
  

  

  :تقدمي إشكايل

 أو السعدي باملغرب سواء مهمة، حتوالت م18و 17 القرنني خالل املتوسط البحر حوض مبنطقة اإلسالمي العامل عرف

  .إفريقيا بشمال ووالياا العثمانية اإلمرباطورية

 الفرنني؟ هذين يف اإلسالمي العامل شهدها اليت العامة األوضاع هي فما 

I  - م18و 17 القرنني خالل اإلسالمي العامل يف والعسكرية السياسية األوضاع: 

 :والعسكري السياسي الضعف من العثمانية الدولة عانت -  1

 العثمانيني السالطني ويعني يعزل كان حيث للبالد، السياسية الشؤون يف يتدخل االنكشاري اجليش أصبح م17 ق مطلع منذ

 أنشطة يزاول وأخذ العسكرية، وظيفته عن ختلى، حبيث )األجور يف الزيادة خاصة( املادية ملطالبه استجابتهم درجة حسب السامني واملوظفني

  .والثروات األموال مجع مستهدفا ،تقليدية وصناعة وجتارة فالحة من خمتلفة اقتصادية

 :م18و 17 القرنني اللخ ىاألقص ربللمغ ةوالعسكري ةالسياسي اعاألوض تذبذب -  2

 إىل املغرب جتزأ وبالتايل ،مراكش مملكةو فاس مملكة مملكتني إىل السعديني دولة انقسمت الذهيب املنصور أمحد السلطان وفاة بعد

 املغرب توحيد من الرشيد املوىل متكن األوضاع، ويف ظل هذه )سوس إمارة( السمالليني وإمارة العلويني إمارة أبرزها من إمارات عدة

 جيش املوىل ، حيث أنشأالعلوية الدولة سلطة تدعيم على إمساعيل املوىل خلفه وعمل م،17 ق منتصف يف العلوية الدولة وتأسيس األقصى

 إمساعيل املوىل بوفاة أنه ، غري...الضرائب  ومجع البالد وحدود التجارية، القوافل ومحاية الثورات، بإمخاد يقوم كان الذي البخاري عبيد

 دخلاملادية، ف ملطالبه استجابتهم حسب تعيينهم أو إقصاءهم على فيعمل امللوك يف يتحكم كان شغب، حيث أداة البخاري عبيد جيش أصبح

 االستقرار مرحلة بدأت حيث م،1757 سنة احلكم إىل اهللا عبد بن حممد سيدي بوصول إال تنتهي مل اليت السياسية األزمة مرحلة املغرب

 .واالنفتاح

II - م18و 17 القرنني خالل اإلسالمي العامل يف والفكرية واالجتماعية االقتصادية األوضاع: 

 :اإلسالمي العامل يف واالجتماعية االقتصادية األوضاع تدهور -  1

 يعانون العثمانيون التجار ظل بينما ،اجلمركية الرسوم ختفيض أبرزها من امتيازات عدة األوروبيني للتجار العثمانية الدولة منحت �

 .األجنبية واملنافسة الضرائب ثقل من

 ويستورد الفالحية، املنتوجات يصدر املغرب كان حيث ،األوروبية املغربية التجارية املبادالت نشطت م18ق  من الثاين النصف يف �

 ... والنب والتوابل والسكر والشاي والنسيج األثواب بينها من خمتلفة مواد

 الصناعة واجهت وقد ،طوائف شكل على احلرفيني وبتنظيم اليدوي العمل على باعتمادها اإلسالمي العامل يف الصناعة متيزت �

 احلرفيون تعرض وبالتايل األوروبية، املصنوعات طرف من شديدة منافسة م18 قخالل  الصناعية الثورة بعد اإلسالمية التقليدية

 .لإلفالس

 سنوات تعاقب اإلسالمي العامل شهد وقد ،املناخية بالتقلبات وبارتباطها اإلنتاجية بضعف متيزت اليت التقليدية الفالحة انتشرت �

  .الطاعون مثل األوبئة وانتشار ،الناس من كبري عدد وهالك ااعة إىل تؤدي كانت اليت اجلفاف

 :اإلسالمي العامل يف الفكرية احلركة على اجلمود غلب -  2

 ركود حيدث واالجتماعية واالقتصادية السياسية األزمات فترة ففي ،العامة بالظروف اإلسالمي العامل يف الفكرية احلركة ارتبطت

 اإلسالمية الفكرية احلركة متيزت، وقد فكري انتعاش يسجل واالجتماعي االقتصادي واالزدهار السياسي االستقرار فترة ويف ،فكري

 الإسلامي العالم في العامة الأوضاع

https://moutamadris.ma


 التقليد، أسلوب وج والطب، والفيزياء كالرياضيات العقلية العلوم وإمهال والتاريخ، ،واألدب ،الفقه :مثل ،النقلية العلوم على باعتمادها

 .واإلبداع التجديد عن واالبتعاد

  :خامتة

 سهل مما اخلارجية، والضغوطات الداخلية األزمات بسبب وذلك م،17 القرن من ابتداء اإلسالمي بالعامل العامة األوضاع تدهورت

  .االستعمار سيطرة حتت سقوطه

https://moutamadris.ma

