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اإلسالميتصاعد الضغوط األوربیة على العالم
:مقدمة 

ضغوطات كبرى على بلدان العالم اإلسالمي اتخذت عدة مظاھر و أنواع فكیف 18و17مارست الدول األوروبیة الفربیة خالل القرنین 

تمت ھذه الضغوطات ؟ و ما مظاھرھا ؟وكیف كانت ردود فعل دول العالم اإلسالمي ؟

؟وط األوروبیة على العالم اإلسالمي أسباب الضغ/.1

:م18و 17دور الرأسمالیة في تحدید السیاسة االروبیة خالل ق *

ال یمكن للرأسمالیة إال أن تكون نظاما عالمیا و ذلك بحكم حاجیتھا الدائمة ال التوسع و الى ثراكم الربح، وبحكم حاجة أوروبا الى 

الیة وھي مذھب سیاسي و اقتصادي بلورتھ الطبقة البورجوازیة في أوروبا على تغییر وقد عملت الرأسم. منتوجات الشرق 

مجتمعھا من نظان قدیم الى نظام جدید ، ومن ثقافة تقلیدیة الى جدیدة أي نقلھا من مؤسسات قرسوطیة اقطاعیة اكلیركیة الى 

.مؤسسات بورجوازیة ومنیة ومن نظام دستةري الى مجتمع ذا حقوق 

:فع الضغوطات األوروبیة على العالم اإلسالمي دوا*

:بسبب خیارات سیاسیة و اقتصادیة تمیزت بھا عن غیرھا و أھمھا 16ھیمنت اوروبا على العالم ابتداء من نھایة ق 

.الخیار البحري وذلك بإعطاء االولویة للطرق البحریة في التجارة لمدة طویلة -

ي االقتصاد تدخل الدولة ف-

.استخدام العنف كوسیلة لترویج التجارة -

م18و17عرف العالم اإلسالمي ضغوطات أوروبیة ظھرت مظاھرھا خالل ق /.2

:أشكال الضغوط األوروبیة الممارسة على المغرب *

و ذلك في عھد السلطان محمد بن عبد اهللا الذي م18و17ساھم الجھاد البحري في تأزم الوضع بین المغرب و أوروبا خالل القرنین 

كان ولو ؟ بأمر البحر و الجھاد حیث أدى سیاسة القتل و األسر إلى مواجھة ردود فعل األوروبیة حیث فزع بعض القراصنة إلى طلب 

.؟ وحسن الجوار ومنھم من كذبتھ نفسھ فطاول إلى األخذ بالثأر 

أرسى مراكب فرنسا 1179أیام وفي سنة3على مدینة سال و استمر ھذا النجوم لمدة ه أرسى مراكب الفرنسیین 1178وفي سنة 

على مرسى العرائشورموھا بالبومب الى أن ھدموھا و أستمر ھذا الضغط العسكري الى دخلت فرنسا الوادي فقاموا بحرق مراكب 

.الساطان و احتالل أوروبا لبعض التغور المغربیة 

بي على اإلمبراطوریة العثمانیة مظاھر الضغط األور*
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إلى حرق الموسكو عمارة السلطان العثماني 1182أدى الضغط األوروبي سنة : الضغط االقتصادي و العسكري على العثمانیین  -

.بمرسى لشیشمة و استولى على الجزر البحري وكان ھذا الضغط یذھب في اتجاه السیطرة على األسواق وطرق المواصالت 

ه وكانت ھذه مناسبة 1732مرس ھذا الضغط من طرف اإلنسان حیث سیطرة إسبانیا على وھران سنة : الضغط على الجزائر -

وقد أدى ذلك إلى . كتب فیھا السلطان محمود االول الى السلطان المولى عبد اهللا بأنھ بحاجة إلى مساعدة من الدولة المغربیة 

.ھور مما أجبر الجزائر على احترام مراكبھااغتنام الدول العظمى لھذا  التد

سنوات تم اعتلى العرش بعده أخوه علي باي 3اشتھرت تونس بعظمة سلطانھا محمد الذي دام حكمھ : الضغط على تونس -

لھا الذي عرف ھو اآلخر بذكائھ واعترف لھم باحتكار صید المرجان في السواحل التونسیة وفتح مصرف في بنزرث ثم سمح 

.بتركیب أربعة مصاریف على ساحلي الوطني القبلي 

:18و17ردود فعل الدولة اإلسالمیة تجاه الضغوط األوروبیة خالل ق /.3

:توضیح ردود فعل المغرب للحد من الضغوط األوروبیة *

:استعداد المغرب لمواجھة الضغط األوربي -أ

بعدة إجراءات لتحصین التغور النموذجیة حیث أمر القائد أبا الحسن علي مارسیل ببناء صقالة أي برجا قام محمد بن عبد اهللا-

.كبیرا على البحر كما أمر ببناء سفینتین إحدھما ألھل سل و األخرى للرباط كما اعتنى بالعرائش وبني الصقائل و األبراج 

.بي الذي اھتم بھ المولى عبد اهللا عمل المولى یزید على إحیاء األسطول المغر-

.اھتمام القناصل و السفراء باألسطول المغربي حیث عملوا على رصد تقاریر عن عدد سفنھ وعدد المدافع -

.تأسیس السلطان محمد بن عبد اهللا مصانع تذویب المدافع بالمغرب -

:مظاھر مواجھة الضغط األجنبي ونتائجھ -ب

زل السلطان أمیر المؤمنین نصره اهللا على البریجة ، وشد علیھا الحصار أثناء اللیل و أطراف النھار و اجتمعت علیھن

الحشودوالقبائل من كل أرض وقبل نزول السلطان على البریجة وجھ إلیھ البحریة و الطبیعیة وبعث معھم بابا سلیمان الدریزي

.أخذت البریجة 1182رمضان 27عازفا  برمایة المعران وفي 

م18السمات السیاسیة العسكریة لدى العثمانیین في القرن *

18تم تطویر الجیش العثماني خالل الق رن -

قضاء أبو قاسم الزیاتي باسطنبول مائة یوم سؤال السلطان عبد الحمید الثالث ألبو القاسم عن إمكانیة تقدیم سلف للدولة -

.كیة لمواجھ اإلمبراطوریة الروسیة و النمساویة التر

.موافقة السلطان محمد عن تقدیم السلف للدولة التركیة على سبیل العطاء الخص -

:خاتمة

.خضع العالم اإلسالمي لعدة ضغوطات أوروبیة أدت بھ إلى مواجھتھا ومحاولة اإلصالح وبیان العالم اإلسالمي 
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