
األوضاع العامة في العالم اإلسالمي

:مقدمة

عدة تغیرات 18و17عرف العلم اإلسالمي بمنطقة حوض البحر األبیض المتوسط خالل البحر األبیض المتوسط خالل القرنین 
الدولة السعدیة ، فقد انھارت بالمغرب 16سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیة ، جاءت نتیجة للتحوالت التي قادتھا أوروبا خالل القرن 

لتحل محلھا الدولة العلویة بخصوصیات جدیدة ، أما اإلمبراطوریة العثمانیة فقد تالشت سیطرتھا وظھرت بھا عدة حركات انفصالیة 
.بالمشرق وشمال إفریقیا

:م18من قرنIIغایة النصف.وضعیة المغرب بعد وفاة احمد المنصور السعدي إلى
منصورحالة المغرب بعد وفاة أحمد ال

:الحالة السیاسیة–أ 

وكان زیدان لما توفي والده كتم موتھ .تولي الحكم بعد وفاة احمد المنصور ابنھ زیدان الذي بیع من طرف أعیان فاس وكبرائھا 
.وبعث جماعة للقبض على أخیھ المامون المسجون بمكناس فمنعھ من ذلك الباشا جودر كبیر االندلس

م و أصبح مكانھ الشیخ المامون الذي نھج سیاسة التعذیب و االستسالف المنال من طرف أھل فاس تنحى الموالى زیان عن حك-
.فنتج عن ذلك إحراقھ ألھل البادیة و الحاضرة بظلمة

كما قام برابر.تملك السید محمد الحاج لمدینة فاس ومكناس و النواحي لحسن ؟ وسیرة ملكھ فتم اختیار الزاویة الدالئیة في عھده -
.ملویة بإذعان الطاعة لھ

:الحالة االجتماعیة-
م أزمة اجتماعیة ظھرت في الغالء المفرط الذي عرفتھ المدن المغربیة و إنشاء الفساد مما أدى إلى حلول 17عرف المغرب خالل ق 

.أوبئة كثیرة ومجاعات نتج عنھا موت الناس في الطرقات

:أسس قیام الدولة العلویة

و أول ملوكھا المولى محمد بن ) ص(یام الدولة العلویة النسب الشریف الذي یعتبر أصح اإلنسان فھو متصل برسول اهللا ساھم في ق
إضافة إلى األھمیة التي .یوسف بن علي الشریف المراكشي ، ف نسب ھؤالء السادة سجلملسیین لھ أھمیة كبیرة عند أھل المغرب 

.جاري لسجلماسة و أھمیة التجارةتحظى بھا تافیاللت من خالل الموقع الت

:قام السالطین العلویین األوائل بعدة تدابیر لبناء الدولة

عمل المولى محمد على تقویة نفوذ الدولة العلویة الذي كانت بیعتھ لسجلماسة من طرف أھل : دور المولى محمد بن الشریف -
ھ عند أھل فاس وعرب المغرب الذین طالبوه للمجيء إلى أرضھم الحل و العقد حیث استولى على درعة وقویة عظمتھ وداع صیت

.ووعدھم لھ بالنصرة لھ
دور المولى الرشید في توحید المغرب حیث دخل في صراع مع المولى محمد الذي بقي معتمد على درعة إلى أن أثار أخوه الرشید -

وقد عمل المولى الرشید . فیاللت خوفا من بطش المولى محمد بعذب أنجاد فوقع بینھما صراع شدید مما أدى إلى قرار الرشید من تا
على توحید المغرب عبر استیالئھ على مجموعة من المدن المغربیة و القضاء على الدالئیین و الدخول إلى مراكش و السیطرة على 

.منطقة سوس

:سنة30وضعیة المغرب في عھد المولى إسماعیل إلى حدود أزمة 

اعیل على تنظیم جیش مخلص لھ ویتكون من منتخب من زنوج السودان بھدف ؟ زمام األمیر في البالد و التصدى عمل المولى اسم
إلى أن دوخ بالد المغرب كلھا و استولى . كما قال بالتصدي وبمقاتلة العادین من الثوار و العاصین من القبائل .إلى األنھار و األتراك 

إال أن .وراء النیل ، و انتشرت دولتھ من عمامیر السودان وامتدت مملكتھ من جھة الشرق على نجوم السودان وبلغ فیھا إلى ما
ه 1141سنة ، حیث زحف المولى أحمد بجمیع العساكر في الیوم الثاني من المحرم من عام 30عھد المولى إسماعیل تعرض ألزمة 

أشھر إلى خذ لھ أھل فاس وباعوه بأرخص ثمن فتم اعتقالھ 5إلى فاس وشدد علیھا الحصار واعتصم بھا مع موالي عبد الملك مدة 
.بدارا سیاشا امساھل نحو سھر بعد خروجھ من ضریح المولى إدریس بالعھود و المواثیق المغلطة
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.18و 17الحالة العامة للدولة العثمانیة خالل القرن 
:أحدد العوامل التي ساھمت في انھیار الدولة العثمانیة

وقتل 1632قیام االنكشاریة بثورة عظیمة خیف منھا عل حیاة الملك حیث قام بالدخول للسراري السلطانیة في - : العامل السیاسي ·
.رغما عن تدخل السلطان) الصدر األعظم(حافظ باشا 

ن سبع سنوات مما أدى إلى اھتمام السلطان إبراھیم بالشرف و البندح أدى إلى ؟ من الحكم و الجلوس مكانھ ولده محمد وھو اب·
كل ذلك أدى إلى . ھیاج العساكر السباھیة حیث طلبو بإرجاع السلطان إبراھیم وخوف أكابر الدولة من انتقامھ رغبتھم في قتلھم 

.تدھور النظام اإلداري و السیاسي و العسكري في الدولة العثمانیة
العثمانیة بسبب تراجع التجارة حیث أصبحت بضائع الصین و الھند تحمل ساھم ھذا العامل في انھیار الدولة: العامل االقتصادي ·

.على مراكب برتغالیة وھولندیة و إنجلیزیة بعد أن كانت تصل إلى السویس ویوزعھا المسلمون في العالم

:نتائج تدھور الدولة العثمانیة

.لفائھاأمام البندقیة وح1571انھزام الدولة العثمانیة في معركة اینبانثو 
حیث استفادت روسیا من عدة مكاسب على حساب العثمانیین 1774یولیوز 13وقعت معاھدة صلح بین العثمانیین و الروس في -

فقد تنازل الباب العالي عن أعظم قالع البحر األسود وتخلى عن فبرطة الكبرى و الصغرى ومنح ألسطولھا حق المرور في الدردنیل 
.؟ في شبھ جزیرة القدم وكذلك منح العفو العام وحریة العبادة للسكان البغدان و االقلقتم اعترافھ باستقالل .

.قیام عدة حركات انفصالیة بالمشرق العربي منھا حركة الشیخ طاھر العمرقي في فلسطین وحركة علي بك الكبیر في مصر-

(تونس لیبیاالجزائر(األوضاع العامة في الوالیات العثمانیة بإفریقیا الشمالیة 
م18و17الوضع السیاسي بالجزائر خالل القرنین 

استقلت الدولة الجزائریة عن اإلمبراطوریة العثمانیة حیث قامت بتدعیم ذاتھا و استقاللیتھا تجاه الباب العالي ، فعقد الدیاث -
.المعاھدات و ابرموا االتفاقیات دون االكثار بالسلطان الباب العالي

الدیوان بإیقاف استیراد الباشوات من اسطمبول إلى تحویل منصب الباشا إلى الباي الذي تضاعف بلقب الباشاأدى قرار -

.م18و 17الوضع السیاسي بتونس خالل القرنیین 

:األسرة المرادیة·
.بمثابة ملك لبنائھ لبالط باردوأصبح الباي الحاكم االول لتوفره على إمكانیات اقتصادیة وعسكریة وبرز لألھالي 17في أوسط ق -
1658ازدیاد نفوذ حمودة باشا المرادي بحصولھ على لقب الباشا -
(1675- 1666(إضعاف الطائفة العسكریة التركیة في فترة الخلیفة مراد الثاني -
1673وصول الصراع بین المرادیین و الطائفة العسكریة التركیة قمتھ في ابریل -
"المعلة"بعد خروج مراد الثاني من " بایا"اتعیین محمد أغ-

:األسرة الحسینیة*
مبایعة حسین بن علي إلتصافھ بالخبرة و التجارب من خالل المسؤولیات العدیدة التي تقلدھا وكذا انتماءه للعنصر الكرغلي مكنھ من 

.اكتساب ثقة جمیع االطراف و التعامل مع األضداد

:م18و17غرب خالل ق الوضع السیاسي بطرابلس ال

.سیطرة االنكشاریة على االوضاع بلیبیا حیث ازداد عنفھم یوما بعد یوم وقاموا بمبایعة والیا م بینھم سلیمان داي-
.استسالم الحكومة العثمانیة للوضع بسبب اعتراف االنكشاریة بوىتھما-
.ي الحكم سوى ثالثة ساعاتتولى القرمانیین الحكم اللیبي بعد طرد الحاج رجب الذي مكث ف-

:خاتمة
تراجع العالم اإلسالمي بسبب األوضاع العامة التي مر منھا وكذا األزمات التي ال زال یعاني منھا خاصة الضغوط األوروبیة التي 

.فرضت علیھ
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