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 :يقديح 
و، و تدأخ فً انرساجغ أواخس هرا انقسٌ إنى أٌ 16تهغد اإليثساطىزٌح انؼثًاٍَح أقصى ايرداد نها خالل انقسٌ 

 .و1923اَهازخ صُح 

  فًا أصثاب اَهٍازها ؟ ويا اَؼكاصاخ ذنل ػهى انًشسق انؼستً ؟
I محاوالت االصالح و  انهٌار االمبراطورٌة العثمانٌةأسباب ـ : 

  :  ساهمت مجموعة من األسباب فً ضعف و انهٌار اإلمبراطورٌة العثمانٌة -1
 

  أصثاب اَهٍاز اإليثساطىزٌح انؼثًاٍَح 

    

 األسباب الخارجٌة األصثاب انداخهٍح

انرآيس انفسَضً اإلَجهٍزي -  أصثاب اقرصادٌح أصثاب ػضكسٌح أصثاب صٍاصٍح

وانهزًٌح فً انحسب انؼانًٍح 

 .األونى

تدخل الدول األوربٌة فً - 
الشؤون الداخلٌة لإلمبراطورٌة 

و دعم الحركات االنفصالٌة 
 .إضعافهابهدف 

التنافس اإلمبرٌالً حول - 
الرجل اقتسام ممتلكات 

 .المرٌض

 فً األزمة تمثلت
عقبت أالسٌاسٌة التً 

وفاة سلٌمان القانونً 
بحٌث تعاقب ، م1566

على الحكم سالطٌن 
و ضعاف بدون كفاءة 

مور أهملوا ألمدد قصٌرة 
صبحت بٌد أالحكم التً 

 .األعظمالصدر 

 الثورات فً تمثلت
المتتالٌة لجٌش 

اإلنكشارٌة و تدخله فً 
شؤون الحكم مقابل 

 ، الدفاعٌةامههمال مهإ
مما كبد اإلمبراطورٌة 

العثمانٌة العدٌد من 
 .الهزائم

تتجلى فً غٌاب التطوٌر داخل 
، القطاعات االقتصادٌة العثمانٌة

ٌا ئبحٌث ظل االقتصاد العثمانً بدا
 توجه جل عائداته لخدمة القصر و

قد دفعت هذه  و. رجال السلطة
لى االقتراض إالوضعٌة السلطات 

من الدول األوربٌة التً ستسٌطر 
على جل موارد الدولة عبر ما عرف 

 .بصندوق الدٌن العثمانً
 

  :شهدت اإلمبراطورٌة العثمانٌة عدة محاوالت لإلصالح لكنها باءت بالفشل -2
نغاء  و إصالح انجٍشإك  يٍ اإلصالحاخ شًهد انؼدٌد يٍ انًٍادٌٍ،صهضهحشهدخ اإليثساطىزٌح انؼثًاٍَح 

 و انصساع حىل انجٍش ٌ انًؼازضح انداخهٍح يٍ طسف انفقهاء وأال إ.  و1876قساز دصرىز نهثالد إَظاو االنرزاو و 

 .انًانٍح حاند دوٌ َجاح هرِ اإلصالحاخاخ نى انصؼىبإضافح إ انحكى،

II- ًأدى انهٌار اإلمبراطورٌة العثمانٌة إلى تقسٌم المشرق العرب:  
 

 قبل
  الحرب العالمٌة االولى

ركز التدخل االستعماري على المشرق العربً قبل الحرب العالمٌة األولى على حماٌة 
خاصة بعد افتتاح قناة السوٌس و استٌالء فرنسا ، المصالح االقتصادٌة لهذه الدول فً المنطقة

سواق المنطقة أغراق إ كما ستقوم الدول األوربٌة خالل هذه الفترة ب.سهمهاأو انجلترا على 
 . كاهلها بالدٌونإثقاللى جانب إبالمنتوجات و الرسامٌل األجنبٌة 

 إبان
  الحرب العالمٌة االولى

 لكن ،الشرٌف حسٌنبزعامة   انجلترا بمساعدة العرب فً ثورتهم ضد العثمانٌٌن،قامت
شكل مسبق ببحٌث تم تقسٌم المنطقة ، غراضها فً المنطقةأ لتحقٌق إالهذه المساعدة لم تكن 

كما قدم بٌلفور   .م1916 سنة اتفاقٌة ساٌكس بٌكوبمقتضى  و سري بٌن انجلترا و فرنسا
 . م بإقامة وطن قومً لهم فً فلسطٌن1917وعده الشهٌر للٌهود سنة 

 بعد
  الحرب العالمٌة االولى

 بشكل علنً و ،م1920  سنةمؤثمر سان رٌموتم تقسٌم منطقة المشرق العربً فً 
منطقة العراق   والنتداب الفرنسً بحٌث ستخضع منطقة سورٌا لعصبة األممبمباركة من 

 .النتداب االنجلٌزيل

 

  : خاتمـة 
 بمساعدة من الدول العربٌة نفسها ،هكذا استطاعت كل من فرنسا و برٌطانٌا بسط سٌطرتهما على المشرق العربً

ساسٌا فً أن الوجود اإلسرائٌلً فً المنطقة ظل عامال أال ، إن استطاعت الحصول على استقاللها فً وقت الحقإالتً و 
 .عدم استقرار المنطقة و عرقلة تطورها االقتصادي

 

 

 ز اإلياو ػهً اإلػدادٌح: انًؤصضح 

 زشٍد نؼرٍل: األصراذ 
 

انهيار اإلمرباطورية العثمانية و التدخل 
 االستعماري يف املشرق العربي

   :يفاهٍى و يصطهحاخ 
 . تهفىز – اذفاقٍح صاٌكش تٍكى – انشسٌف حضٍٍ – يحًد ػهً – صُدوق اندٌٍ انؼثًاًَ –انصدز األػظى - 

، تضثة األوضاع انًردهىزج انرً آند إنٍها، األيس انري 19ػثازج أطهقها قٍصس زوصٍا ػهى اإليثساطىزٌح انؼثًاٍَح خالل انقسٌ : انسجم انًسٌض - 

 .ٌطسح احرًال ذقضٍى يًرهكاذها

 


