعا الدولي األككر ريايي  م األراضم ال–

 

 الحملةنتائج 

تركي الحماي الفرنعيي آثاراا كبير  ياى مصر،  الحماي مكاي صدمي ي يفي لا  وام العكموانم، وهوز  ي يفوي      

والمطوواير لاطوورق  أيا تووه موون سووباته، وكطووفي ضووعف وًلهوول المماليووك  ووم مصوور، وأثووار  الحوو  الووطط م 

الم تمووع المصوورو العووائد  آنووطا) يالعووادا  والتااليوود الاطميووي لوودى المصووريين، وأد  إلووى اصوو دام ن وو  وقووي  

وصوواي إليووه أوريووا موون ت ووطرا ،  الحماووي تركووي آثوواراا ياووى المصووريين  األورييووي،  أيا ووي أذهووانه  إلووى مووا

سوابياا  انعكاسواوالعرب  م مختاف ال طانو  و وم ًلانبيهوا العوابم واإلي وايم،  فوم ال انو  األول كواا لاحماوي 

ياى ا قتصاد المصرو  عانى من التدهطر نتي وي لاحصوار الوطو يانوي م وه مصور أث واء ا حوتالل الفرنعوم، 

البري انم ضرب حصاراا ياى الموطانئ المصوريي لتاييود نطواط الحماوي الفرنعويي، ثو  أا األراضوم   األس طل

 ويل البري وانم والعكموانم مون ًلهوي المصريي كاني معرحاا لااتال  تعرضي مودنها الطوماليي لامعوار) يوين ال
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وال يل الفرنعم من ًلهي أخرى. وياني مطانرها من الحصار البحورو ومون ه موا  ا سو طلين البري وانم 

والفرنعم، أما  م الداخل  الكطرا  التم شهدتها المدا والاورى المصوريي كانوي مون ي ول وقعوط  الفرنعويين 

يايها.. وكاا لاااهر  نصيبها األكبر من الدمار والتخري  ياى  وردود أ عاله  التم تمكاي يتدمير األرض وما

 يد الفرنعيين وخاصي أث اء ثطرتم الااهر  األولى والكانيي، كما أشرنا إليهما سايااا .

 أما  م ال ان  الكانم كاا لاحماي آثارها اإلي اييي  م ًلطان  يد  م ها:      

 الجانب السياسي واإلداري -

ر واضحي لاحماي ياى الصوعيدين العكموانم والمصورو،  عاوى الصوعيد العكموانم تو  ا تفواق كاني ه ا) آثا     

ياوى الصوا  وت وطير العالقوا  والتوم أصوبحي  1802يين العا اا سواي  الكالوث ونوايايطا  وم تطورين األول 

نيوي، ويواد  أساساا لما سمم ألا متيوازا  األًل بيويج، وأصوبحي  رنعوا الدولوي األككور ريايوي  وم الدولوي العكما

وُيوياَن ال  ورال سبعوتياا سوفيراا لفرنعوا  وم اسو  بطل الوطو يوطل ًلهوطد  مصر إلى أحضواا الدولوي العكمانيوي، 

 إلياد  المطد  الاديمي يين الدولتين.

أقوودام  وطووأ أمووا ياووى الصووعيد المصوورو  كوواا لاحماووي نتائ هووا،  اوود أيا ووي الطووعطر المصوورو،  مووا أا      

المااوموي، وثوار الطوع ،  كانوي ثوطرتم الاواهر  األولوى والكانيوي،  انودلعيريي حتى الفرنعيين األراضم المص

أوريوم تعرضوي لوه مصور  اسوتعماروواستمر  المااومي حتى ال الء لااطا  الغازيي،  ا حتالل أول تحودو 

 م العصر الحديث  أشعره  يطخصيته  المميوز ، وكواا إيوطاناا يمطلود أوريوم تعرضوي لوه مصور  وم العصور 

حووديث  أشووعره  يطخصوويته  المميووز ، وكوواا إيووطاناا يمطلوود الفكوور  العرييووي الاطميووي  ووم مصوور، حيووث لوو  تكوون ال

 م ط األيام األولى لالحتالل الت أ إلى يالد الطام  الط يا  العرييي غائبي ين معركي مصر  م مطاًلهي المحتل،

ل طوواطه  وماوواومته ،  اوود كطووفي التحووديا  رنعوويين مركووزاا العديوود موون المصووريين الرا ضووين التعوواوا مووع الف

الفرنعيي  م ثطر  الااهر  األولى ين وًلطد مراسال  يوين شخصويا  شواميي وقيواد  الكوطر  لت  وي  المااوموي، 

وكووطلك كوواا لامطاقووف الاطميووي المييوود  لامصووريين  ووم مع وو  الط يووا  العرييووي كالح وواز والمغوورب والعووراق 

 يين .والطام دورها ضد المحتاين الفرنع

أما  م ال ان  اإلدارو،  اود ارتفعوي مع طيوا  المصوريين يعوب  توطليه  ومعواهمته   وم يعوض الطويوا      

وصل  أا يعيروا أنفعه  يأنفعه ، وأا ي اعطا ياى ما  باست ايته اإلداريي، واكتطفطا أنه  كغيره  من األم  

كاا إلنطاء م ا  الديطاا األثر الكبير  وم ذلوك إليه الفرنعيطا من تادم، و سيما  م م ال ال  ام واإلدار ، و

.. حيث ض ا يدداا من المطايخ والعاماء واألييواا واإلداريوين، وكواا نوايايطا ككيور ا حتورام لاورارا  م او  

الديطاا.  الديطاا حدم ًلديد  م تاريخ المصريين، ألنه ايتمود ياوى ن وام الم وال  الطوطريي وأسوالي  الحكو  

 الحديث.

 ضاريالجانب الح -

ي  طو يايه من ت طر ونمطذج لام تمع  كاا ا حتالل ت عيداا لاماارني يين نمطذج الم تمع الحديث وما       

التاايدو يكل ما يضم ه من ركطد ودوراا حطل ذاته، وقد أتاحي هط  الماارني لامصريين  رصوي يوين م واهر 

الحيا  األورييي والفكر الفرنعم الاادم إليه  موع نوايايطا يم واهر حيواته   تفتحوي أذهوانه  وت اعوطا إلوى الفكور 

ياى اإلن ازا  الفرنعيي المتعااي  اطاعطام تمعه  وطايعي حياته ،   سيما يعد أا وم اهر الحيا  ويدأوا ي اد 

يالاضاء ياى ا ق ا  وإقامي الحك  الاوطمم المركوزو، وم مول اإلن وازا  الحضواريي والعاميوي التوم شوهدتها 

يثراا  وم حركوي يا ططال الاروا الكالثي العاياي  كاني مطاًلهي يين نموطذًلين الحوديث والتاايودو،  كواا مووأور
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ج.  الحماوي  تحوي أيوطاب مصور والوططن Wester nizationج أو التغريو  ألModer nazationالتحوديث أل

العريم ياى الحضار  الغرييي الحديكي يما اشتماي يايه مون ياوطم وآداب و  وطا وطبايوي وصوحا ي، ومبوادي 

ل يووين األ كووار اإلسووالميي األصووايي سياسوويي وأن مووي إداريووي، وأد  الحماووي إلووى تحووطل األ كووار ويدايووي التفايوو

واأل كار الفرنعيي وظهطر تيار إصالحم  م أواس  الطيطخ والمعامين وصول إلوى قمتوه ياوى يود يبودالرحمن 

 الكطاكبم، وغرسي يطور حركي اإلصالح يمصر متمكاي يديطا  األ غانم ومحمد يبد .

 الجانب العلمي  -

ج يالماا 146الحماي را اها أل ان القيحضاريي أمام المصريين  م ط  تحي الحماي الفرنعيي اآل اق العاميي وال    

 م الرياضيا  واله دسي والفاك وال   وال غرا يا، وكاني يحطثه  ودراساته  أساسواا لابحوث العاموم الحوديث 

يخول التواريخ والم تموع وا قتصواد المصورو. كموا تو  تأسوي  م موع ياموم ياوى غورار الم موع   م كل موا

، متخصوول  ووم البحووث والدراسووي  ووم مطضووطيا  ال بيعووي والصوو ايي والتوواريخ، 1798آب  2الفرنعووم  ووم 

مووطزيين ياووى أريعووي أقعووام هووم: الرياضوويا ، والعاووطم ال بيعيووي،  وكوواا ميلفوواا موون ثمانيووي وأريعووين يضووطاا،

نعوم واآلداب والف طا، وا قتصاد العياسوم . وكواا الم او  ي تموع مورتين يالطوهر، ويحوق لاواد  ال ويل الفر

وضباطه من غير أيضائه حضطر ًلاعاته، وت طور موطكرا  األيضواء وتاوارير الا واا التوم ييلفهوا الم او  

لدراسي المعائل التم تعرضها الحكطمي كول ثالثوي أشوهر. ويمو   الم او  ًلوائزتين كول سو تين أو هموا لبحوث 

التم أًلراها الم مع العامم يختل يتادم الحضار  يمصر، والكانم يتعاق يتادم الص ايي، وقد ضمي األيحام 

 Deseription De Le م كتاب يعد من الدراسا  الكالسيكيي البارز  ين مصر يع وطاا ألوصوف مصورج أل

Egypteج م اوداا، والكوانم لاخورائ  والرسوطم، وياوع  وم 26ج ويتألف من قعمين، األول لا صطل وياع  م أل

و يووه إشووار  إلووى المطوورو   كوور  نووايايطا يووري   1826-1809ج م اووداا، وظهوور  أًلووزاؤ  يووين العوو طا  11أل

ع يطور والتوم يهود البحر المتطس  يالبحر األحمر والتم ظهر   م المحا ل الدوليي األورييي من الاورا العواي

يت فيطها إلى المعويط أليبيورج رئوي  مه دسوم ال ورق وال عوطر موع مه دسوم الحماوي الوطو يكفوطا ياوى دراسوي 

 Feredinand Deيايوه رًلول األيموال الفرنعوم  ردي الود دو ليعوب  أل اطاوعالمطرو  لمد  سو تين، والوطو 

Lesseps  ا الم هووطد موون أ ضوول مووا خافووه ياووى تحاياووه يطوواه لا ووا  العووطي ، وكوواا هووطج وأي وو  يووه وصووم

 الفرنعيين لمصر، ومازال الم مع العامم المصرو يمارل نطاطه.

 

 الجانب الثقافي -

وضعي الحماوي أسعواا متي وي لاورواي  يوين مصور و رنعوا، وسواا ي األضوطاء ياوى تواريخ وتورام مصور       

لدى أي اء مصر نحط ا  كار والمفاهي  الغرييي وتعر طا ياى أ كوار وشوعارا  الكوطر   ات اها وولد  الحماي 

الفرنعيي مما تر) آثار   م الحيا  الكاا يي،  أنطأوا  م الااهر  م بعتين يرييي و رنعيي، وكاني أول م بعتين 

 Le Decadeهمووا : أل 1798 ووم الووططن العريووم يالعصوور الحووديث، وأصوودروا ًلريوودتين  رنعوويتين يووام 

Egytienne  خصصوي ل طور أيحوام الم موع العاموم المصورو، وتصودر كول يطور   اقتصادييج وهم ًلريد

ج ال اطاي ياعاا العا ا  الفرنعيي، وكاني تصودر مور  كول Courrier del Le Egypteأيام مر ، وًلريد  أل

ج Rainauًلطزيووف رنيووط ألالفرنعوويين يدراسووي الاغووي العرييووي وآدايهووا أمكووال  المعتطوورقينأريعووي أيووام. واهووت  

ج. ويكر أحود ضوباط الحماوي ياوى ألح ور رشويدج الوطو De preceval، وكطسين دو يرسفال أل1798-1867

، ويطلك حلا رمطز الخ  المصرو الادي  المعوروك يوـ أل 1822تمكن العال  الفرنعم شامبايطا من قراءته يام 

 ج.اإلثارييي أل الهيروغايفمج، وكاا لطلك أثر يالم  م الدراسا  األركيطلطًلي



 

33 
 

 الجانب االجتماعي  -

ح ووم ال انوو  ا ًلتمووايم ياهتمووام كبيوور موون الفرنعوويين، وكوواا لووه تووأثير واضوو   ووم الطسوو  المصوورو،        

يالم تزهووا  العامووي واتخووطوا موون ميووداا األزيكيووي م تووز  التيفووطلم مكانوواا لحفالتهوو   اهتمووامه  الفرنعوويطا اولووط 

 وت معاته  العامي.

األويرا، كطميك، واهتمطا ي  ا ي المدا،  كانطا  –وأقامطا المعارح لتمكيل الروايا  التراًليديي والكطميديي      

يطًلهطا األهالم ياى ت  يف الطوطار  والحوارا  ورشوها يالمواء وإضواء  الا اديول، و رضوطا ياطيوا  يحوق 

 ياى الصحي العامي . حفاظاالماصرين 

لفرنعيين، وأشار  يعض المصادر التاريخيي إلوى أا ًل ود نوايايطا اصو حبطا  وم وح يي المرأ  ياهتمام ا    

يون موتن سوف ه  كزوًلوا  أو صودياا  وت كوروا  امورأ ج 300حماته  ياى مصر ويدوا يا  نايايطا يحودود أل

يمالي  الرًلال وأخفطهن طياي الرحاي  م ي واير العوفن. وقود أثور  يعوض الم واهر  وم الم تموع المصورو، 

الفرنعيا  ظهرا  م ال رق واألسوطاق يصوحبي أزواًلهون الفرنعويين سوا را  مموا أثوار الورأو العوام  ال عاء 

  هور  يعوض المطواكل المصرو  ختالطهن يالرًلال يهط  ال رياي الغريبي ين العادا  والتااليد المصريي، 

 م ظاهرتم ا ختالط   م ساط) البعض من ال عاء المصريا  الالتم حاولن تاايد ال عاء الفرنعيا ، و سيما

والعفطر،  طوطهد  يعوض ال عواء المصوريا  تعوير  وم الطوطار  واألسوطاق وت او  إلوى ًلوطار الرًلوال  وم 

إلى المعوارح والم تزهوا  العاموي، ونوتل يون حريوي ا خوتالط أا انتطور   ارتياده المااهم وهن سا را  أو 

 تمع المصورو، حتوى أصوبحي الاواهر  تااود أمراض اًلتماييي وأخالقيي خ ير  تركي آثارها العيري ياى الم

ياري   م الككير من م اهرها ا ًلتماييي، وكاني رد   عل المصريين ات وا  سواط) أولروك ال عوط  العوا را  

. وهطا يطضو  ل وا أا الم تموع المصورو واًلوه مأزقواا   والطين خرًلطا ياى العادا  والتااليد يإنزال العااب يهنا

 مباشر يين حضارتين مختافتين. احتكا)حتالل الفرنعم،  الغزو كاا أول سياسياا واًلتمايياا يعد ا 

المرأ  المصوريي ياوى الحريوي التوم تتمتوع يهوا المورأ   ياطال وكاني الميثرا   م ًلانبها اإلي ايم تمكاي      

الفرنعيي خالل العماح لها يالخروج مون الم وزل والت وطل  وم األسوطاق يحريوي،  تخ وي ن وام الحوري  العوائد 

ه ا) وم حتها  رصي اكتطاك العال  الخارًلم مون حطلهوا، وأحعوي يأهميوي ويموق العالقوي التوم توري  المورأ  

  اآلخر  المرأ  المصريي اص دمي يالميثرا  ال ديود  التوم لو  تألفهوا مون قبول، والتوم يالرًلل، أما  م ال ان

 يد  تحدياا وخروًلاا ين العادا  والاي  والمبادي العرييي اإلسالميي التم تحا ظ ياى مكاني المرأ .

   ي لدى المرأ  المصريي والعرييي.ونخال من هطا أا الحماي أرا  زيزيي المفاهي  المحا    

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكالث الفصل
 

 (.1918 – 1914) األولى العالمية الحرب خالل العربية البالد

 الترك. عن العرب انفصالو( 1918 - 1916) العربية الثورة 

وتفكيك الدولة  العربية البالد على االوروبي االستعمار بداية

 .العثمانية

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

  األولى العالمية العرب خالل العربية االقطار

 المركووزو الحاوف ودول ألمانيوا ًلانو  إلوى الحورب دخطلهووا 1914 تطورين 4  وم العكمانيوي الدولوي أيا وي      

 أيا وي إذا ا سوتعدادا  أيد  قد العكمانيي الدولي وكاني 1914 آب 2  م طر ين يين المعاطد  لامعاهد  ت ايدا

  وم الروسويي انئالموط العكمانيوي الاوطا  هاًلموي األول تطورين 29 و وم نفعوه العوام مون آب 3  وم العام ال فير

 مون كول الحورب دخاوي التوالم اليوطم و وم الكوانم، تطورين 4  وم الحورب روسويا إيوالا أيابهوا األسوطد، البحر

 .العكمانيي الدولي ضد و رنعا يري انيا

 أطموا  لهو  كانوي األورويوم الصرا    ر م العريم الططن امتداد ياى الكبير األثر الحرب الارار وكاا     

  رنعوا كانوي حوين  وم ه وا)، البري انيوي المصوال  وتهديود أقودامها يتكبيوي رغبوي  ألمانيوا العريوم الوططن  م

  وم وًلطدهوا وتكبيوي و اعو ين العوراق ياوى ياستيالئها ترغ   كاني يري انيا أما الطام، يالد ياقت ا  ترغ 

 وضوع األلموانم – العكموانم  وال رك الم  اوي، وإمكانيوا  ومطارد خيرا  الصرا  طر م استغل وقد مصر،

 الكوانم ال ورك أموا. العرييوي ال زيور  مون وًلزء والعراق الطام يالد  م البطريي الماديي المطارد تصر ه تحي

 ال زيور  مون وًلوزء كلاومور ن وتوط وال زائور والعوطداا مصور أراضوم اسوتغاطا  اد والفرنعم البري انم

 ساحي إلى أراضيها وتحطلي لطًلعتيه، امكانا  من ت ابه وما الحرب أيباء العرييي الم  اي  تحماي العرييي،

 ياوى سوي رتها و ورض العطي  ق ا  ياى لاعي ر  تادمي العكمانيي  الاطا  ال ر ين، يين والمطاًلهي الحرب

 لاحركووي تصووايدا العرييووي الم  اووي شووهد   عوول وكوورد مطاصووالتها، وتهديوود البري ووانيين موون وانتزايهووا مصوور

 و عالياتهووا نطوواطها يممارسووي العووريي الت  يمووا  وأخوود  لالتحوواديين، التععووفيي ا ًلووراءا  رغوو  العرييووي،

 دقوي يعوب  المطاصواي، ياوي إصورار زادتهو  يول نطواطه  مون العياسويي تاوك تحود ولو  الطوام، يوالد  م العياسيي

 مبودأ ياى والاائمي التعا يي ا تحاديي لاعياسي الرا ض مطقفها ايا ي أذا األحدام، وتعار  المطقف وخ طر 

 .العرب  ستاالل والديط  األًل بيي والعي ر  التتريك

 نفوطذ  وأمتود ا تحاديين يهد  م لابحريي وزيرا كاا الطام يالد  م يالعفاح اسمه اقترا الطو ياشا   مال       

 قعوطته شود  مون العورب قوال الريو ، مون ًلوطا أشوا   اود ،جكايكيويأل أدنوه وو يوي والعوراق الطوام يوالد ليطمل

 لوبالد  نفعوه ياوى ل فعوه المعوتال الطوبه الحك  لتططيد وسعى متطج غير وأميرا م ايا، حاكما  كاا ، وي طه

 الداخايوي ومفوتل العكموانيين المعويولين أحود وهط التميمم أمين أشار  اد .الالحاي ا حدم أكدته ما وهطا الطام

 ياشووا، وًلمووال ياشووا انووطر الحرييووي وزيوور يووين متبووادلتين يوورقيتين ياووى لووه رسووميي مهمووي أث وواء طاووع أنووه ،أنوودا)

 قبوول يهوو  اإليوودام حكوو  نفووط ياشووا ًلمووال اا لووه وأتضوو  العرييووي، الحركووي رًلووا   موون يوودد ايوودام يخصووطل

 . يطلكج سا انييأل س يي إدار  وصدر الطزار  مطا اي ياى الحصطل

 الم  اووي  ووم حوودثي التووم والمعانووا  ا قتصوواديي لاضووائاي كوواا لالتحووادين التععووفيي العياسووي ًلانوو  وإلووى        

 خيوورا  نهوو   ووم ا تحاديووي، العووا ا  يهووا تعاماووي التووم الععووكريي والضوورور  الحاًلووي شووعار تحووي العرييووي

 ياأليموال يالايوام والزموطا حاوطله  مون يوالفالحين الخاصوي الغطائيي والمطاد الماشيي مصادر   تمي المطاط ين،

 المحاوم اإلنتواج تابيوي يودم مون الورغ  ياوى الحبوطب استيراد وتطقف والص ايي، الزرايي  تااصي. الععكريي

 يوود  أضووعاك األساسوويي المووطاد أسووعار  ارتفعووي م ايووي، وشووك ياووى الووبالد  أصووبحي الفعايووي، الحاًلووي لعوود

 وكواا إ  1916 يوام حول أا وموا العوطداء، العوطق ظواهر  وانتطر  األسطاق، من المطاد من العديد واختفي

 واألموراض، األويروي وانتطور  ال وط ، من الهال) وشك ياى والعراق الطام يالد  م المدا سكاا من اآل ك

 األوضوا  هوط   أثوار  شخل، الف 100 يحدود لب اا  م المتطقع يدد وقدر المصايين من اآل ك وحصد 

 .العكاا يين وال امي والعخ  التطمر من مطًله
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 الضووائاي وشوود  ، العرييووي الحركووي قوواد  العوورب الزيموواء ضوود لالتحووادين الاعووريي ا سووالي  تاووك ولتزايوود       

 لمكانتوه وذلوك مهموا، أمورآ ياوم يون حعوين الطوريف مكوي أميور موع التعواوا  كر   م هي ء وًلد ا قتصاديي،

 لاعياسيي انصيايه ويدم يا تحاديين، يالقته ولتطتر ،جلألالرسطل ساللي كطنه والمعامين العرب يين الدي يي

 اي وه طريوق يون حعوين والطوريف العورب الاواد  يوين التاوارب صويغي اكتماوي وقود العكمانيوي، لادولي المركزيي

 العرييوي الحركوي قواد  أا إذا الفتا ، والعرييي العهد ًلمعيتم يااد  يا تصال والد  ين أناب والطو  يصل األمير

  وم مهو  قائودا ليكوطا العورب نفطل  م ميثر  وأدييي سياسيي يمكاني تتمتع شخصيي ين لابحث يت اعطا كانطا

 .حعين يالطريف ضالته   كاني ا تحاديين مطاًلهي

 ويبودالغ مج العكموانم يطور الكانم الفياق أركاا رئي أل الفهد ًلمعيي ين المعيول الهاشمم ياسين أرسل      

 الايوام يايوه يعرضوطا ،1915 الكوانم كوانطا  وم حعين لاطريف رسالي الفتا ، العرييي ًلمعيي رئي  العريعم

 لا وع يالوديط  مهما قرارا ال معيتين اتخط  و. ويعكريا سياسيا لديمه معتعدوا وأنه  العكمانيين ضد يكطر 

 ارتكواز نا ي لتكطا ايتمدتها يد  مبادي وحدد  العرب استاالل إلى والديط  وا تحاديين العرب يين العالقي

 ميكواقأل يايهوا أطاوق العورب  سوتاالل ديمهوا ياوى لاحصوطل حعوين الطوريف قبول مون يري انيوا مع لاتفاوض

 الععوكريي العرييوي الفورق إلوى معت دين يالكطر  لاايام استعداده  ين  يصل لألمير الحركي قاد  وتعهدج. دمطق

 الطوريف ياودمها أا يمكون التوم والمعاند  الدي  طبيعي ين األمير م ه  واستفعر ، العرييي يالم  اي المتطاًلد 

 ويايوك شومء كول  ع دنا ،،شمء إلى نحتاج و  شمء  ن ا أل  الهاشمم ياسين  أًلايه ، الكطر  إلن اح حعين

 .جال ايعي  م وتعير تاطدنا أا إ ا 

 الطوريف ووالوده  العرييوي الحركوي قواد  يين الت عيق  م  يصل شاياه ًلان  إلى يبدهللا لألمير دور وكاا      

 ي ووه لا يايووي والوود  أختووار وقوود العكمانيووي، العياسوويي الوودوائر  ووم يووارز  شخصوويي كوواا يبوودهللا  وواألمير حعووين،

 مون يالاايول إ ا  يتحاوى و  نفعوه، مون واثاوا وكواا كأييه، ذاتيا الح از خارج يبدهللا األمير أ اد وقد. والطساطي

 ورونالوود مصوور  وومج المعتموودأل العووامم الم وودوب كتطوو ر يووالاطرد يا تصووال يووادر لووطلك يصوويرته، ونفوواذ يمووق

  وم 1914 شوباط شوهر مون األول األسبط   م وذلك البري انم، ا يتماد دار  م الطرقم العكرتير يعتطرل

 صرا  قيام حالي  م البري انم المطقف ياى لالطال  م اماي، زيار  خالل من اس  بطل، إلى مكي من طرياه

 .العكمانيي والدولي العرب يين

 إذا مطقفوه ين  يه يعتفعر ،1914 أياطل شهر من األخير  م حعين الطريف إلى رسالي كتط ر أرسل وقد     

 قود أنوه  يهوا لمو  وقد األول، تطرين شهر نهايي  م اًلايتها وت  المانيا ًلان  إلى الحرب العكمانيي الدولي دخاي

 يري انيوا تتعهود أا ياوى ذلوك، ياوى العكموانيين اضو ر موا إذا ثوطر  إلى م ه الاريبين وأتبايه ياطد أا يعت يع

 يو ل الاواهر   وم البري وانم ا يتمواد دار إلوى كتطو ر ايورق األول تطورين 31 و وم. لوه  عالي معايد  يتادي 

 قاطعووا ويوودا وتضووم ي الحوورب، العكمانيووي الدولووي دخووطل نبووأ يووإيالا اسووتهاها وقوود يبوودهللا إلووى مطًلهووي رسووالي

  وم الباواء لوه تضومن العكمانيي، الدولي ضد ًلانبها إلى وأتبايه وقط ه حالي  م البري انيي الحكطمي يأا لاحعين

 خووارًلم ايتووداء كوول موون سووتحميه وإنهووا وامتيازاتووه الم صوو  حاووطق ي ميووع واحتفاظووه مكووي شووريف م صوو 

  م تامي  الرسالي ختام و م لبري انيا، ديمه  يطرط حريته  ل يل معاييه   م العرب يمعايد  ويدا وق عي

 صري  ويد و يها أييه من يتطًليه ًلطاييي رسالي يبدهللا وأرسل. يري انيا يدي  سيح ى يالخال ي مبايعته حالي

 المطاتيوي الفرصوي وانت وار قطاتوه ل موع الطقوي يعوض م حوه م هوا   او . سورو يطوكل يري انيوا موع يالتحالف

 مون األولوى المرحاوي تكطا ويهطا ، األول كانطا شهر أوائل  م الااهر  إلى الرسالي ووصاي ، الكطر  إليالا

 إلى حعين الطريف يمطكر  يدأ  والتم الكانيي المرحاي كاني أشهر ثمانيي ويعد ،انتهي قد البري انيي الميامر 
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 حعين يمراسال  ير ي والتم البري انيي المطكرا  م مط  من األولى المطكر  وهم مكماهطا ه رو العير

 .مكماهطا

 مكماهون حسين مراسالت

 الحكطمي ودي  دمطق، ميكاق خالل من العرييي الحركي قاد  وتأييد دي  يام حعين الطريف حصطل يعد       

  م مرمطقي دي يي مكاني صاح  المرغتم يام العيد من ثالث يدي  ح م كتط ر، رسالي خالل من البري انيي

 العوام الحواك   ون وي ري ي الود العوير مون يودي  وكانوي حعوين الطوريف إلوى وديوي يرسوالي يعوث  اد العطداا،

 ،ج العوطداا حكطموي  وم ياموا ثالثوين قضوى  اود المحايوي، ا سوالميي العياسويي الخبر  صاح  وهطأل يالعطداا

 إيوالا ياوى حعوين الطوريف تحوي يأسواطب الرسالي كتبي وقد المرغتم، يالعيد شخصيي يالقي تري ه والطو

 ويوون م ووه الخوالل  ووم وأماوه ا تحووادو ا سووتبداد يون  يهووا تحودم ًلطاييووي يرسووالي الطوريف ويعووث سياسوته،

 أا وأيتاود تطًلهاتوه  وم حعوين الطوريف شو عي وإذا ييو ه ، المتبادلوي الرسوائل وتطاصواي ذلوك  م معارضيه

 وكواا. يمحالفتوه يري انيوا نيوي  وم ثاتوه ين وزاد  العطداا،  م المعامين زيي  من أيضا التأييد تاام سياسته

 الطوريف رغو  التوم والحول التموطين يمعوألي متمكاوي ا قتصواديي العطامول ين و ضال العياسيي، المطاقف لهط 

 لاووطالم المتطوودد والمطقووف مكووي إمووار  م صوو  ياووى يالحفوواظ الطخصووم وطمطحووه يايهووا يالمحا  ووي حعووين

 يالطوريف د عوي األموطر هط  وكل. الحرب يعب  وأحدام معانا  من الم  اي شهدته وما ياشا وهي  ا تحادو

 إلوى مطًلهوي األولوى رسوالته  كانوي يالاواهر ، المايموين البري وانيين العاسوي موع المباشور ا تصوال إلوى حعين

. 1916 اذار لغايوي اسوتمر  ال ور ين يين متبادلي لرسائل  اتحي وهم 1915 تمطز  م امكماهط ه رو العير

 حعوين الطوريف ايتراك ماايل استاالله  إلى الراميي الاطميي العرب وم الي  أهداك لتحايق الديط  تضم ي

 ويعوزز العكمانيوي الدولوي ضد الكطر  يعان وأا يالم  اي، ا قتصاديي المطاريع  م األ ضايي حق يري انيا يم  

 . يري انيا لصال  الععكرو المطقف

 يودأ  العكمانيوي الدولوي ضود المطوتر) يالعمل ا تفاق تضم ي والتم ال انبين يين المراسال  وياختتام          

 مون  يصول األميور اي وي يوطد  يعد يا تحاديين صاته حعين الطريف وق ع لاكطر ، وا ستعدادا  التحضيرا 

 ياوم األميور اي وه إلوى تعايماتوه حعين الطريف  أصدر يالكطر ، العرييي الحركي قاد  دي  ياى وحصطله الطام

 و وم .لهوا مطيودا حريوزاا 5 المطا وق ا ث وين يوطم وحوددوا ا ي واء  تطواور الكوطر  ا يالا يطم يتحديد ت ال 

 الطوريف ياسو  وأيا وطا"  حموز  قبور"  قرب مععكره  ي د مااتل 1500 احتطد حريزاا من الخام  صبيحي

 الطوريف شورارتها وأطاوق. وان القتهوا الكطر  يدايي  كاا العكمانم، الحك  من العرب استاالل مكي أمير حعين

 العمايووا  يبوودي إيووطانا دار  شوور ي موون  لاكووطر  األولووى الرصاصووي يووأطالق 1916 حريووزاا 10  ووم حعووين

 يايواد  الح واز، ياوى العوي ر  مون الكوطار تمكون يوامين قرايوي اسوتمر  والتوم ، المكرموي مكوي مون الععكريي

 معوار)  وم الكوائر  والابائول الاوطا  قوادوا إذ وزيود، و يصول، ويبدهللا، يام، األريعي وأو د  حعين الطريف

 تموطز 4  وم ودخاطهوا ًلود  الوى تطًلهوطا تو  يعوريه، مكوي  وم ياويه  التغا  من  تمك طا العكمانيي الاطا  ضد

  وم المراي وي العكمانيوي الاوط  ويزلوطا ،1917 الكوانم كوانطا 7 إلوى  يهوا العكمانيوي الاوطا  وحاصروا ،1916

 .واليمن يعير

 حعووين، الطووريف أي وواء أحوود ياطدهووا  رقووي كوول رئيعووه،  وورق ثووالم ياووى لاكووطر  الععووكرو الاووط  وقعوومي      

 الكانيوي الفرقوي أموا. العكمانيوي لااوط  محاصور  المدي وي قبالوي ويعوكر  ياوم األميور يايواد  كاني األولى  الفرقي

 األمير ياياد  الكالكي والاط . العكمانيي الاطا  مطاصال  لعرقاي ييل وادو إلى وتطًلهي يبدهللا، األمير ياياد 

 .الم ت ر  الطاسعي الععكريي  ن الق قايد  تمكل وكاني الطًله م  اي إلى وان ااي  يصل
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 ًلوويل أو ا حتيوواط الفرقووي الووبعض يايهووا وأطاووق الووكالم لافوورق احتياطيووي قووط  لديووه  كوواا زيوود ا ميوور أمووا     

 .الكالم لافرق ا حتياط

 المصورو ياوم يزيوز الضواي  حعوين األمير كاف المت طيين ًلان  إلى ال  اميي الععكريي الاط  ولب اء      

 تور) أا موا لبوث لك وه البري انيوي، الحكطموي مون والععوكريي الماليوي المعوايدا  وصوطل يعود خاصوي يتطكياها

 ياووم يزيووز انعووحاب سووب  الووبعض ويعووزو العووعيد، نووطرو الضوواي  ونائبووه الععووكرو ًلعفوور لاضوواي  الايوواد 

 لوه ومزاحمتوه ال ديود  الععوكريي يوالاط  سوا ته تهديود مون وخط ه يه حعين الطريف ظن لعطء يعطد المصرو

 وقود البري وانيين الضباط من يدد التحاق ين  ضال يالكطر  العرب الضباط من كبير يدد التحق وقد وألو د 

 الحديكوي األسواحي واسوتخدام الاتوال أصو اك ياوى العريوم ال ويل لتودري  وخبراء كمدريين حكطمته  ارساته 

 .والمتف را 

 ويوودد مااتوول، ألووف وأريعووين ثالثووين يووين انوود يها موون أسوواييع ثالثووي يعوود لاكووطر  الععووكريي الاووط  وياغوي       

 العي ر  ي د ي دقيي ألف 28 ومعها الابائل أي اء من ألف 70 حطالم ت  يد وت  ي دقيه، ا ك 10 يحدود ي ادقها

 والحصوطل ا نتصوار تحايوق مون تمك وطا أنهو  إ  الععوكريي الاوط  يدد محدوديي من الرغ  وياى الطًله، ياى

  وم وأخورى ًل ودو،1400 وقطمهوا الحاميوي يالمدي ي واحت زوا أسير، 6000 حطالم  أسروا ًليد ، نتائل ياى

 ل ريق وتهديديها. ياليمن واث اا يعير  م  واحد  يكمانيي،  رق ثالم يزل من وتمك ي ،5000 يددها تبط)

 .يالمدي ي دمطق يري  الطو العكمانم المطاصال 

 والاائود موطرأو لا  ورال التايعوي الودائر   وم ا سوتخبارا  ضوباط أحود الععوكريي العمايوا  أث واء يورز وقد     

 معتطووارا ويموول 1916 األول تطوورين  ووم يووالكطر  التحووق الووطو  لووطرت  الضوواي  وهووط مصوور  ووم البري وانم

 .الطمالم ال يل قائد  يصل لألمير

 أحد أحصى وقد. العرييي الكطر  لاطا  الععكريي العمايا  قياد   م العرب الضباط من العديد شار) وقد       

 شوريف محمود يالضواي  ايتوداء ضواي ا 24ب معاركهوا وقوادوا يوالكطر  المعواهمين العراقيين الضباط الباحكين

 أب  وم يهوا التحوق الوطو الصوباغ الودين يصوالح وانتهاء 1916 حريزاا 12  م يالكطر  التحق الطو الفاروقم

 .األخرين العرب الضباط ين  ضال ،1917

 26  م مكي ياى سي رته يا  حعين الطريف أيا ه الطو لام ططر  كاا لاكطر  العياسم ال ان  ياى أما     

  يه هللا  رض ما وإقامي والعدواا البغم هطا من الح از حمايي أمر كاا ولما"   يه ًلاء والطو 1916 حريزاا

 يعوطء العكمانيوي الدولوي لوه اسوتهد ي الوطو الخ ور ياقبوي مون العرييي والبالد العرب ووقايي ا سالم شعائر من

 اسوتااللها يوأمر لا هوطض هللا يتط يوق الوبالد هموي وقود لألموطال، ال اهبين الدماء العفاكين المتغابين هي ءر يب

 ".. شائبه   تططيه الطو ا ستاالل معانم يكل م ااا تاما استاال  ا تحاديين يمال أيدو ياى ضريي أا يعد

 والتعووالي  المبووادي يبعووث وويوود موور  وألول العوورب اسووتاالل حعووين الطووريف ايووالا الم طووطر هووطا وًلوواء     

 الح واز يامواء اتخوط  أا  بعود. يرييوي دولوي تأسوي   كور  تحايوق إلوى وديا الطريعي، ياى الاائمي ا سالميي

 تطوورين 29  ووم وذلووك يالح وواز والمتطاًلوودين يووالكطر  والمعوواهمين والطوواميين نيالعووراقي يوون  ضووال وقادتووه،

 ياوىج ماكواأل حعوين لاطوريف يالم وادا  1916 الكوانم تطورين 2  وم وتطًلوه. رسميا يرييي دولي يأنطاء 1916

 يايوه أطاوق حيث يالط ء مصحطيي تكطا ما ياد  والبيعي العرييي التااليد حع  البيعي له وأخطوا العرييي البالد

 .  ذكرنا كما مكي أمير لا  ساياا
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 حكطموي تأليف  ت  الحرب، انتهاء قبل العرييي الدولي تأسي   كر  لتحايق حعين الطريف محاولي وًلاء       

 واألميوور الخارًليووي، وزار  م صوو  يبوودهللا األميوور وتووطلى المكرمووي مكووي ومارهووا ياووم األميوور يرئاسووي يرييووي

 المصرو، يام يزيز يالضباط ال يل أركاا ورئاسي الحرييي وزار  وأني ي الداخايي، وزار  م ص   يصل

 البرهواا وإي واء األتورا)، ديايي ياى الرد م ها يد  ألسباب أتخط قد الارار هطا أا يبدهللا األمير أوض  وقد

 وإا العرييوي، الوبالد ياسوتاالل يعتر وطا الخافواء وأا ،تاموا اسوتاال  معتال حعين الطريف أا ا سالمم لاعال 

 الم والبين العرييوي الحركوي قواد  م وام  وإلرضاء الكطر  حطل ياتفي لكم" العرييي البالد ماك"  لارب اتخاذ 

 . العرييي الدول يإنطاء

 الااو  يوطلك ا يتوراك مو ه  طاو  لاخارًليوي وزيورا كطنوه الحافواء دول إلوى يوطلك يبودهللا األميور وأرسل      

 و وم ال  ور مون خاليوا يموال ايتبورو  إذا ، والفرنعيي البري انيي الدوائر لدى ذهط  األمر هطا وأحدم ال ديد،

 يري انيوا يوين الطاقعوي ا تفاقيوا  موع يتعوارض  هوط الم  اوي  قتعوام ييو ه  يخ  وطا كانطا ألنه  أوانه،  غير

 حوال وًلودوا الموأزق مون وكمخورج يايوه،  ايترضوطا الخصطل، يهطا 1915 نيعاا 10  م وروسيا و رنعا

 يووام الكووانم كووانطا 3  ووم يووطلك رسووميا وأياغووط  حعووين الطووريف ياووىج الح وواز ماووكأل تعووميي  وواطااطا وسوو ا،

 .و رنعيي يري انيي يمطكرتين1917

 الح از، خارج العرييي الاطا  تحر) يصدد أما الح از داخل والعياسم الععكرو يالطضع يتعاق ما هطا      

 والطوام العوراق وأي واء العرب الضباط من والتحق الحعين ين  يصل األمير ياياد  الطماليي الحماي تحركي  اد

 العوي ر  وتعود العابوي نحوط ات هوي ثو  وحطراا، الباااء يات ا  شما  وتادمي ،1917 يام أوائل  م وتحركي

 ومموا دمطق، إلى لاطصطل متحركي حرب إلى تحطلي إذ العرييي الكطر  معار  م مه  تحطل نا ي العابي ياى

 دمطوق نحوط يالتاودم لوطرن  ومعتطوار   يصول األمير ياى اقترحطا العرييي الحركي قاد  أا إليه ا شار  ت در

 العكمانيوي، الدولوي ضود يارموي ثطر  اند   ياى سيط ع نحطها العريم ال يل يتادم ايتادوا ألنه  العابي، يعد

 تودخل متفوادين وتضوحياته ، ي هوطده  أنفعوه  حورروا قود العرب يكطا ويهطا العي ر ، تاك من خالصها  يت 

 العاسوووي مخ  ووا  مووع يت وواقض ألنووه ا قتووراح هووطا ضوود وقووف لووطرن  ولكوون يوودخطلها، األًل بيووي الاووطا 

 .نيالبري اني

 يوديطه  الكوطر  قواد  مون البكورو ونعوي  ناصور الطوريف يايواد  دمطوق إلوى يعكوي حعين الطريف وأرسل     

 من العديد إليها وانض  دريا إلى العرييي الاطا  ات هي الطقي وي ف  ، المطتر) العمل أس  ووضع لاكطر ،

 30 معواء و وم وال  وطب، دمطوق يوين المطاصوال  خ وطط ق ع ت  يايها العي ر  ويعد ، العرب المت طيين

 قيوام معا وا الحعوين يون  يصول األميور دخول 1918 تطورين من األول ويف ر العكمانيي الاطا  تراًلع يدأ أياطل

 ياوى سار  األول  رقتين ياى الاط  قعمي أذا الععكريي العمايا  استكمال ت  شهر ،وخالل العرييي الحكطمي

 الداخل نحط  ات هي الكانيي إما تطكر مااومي دوا وطرايا  ييرو  إلى وصيدا صطر من ايتداء العاحل ططل

  وم موطدرول هدنوي إيوالا قبول المعواميي مح وي هوم العرب وصاها م  اي واخر حا  وحما  يحمل  بدأ 

 5  ووم يان القهووا تبوودأ األولووى يموورحاتين، موور  العرييووي الكووطر  أا الاووطل ويمك  ووا. 1918 األول تطوورين 30

 يواحتالل تبودأ والكانيوي. الح واز ياوى العي ر  او األول كانطا 25  م الطًله ياحتالل وت تهم 1916 حريزاا

 .الطام يالد ياى والعي ر  دمطق نحط وا ت ا  1918 تمطز  م العابي

 العوي ر  مون العرييوي الاوطا  تمك وي وحيوث ، حعوين الطريف قياد  تحي الطام ويالد الح از أصبحي وهكطا

 .العكمانيي العي ر  من وتحريره  مدنه  مع   ياى
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 22  م ال ار مي اء  احتاي يعكريي حماي يري انيا أرساي إذ البري انم لالحتالل خضع  اد العراق أما        

  وم المطصل واحتاي. 1917 أذار 11  م واحتاتها يغداد إلى شما  الاطا  تاك وات هي 1914 الكانم تطرين

 .العكمانيي العي ر  من يد  البري انيي لاعي ر  العراق خضع ويطلك ،1918 الكانم تطرين 11

 .1915 الكووانم كووانطا 10  ووم العووطي  ق ووا  ياووى ه طمووا األلمانيووي العكمانيووي الاووطا   طوو ي مصوور أمووا       

 ويواد البري انيوي البحريوي مون يودي  ألفواج 50أل تعوداد  ي ويل ه وا) المطًلوطد  البري انيي الاطا  له  وتصد 

 البري وانيطا واسوتار يالفطول، أصوي  ه وطمه  إ  ،1915 شباط من الكالث لياي الا ا  ياى اله طم العكمانيطا

 ياوى ه وطمه  العكموانيطا ياود 1916 نيعاا و م يعكرو، ألفج 275أل تادر يعكريي ياط  الا ا  م  اي  م

. يالفطل ومصر المتطس  البحر ياى لاعي ر  محاو ته  ويا  له  تصدوا نيالبري اني أا إ  يمحاولتين الا ا 

 صودد  وم 1915 يوام ون حوطا العرييوي ال زير  شبي سطاحل البري انيي البطاخر حاصر  األحمر البحر و م

 . يدا لمي اء اليم يي العكمانيي اله ما 

 الحكطموي إموا ويخضوع ا خورى تاوط الطاحود  العكمانيوي الدولوي سوي ر  مون تخورج العرييوي المودا وأخد        

 العوراق  وم كموا المباشور  البري انيوي لاعوي ر  األخرى خضعي ما يي الطام، يالد او الح از  م سطاء العرييي

 . ومصر

 

 العربي الوطن تفتيت

 يري انيا سيما و  العكمانيي، الدولي أًلزاء ياى لاعي ر  يطر التاسع الارا وم ط األورييي الدول سعي         

 روييوويوا  الوودول حرصووي وقوود ،نووطا)آ الدولووي انتايووي التووم الضووعف حالووي ذلووك  ووم شوو عها وروسوويا، و رنعووا

 لضووماا سووعي التووم يري انيووا سوويما و  مصووالحه  ياووى حفاظووا الووراهن العكمانيووي الدولووي وضووع ياووى الحفوواظ

 يالودول ود وع ا سوتعماريي والمصوال  ألمال انعطا الحرب العكمانيي الدولي دخطل لكن ومطاصالتها، مصالحها

  عبوور  ا سوتعماريي، مطواريعها تحايوق إلووى  عواريي يالم  اوي وأهودا ها مصووالحها يون ياإل صواح األورييوي

 الطوام، يوالد ياوى يالعوي ر   رنعوا وطالبوي البعوفطر، ومضويق اسو  بطل ياوى يالعوي ر  رغبتهوا ين روسيا

 أًلول مون يري انيوا ويماي وأ ريايا الصغرى آسيا  م معتعمرا  ياى يالحصطل رغبتها ين إي اليا وأيا ي

 .الدول تاك يين والطئام المصاحم التفاه  من حالي الم ام  هط  وأهدا ها، مصالحها ياى الحفاظ

 العرييوي الدولوي تأسوي   وم التاريخيوي يحاوطقه  ا يتوراك أًلل من يحاريطا العرب كاا الطو الطقي  م       

 اخور، سويرا كانوي الطاقوع لكن هد ه ، تحايق إلى لاطصطل ومعايدته  يديمه  يري انيا ويدته  التم الم ططد 

  وم ت ورو كانوي العرييوي الدولوي إقاموي ماايول يوالكطر  لاايوام حعوين الطوريف تفاوض يري انيا كاني الطو  فم

 نفوطذه  وتاعوي  محودد، يريوم كيواا وإقاموي وتفتيتهوا العرييوي الم  اوي لتاعوي   رنعوا مع محادثا  نفعه الطقي

  ويين الفرنعيي، والمصال  مصالحها يين لاتط يق تععى كاني البري انيي  المعايم الحرب انتهاء يعد يالم  اي

 الدولووي يايووام يديمووه حعووين الطووريف  طيوود  حعووين، الطووريف  طيوود  حعووين، الطووريف ومصووال  مصووالحها

 تطقيوع يون أسوفر  1915 حزيوراا م وط وروسويا  رنعوا موع تمهيديوي مفاوضوا   م دخاي حين  م ، العرييي

 .ييكط -سايك  يـ ير ي اتفاقيي
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  بيكو سايكس اتفاقية

 األموه هوط  تفتيي ياى يماي ألنها العريم الططن تاريخ  م واألسطاء ا خ ر ييكط – سايك  اتفاقيي تعد      

 م مطيوي إلى التاريخ، امتداد ياى والدي يي والاغطيي البطريي والحضاريي التاريخيي ورواي ها يطط ها المطحد 

 الحضوواريي وصويرورتها ومعوتاباها تاريخهوا مت اهاوي ، الوبعض يعضوها يون المعوتااي الصوغير  الكيانوا  مون

 .التاريخيي

 المصوال  لدراسوي البري انيوي يالخارًليوي العوفير ، دويطنعون  قرر  يري انيي توأليف ل  وي وزاريوي يرئاسوي   

 ا هتمووام يضوورور   يووه وًلوواء تاريرهووا، الا  ووي وقوودمي. العكمانيووي الدولووي موون ا سوويطو ال ووزء  ووم البري انيووي

 البري انيووي لام  اووي الطووماليي الحوودود ورسووخي يالتاعووي  ا هتمووام موون أككوور مصوواحي  يهووا لهوو  التووم يالم وواطق

 حووا   ترايووم أا ياووى ورانوودوز، وزاخووط الووزورودير وتوودمر دمطووق ًل ووطب إلووى يكووا موون ايتووداء الماترحووي

 الخو  ًل وطب الم واطق وضوع المتضوم ي تطصويتها الا  وي وقودمي التاعوي ، ي ود المعوتابل  وم العابم الصرا 

 تكطا أا ي   تكطا أا ي    يها الحديديي لاعكي مطرو  أو وأا البري انيي، وال فطذ العي ر  تحي المطكطر

 ال هريوي المالحوي خوالل مون  يهوا البري انيوي المصوال  وتوأمين.  يهوا ال ف  حاطل استكمار وياإلمكاا يري انيي،

 العوراق كوطا الحبوطب وزرايوي الو ف  وحاوطل الت اريوي واألسوطاق الحديديوي والعكك وال رق الرو ومطاريع

 . يطتعنود رئيعها ياس  الا  ي وير ي لاحبطب، مخزنا

 ييرو   م العام ق صاها  رنعا انتديي حيث  رنعا، مع محادثاتها  م الا  ي تطصيا  يري انيا وايتمد       

 الطوريف موع البري انيوي ا تصوا   طبعوي ياوى لاطقطك ييكط ًلطرج ا دنى الطرق شيوا لمتايعي والم دوب

 األدنوى الطورق لطويوا البري وانم العوامم الم ودوب سوايك ، موار) يالعوير والتاوى يهوا، ياموي ي دما حعين

 ل ودا إلوى 1915 يوام نهايوي  وم ييكوط وصول. الم  اوي أوضوا  حطل لاتفاوض اس  بطل  م الععكرو الماحق

 أرثرنيكوطل، يرئاسوي المطوكاي البري انيوي الا  وي موع اًلتموايين ييكوط ياود إذ ال وانبين يوين مفاوضا  ودار 

 حوين  وم ،1915 الكوانم تطورين 23  وم األول اًلتمايهوا ياود وتو  البري انيي، الخارًليي لطزار  الدائ  الطكيل

 يوون الت ووازل ياووى يري انيووا يمطا اووي المفاوضووا  وانتهووي 1915 األول كووانطا 21  ووم الكووانم ا ًلتمووا  ياوود

 الم  اووي هووط  ايتبووار ياووى الفرنعوويطا وأصوور دمطووق، حموول، حمووا ، حاوو ، خوو  غوورب الطاقعووي األراضووم

 الفرنعوم ال فوطذ تحي إدارتها لاعرب ستم   وأنها  رنعيي، نفطذ م  اي سطريا وشرقم ماباي  رنعيي معتعمر 

 .نيالعكماني ين العرب  صل  م م ها رغبي

 الاضويي لمعال وي خ وي الورول قودم معوه التفواوض ولغورض الروسوم ال انو  مون البري وانم المطقوف أما     

 يون وييكوط يري انيوا يون سوايك  المبعطثين من كل إيفاد  ت  و رنعا، يري انيا قبل من ر ضي والتم العرييي

 – سوايك أل  يوـ ير وي والتوم ييو ه  اتفاقيوي لطضوع 1916 أذار  وم ي رسوبطرغ الروسويي العاصمي إلى  رنعا

 يبار  وهمج  ييكط – سايك أل   1916 آيار 9  م وروسيا  رنعا يين متبادلي مطكرا  ين يبار  وهمج  ييكط

 يكن ل  إذا ،1914 ايار 15  م ويري انيا و رنعا ، 1916 آيار 9  م وروسيا  رنعا يين متبادلي مطكرا  ين

  وم األرمي يوي يالط يوا  الحافواء ويودها اتفواقيته  إلوى انضومامها ولاواء ، العرييوي الم  اوي  وم م ام  لروسيا

 .  اع ين  م ا رثدوك  مصال  ين الد ا  و م اس  بطل  م حاها وأكدوا العراق وشمال العكمانيي الدولي

 مون دولوي كول  يهوا ايتر وي شواماي اتفاقيوي وضوع ىاوي ا تفاق ت .  الكالثي ا طراك يين معاوما  يعد و      

 الطواماي ا تفاقيوي هوط  مون ًلوزء ييكوط -سوايك  قيويافاتو يناآلخر لادولتين تخضع التم يالم اطق الكالم الدول

 .1916 نيعاا 26  م التصديق ت  التم
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 لطاألناضوو ًل ووطب موون يحصووي وج حاليوواا  لب وواا و سووطرياأل الطووام يووالد يمع وو   رنعووا احتف ووي ويمطًلبهووا       

 شوري  مون  تكطنوي يري انيا حصي أما ج األزرق يالاطا التاعي  خارطي ياى الم اطق هط  ولطنيأل والمطصل

 الخاويل يوين الطاقعوي الم  اوي وكول والبصور  يغوداد و يتوم يطمل و العراق يبر سطريا ًل طب اقصى من يمتد

 ولطنويأل الداخايوي الم  اوي مون صوغير ًلوزء مع ويكا حيفا مي ائم وتض  لفرنعا المخصصي والم  اي العريم

 الخارطوي ياوى لطنوي وقدأل خال دولم حك  تحي لتكطا يايي  اد  اع ين أما ج.ا حمر يالاطا الخارطي ياى

 روسويا ًلانو  إلوى انحواز  إذ ،وروسويا و رنعوا يري انيوا قبول مون  يهوا الم وامع لتزايود وذلوكج. الب وم يالاطا

 . لفاع ين التدويل  كاا له   رنعا واذي ي ، اع ين  م يم البها

  هوم ،الحوديث التواريخ  م ا ستعمار صطر من صطر  أيطع و صفاي اخ ر تعد ييكط ،سايك  اتفاقيي إا      

 ،ا نعواا حاطق و الديماراطيي تديم التم ا ستعماريي لادول وال طع والدهاء والمكر الخديعي ياى مكال خير

 هوط   وم والخ وطر  ،العريوم الطوع  وخيورا  وقودرا  لحاوطق نهوبه   وم سياسته  قب  ياى شاهد خير وهم

 يايوام العريوم الحاو  تحوطل إذ العريوم الوططن معوتابل  وم وخ يور  ميلموي آثوار مون تركتوه  يما يكمن ا تفاقيي

 الت زئوي  أصوبحي الدوليوي المصوال  وت اهبهوا ا سوتعماريي األطموا   رقتها مت اثر  كيانا  الى العرييي الدولي

 وال يول ألرضها واغتصايه   اع ين  م الصهيطنم الكياا زر  آثارها اخ ر من وكاا، األمي سمي والا ريي

 . الحديث التاريخ  م البطريي شهدتها ميدرا أيطع  م اي ائه وقتل وتطريد  شعبها حاطق من

  بودأ ، لالستعمار التطسعيي ا طما   م العرب ونبهي الاطمم الطعطر ايا ي نفعه الطقي  م أنها غير       

 صدر والطو المطيوم يافطر ويد يعد سيما و  ، ا ستعماريي لامخ  ا  والمطاًلهي والتحدو ا نبعام يطادر

 ياوى صو المغت كيانهوا يإنطواء الصوهيطنيي لاحركوي يري انيوا م حوي يمطًلبوه والوطو 1917 الكوانم تطورين  م

 وحرمطا العال  ياداا  م ي ااطا و العماء يفترشطا مه رين إلى  تحطلطا ،اي ائه  حعاب وياى  اع ين أرض

 الكانم تطرين  م الروسيي الكطر  زيماء قبل من إ  تكطف ول  العريي ا تفاقيي ويايي. ووط ه  اراضيه  من

 مطاقف من محير وذهطل حرج مطقف  م حعين والطريف العرييي حركته  قاد  و العرب وقع  يها و ،1917

 موع خال واته  لحول حعوين والطوريف العرييوي الحركوي قواد  يوطل وقودا ستعمارو  العياسي دهاق ي تصر ا  و

 الطو الصا  ميتمر  م قضيته  ل رح ش عه ما وهطا ،ويدته  كما الحرب انتهاء يعد ما الى يييوا ور الدول

  .1919 يام ياري   م انعاد

 

 الصلح مؤتمر و العرب

 حتوى 1918 الكوانم تطرين 11  م الحافاء و المانيا يين هدني ياد يعد ا ولى العالميي الحرب انتهي إا ما     

 وكواا ،1919 الكوانم كوانطا 18  وم ًلاعواته اول وياد، الصا  رمميت ياد حيث ياري  إلى  ارا ن تطًلهي

، العكمانيوي الدولي من ًلزءاا  تعد كطنها ايماله ًلدول ياى الم روحي الاضايا مادمي  م العرييي الم  اي مصير

 لحضوطر دييوي التوم الح واز لمماكوي لطالود  مموكال الحعوين يون  يصل األمير الميتمر هطا  م العرب مكل وقد

 ًلفواءا  لاوم 1918 الكوانم تطورين 26  وم يواري  إلى  يصل األمير وصطل م ط  يري انيا حايفي كطنها الميتمر

 يي موا ،الح واز مماكوي لتمكياوه رسوميي صفي ذا تعد  ل  الفرنعيي الحكطمي قبل من أُيام إذ ،الفرنعيي الحكطمي من

 يم وامع اصو دم اذ ،لوه المفاًلروي وكانوي، العرييوي والوبالد الح واز مماكي ممكل صفي يحمل  يصل األمير كاا

 الفاعو ي يي لاضويياك الم روحي ا ستعماريي ومطاريعهما أساليبهما و رنعا يري انيا سيما و  ،الكبرى الدول

 يالعاس لمحاور  ل دا الى يتطًله اا إ  م ه كاا  ما العرييي البالد ياى ا نتداب و  يها الصهيطنم وا ستي اا
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 اتفاوطا ويموا الحورب يعود موا العكمانيوي الغ وائ  تاعوي  ياوى واصوراره  الحورب يدهاق ي  طًلئ لك ه ،لبري انيين

 . الغرييي لام  اي يال عبي كحاياي ييكط -سايك   م يايه

 الحكطمووي توودخل يعوود يووالميتمر لامطوواركي 1919 الكووانم كووانطا 9  ووم يوواري  إلووى  يصوول األميوور يوواد      

 ،الكوانم كوانطا 29  م والكانيي ،الكانم كانطا 1 يتاريخ كاني األولى ،يمطكرتين تادم الميتمر و م، البري انيي

 مواهطامك ه ورو العوير مون المادموي والطيوطد الطحود  وأهميوي العرييوي يوالبالد تعريفا األولى المطكر  تضم ي

 شوكل ياوى العريوم المطرق ياستاالل يها   ال  الكانيي المطكر  أما ،يييواألور يالخبر  ا ستعاني ياى وتأكيد 

 حوق  وم" ولعون" كوميراألم الورئي  مبوادي ياوى ميكوداا  ،العرييوي الوبالد وحود  إلوى وصوط ا  كطنفدراليي وحد 

 هوط الحورب دخوطل مون الغورض  يوه أوضو  المويتمر  وم كاموي الاوى شوباط 6 و م ،مصيرها يتارير الطعطب

 . الادم م ط واحد  أُمي انه  إذ ،وحريته  العرب وحد  تحايق

 دوا يواري  إلوى وصوطله  م وط الطوام يوالد احتالل ياى الفرنعم اإلصرار و د  وايضاء  يصل واًله لاد     

 الفرنعوم اإلصورار هيلمطاًل  يصل األمير واقترح الكبرى الدول أمام أذار 13  م العرييي الم ال  إلى ال  ر

 ،الاادموي المطوكاي لحول مصيره  تحديد ازاء الطام أهام مطقف ياى ا طال  يضرور  الطام يالد احتالل ياى

 الاضووايا موون المطقووف لتحديوود يووالميتمر المطوواركي الط ووطد اًلتمعووي ،آذار 20  ووم و آخوور اسووبط  موورور ويعوود

 تحايوق ياى و رنعا يري انيا إصرار يعب  اتفاق إلى الطصطل يت  ول  ،العرييي الاضيي سيما و  ،الم روحي

 البري ووانم المطقووف موون ممتعضوواا  كوواا و" ولعوون" كووميراألم الوورئي  توودخل وه ووا العرييووي يالم  اووي أطمووايه 

 أسواطب ا ضول وأا ،المحكطموي الطوعطب مطا اي هط يه تاتزم الطو المتحد  الط يا  مبدأ اا وأيان ،والفرنعم

 الخبور  ذوو مون الغورض لهوطا ل  وي تطوكيل واقتورح ،الم  اوي  وم العوكاا مطاقوف ياى ا طال  هط لامعال ي

 . الطام يالد معتابل سيحدد الطو قرارها تصدر ث  ومن ميدانياا  وت اع الم  اي تزور ،والمهار 

 وتكوطاج  رنعوا ،يري انيوا ،كوايرأمأل الكالم الدول من ل  ي تطكيل الكبرى الدول اقترحي ذلك ياى وي اءا       

 ،صوطغار ج .د والاائود مكمواهطا ه ورو العوير يري انيوا  اختوار  ،الطوام يوالد إلوى وترسل يعضطين ممكاي

  رنعوا تبودِ  ولو  ،المتحود  لاط يوا  ممكاوين تطارل  والمعتر ك ق ه رو الدكتطر كميرا م الرئي  رش  يي ما

. يالا  وي مطواركتها يون التخاوم إلوى يري انيوا حودى مموا وهوطا يضطين ترش   ا  كيييراألم يالمبادر  اهتماماا 

 والتاوي الم  اوي زار  التوم كورين -ك وق يا  وي تعوميتهما  كواا كيينيوراألم العضوطين ياى الا  ي  اقتصر 

 إلوى تاريرها يتادي  1919 آب 28  م وانتهي 1919 حزيزاا 10  م ايمالها ايتدأ   الطام يالد  م ياألهالم

 ،سووطرياأل وحوود  ياووى تحووتفظ وأا، العووراق  سووطريا ياووى ا نتووداب  وورض ضوومن الووطو كووميراألم الوورئي 

 ا نتوداب ضد الطام يالد أي اء مطقف وأا،  يهما ماكياا  الحك  ايكط أا اقترحي و ،جالعراق وحد ألوج و اع ين

  ووم الصووهيطنيي الم ووامع موون وحووطر  ،كيووييراألم سوويما و  ،المعطنووي الووى يمياووطا وانهوو  ،الفرنعوويي والحمايووي

 ىيور لو  التاريور لكون ،اإلنعواا حاوطق مبادي مع يتعارض ما وهطا ،اليهطد غير من الماكيي يانتزايها  اع ين

 وأموانيه  العورب مطواير يون تحودثي التوم والتاوارير الطثوائق وأخ ور أهو  مون وهوط ،أيوطام ثالثوي لمد  ال طر

 الصوهيطنم ولاكيواا الطوام ويوالد العراق  م، و رنعا لبري انيا والتبعيي العي ر  ور ض ،وا ستاالل يالطحد 

  .  اع ين  م

 و  ،ومعتاباها العرييي الاضيي لصال  قرار أو نتي ي دوا من دمطق إلى  يصل ياد الميتمر انتهاء يعد        

 البري انيوي الم وامع مون كبيور  أمول خيبوي يحمول  عواد,  كوري  -ك وق يا  وي أُني وي التم الطام يالد قضيي سيما

 يالعمل العريم ا ستاالل حزب ايضاء واقترح لخيبي يتاك العرييي الحركي قاد  شعر وقد ،يالم  اي والفرنعيي

 وإلضوفاء ، يصول األميور يودي  الماترح وح م ،ا ستعماريي المخ  ا  هيلمطاًل وط م م ا  لتطكي ياى
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 ت   يه و ،ج  اع ين و لب اا و سطرياأل  الطام يالد يمطم  م انتخايا  إًلراء إلى ديي يايها الدستطريي الصفي

 لم اقطووي يوود  اًلتمايووا  الم اوو  وياوود، 1919 تمووطز 2 يتوواريخ دمطووق  ووم العووام العووطرو الموويتمر تطووكيل

 إللغواء والوديطى ،العورب اسوتاالليي ياوى أكود  يود  ياورارا  والخوروج ،العرييوي الم  اوي أوضوا  وتودارل

 اهوودا ها لطضووطح الطووام لووبالد الفرنعوويي المعطنووي ور ووض ،والطصووايي ا نتووداب ور ووض ييكووط -سووايك  اتفاقيووي

 وت اعووا  أمووانم يوون صووادق تعبيوور كانووي الموويتمر  اوورارا  ،الطووام يووالد احووتالل ياووى وإصوورارها العدوانيووي

 .المصيريي قضاياه  وأيرز العرب

  

  منه العربي الموقف و االنتداب نظام و ريمو سان مؤتمر

 ديوا ،يبواري  الصوا  مويتمر  وم لهوا الطصوطل يوت  لو  التوم الاضويي وحعو  العرييوي المطوكاي حل لغرض      

 ولعوح  ،لاب واا الفرنعوم يوا حتالل ألق ايه ل دا لزيار   يصل األمير ًلطرج لطيد البري انم الطزراء رئي 

 الخصوطل يهوطا كايم صوط الوطزراء رئوي  يرئاسوي الفرنعوم ال انو  موع والتفواوض ،م هوا البري انيي الاطا 

 إلوى التطصول يون 1919 الكوانم ينتطور  وم وأياون ،العرب ت ا  التزاماتها ين لاتحام يري انيي محاولي و م

 األياوى الحافواء ميتمر واًلتمع .يا نعحاب البري انيي الاطا  ويدأ ، لب اا حطل وكايم صط  يصل يين اتفاق

 و رنعوا يري انيا من كل الميتمر وحضر ،1920 نيعاا 26 إلى 18 من لافتر  اإلي اليي ريمط ساا مدي ي  م

 وت  العكمانيي الدولي مع صا  معاهد  ووضع ا نتداب قرار إيالا اهدا ه وكاا ،الياياا ين وممكاطا وإي اليا

 مب يتواا كانتا والتم ا نتداب ون ام ريمط ساا  تفاقيي الاانطنيي الصفي اي ي التم 1920 آب 10  م تطقيعها

  .البعي  التعديل من شمء مع ييكط -سايك  اتفاقيي ياى

 والعوراق يعطريا ا يتراك ياى سيفر معاهد  منج 94أل الماد  نصي العرييي يالم  اي األمر تعاق وقدر       

  من الرايعي لافار  والعراق سطريا تكطا اا ياى العامياا المتعاقداا ال ر اا يطا ق: ألأل يها وًلاء معتااي دو ا 

 يواااتت ياوى ميقتوا ايترا وا لهموا معتر وا معوتااين ياودينج األم  يصبي ميكاقأل من األول ال زء منج 22أل الماد 

 العوراق مون كول ياوى نيعواا 25 ا نتوداب  ورض تو  لوطلك وو اوا دولوي قبول مون ا دار   وم والمطوطر   العطا

 مونج 22أل لامواد  ت بياوا  ورض قود ا نتوداب وكواا  رنعوا قبول من سطريا ياىو .ججيري انيا قبل من و اع ين

 شووعطب ر اهيووي أاا أل  يهووا ًلوواء والتووم. 1919 نيعوواا 28  ووم يايهووا والمصووادق المتحوود  ا موو  يصووبي ميكوواق

 تتطلى أا تعت يع ال غرا م مطقعها الى است ادا المتادمي، الدول ريايي تعتازماا مطاردها وت ميي المعتعمرا 

 الدولوي هوط  تموارل أا ياوى المعويوليي هوط  تحمول لابوطل اسوتعدادا تبودو والتوم وًلوه اتو  ياى المعيوليي هط 

 يري انيوا حكوطمتم ياتفواق ا نتوداب م واطق تخ وي  وتو ج. األمو  يصوبي قبول مون م تديي دو  يصفتها ريايتها

 ممكاين حضطر دوا تمي العرب ياى  رضي، التم ا ًلراءا  هط  كل ،1920 األول كانطا 23  م و رنعا

 رسوت  مكول  يصل الماك لممكام يعم  ل  أذ و رنعا، يري انيا من يايه  حصاطا التم الطيطد من الرغ   ي ه 

 .الميتمر  م رسميا آرائه  يعرض ريمط ساا  م شاير ون ي  الععيد ونطرو حيدر

 ا نحوودار نحووط تت ووه العرييووي الفرنعوويي العالقووا  أخوود  حتووى لاعوورب الحاياووي واتضوواح الموويتمر ويانتهوواء      

 الاطا  قائدج غطروأل يال  رال حدا ما وهطا تتصايد والفرنعيي العرييي الاطا  يين المطاًلها  ويدأ  والعطء،

 لت فيوطها ايوام أريعوي مهاوي م حوه تموطز 14 سوطريا ماوك  يصول لاماك نهائيا انطار تطًليه إلى لب اا  م الفرنعيي

 : ياإلنطار ورد ما أه  أما. الم اسبي ا ًلراءا  الفرنعيي الحكطمي ستتخط وإ 
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 حاو ،: اآلتيوي العوطريي لامودا ا حوتالل يع م وهطا الفرنعيي، الاطا  إلى حا  رياق حديد سكي تعاي  .1

 . وحما  وحمل، ويعابك، ورياق،

 .ال يل ويدد وتخفيض الت  يد إلغاء .2

 . سطريا ياى الفرنعم لالنتداب المطروط غير الابطل .3

 . الفرنعيي العماي تداول .4

 .الفرنعين واًلهطا الطين العطريين معاقبي .5

 العوطريي، المودا ًلميع إلى وم ه دمطق إلى ا حتالل امتداد وهط كبير، هدك وراء  كاا ا نطار وهطا          

 أيرزها كاا يد  ومعار) مطاًلها  ودار  1920 تمطز 24  م الفرنعيي الاطا  تادمي ي دما حدم ما وهطا

 تكوا ي لعودم انتهوي والتوم يودم، العطرو الد ا  وزير الع مي يطسف قادها التم المعركي تاك ميعاطا، معركي

 رأسوه  ياوى العورب المودا عين مون كبيور يودد واستطوهاد لدمطوق الفرنعوين دخوطل إلوى والعتاد يالاط  ال ر ين

 وتكبود  ،1920 تموطز 28 دمطوق الفيصول الماوك وغوادر يدمطوق، العرييوي الحكطموي  عا ي الع مي، يطسف

  م ميتمر ياد إلى تطرشل البري انيي المعتعمرا  يطزير د ع ما وهطا كبير ، ويطريي ماديه خعائر يري انيا

 لودي  والتودايير ا ًلراءا   تخاذ العرييي الم  اي  م العاماين ينيالبري ان العاسي لمع   يالااهر  1921اذار

 إلوى العوراق يتعواي  ا قورار وم هوا مارراتوه ايوالا تو  اذار 12 و وم. العرييوي الم  اوي  م البري انيي العياسي

 إدار  تطوكيل مارراتوه مون وكواا ا نتوداب وإنهواء العوراق ياوى ماكوا ليكطا  يصل اختيار وت  يرييي، حكطمي

  أظهر الفرنعيي، الاطا  من  يصل األمير حكمها يتطلى أا ياى األردا، نهر شرق الكائ ي الم  اي  م يرييي

 ما وو ق العرييي، األماكن من العديد طال قد التفتيي معطل كاا وهكطا ا ردا، شرقم إمار  و د  ا تفاق هطا

 يعود و اعو ين األردا وشورق العوراق  أصوب  ييكوط، ك سواي واتفاقيي ي ع   ويما الغرب دهاليز  م رسمه ت 

 الم  اوي  وم ًلديود  مرحاوي يودأ  وهكوطا الفرنعويي، لاعي ر  الطام يالد خضعي حين  م البري انيي، العي ر 

 ا سووتعماريي العووي ر  و وورض العريووم الووططن يت زئووي 1918 األولووى العالميووي الحوورب انتهوواء يعوود العرييووي

 -1916 الح واز مماكويأل مون العياسويي الكيانوا  وقيوام  يوه، الحاكمي األن مي ياى والطصايي ا نتداب وإيالا

 الحعووين، يوون  يصوول األميوور يزياموويج 1920 المتحوود  العووطريي المماكوويأل  حعووين الطووريف يزياموويج 1925

 ا ميوور يرئاسوويج األردا شوورقأل إمووار  الحعووين يوون  يصوول الماووك يزياموويج 1958-1920 العراقيووي المماكوويأل

 .الحعين ين يبدهللا
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 رايعال الفصل
 . العرييي البالد  م ا ستعمار ين ا ستاالل حركا 
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 سويما و  العرييوي األق وار مون يودد اسوتاالل الكانيوي العالميوي الحرب انتهاء يعد العريم الططن شهد             

 التحودو مطاًلهوي  م ا ستعماريي الاطى وي ز الطط يي الحركا  وظهطر والاطمم الطط م الطيم انتطار يعد

 ا ستاالليي الحركا  تاك أيرز وس ت اول الكاا ييو ا قتصاديي  ا ًلتماييي المت ابا  ين  ضالا  ،األمي وإراد 

  . العريم الططن شهدها التم

 : ليبيا استقالل

  وم   رحوي ،الكانيي العالميي الحرب نهايي يعد الدوليي المحا ل  م الايبيي الاضيي ل رح محاو   ًلر        

 مويتمر و وم ،حزيوراا 22  وم  رانعيعوكط سواا مويتمر و وم ،1945 شباط11-4 لافتر  الم عاد يال ا ميتمر

 تاوك ياوى تطورك التوم هوم العوط يتم وا تحاد المتحد  والط يا  يري انيا وكاني ،1945 تمطز م  يطتعرام

 معوووألي وأحياوووي ،ليبيوووا وم هوووا اإلي اليوووي المعوووتعمرا  واقوووع م اقطوووي  وووم الطوووأا صووواحبي وهوووم المووويتمرا 

 ل ودا  وم الميتمر وانعاد،  رنعا إليه  أضيفي وقد ،األريع الدول خارًليي وزراء م ا  إلى تاك المعتعمرا 

 وم هووا الوودول تاووك يووين المعووتعمرا  حووطل واآلراء المصووال  اختافووي و يووه، 1945 يووام موون أياووطل شووهر  ووم

  وم ليبيوا إلوى التاصوم ل  ي ووصاي ،الحاائق لتاصم ل اا تطكيل وت  ،يايها الطصايي ووضع الايبيي الاضيي

 الفرنعويي اإلدار  ومطظفم ويرقي طرايا   م البري انيي اإلدار  مطظفم مطاقف إلى واستمعي 1948 آذار 6

 األحوزاب أا. 1948 تموطز أواخور  وم تاريرهوا وقودمي ،والموطاط ين الطط يوي األحوزاب موع والتاي  زاا  م

 اإلي الم سطاء ا ستعمار أشكال كل ير ضطا وه  ،العرييي لا امعي وا نضمام ا ستاالل ياى تيكد الطط يي

  .1948 أياطل 15  م المتحد  األم  إلى الايبيي الاضيي ر ع وت . الفرنعم أو البري انم أو

 الا  ووي وا تتحووي حطلهووا الكبوورى الوودول مطاقووف واختافووي 1949 نيعوواا  ووم الايبيووي الاضوويي م اقطووي توو         

 الا  ي واستمعي ، يها كبيراا  دوراا  يري انيا ولعبي 1949 أياطل30  م ًلاعاتها المتحد  لألم  التايعي العياسيي

 المرتوين يعود الخمعوين ال اعوي و وم. التام ا ستاالل مبدأ ياى أًلمعي والتم الايبيي الطط يي الحركا  آراء إلى

 يتعاق الطو الارار وم ها قراراتها أصدر  1949 الكانم تطرين 21  م الم عاد  المتحد  لألم  العامي لا معيي

 يوت  وأا ،سوياد  ذا  معوتااي دولوي سوتكطا و وزاا وطورايا  يرقوي تطومل والتم ليبيا أا: تضمن والطو ،يايبيا

 م ا  يعايد  ليبيا  م ي ها م دوياا  المتحد  األم  وتعيين ،1952 الكانم كانطا من األول أقصا  مطيد  م ذلك

   معتااي حكطمي وتأسي  ليبيا دستطر إيداد  م معه  يتعاوا، أيضاء يطر  من يتألف

 ،ليبيووا  ووم األوضووا  يتاصووى وأخووط 1950 الكووانم كووانطا 18  ووم ليبيووا إلووى المتحوود  األموو  م وودوب وصوول      

 وياكعوتاا ،ومصور ،وإي اليوا ،و رنعوا، المتحود  والط يوا  ،يري انيوا: اآلتيي العي الدول مع اتصا ا  وأًلرى

 وًلعاطهوا طورايا  إلى انتااي ث  ،ًل يف  م 1950 نيعاا 5  م هي ء واًلتمع ،الم ا  إلى م دوييها لتعيين

 تحضويريي ل  وي لتطوكيل الم او  موع يبحوث المتحود  األمو  م دوب أخط 1950 يام أواس  وم ط لام ا  ماراا 

 تأسوي  وأقور  1950تموطز17  م لها اًلتما  أول الا  ي ياد  ،دستطر ووضع الطط يي ال معيي ياد تتطلى

 دولووي قيووام ياووى نوول قووراراا  وأصوودر  إقاووي ، كوول موون يضووطاا ج 20أل ويطاقووع يضووطج 60أل موون وط يووي ًلمعيووي

 لايبيا دستطر وضع  م العمل ويدأ  1950 الكانم تطرين 25  م الطط يي ال معيي واًلتمعي، ليبيا  م اتحاديي

  .ادري  محمد يرقي أمير يرئاسي ماكم ن ام ذا  معتااي اتحاديي دولي لتأسي 

 مون األول تطورين27  وم الدسوتطر أياون ثو  ،1951 آذار29  وم ليبيا  م ميقتي حكطمي تطكيل ين وأيان     

، ليبيووا اسووتاالل1951 يووام األول كووانطا24 يووطم رسوومم احتفووال  ووم أدريوو  محموود محموود وأياوون، نفعووه العووام

 البرلمواا 1952 آذار25 وا توت  ،ال وطاب م او  أيضواء انتخايوا  1952 شوباط  وم أو شوهرين يعود وًلر 

  .العرييي الدول ًلامعي إلى انضمامها ليبيا أيا ي ث  ،الايبم
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  السودان استقالل

 تأييود إلوى ذهو  األول ،يات اهين 1945 الكانيي العالميي الحرب انتهاء يا  العطداا  م الطط يي الحركي       

 التواح موع متحود  حور  سوطدانيي حكطموي قيوام إلوى ديوا والوطو"  ا تحواديين"  يحوزب وتمكول مصور مع ا تحاد

 1952تموطز 23 ثوطر  يعود نطوأ والوطو"  الوطط م الحوزب" و العوطدانم الم تمع  م محدود وتأثير  المصرو

 مصور موع متحد  ديماراطيي سطدانيي حكطمي وإقامي ا ستعمار ًلالء أهدا ه ومن ،األزهرو اسماييل ورئيعه

 وح ووم ،العووطدانم يووال  طب وا هتمووام،  والكاا يووي وا ًلتماييووي ا قتصوواديي األوضووا  ت ووطير ياووى والعموول

"  األمووي حووزب"  أيرزهووا أحووزاب يعوود  وتمكوول الكووانم ا ت ووا  أمووا والطووباب والمووطظفين العمووال يوودي  الحووزب

 الحوزب" و مصور يون يمعوزل العوطداا استاالل إلى ويهدك ،لاعطدانيين العطداا شعار ر ع والطو العطدانم

  وم 1952تموطز 23 ثوطر  قيام وي د. األمي لحزب امتداد وهط يدرو إيراهي  يرئاسي"  ا شتراكم ال مهطرو

 وتور) األًل بيوي التودخال  يون يعيداا  يأنفعه  مصيره  تارير  م أي ائه يحق العطداا من مطقفها أيا ي مصر

  .مصر مع الطحد  شكل يابطل أو ،ا ستاالل يإيالا له الخيار حريي

 العووطدانيين يحووق ايترا هووا أيا ووي البري انيووي الحكطمووي إلووى مووطكر  المصووريي الكووطر  حكطمووي وأرسوواي       

 الووطاتم الحكوو  لممارسووي العووطدانيين وتأهيوول الك ائيووي اإلدار  تصووفيي ياووى العموول واقترحووي مصوويره  يتاريوور

 مون ميلفوي ل  وي م هوا يود  ل واا وتطوكيل ،لاعوطدانيين ا نتاوال  تور  اياا العطداا ياى العياد  يإيااء وشهد 

 تعيوين يهوا ي واط وثالكوي، ا نتخايوا  ياوى لإلشوراك وأخورى ،العوام الحواك  لمعوايد  لإلشوراك أيضاء خمعي

 تتوطلى تأسيعويي ًلمعيوي توأليف إلوى ديوي كموا ،العوطداا د وا  وقوط  والطورطي اإلداريي الدوائر  م العطدانيين

 قوانطا ووضوع دسوتطر إصودار ومهمتهوا.  التوام يا سوتاالل أو مصور موع يا رتبواط إموا العطداا مصير تارير

 ال معيووي انتخايووا   ووم الطوورو  قبوول والبري انيووي المصووريي الاووطا  ت عووح  أا ياووى ،البرلمانيووي لالنتخايووا 

  األقل. ياى يعام التأسيعيي

 2  م األحزاب وقباي واحد حزب  م العطدانيي ا تحاديي األحزاب تطحيد إلى المصريي الحكطمي وسعي      

 العاموي الهيروي وياود . ا تحوادو الوطط م الحوزب" ب يورك واحود يحوزب وانودم طا,  1952 الكوانم تطرين

 لم الوو  األدنووى الحوود المصووريي المووطكر  ايتبوور  ،1952 يووام الكووانم تطوورين أواخوور  ووم اًلتمايووا لاحووزب

 إصودار المطا اوي حالوي و وم. واحود  ًلماوي ر ضوها أو يايهوا المطا اوي إموا البري انيوي الحكطموي وياوي، العطداا

 2 لموطكر  مييوداا  العوطدانيي األحوزاب مطقوف كواا. الك ائم الحك  إنهاء ياى مطتر) يري انم مصرو تصري 

 10  وم العوطدانيي األحزاب مع"  الخرططم" اتفاق لعاد المصريي الحكطمي يادر  لطلك ،1952 الكانم تطرين

 يبور  موا وهوط المصوريي الحكطموي مطقوف مون ارتياحوه العطدانم العام الرأو أيدى وقد ،1953 الكانم كانطا

 البري انيووي الصووحا ي وأيوود  ا تفوواق إ طووال حاولووي  اوود,  البري ووانم المطقووف أمووا ،العووطدانيي الصووحا ي ي ووه

  . الارار ياى تحف اتها

 المصوير تاريور وحوق ،الوطاتم الحكو  مطورو  إيداد إلى المصريي يالحكطمي د ع العطدانم ا رتياح هطا        

 وطاو  موطاد  يعوض ياوى  وايترض، 1953 الكوانم كوانطا 29  وم البري وانم المفواوض إلوى المطرو  وسا 

 كوانطا 30  وم العوطدانيي األحوزاب ياوى يعرضوه المصوريي الحكطمي  بادر  ،حكطمته يرأو لالستر ال مهاي

  . يالمطرو  ترحيبهما األمي وحزب ا تحادو الطط م الحزب أيان الكانم

 ويعود ،الوطاتم الحكو  حوطل مباحكوا   وم 1953 شوباط 11  وم والبري انيي المصريي الحكطمتاا ودخاي       

   يوأا ا نتاوال  تور  تحديد ت  و يه، العطداا مصير وتارير الطاتم الحك  يطأا اتفاق إلى ال ر اا تطصل يطم
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 يبور المصوير تاريور يمايوي وتموي ،العطداا وحد  واحترام، الطاتم الحك  العطداا لم   ،س طا  ثالم تتعدى

  .المصريي لاحكطمي سياسياا  وانتصاراا  العطدانيي الطط يي لاحركي ن احاا  يد   ا تفاقيي. مراحل

 لاتحضووير ثانيووي ول  ووي ،العوام الحوواك  لمعووايد  خماسوويي ل  وي م هووا ا تفوواق ي ووطد لت فيوط ل وواا تطووكيل  وت        

 1953 األول وكوانطا الكوانم تطورين شوهرو  م ًلر  التم ا نتخايا  وأسفر ، يايه وا شراك لالنتخايا 

 ،ماعودج 22أل ياى حصل األمي وحزب ،ج51أل ياى ماعدج 98أل م مط  من حصل إذ الطط م الحزب  طز ين

 الوطط م الحوزب حصول الطيطخ م ا  و م ،معتااي وقطى أخرى أحزاب ياىج 24أل البالغي المتبايي ووزيي

 كوانطا 9  وم وزار  يتوأليف قام. ا تحادو لطط م الحزب ويفطزج 30أل م مط  من ماعدج 22أل ياى ا تحادو

 1953 شوباط 12 اتفاقيوي يت فيوط المهوام اسوتالمها م وط شريي والتم ،األزهرو إسماييل يرئاسي 1954 الكانم

 إلوى مطكر  رئيعها وأرسل 1955 آب يدايي  م مهامها الا  ي وأكماي الغرض لهطا ل  ي وشكاي ،يعطدني  بدأ

 آب 16  وم قوراراا  البرلمواا وأصودر، الطظوائف سوطدني يإن واز يعامهوا العطدانيي والحكطمي العطدانم البرلماا

  وم وشوريتا، ويري انيوا مصور مون كول إلوى الاورار وناول المصوير تارير يمايي  م الطرو   يه أيان 1955

  .1955 الكانم تطرين  م ا نعحاب واكتمل العطداا من قطاتهما سح 

 الووطط م الحووزب وا ووق ا نطووااق يعوود األزهوورو اسووماييل حكطمووي ضوود يا تعووا  المعارضووي وأخووط        

  اوودمي ،هي وو الكاووي ح وو  مطوورو  البرلموواا ياووى المعارضووي الاووطى واقترحوويج الحوواك  الحووزبأل ا تحووادو

 المييود الطعبم الطار  ضغ  تحي ا ستاالي تادي  من أيام أريعي يعد ًلديد من ياد  لك ها ،استاالتها الحكطمي

 البرلموواا وناشوود  ،ضوورياي يأغابيووي ًلديوود  حكطمووي  تطووكاي ،ا تحووادو الووطط م ولاحووزب األزهوورو لحكطمووي

 ياضووم 1955 األول كووانطا 19  ووم قووراراا  وأصوودر,  ل ابهووا البرلموواا واسووت اب العووطداا اسووتاالل يووإيالا

 كوانطا مون األول صوبيحي و وم ،األول كوانطا 22  وم الاورار ياوى الطيطخ م ا  وصادق دااعطال ياستاالل

 إيوطاناا  ضوخ  ًلمواهيرو احتفوال وسو  والمصورو البري وانم العاموين وأنزل العطدانم العا  ر ع 1956 الكانم

  .العطداا استاالل يإيالا

 

 المغرب استقالل

 وال ابوي المكافوين صوفطك  وم العوريع يا نتطوار ا سوتاالل حوزب أخط الكانيي العالميي الحرب انتهاء يعد       

. مباشر يطكل الفرنعيي الحكطمي ياى قضيته  لعرض ياري  إلى الط طد يإرسال ويدأ المغرييي يالاضيي واهت 

 كدمطوق العرييوي األق وار و وم ط  ي  م المغرب داخل إيالميي مكات   ت  ياضيته  والتعريف أ كار  ول طر

 واسوتغل ،البيضواء الدار  م لاطباب ًلديد  م  مي يتأسي  ويدأ ،ول دا كباري  يييواألور والعطاص  والااهر 

 إلووى الووطط م الحووزب سووعى كمووا ،الطووباب صووفطك يووين الووطط م الووطيم ل طوور الرياضوويي واألنديووي ال معيووا 

 ال امعوي  نطوغالا الودي  يهوطا يح وطا لو  لكو ه  ،العرييوي ال امعوي إلوى وتطًلهوطا العريوم الدي  ياى الحصطل

  .الفاع ي يي يالاضيي العرييي

 قوواد  ايتااووي كمووا ،قادتووه ايتاووال إلووى الفرنعوويي العووا ا  يماووي ا سووتاالل حووزب نطوواط تصووايد وإزاء        

 األسوالي  يهوط  الفرنعويي الحكطموي تكتفوم ولو . المعوتاال   وم لمغورب يأي واء وزًلي ،المغريم ال اايم ا تحاد

 ،العورك يون الت وازل الخوام  محمود الماوك مون ي او  يوأا ًليوطم العوام الماوي  إلوى أوامر أصدر  يل الامعيي

 إلووى ثوو  كطرسوويكا ًلزيوور  إلووى ًلووطاا  يتعووفير  وقووام 1953 آب  ووم خاعووه الماووي   ووأيان ،الت ووازل الماووك ور ووض
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 الطط م ا تحاد م ها ًلديد  وم  ما  أحزاب   هر  المغرب أي اء غض  ونفيه الماك يزل وأثار. مدغطار

  .لاطغل المغريم العام وا تحاد ،الطعبيي لااطا 

 مون المغورب  وم وسياسوتها نه هوا تغييور إلوى المااوموي وتصوايد الطط م المد هطا إزاء  رنعا اض ر        

 تطكيل إلى وانتهي ا ستاالل حزب قاد  مع ا ستاالل قاد  مع المفاوضا  ياب  أطااي ،1955 يام م تصف

  وم محمود الماوك موع مفاوضوا   وم ودخاي ،الخام  محمد الماك يمطا اي يح ى العرك ياى وصايي م ا 

 تضومن وقود، 1955 يوام الكانم تطرين 6  م" لكط ساا"  تصري  يإصدار انتهي 1955 يام أواخر الخام 

  :اآلتيي ال ااط

  .المغرب ادار   م الكاماي العا ي الطصايي م ا  م   -1

 . وا ًلتماييي العياسيي ا ت اها  كل تض  المغرب  م حكطمي تطكيل -2

 . المغرب استاالل استكمال يهدك  رنعا مع المفاوضا  استر اك -3

 . المغرب  م دستطرو ماكم ن ام إقامي -4

 ياوى نول 1956 آذار 2  م اتفاق ين المباحكا  ،1957 يام الكانم تطرين 14  م يالد  إلى الماك ياد      

 .ا ستاالل المغرب م  

  تونس استقالل

 ل  وي إلوى انتموى ه وا) وًلوطد  وخوالل مصور إلوى يطرقيبوه الحبيو  مغوادر  إلوى العايق الفصل  م أشرنا      

 يا تصووال حركووي أو حووزب أو شووخل ألو م عووي التووم العامووي األمانووي  ووم ويموول ،العريووم المغوورب تحريوور

 الععووكرو يووالماحق اتصووال ياووى كوواا يطرقيبووي الحبيوو  أا يامووي وي وودما ،م فوورد يطووكل الفرنعوويي يالعووا ا 

  وم توطن  إلوى يطرقيبي الحبي  يعطد  الفرنعيي الحكطمي وسمحي.  الا  ي من يفصاه قامي ،يالااهر  الفرنعم

 . التطنعيي الطط يي والحركي ال ديد الدستطرو الحزب قياد  وتطلى 1949 أياطل

 يون  يوه أيريوي 1950 حزيوراا  وم تصريحاا   أصدر ,  التطنعيي الاضيي لحل الفرنعيي الحكطمي يادر     

 ادار  لتتوطلى شوفيق محمود يرئاسوي ًلديود  تطنعويي حكطموي تطوكيل وتاورر ،ذاتيواا  اسوتاال ا  توطن  مو    وم نيتها

 حودا مموا ،الطط يوي والحركوي التطنعويي العماليوي يال باوي متمكالا  الطعبم الضغ  واستمر.  رنعا مع المفاوضا 

 الت فيطيووي العووا ي شخصوويي  يهووا أيوورز  ،1951 شووباط 8  ووم ًلديوود  إصووالحيي مراسووي  إصوودار الووى يفرنعووا

 الوطزراء م او  رئاسوي إليوه وانتااوي توطن   وم العامي لإلدار  رئيعاا  التطنعم األكبر الطزير  أصب  التطنعيي

 كطنهوا مون الورغ  ياوى اإلصوالحا  يهوط  يطرقيبوه رحو  وقد ،رئاسته يتطلى العام الفرنعم الماي  كاا أا يعد

  .الماباي المراحل  م يه يعتعاا لكم معت ا  هط ما كل يأخط مبدئه مع تماشياا  الم اطب المعتطى دوا

 أصور  والتم التطنعيي لاحكطمي المتاي  خاق  حاولي الفرنعيي لاحكطمي يرق ل  ال ديد الطضع أا إ         

 الكوانم كوانطا  وم لوه استك ائم ميتمر ياد الدستطرو الحزب قرر األوضا  ولتفاق  ،سيادتها ياى الحفاظ ياى

 إحالوي امكانيوي ويحوث ،لمطاًلهتهوا الالزموي الاورارا  واتخواذ الداخايوي العواحي ياى المعت دا  لدراسي 1952

 مون ال ديود الدسوتطرو الحوزب الفرنعوم العام الماي  وم ع ،يالمغرب إسط  المتحد  األم  ياى التطنعيي الاضيي

 نطواطه الحوزب وواصول ،يالعو ن وزًلهو ج 150أل  ايتال الطط يي الحركي ضد الع ف واستخدم ،ميتمر  ياد
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 ال  ر وإياد  تطن  واستاالل الحمايي إلى الديط  أهمها يتطصيا  وخرج مطيد   م ا ستك ائم ميتمر  وياد

  . الفرنعيي التطنعيي يالعالقا 

 ال ديوود الدسووتطرو الحووزب قوواد  وأيوورز يطرقيبووي الفرنعوويي العووا ا  ايتااووي الحووزب ماووررا  ياووى وكوورد    

 ثوطر  إلوى وت وطر  الفرنعويين قبول مون العر يوي األحكوام وإيوالا يالامع وًلطيهي الطط يي الحركي  انتفضي

 لألموو  العوام األمووين ناشود  اوود ،ودولوم يريووم واهتموام يتأييود الكووطر  وح يوي تووطن  أنحواء إلووى امتود  شوعبيي

 مطاقوف مون اسوتياء  نهورو وأياون، تطن   م العريم الطع  يحاطق ا يتراك إلى الفرنعيي الحكطمي المتحد 

 الحكطمووي قوورر  ،الكووطر  واسووتمرار الطووعبم الوور ض تصووايد وإزاء التطنعوويي الاضوويي إزاء الكبوورى الوودول

 اإلقاموي رهون ال ديود الدسوتطرو الحوزب قواد  ووضوع ،الععوكريي العوا ا  إلى المدنيي اإلدار  إس اد الفرنعيي

  .دوره   م اإلًلباريي

 الحكطموي رئوي  وصول 1954 تموطز 31  فم ،سياستها تغيير إلى  رنعا اض ر  الكطر  اشتداد وإزاء        

 التطنعويي الفرنعويي المفاوضوا  ويدأ  ،الداخام تطن  استاالل وأيان قرطاج إلى  ران  دري  من الفرنعيي

 حواد اناعوام إلى أد ، ال ر ين يين اتفاقيي تطقيع ت  حيث، 1955 حزيراا 3 ولغايي 1954 أياطل 4 من لافتر 

 سوطى توطن  تعو  لو  ألنهوا يطسوف صوال  العوام أمي وه ر ضوها إذ ال ديود الدسوتطرو الحزب صفطك داخل  م

 صوفطك يوين وا ناعوام المطاًلهوي  حودثي الطاقعيوي سياسوته ضومن يطرقيبوي الحبيو  وأيودها الوداخام ا ستاالل

 ،مماثول يوإًلراء يطرقيبوي ياوى صوال  وردا  الحوزب من يطسف ين صال  يفصل يطرقيبي قرار إلى أد  الحزب

 و وم المفاوضوا  استر اك الفرنعيي الحكطمي من يطرقيبي وطال  ،نفعه ياى ال ديد الدستطرو الحزب  اناع 

  .تاماا  استاال ا  تطن  واستاالل 1881 أيار 12 معاهد  إلغاء الفرنعيي الحكطمي أيا ي 1956 آذار 20

 

  موريتانيا استقالل

  رنعوا يإصودار 1946 أذي وي ا سوتاالل م الو  يتحايوق الفرنعويي لاحكطموي المطريتانم الطع  م البي       

 ،العووكاا موون أيضوواؤها بانتخوواي محوودود  صووالحيا  ذا  نياييووي م ووال  يتأسووي  يمطًلبووه أتاحووي دسووتطراا 

 والكانيوي ، يهوا الفرنعويين يوالمايمين خاصوي,  األولوى الاوائمتين أسوال ياوى نياييوي انتخايوا  مطريتانيا وشهد 

 . المطريتانيين لاعكاا

 حوزبأل م هوا يود  أحوزاب يتأسوي  وذلوك مطريتانيوا  وم الفتور  هوط   وم حراكواا  شوهد قود العياسم  ال طاط      

 رل موون الطط يووي الاووطى وتمك ووي ،ا سووتاالل هوود ه  وكووااج الطووباب م  مووا  حووزبأل وج الووطط م ا تحوواد

 يوين ا ناعوام دب موا سورياا والوطوج المطريتوانم الط واق حوزبأل يتطوكيل 1948 يام ًلهدها وتطحيد صفط ها

 ا تحووادأل وحوزبج  المطريتووانم التفواه  حووزبأل   هموا سياسوويين كيوانين لوودي ا   هور ،الطط يووي الحركوي صوفطك

 م  مويأل مكول أخورى وقوطى أحوزاب المطريتانيوي العواحي شوهد  الخمعوي ا  مرحاوي و م. المطريتانم التادمم

 إلى يديط وكااج المطريتاا الطباب حزبأل و ،تحرر  يعد لامغرب ا نضمام إلى وتديطاج  المطريتانم الطباب

 تيكود والتومج المطريتوانم الطوبيبي ًلمعيويأل و مطريتانيوا وت طير العرييي والكاا ي الاغي ونطر مطريتانيا استاالل

 المطريتانيوي الحيوا  واقوع تعكو  واألحوزاب الحركوا  وهوط  المطريتانم الطع  ووحد  ا ستعمار مااومي ياى

  . ا ستاالل إلى تديط وأخرى لامغرب لالنضمام ديطا  ه ا) كاني حيث

 لممكاوم 1958 األول كوانطا 10  وم انعاود المطريتانيوي الطط يوي الحركوي واًلهي التم التحديا  وإزاء          

  ومج المطريتوانم التفواه أل  وج المطريتوانم التاودمم ا تحوادأل  دمول  يوه وتاورر ،العياسويي والم  ما  األحزاب
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 1958 آذار 17  م المطريتانيي الطط يي ال معيي ا تتاح وت . جالمطريتانم الت مع حزبأل ب يرك واحد حزب

  . نطاكططط إلى لطي  ساا من 1958 حزيراا 31 و م ،يالع غال لطي  ساا  م

 لامعووتعمرا  أي ووى دسووتطراا   رنعووا أصوودر  1958 يووام  رنعووا  ووم العووا ي الووديغطليين تعووا  وي وود       

 الدسووتطر ياووى ا سووتفتاء ًلوورى 1958 أياووطل و ووم,  ر ضووه أو الدسووتطر قبووطل يووين ا ختيووار حريووي الفرنعوويي

 الحواك  م صو  وألغوم الوداخام ا سوتاالل ذا  مطريتانيوا ًلمهطريوي  تأسعوي,  لصالحه المطريتانيين وصط 

 ياوى يالحصوطل ونضوالها نطواطها الطط يوي الحركوي وواصواي,  مطريتانيي حكطمي تطكيل وت ,  العام الفرنعم

 ا نتفاضوي  م حدم ما وهطا,  الفرنعيي والاعريي الامعيي األسالي  ومطاًلهي الاطمم ت امم يعد التام ا ستاالل

 مووع يالتضووامن المطريتووانم ا حتفووال اثوور 1960 األول تطوورين  ووم نطاكطووطط العاصوومي شووهدتها التووم الطاسووعي

 م ال  وزاد ,  مطريتانيا  م الطط يي الحركي ًلطو  إخماد  م الفرنعيي العياسيي أخفاي لاد ال زائريي الكطر 

 28  ووم الم الوو  لتاووك اإلذيوواا إلووى الفرنعوويي الحكطمووي  اضوو ر  يا سووتاالل مطريتانيووا  ووم العريووم الطووع 

  . اإلسالميي المطريتانيي ال مهطريي وقيام مطريتانيا استاالل ين 1960 الكانم تطرين

 

  األردن استقالل

 قائموي األوسو  الطورق  م ًلديد  يصيم ستتعامل يأنها الكانيي العالميي الحرب انتهاء يا  يري انيا أيا ي      

 التوم لاخودما  ون وراا "  المطوتر) التعواوا"  قايود  ياوى قائموي الدول لتاك اقتصاديي ت مطيي أس  تط ير ياى

 البري انيوي المكا وأ   كانوي ،يري انيوا تصورك تحوي الوبالد إمكانيوا  كا وي وضوع  م األردنيي الحكطمي قدمتها

 الموواد  تعووديل ياووى ونوول 1941 تمووطز 19  ووم يموواا  ووم ياوود اتفوواق يمطًلوو  المعاهوود  أحكووام يعووض تعووديل

 شورق  وم معواحي قوطا  أيوي إنطاء ياى المعباي البري انيي الحكطمي مطا اي ألغيي يحيث المعاهد  من العاشر 

 المعتمود إلوى موطكر  األردنيوي الحكطمي قدمي 1942 الكانم كانطا 6 و م ،مراقبتها أو يها ا حتفاظ أو األردا

 موا أكود شخصوم يكتواب يبودهللا األميور وأتبعها التام ا ستاالل األردا شرق يم   الم البي تضم ي البري انم

 الكانم تطرين 4  م مباشر  البري انيي الحكطمي إلى أخرى يمطكر   بعث الحكطمي ياود  ث  المطكر   م ورد

  : اآلتيي الم ال  تضم ي

  . تاماا  استاال ا  األردا شرق استاالل -1

 . الكبرى  سطريا من أًلزاء مع اتحادها أو وحدتها  -2

  . الطأا ذا  العرييي الدول تارر كما ،العريم ا تحاد أو العرييي الطحد   م ا شترا) -3

 وإيوورام الووبالد ياسووتاالل ويووداا  تضووم ي 1944 حزيووراا 16  ووم المووطكر  ياووى البري انيووي الحكطمووي وأًلايووي

  . معها تحالف معاهد 

 ،مفاوضوا  إلًلوراء ل ودا إلى هاش  ايراهي  الطزراء ورئي  يبدهللا األمير تطًله 1946 شباط 20 و م       

 آذار 22  وم واختتمي ًلطنز كرشم الطزار  ووكيل ييفن البري انم الخارًليي وزير مع المفاوضا  وأًلريي

 يعود الباودين يوين العياسيي العالقا  معتابل حدد  والتم،البري انيي – األردنيي التحالف معاهد  يتطقيع 1946

 20  ووم المطقعووي البري انيووي األردنيووي المعاهوود  وإلغوواء األردا شوورق ياووى البري ووانم ا نتووداب يإلغوواء الحوورب

 يري انيوا وايتر وي ،1941 تموطز 9 و 1934 حزيوراا 2   وم الموطقعين اإلضا يين وا تفاقيين 1928 شباط

 ياوى أكود  أنهوا إ  ،دياطماسويي يالقا  معها وأقامي ،يايها ماكاا  يبدهللا وياألمير معتااي دولي األردا يطرق
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 يون  ضوالا  ،المطوتركي مصوالحها ياوى تيثر قد التم الخارًليي العياسيي الطيوا ًلميع  م البادين يين التطاور

 يري انيوا إي اء ين  ضالا  ،المطتركي مصالحها ياى تيثر قد التم يالبالد يالبااء ل فعها الحق يري انيا إي اء

  . ا قتصاديي ا متيازا  ين  ضالا  ،الحيطيي ومرا اتها مطاصالتها واستخدام يالبالد يالبااء ل فعها الحق

 واتخووط األردنوم التطووريعم الم او  اًلتمووع 1946 أيوار 25  فووم ، ًلديود  سياسوويي تغييورا  المعاهوود  وأحودثي

  : اآلتيي الارارا 

  . نيايم وراثم ماكم حك  ذا  تاماا  استاال ا  معتااي حكطمي األردا إيالا -1

 .جالهاشميي األردنيي المماكي ماكأل ياا  دستطرياا  ماكاا  ليكطا يبدهللا لألمير البيعي -2

  . األوليين الارارين ضطء ياىج الدستطرأل األساسم الاانطا تعديل اقرار -3

 تطورين 26  وم ال ديود األردنوم الدستطر وأقر ، اليطم ي ف  األردا ياى ماكاا  يبدهللا األمير تتطيل ت  وقد      

  . ال ديد  العياسيي والحالي يتالءم ويما 1946 الكانم

 

  السعودية العربية المملكة استقالل

 ن ود وسوا اا الح واز ياوى ماكواا  1926 الكوانم كوانطا 8  وم سوعطد آل يبودالعزيز يالعوا اا الم ادا  يعد      

 واحود  هوم يحودودها المماكوي أا ياوى نول لاوبالد دسوتطراا  الماوك أصدر 1926 آب 29  م ويعدها وماحااتها

 وه وا) ،وزار  سوي مون تودار والحكطموي مكي وياصمتها اسالميي دستطريي مماكي وأنها لات زئي قاياي وغير

 ،الماوك يعيو ه  آخورين أشوخال وستي ومعتطاريه الماك نائ  من يتكطا الكبير الم ا  ياس  لاططرى م ا 

 العرييوي المماكوي ال ديود يا سو  المماكي أقالي  تطحيد  يه أيان مرسطماا  سعطد اين أصدر 1932 أياطل 18 و م

 موون معي ووي م  اووي يحكوو  أميوور كوول واًلبووا  يمطًلبووه وحوودد األمووراء ن ووام صوودر 1939 يووام و ووم ،العووعطديي

 أميور م هوا كول يون أقوالي  وثالثوي ،حواك  أميور م هوا لكول م اطق أريع ياى يمطًلبه الععطديي وقعمي ،المماكي

 يون معيولين األمراء ويكطا اإلقاي  م ها يتألف التم ال طاحم يمكايي هم التم الصغير  اإلمارا  ياى يطرك

  . الداخايي وزار  أما إدارتها

 حودد ، ًلديود يمرسوطم 1958 يام يدل ث  ، الطزراء م ا  يتأليف ماكم مرسطم صدر 1953 يام و م       

 ممارسووته ويوودم مهامووه تحديوود أوأل الت فيطيووي العووا ي صووالحيا  موون ًلووزء يت فيووط الووطزراء م اوو  صووالحيا 

 العاموي العياسوي تطًليه  م واسعي صالحيا ج العهد ولمأل الطزراء رئي  م   حينج الدولي سياسي رس  لعا ي

 . اإلداريي الاضايا من العديد  م والحع  لامماكي

 

 البحرين استقالل

 أًل بيوي قوطى لمحاو   نتي ي يطر التاسع الارا من األول ال صف م ط كبير  تحديا  البحرين واًلهي        

 لام اموي ياودو م او  أول يإنطاء 1919 يام إلى الحكطميي اإلدار  إنطاء يدايي وترًله ،يايها لاعي ر  ومحايي

 1926 يوام أنطوأ حيوث ،ج يا ريوفأل  معتطوارها خوالل مون يري انيا وأشر ي ،التعيين أسال وياى العاصمي

 البحورين شوهد  رحياوه ويعود، 1956 يوام حتى البحرين شيوا ياى أشرك والطو لاحكطمي معتطاريي دائر 
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 ،الحكوطميين والمعويولين الودوائر مودراء مون مكوطا 1956 معين إدارو م ا  أنطمء  اد التغييرا  من يدد

 البري انيوي الحمايوي وتمكاوي ،الدولوي يعوكرتير رئيعها ويرك العكرتاريي يدوائر المعتطاريي دائر  واستبدلي

 الحمايوي وأقعود  ،الععوكريي والاطايود البري وانم والمعتطوار البري وانم الماوي  هو  ثوالم ويع اصر يالبحرين

  . 1971 يام حتى

 14  وم البحورين استاالل وأيان، اإلدارو الم ا  محل ليحل الدولي م ا  أنطمء 1971 يام يدايي و م     

 وصودر ،الوطزراء م او  إلوى الدولوي م ا  وغير ،البحرين أمير إلى البحرين حاك  لا  واستبدل 1971 أب

 22 انتخوواب توو  1972 يووام موون األول كووانطا و ووم، الدسووتطر إليووداد تأسيعووم م اوو  يإنطوواء أميوورو مرسووطم

 يطوور الحووادو الاوورا يدايووي ومووع ،البحوورين دسووتطر أٌقوور 1973 مووارل 26 و ووم ،التأسيعووم لام اوو  يضووط

  . البحرين يماك حاكمها ولا  مماكي أصبحي

 وا تفاقيوا  المعاهودا  يإنهواء تمكاوي األولوى ،ا سوتاالل لتأكيد خ طا  ثالم اتخط  قد البحرين وكاني      

 الداخايوي شويونها وتصوريف أراضويها ياوى البحورين سوياد  تأكيود والكانيوي، يري انيوا موع والععكريي العياسيي

 والكانيووي ،واإلدارو العياسووم يووالت  ي  الخاصووي  ح  ووا كمووا,  أصوودرتها التووم المراسووي  خووالل موون والخارًليووي

  . المتحد  األم  وهيري العرييي الدول ًلامعي إلى 1971 أياطل  م ا نضمام

 

  الصومال استقالل

 و وم ،ألثيطييوا 1948 أياوطل  وم أوغوادين م  اوي ياوى اإلداريوي ا شراك معيوليي ين يري انيا ت ازلي      

 يطوور مضووم يعوود سووياد  ذا  معووتااي الصووطمال ًلعوول  الرايعووي دورتهووا  ووم المتحوود  األموو  قوورر  1949 يووام

 يون معويولي إي اليوا أصوبحي 1950 شوباط و وم ،الفتور  هط  خالل الم  اي إدار  إي اليا تتطلى وأا ،س طا 

 كاغوي العرييوي مون يود ا  اإلي اليي الاغي  فرضي ،المحدود  ا نتداب  تر  ت تهم ريكما اإلي الم الصطمال إدار 

  رويوه وأغااوي ،الصوطمالم الطوباب وحود  قواد  واضو هد  ،خماسويي ن موي هتتطسو  يامواا  ور عوي ،رسميي

 إلوى اضو ر  ،المتحود  األمو  تودخل وإزاء ،1955 يوام حودثي التوم الطعبيي ا نتفاضي ت ا  الع ف ومارسي

 والععوكريي اإلداريوي الم اصو  وأسو د  ، يام اإلي الم الصطمال  م تطريعيي وًلمعيي محايي حكطمي تأسي 

  ووم األقووالي  ًلميووع وكوواا ًلميووع وكوواا إ  1956 يووام يووأ  لوو  يحيووث، لهووا المووطالين الصووطماليين يعووض إلووى

 حكطمووي وتأسعووي، تطووريعيي ًلمعيووي أول انتخوواب 1956 يووام وًلوور  ،الصووطماليين موون اإلي ووالم الصووطمال

 قواد  ويوين اإلي والم الصوطمال  م ال ديد  الحكطمي يين اتصال أول ًلرى يهدها و م ،الحك  يأيباء لا هطض

 ثانيوي تطريعيي ًلمعيي تأسعي وقد ،الصطمال معتابل حطل لاتطاور البري انم الصطمال  م الطط يي األحزاب

  . 1959  يام الصطمال  م

 2  وم ماورراا  كواا الوطو ا سوتاالل مطيود يتاودي  ماترحاا  اإلي الم الصطمال  م التطريعيي ال معيي قدمي      

 1960 تموطز مون األول و وم المتحود  األمو  ياوى الماتورح يعورض م تديوي دولوي إي اليوا وكافي 1960 كانطا

 اإلي والم الصطمال  م التطريعيي ال معيي و المحايي الحكطمي سعي . استاالله ياى اإلي الم الصطمال حصل

 صويغي إلوى لاتطصول 1956 يوام م وط البري وانم الصوطمال  م الطط يي العياسيي الم  ما  يااد  ا تصال إلى

 وو ود اإلي والم الصوطمال من و د يين التطصل ت  1960 الكانم كانطا 6 و م ،الصطمال معتابل حطل تعاوا

 ال معيوي يمطا اوي ا تفواق وح وم ،الطحود  إيوالا اتفواق ياوى الطحود  مفاوضوا   وم البري وانم الصطمال من

 . اإلي الم الصطمال  م التطريعيي
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 يمكاووطا و وودين ضوو  موويتمر انعاوود  ي وودما 1960 نيعوواا  ووم مهموواا  شووططاا  الطحوود  مفاوضووا  وق عووي        

 نيالصوطمالي تطحيود ياوى نول نيعواا 22  وم مطتر) يياا وصدر ،البري انم والصطمال اإلي الم الصطمال

 اإلي والم نيالصوطمالي يوين لاطحود  ييوداا  هوط اليطم هطا وغدا ،1960 تمطز من األول  م والبري انم اإلي الم

 سياسوي الصوطمال وتب وي ًلديود دسوتطر وصودر الصوطمال  م ًلمهطرو ن ام تأسي  ين وأيان,  والبري انم

 . أيايا أدي   م 1962 يام ياد الطو اإل ريام الامي ميتمر  م واشتركي، ا نحياز يدم اإلي ايم الحياد
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 الصوهيطنيي  الحركي وتحدياته، الصهيطنم الكياا مطاًلهي  م العريم ال ضال محطر  اع ين كاني              

  وا ترك خارًلوه و وم وط وه  وم  ًلروا وًلعاتوه الفاعو ي م العريم الطع  وشرد  العرييي األرض اغتصبي

 .العماء والتحف األرض

 وهوم يطور، التاسوع خوالل سياسويي حركي ث  كفكر ، وت طر  ، كمفهطم الصهيطنيي الحركي وظهر           

 أيعود إلوى تمتود ألسوباب  ريود  حالي وهم ثيطقراطيي، تطسعيي ي صريي سياسيي وحركي وديط   كر  ي طهرها

  أياون حوين هي المفوا تاوك الحركي قاد  ًلعد وقد. اليهطدو يالتاريخ يمياا ًلطورها وتضرب يطر التاسع الارا

 داود، مماكوي األولوى، المماكوي وكانويج. الكالكي اسرائيل مماكيأل أسما  ما قيام ين 1963 يام  م غطريطا اين

 أياون 1967 يوام و وم المعوي ، العويد و د  قبول 167 يوام  وم المكوايين ثوطر  يعود أقيموي التوم  هوم والكانيي

 تضو  التوم وهومج الكبورى إسرائيلأل مفهطم ين ييكن م احي  ويبر.. المادل الكتاب نمتاك ك ا إذا دياا مطشم

 . يام ا ك ثالم قبل سايماا والماك دواد الماك يايها يعي ر التم الم  اي كل

 حووايي  تمكوون حيووث  اعوو ين، أرض ياووى الصووهيطنم الكيوواا إقامووي  ووم محطريووا دورا يري انيووا ولعبووي       

 صوري  مطقوف إيوالا ياوى لحماهوا البري انيوي الحكطموي إلوى ضوغططه  تطًليوه  وم الحركي وزيماء وأيزماا

 واسوت ايي ًلوطرج لطيود الحكطموي ورئوي  يافوطر أرثور خارًليتهوا وزيور خوالل مون الصهيطنيي لاحركي ومييد

 يري انيووا واسووت ايي ًلووطرج لطيوود الحكطمووي ورئووي  يافووطر وأصوودر  الصووهيطنيي الحركووي لم الوو  يري انيووا

 يعوود الوطوج يافووطر ويودأل يووـ المعوروك تصووريحه الكوانم تطوورين 2 يافوطر وأصوودر الصوهيطنيي الحركووي لم الو 

 الادل مدي ي البري انيي الاطا  دخاي حيث لفاع ين البري انم ا حتالل وًلاء  اع ين، لمأسا  األولى البدايي

 احتاللهوا واسوتكمايج المحتاي العدو لبالد ال  طييي ا دار أل تحي  اع ين وضعي 1917 ا ول كانطا 11  م

  وم محاها حاي ث  ، البري انيي الععكريي ا دار  حك  تحي يامين لمد   بايي ،1918 أياطل 26  م لفاع ين

 وهوطأل  اعو ين ياوى يري وانم سامم م دوب أول صمطئيل هرير  ويين مدي ي إدار  1920 تمطز من ا ول

 الصووهاي ي إلووى البري انيووي ا نتداييووي العووا ا   انحوواز ج المغتصووبي الصووهيطنيي يميطلووه المعووروك اليهووطدو

 يوـ ير وي والتوم الصوهيطنيي الععوكريي لاتطوكيال  ديمهوا  كواا ، واله ر  التهطيد  م التطسعيي ومطروياته 

  وم وا رهواب الوطير خاوق  وم مهموا دورا لعبوي التوم الم  موا  وهومج شويتراأل وج األرغطاأل وج هاًلانا الأل

 الدولوويأل إقامووي وراء سووعيا  اعوو ين إلووى الصووهيطنيي لاه وور  معوواندتها يوون  ضووال  اعوو ين، يوورب صووفطك

 والحورب ا نتوداب يوين ما وه ر  ،ج1914-1904أل والكانييج1904-1881أل ا ولى اله ر   كانيج. اليهطديي

 حيث ،ج1967-1948أل الصهيطنم الكياا إقامي إيالا يعد ما اله ر   وا ه ج  1948-1914أل الكانيي العالميي

 .معتططن مايطنم إلى 1966 يام  اع ين  م الصهاي ي يدد وصل

 

  1948 حرب

 التودخل مون يودا العرييوي األق وار ت ود لو  ، ايوار 15  وم دولتوه إقاموي يون الصوهيطنم الكيواا إيوالا يعد        

 وممتاكوواته  حاووطقه  ياووى ولامحا  ووي ا رهاييووي الصووهيطنيي الم  مووا  ي وول موون أي ائهووا  ناوواد الععووكرو

 ولب واا وسوطريا لمصور العرييوي ال يوطك  دخاي .له  مطحد  وط يي حكطمي إقامي ياى معايدته  أو وأرضه 

  ووم ناوول موون تعووانم  كانووي ، لاحوورب الكاموول وا سووتعداد ا يووداد غيوور وموون ويعووريي ، والعووراق وا ردا

 ات اهوا  مون تادمها وكاا انتصارا  يد  تحرز أا است ايي أنها إ ا  ، والتمطين والت  ي  والتدري  التعاي 
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 ووصواي الفاعو ي م العواحل يات وا  سوار  ا ول ات واهين،  وم العوريل مون تاودمي المصريي  الاطا  يد ،

 العرييي األراضم يبر  يه تادمي والكانم أيي ، تل ًل طيم ميال يطرين يعد ياى أسدود إلى المصريي الاطا 

 تمكون  اد ا ردنم ال يل ماا. الادل لمدي ي ال  طييي المطارك ياى ووصاي لح  وييي  الخايل سبع يرر نحط

 العراقوم، ال ويل اموا .اليهوطد حوم وحاصر الادل ين ودا ع ا ردا غريم الطاقعي الم  اي ياى العي ر  من

 يعوض ياوى وسوي ر العوطرو ال ويل وتاودم المتطسو  البحور مون أميوال يطر  يعد ياى ططلكرم ياى  عي ر

 .الحدود ياى الم اطق

 حيفوواء، مي وواء الووى العووراق نفوو  ت اوول التووم األناييوو  يوون الوو ف  يا ووع قوورارا العراقيووي الحكطمووي واتخووط         

 ال يوطك هوط  يودد يت واوز ولو . الصوهاي ي قبول مون احتاللوه يعود المي واء  وم الضوخمي التكرير معامل  تع اي

 إلوى ا مريكيوي المتحود  الط يوا  حكطموي م ودوب قودم حتوى الاتوال يودء ياوى أيوام ثالثوي ويعد مااتل، 20.000

 إلى وا ساحي اليهطد المهاًلرو تد ق وقفم لطلك العرب اشترط  اع ين  م الاتال يطقف اقتراحا ا من م ا 

 و وم سوايي، وثالثين سي غضطا  م ال ار إطالق يطقف قرارا 1948 ايار 22  م الم ا   أصدر اسرائيل،

 لايهطد أي ي ا ولى الهدنه وهط  ،1948 حريزاا 11  م تبدا شهر لمد  هدني الى ا من م ا  ديا ايار 29

 مون الورغ  ياوى الكاياوي والمودريا  والمد عيوي ال يوراا سوالح و سيما العالح وتط ير قطاته  لت  ي  الفرصي

  وم واناعوام والمعودا   العوالح  م  نال من حاله  ياى العرب ياى الطو الطقي  م الهدنه، لطروط مخالفته

  وم العوام الورأو تضوايل حود إلوى وصواي وديايوي ال يطك لتاك مطحد  قياد  قيام لعدم نتي ي الععكريي الخ  

 .العرب الااد  يعض يين العياسيي الخال ا  ظهطر ين  ضال ، العرييي ا   ار

 ال ور ين يوين الاتوال استينف ،1948 تمطز7  م الهدني انتهاء  بعد ، ال روك هط  الصهاي ي استغل وقد       

 اليهوطد كفي رًلحاا ويدأ أيام، يطر  الاتال ودام ياليي، و عاليي قط  العرييي المااومي أظهر  وخالله ًلديد من

 12 يعود ياوى قتوال دوا والرماوي الاود مودا ياشوا كاوطب ال  ورال يايواد  العريم الفايق سا  وقد يل  اع ين،  م

 ال وار إطوالق لطقوف ،1948 تموطز 15  وم الت اريوي الاوطمم ا مون م او  وديوا أييو ، تول شرق ًل طب ميل

 موع وواحود  ،1949 شوباط 4  وم مصور موع واحود  هدنه، اتفاقيا  أريع يتطقيعه تمي التم الكانيي الهدني وياد

 ،1949 تموطز 20  وم سطريا مع وواحد  ، 1949 نيعاا 3  م ا ردا مع وواحد  ،1949 اذار 23  م لب اا

 .هدنه تطقيع العراق ور ض

 ال طلوي  وم كعوبط  أضوعاك ثالثي ياغي  اع ين أرض من مزيدا حريه خالل الصهيطنم الكياا وحصل       

 ا ق وار إلوى ول وأوا ديواره  مون  اع ين يرب من كبير  أيداد تطريد 1948 حرب نتي ي من وكاا األولى،

 ا ول كووانطا 11  ووم والصووادر المتحوود  لألموو  العامووي ال معيووي قوورار"  اسوورائيل" وتحوود  الم وواور ، العرييووي

 إلوى ت فيوط  ور ضوي يتعطيضوه ،"  اسورائيل"  وتاطم دياره  إلى العرب الالًلرين يعطد  ياضم والطو 1948

 ماسوم مون العورب الالًلرين مطكاي  كاني ،الطأا يهطا المتحد  األم  قرارا  من العديد صدور رغ  هطا يطم ا

 ياوى العمل من و يد أهاه، من ونه  سا  وطن مطكاي قطميي، مطكاي نفعه الطقي  م وهم الكبرى ا نعانيي

 . كيانه وإياد  ايتبار  رد

 ولحركوي العرييي لألق ار والخارًليي الداخايي األوضا  ياى الطاضحي أثارها 1948 حرب تركي لاد          

 الفاعوو ي يي الكووطر  ان القووي إلووى وأد  متاوود  الصووهيطنم – العريووم الصوورا  ًلووطو   أياووي العريووم ال ضووال

 .المعاحي
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 1956 حرب

 شوعب ا يعطويها التوم المأسوا  ويموق الفاعو ي يي المطكاي أيعاد مصر  م 1952 تمطز 23 ثطر  أدركي          

 يطامول وحوددوا المغتصوبي األرض  وم يعيل ياى من أو وديار  أرضه من شرد من سطاء الفاع ي م العريم

  ديامتين ياى  اع ين إزاء سياستها المصريي الاياد  است د  ، وا قتصاديي والعياسيي م ها ا ًلتماييي ال كبي

 .العرييي ا رض  ستراد العريم ال هاد ويحركي العريم يالططن يال هطض وتمكن:  األولى

 . اع ين تحرير  م وزًلها العرييي والاطى العريم ال ضال حركي ت ميع: الكانيي

 يالمعايدا  وديمها الصهيطنيي مع ا ستعمارو التحالف م ها ويابا  معطقا  ًلماي الكطر  واًلهي وقد      

 ي بيعي العريم الططن داخل  م الت اقضا  ين  ضال العياسيي، ويالمطاقف والف يي والماليي والتا يي الععكريي

 الصوهيطنم الكيواا مون ويتحالف والفرنعم البري انم و سيما الدولم، التآمر  كاا .الحاكمي العياسيي األن مي

 . مصر  م العرييي التحرريي الت ريي لضرب

 الط يوا  سوحبي 1956 يوام  فوم ،1961-1955 األيوطام يوين ا زموا  يا تعوال الكبورى الودول ويدأ        

 أسوطاا،  وم العوالم العود مطورو  إلقاموي لمصور الماليوي معوايدتها يرضوي قود كانوي التوم يييركا م المتحد 

 العوطي ، ق وا  شوركي توأمي  يوإيالا ا مريكوم المطقوف ياوى المصريي الحكطمي ورد    أ  يرضها  عحبي

 حريوي ياوى خوا طا والوطين الا وا  مون المعوتفيدين خوطك الاورار هوطا آثوار وقود الا وا ، إدار  ياتاها ياى وأخد 

 التوأمي  ايتبور   اود ويواري  ل ودا حكوطمتم أموا. سياسوي  يتبوارا  المصوريي الحكطموي تخضعها أا المرور

 لاا وا ، والميسعوي المالكوي الطركي رأسمال  م والفرنعيي البري انيي لامطاركي الكبير لاح   وذلك يدائيا يمال

  رصوي  طًلودها الصوهيطنم الكيواا أموا العرييوي، ا ق وار  وم ت اموي التوم يبدال اصور ورئيعها مصر ولمكاني

" اسورائيل" و و رنعوا يري انيوا يوين العورو ا تفواق  كواا ومويثر ، قطيوي م اور  يرييي دولي أكبر ألضعاك

 . يايها الحرب وشن مصر ضرب ياى

 يمهود يوأا وذلوك الحرب لطن ذريعي الا ا  من وا سرائيايي المصريي الاطا  يعح  ا نطار من واتخطوا        

 ا ول تطرين 29  م ايتداء الطو والمصرو ال طو العالح ياى خاطف يه طم والفرنعم البري انم ال يراا

 سوي اء،  وم ا سورائيايي الاوطا  تاودمي يي موا سوعيد، يوطر ياى والفرنعيي البري انيي الاطا  واستطلي ،1956

 . العطي  ق ا  ين د ايها لتركيز سي اء من قطاتها سح  مصر  ارر 

 ،وتاووطي  الرسوومم والتضووامن الطووعبم العريووم ولاوودي  أي ائووه وتضووحيا  المصوورو ال وويل يعووالي لكوون         

 المعتودين، رد  وم مصور لمعوايد  الععوكرو التودخل يإمكواا الطورقم المععوكر يمكول والوطو العط يتم ا تحاد

 و طتوي الحورب  وم اثرهوا احودثي ا موطر هوط  كول. المعتديوي الدول لدى األمريكيي المتحد  الط يا  واحت اج

 وا سورائيايي والفرنعويي البري انيوي الاوطا   اضو ر  اهدا وه، تحايق  م الصهيطنم ا ستعمارو التأمر ياى

 شركي تأمي   م يحاها يمصر واحتف ي العطي  ق ا   م المالحي وأييد  احتاتها التم الم اطق من لالنعحاب

 مون قورار ياوىج و رنعا ويري انيا المتحد  الط يا  يمعايد أل تحصل أا است ايي اسرائيل أا أ  العطي ،

 خ وطط وياوى العابي خايل  م ا سرائيايي لامالحي تامي ا الطيخ شرخ  م دوليين مراقبين يطضع ا من م ا 

 .المصريي ا راضم داخل الهدنه

 العريم الطع  ايتبر إذ ، العرييي ا ق ار  م يبدال اصر ورئيعها مصر مكاني تزايد  الحرب ويانتهاء       

 و وم ، الصوهيطنيي وحايفوته  ا سوتعماريي لاودول تحوديها  وم العياسويي الطًلهوي مون م تصر  خرًلي مصر أا
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 ويوين لاعودواا، تصوديه  وم المصوريي والحكطموي الطوع  ًلانو  إلوى وقفوطا الطين يين الهط  يماي نفعه الطقي

 . خ ير  يآنها يبدال اصر سياسي ياى حكمطا الطين

 

  1967 حرب

 ا متكوال ويودم المتحود  يواألم  المتمكاوي وم  ماتوه الودولم لام تموع تحوديها  وم"  اسرائيل"  تماد              

 الغريوم، والمععكر المتحد  الط يا  من يتااا  الطو الدي  ياى معتمدا ، الهدنه خ طط خرق وياى لارارتها،

  وم الفودائم العمول نطواط وقوف يضورور  سوطريا"  اسرائيل"   أنطر  والععكريي الماليي المعطنا  ين  ضال

 الخ وور لمطاًلهووي العوورب الاوواد  ولاوواءا  اًلتمايووا  قاياهووا الصووهيطنيي التهديوودا  وتطالووي ال  طييووي، م اطاهووا

 موع حورب وشوك ياوى وإنهوا يرييوي دو  تعوتهدك صوهيطنيي تحوديا  أمام نفعه ال اصر يبد ووًلد .المطتر)

 العوام العوكرتير مون ال او  مصور وقورر  واألردا، وسوطريا مصور مون يرييوي ًلبهوي إي واد  حواول سطريا،

 غاوق مصور وأيا ي الدوليي الاطا  سح   ت  العابي، وخايل الهدنه خ طط من المراقبين يعح  المتحد  لألم 

 ال ورك تييود لن أنها ا وروييي الدول وأيا ي المطقف، وتأزم"  ا سرائيايي"  المالحي وًله  م العابي مضيق

 الععوكرو الودي  تاودم كانوي الوطو الطقوي  وم الو ف  يضوب  مصور المتحد  الط يا  ونصحي يالحرب البادي

 ياوى مككفوي غوازا  الصوهيطنيي ال وائرا  شو ي حريوزاا مون الخوام  صوبيحي و م" إلسرائيل" والاطًلعتم

 الاوطا  تاودمي نفعوه الطقوي و وم المصورو، ال يوراا حركوي  طواي الصوطاريخ وقطايود المصوريي الم ارا 

"  والاودل لوألردا الغرييوي الضوفي واحتاي العطي  ق ا  إلى ووصاي سي اء ًلزير  وشبي غز  واحتاي البريي

 العرييوي ا راضوم ذلوك ياوى زاد  يول كاوه،  اعو ين أرض  احتاي ، العطريي ال ط ا ومرتفعا "  العرييي

 .الفاع ي م التراب كامل اًلتاحي ويطلك والمصريي، والعطريي

 ا موواكن وضووع أا الاوودل ا حووتالل كوواا  اوود صووعيد، موون أككوور ياووى م ع فووا حريووزاا 5 حوورب يوود          

 الصووهيطنم – العريووم لاصوورا  ًلديوودا يعوودا وأي ووى اليهطديووي، العووي ر  تحووي والمعوويحيي ا سووالميي المادسووي

 ياوى يعكريا تفطقا يمتاك الصهيطنم الكياا أا واضحا وأصب  الم  اي،  م الاطو لميزاا تغييرها ين  ضال

 العووال  مووع والعوورب الكيوواا هووطا يالقووا  موون الحوورب وغيوور . نطيهووا كوواا مهمووا العرييووي الاووط  موون م مووط 

 م وه ًلعول ا نتصوار سوريي وأا وأورييوا، كيوايرأم تعاطفوا م حه وًلطد  ضد تهديدا يعتبر كاا وإا الخارًلم،

 .كااا مير ن ر  م أهميي أككر حايفا

 ديووط  وقوورر التوودخل إلووى ا موون م اوو   بووادر الصووهيطنم، والكيوواا العوورب يوون الاتووال وقووف ويوون          

 تحريور حتوى الكفاح مطاصاي وأيا طا ا ستعالم ر ضطا  العرب ، ذلك ياى  طا اطا ال ار، وقف إلى األطراك

 ودار. م هوا ا نعوحاب ور وض المحتاوي ياألراضم تمعكه الصهيطنم الكياا أيان حين  م العرييي، ا راضم

 يايوه وا اوي الاورار وهوطا ، الكوانم تطورين 22 األمن م ا  قرار يصدور انتهى األمن م ا  أروقي  م ًلدل

 مباشور  مفاوضوا  إًلوراء ياوى أصور الطو الصهيطنم  الكياا ر ضه وكطلك سطريا ور ضته وا ردا مصر

 حالوي وانها معها طبيعيي يالقا  وإقامي"  اسرائيل" يطًلطد العرب يعترك صا  ياد إلى لاطصطل العرب مع

 األم وه الحودود يوديى كموا لتكطا الحدود ياى تعديال  وإدخال إليه الادل ض  ضرور  ياى وأصر ، الحرب

 .لاكياا
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 1973 حرب

 يالقتوه وكانوي صعبي، ظروك يبدال اصر ياياد  مصر ياشي ، 1967 حريزاا من س طا  ثالم يعد        

 يبدال اصور واضو ر الحورب أث واء الصوهيطنم لاكيواا الدي  قدمتا ألنها ، متطتر  ويري انيا المتحد  يالط يا 

 اليمن، من المصرو ال يل سح  ت  ويمطًلبه الععطديي العرييي المماكي مع أتفاقا وياد اليمن حرب أنهاء إلى

 يوام م وط الفاع ي يي التحرير م  مي ياى  ت  م  مي وسي ر  الفاع ي م الاطمم الطعطر واقع ياى وانعكعي

 . الفاع ي يي ا رض  م المعاحي والمااومي الفدائم العمل وانتطار 1969

-1918أل العوادا  أنوطر وخافوه 1970 يوام يبدال اصور ًلموال المصورو الرئي  تط م مفاًلري ويصطر        

 حريوزاا، 5 وتوداييا  اثوار لمحوط العمول  م ايتدأ . يبدال اصر لتطًلها  مغاير  سياسي انتهل الطوج 1981

 والعوطرو المصورو ال يطوين تعواي  إياد  وًلرى العطي ، ق ا  ططل ياى"  است زاك حرب"  شكل  أخد 

 موون ي اوو  المصووريي العياسووي  ووم التغييوور يدايووي وكانووي العووبعي ا ، أوائوول وموون ، العووط يتم ا تحوواد قبوول موون

 .العط ييي ودريه ًلهز  الطى ال يل ياى المحا  ي مع العط ييي والف يين الخبراء يعح  العادا 

 العريوم المااتول  انود ع والطماليي، الغرييي ال بهتين ياى الحرب اندلعي 1973 ا ول تطرين 6 و م           

 الاوطا  ضود مفاًلروا ه طموا العرييوي الاوطا   طو ي الفاعو ي م، الطع  ألي اء الحاطق وإياد  ا رض لتحرير

 يه وطم ا حوتالل قوطا  العوطرو ال يل ياغي نفعه الطقي  م العطي ، لا ا  الطرقيي الضفي ياى الصهيطنيي

 الضوفي ياوى ًلعور وإلقاموي الا وا  يبوطر  وم ا ولوى يال طلوي اند ايه مع المصرو ال يل ون   ال ط ا،  م

 تحديوود موون العرييوي الاووطا  وتمك ووي ال وط ا، موون ًلووزءا اسوتعاد  موون العووطريي الاوطا  تمك ووي كمووا الطورقيي،

 الا وا  الصهيطنيي الاطا  واًلتاز  الععكرو، المد أنحعر تاتها التم التاليي ا يام  م لكن ا سرائيام، ال يراا

 يالمطقف التغير هطا سب  وكاا دمطق، يات ا  العطريين ود عي الغرييي الضفي ياى خال ًلعر لها تاي  لكم

 كيوطايرا م الويه  اوصواها التم الععكريي  الت هيزا  ين  ضال ، الهائاي الععكريي مكانيا ا  إلى الععكرو

 من ظهر وما العرييي، الاتال ًلبهي  م الععكريي الكغرا  م اطق حطل الدقياي والمعاطما  ال طو ال عر يبر

 الععووكريي الماليووي المعووايدا  خووالل موون واضووحا العريووم الوودي  وكوواا وسووطريا، مصوور يووين سياسوويي خال ووا 

 الكيواا يهزيموي تعوم    كانوي المتحود  الط يوا  أا إذ ال وار إطوالق يطقوف انتهوي الحورب هط  أا إ  لا بهي،

 الحورب يتركوا لون الع يمتين الاطتين وأا ومصر سطريا يهزيمي يابل   العط ياتم ا تحاد وكطلك الصهيطنم،

  . أيضاا  إليها ت رانها يحيث التصايد  م تعتمر أا

 هطا وتب ى ،تحرير حرب ولي  تحريك حرب ايتبرتها أخرى يرييي مطاقف أ رز  الحرب هط  أا إ         

 ،يوالحرب يباغطهوا لو  وسطريا مصر  م المعيولين أا العراقيي العياسيي الاياد  أيا ي حيث ، العراق المطقف

 وراء أا إلوى تطوير المعاطموا  وكانوي، الرسوميي الغيور األنبواء أو اإلذايوا  طريق ين الحدم يهطا يامي يل

 يالحرب الفعايي المعاهمي وتاررج العامم الحل اخراجأل لتعهيل الم  اي  م المطقف تحريك هط الحرب إيالا

 تعوتطي  تحريور حورب إلوى تت وطر أا أمول ياى والغرييي الطماليي ال بهتين إلى الععكريي الا عا  وإرسال

 ال بهوي وإسو اد يالحرب الفعايي مطاركتها ين األردنيي الحكطمي أيا ي وكطلك ، الاياد  ن ر  م العرب طاقا 

  . يالحرب العرييي المعاهمي أيابها أردنيي يعكريي ق عا  يإرسال العطريي

 وقاصوي ،ال ف  تصدير ح ر ين أيان إذ ،العرييي الاضيي خدمي  م ال ف  سالح استخدام ت  مر  وألول       

 و رضوي، العرييوي األراضوم يواحتالل الصهيطنم الكياا استمر طالما انتاًلها من لا ف  الم ت ي العرييي الدول

 والوودول والغوورب المتحوود  الط يووا  يات ووا  صووادراتها ياووى شووامالا  ح ووراا  والعووراق العووعطديي العرييووي المماكووي

  . الكياا هطا إلى انحيازا األككر
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 إلوى الدوليوي األطوراك وإشوعار الودولم المطقوف لتحريوك الحورب دخل العادا  أا الحاياي اتضحي وقد        

 الطسواطي أد  يوامين  بعود والعورب اسورائيل"  يوين لامطواكل نطيهوا كواا مهموا تعوطيي إلوى التطصل ضرور 

 األراضوم مون ًلوزب مون"  ا سورائيايي"  الاوطا  سوح  تو "   سوطرو- اسورائيام"  اتفاق ياد إلى كيييراألم

 مبدأ ياى ا تفاقيا  ياد وت  ،ا تفاقيا  وياد  ،مصر مع مماثل اتفاق وياد ،1973 و1967 يامم المحتاي

 الوورئي  يم ومء ،1977 يووام حتوى العياسووي هوط  واسووتمر  ،العوالم ماايوول المحتاوي األراضووم مون ا نعوحاب

 المطوكاي مون العوط يتم وا تحواد المتحود  الط يوا  يوين مطوتر) مطقوف صوياغي حواول الوطو كارتر كميراألم

 م ومء هموا ،المطقوف تغيور إلوى أديوا آذا) يالم  اوي حودثا مهمين متغيرين أا إ  ،العريم والمطقف الفاع ي يي

 1977 الكوانم تطورين  وم المفاًلئ العادا  قرار هط واأله  ،الاطمم يت ر ها والمعرو ي يبغن م احي  حكطمي

 1978 يوام إلوى وصوط  ،مباشور  مفاوضوا  خوالل ومون اسورائيل"  ياوى العالم لعرض الادل إلى يالطهاب

  . "كيييراألم المتحد  الط يا  ويطساطي اسرائيل  و العرب يين ديفيد كام  اتفاقيي ياى يالتطقيع

 

ا أصوطلها  وم  12ميلوف مون  تاطي  شمعومهم  شهور رافديةأو  شهور سريانية ، دخاوي الاغوي األراميويشوهرا

، ثو  تو  تعريبهوا حيوث أصوبحي تورد يككور   وم الكتو  العرييوي الاديموي. العوريانييمن خالل الاغي  الاغي العرييي

إلوى أا اسوتبدلتها يعوض الودول العرييوي ياألشوهر اإلن ايزيوي مكول  الططن العريومكاني معتعماي  م كل أرًلاء 

 المطوورق العريووم. هووطا التاووطي  هووط المعتموود رسوومياا  ووم دول المغوورب العريوومأو ياألشووهر الفرنعوويي  ووم  مصوور

 ج. وهم كاآلتم:والعراق ولب اا واألردا و اع ين سطرياأل

.. تعوتعمل هوط  األسوماء أساسوا  العوربي دما دخاها  ياألندل  الالتي ييين  الرومانييت  تعري  أسماء الطهطر 

 .المغرب م 

 

 ي اير –كانطا الكانم  -1

  براير -شباط   -2

 مارل –آذار  -3

 أيريل –نيعاا  -4

 ماو –أيار  -5

 يطنيط –حزيراا  -6

 يطليطز –تمطز  -7

 أغع   –آب  -8

 سبتمبر –أياطل  -9

 أكتطير –تطرين ا ول  -10

 نط مبر –تطرين الكانم  -11

 ديعمبر -كانطا ا ول  -12

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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