
  

  

  :تقدمي إشكايل

 القيام إىل اإلسالمي العامل فاضطر مستمر، تصاعد يف نفوذها كان اليت الغربية أوربا يف احلداثة بترسيخ م18و 17 القرنان اقترن

  .اإلصالحات ببعض

 م؟18و 17 القرنني خالل  واملغرب العثمانية اإلمرباطورية يف  ومظاهره اإلصالح مفهوم هو ما 

  اإلصالحات؟ هذه فشل عوامل هي ما 

І  العثمانيني عند اإلصالح حماوالتـ: 

 :وداخلية خارجية بأسباب وارتبط خاصا، مفهوما العثماين  اإلصالح اكتسىـ  1

 ويشمل التارخيية، املسرية خالل واتمعي الفردي السلوك إصالح ويتم خاطئ، وضع وتغيري االعوجاج تقومي هو :اإلصالح

 :العثمانية اإلصالحات أسباب والدينية، ومن والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والعسكرية السياسية ااالت اإلصالح

 يف األوربيني امتيازات وتزايد أوربا، يف العثماين النفوذ وتقلص والروسية، النمساوية القوات أمام العثماين للجيش املتتالية اهلزائم �

 .العثمانية اإلمرباطورية

 .املايل اجلهاز إصالح من متكن والذي العثمانية احلكومة رئاسة كوبريل مصطفى تويل �

 : قليلة ميادين على العثمانيني عند اإلصالح اقتصرـ  2

  .حبري وأسطول للبحرية، ومدرسة للمدافع، مدفعية، ومصنع فرقة تأسيس: العسكري امليدان يف �

 .الغربية التقنية الكتب وترمجة اهلندسة، ومدرسة الرياضيات، مدرسة إنشاء: والعلمي الثقايف امليدان يف �

  :أسباب فشل اإلصالحات العثمانية – 3

 :منها عوامل لعدة م18و 17 القرنني خالل العثمانية اإلصالحات فشلت

 .إصالح لكل العلماء وبعض الصوفية الطرق مناهضة �

 .جوهرية مالية بإصالحات القيام وعدم الدولة، موارد قلة �

 وتدخلها اقتصادية ألنشطة مزاولتها مقابل العسكرية بالتدريبات إلتزامها وعدم العثماين، اجليش ضمن االنكشارية العناصر استمرار �

 .السياسية الشؤون يف

ІІ  م18 ق خالل اهللا عبد بن حممد سيدي عهد على باملغرب اإلصالح حماوالتـ: 

 :الدولة دعائم تقوية مستهدفا بالتجديد املغرب يف اإلصالح مفهوم اقترنـ  1

 السلطان إصالحات وتقويتها، كما تالها جاءت الدولة أسس جتديد اهللا عبد بن حممد سيدي السلطان عهد على اإلصالح استهدف

 عبيد جيش وتدخل إمساعيل املوىل أبناء بني احلكم على الصراع شهدت اليت) م1757 -1727( سنة الثالثني أزمة بعد الثالث حممد

 .والزوايا القبائل وثورات السياسية الشؤون يف البخاري

 :اهللا عبد بن حممد سيدي السلطان عهد على باملغرب اإلصالح مظاهر تعددتـ  2

 لسكان مالية قروض  وتقدمي املدن، فقراء على اخلبز توزيع طريق عن اجلفاف سنوات آثار من التخفيف: االجتماعي امليدان يف �

 .الضرائب أداء من القبائل وإعفاء اخلصبة، السنوات يف تسترد البوادي

 .والبوادي املدن يف وتعميمه الديين التعليم تطوير: التعليمي امليدان يف �

 تصدير وترخيص والواردات، الصادرات على اجلمركية الرسوم ختفيض عرب أوربا مع املفتوح الباب سياسة ج: التجاري امليدان �

 .البحري للجهاد حد ووضع ،)الصويرة ميناء طليعتها يف( اخلارجية التجارة على األطلنتية املوانئ وفتح القمح،

 وحدودها الإصلاح محاولات بداية
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 الضرائب حتصيل يف والتشدد وأعشار، زكاة من الشرعية الضرائب استخالص طريق عن املال بيت فراغ مواجهة: املايل امليدان يف �

 .املدن وأبواب األسواق كمكوس االستثنائية

 معدن إىل الذهب معدن من املغربية النقدية القاعدة حتويل مت القوافل، جتارة تراجع عن الناجتة الذهب قلة ظل يف: النقدي يف امليدان �

 .الفضة

 سنة الثالثني أزمة فترة يف املتمردة العناصر من والتقليل وأمازيغية، عربية قبائل بتجنيد عسكري توازن خلق: العسكري يف امليدان �

 وحتصني وترميم السفن وجتهيزات عسكرية معدات جلب خالل من الثغور وحترير السواحل ومحاية ،)واألوداية البخاري عبيد(

  .املوانئ

 :العراقيل بعض اهللا عبد بن حممد سيدي عهد على املغرب إصالحات واجهتـ  3

 :طليعتها يف العراقيل بعض م18 ق خالل اهللا عبد بن حممد سيدي عهد على املغرب إصالحات واجهت

 .املغرب يف الرأمسايل التغلغل بداية �

 .التقليدية املغربية للمصنوعات احلديثة األوربية املنتجات منافسة �

  :ةخامت

  .األوربية الضغوط لتزايد اال فتح مما بالفشل، باءت لكنها اإلسالمي العامل يف اإلصالحات جماالت تعددت
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