
 

 

  :إشكايل متهيد

 عدة إىل منقسما أصبح وبعدها األوىل، العاملية احلرب قبل االستعمارية الدول توغل العثماين احلكم حتت العريب املشرق عرف

  .استقالهلا نيل من مكنتها االستعمار، ضد متواصلة صراعات شعوا وخاضت وبريطانيا، فرنسا من كل عليها تسيطر دويالت

  ؟م 20 القرن خالل العريب للمشرق العامة السياسية الوضعية هي فما 

  ؟العربية باجلزيرة واالقتصادية السياسية التحوالت هي وما 

I - م20 القرن خالل العريب للمشرق العامة السياسية الوضعية تشخيص:  

 :احلربني بني فيما العريب املشرق  عرفها اليت السياسية التحوالت -  1

 واالقتصادية والثقافية االجتماعية للتحوالت نتيجة العربية القومية فكرة وتطورت التركي االستبداد من التحرر بضرورة الوعي برز

 سيطرما لفرض وبريطانيا فرنسا سارعت األوىل،العاملية  احلرب اندلعت وملا م،20ق  وبداية م19ق  أواخر يف العريب املشرق عرفها اليت

 وحرضت م،1914سنة  والكويت مصر على محايتها بريطانيا وأعلنت األملاين، العثماين التحالف برز عندما خاصة العريب، املشرق على

 وبني بينه متعددة مراسالت بعد احلجاز، أمري "علي بن احلسني" مكة شريف استمالة من ومتكنت األتراك، ضد بالثورة القيام على العرب

 به باالعتراف )علي بن احلسني(ووعدته  ،)Sir Henry McMahon( "مكماهون السري هنري"مصر  يف الربيطاين السامي املندوب

 وعبد فيصل ابناه وقاد العايل، الباب عن واستقل م،1916 سنة بالثورة "علي بن احلسني" فقام العثمانيني، عن مستقلة عربية لدولة كخليفة

ألنيب  إدموند اجلنرال قيادة حتت اجليش هذا وأصبح ،العثمانيني مواجهة قصد" لورانس" اإلجنليزي الضابط مبساعدة بالشام العريب اجليش اهللا

)Edmund Allenby(، زام على ساعد مماأعطتم، كما 1918 أكتوبر 30 يف "مودروس هدنة" وتوقيع احلرب يف العثمانيني ا 

 جند إقليم حاكم "سعود آل العزيز عبد" ل وعدا ومنحت ،)م1917سنة  بلفور وعد( بفلسطني دولتهم بإقامة لليهود وعدا بريطانيا

 االستقالل وعود حتولت العثمانيني وازام األوىل العاملية احلرب وبنهاية ،العثمانيني ضد احلرب يف ساعدها إذا مستقال حاكما به باالعتراف

 بعد ولبنان، لسوريا فرنسي واستعمار ومصر، اخلليجية واملشيخات واإلمارات عدن إىل باإلضافة والعراق، لفلسطني إجنليزي استعمار إىل

 .االنتداب  فكرة حتت م1922 يف األمم عصبة توجته والذي ،م1920سنة  "رميو سان" مؤمتر يف) وبريطانيا ،فرنسا( الدولتني اتفاق

 :االستقالل حنو واالجتاه الثانية العاملية احلرب بعد العريب للمشرق العام التطور -  2

 ، ونتيجة"األطرش سلطان" بقيادة الكربى السورية الثورة أمهها الفرنسي، االنتداب ضد وطنية حركات ولبنان سوريا يف قامت

 مع م1936معاهدة  مبوجب به اعترافها بعد م،1946سنة  تام بشكل ولبنان لسوريا االستقالل منح إىل فرنسا اضطرت املقاومة الستمرار

 على "احلسني بن اهللا عبد" األمري بريطانيا عينت األردن ويف ،اخلارجية شؤوما على واإلشراف البلدين يف العسكرية بالقواعد احتفاظها

 توقيع إىل بريطانيا دفع مما باالستقالل، طالبت األردنية الوطنية احلركة لكن الربيطاين، االنتداب حتت احلربني، ما بني طيلة األردن شرق إمارة

 بن فيصل" بريطانيا عينت العراق ويف اهلامشية، األردنية اململكة باستقالل اعترفت واليت م،1946سنة  اإلجنليزية األردنية التحالف معاهدة

 م،1930 يف العراق باستقالل االعتراف إىل بريطانيا دفعت معارضة، حركة قيام إىل أدى مما باملنطقة، مصاحلها بضمان تعهد الذي "احلسني

 م1958 سنة" الوطنيني الضباط" ثورة قيام بعد إال تام بشكل البالد تتحرر ومل اإلجنليزية، والعسكرية االقتصادية املصاحل على اإلبقاء مقابل

 لكن ،)والسودان مصر( النيل بالد وتوحيد ،اإلجنليزية القوات جبالء الثانية العاملية احلرب بعد املصريون وطالب ،العراقية اجلمهورية وإعالن

 سنة "األحرار الضباط" ثورة اندالع حىت الوضعية هذه على النيل وادي منطقة وبقيت ،بالده باستقالل طالب السوداين األمة حزب

 .م1955 سنة استقالهلا السودان وأعلنت ،م1954  اإلجنليز وانسحب ،املصرية اجلمهورية وإعالن "الناصر عبد مجال" بقيادة م1952

II - العربية باجلزيرة واالقتصادية السياسية التحوالت:  

  :السياسية التحوالت -  1

 العربي بالمشرق الاستقلالية الحركات

https://moutamadris.ma


 ومتكن إمارات، إىل مقسمة الداخلية املناطق وبقيت اإلجنليزية، احلماية حتت والشرق باجلنوب العربية اجلزيرة سواحل معظم كانت

 حسني الشريف" طرد بعد احلجاز على "سعود آل" وسيطر لألتراك، املوالني "الرشيد آل" على االنتصار من "سعود آل العزيز عبد"

 /الوهابية مبادئ متبعني املركزية، للسلطة القبائل إخضاع من ومتكنوا م،1933سنة  السعودية العربية اململكة قيام وأعلنوا ،"اهلامشي

 اتفاقية" مبوجب األوىل العاملية احلرب يف املنتصرة الدول به واعترفت العثمانيني، عن مستقال اليمن مشال البترول، وظل توفر من ومستفيدين

 ا ظهرت واليت اليمن، جنوب حممية على بنفوذهم اعترافه لعدم حدوده، يف تدخلوا اإلجنليز لكن م،1923 يف تركيا مع عقدت اليت "لوزان

 اليمن مع توحدت واليت م،1967 سنة" الشعبية اليمنية اجلمهورية" اسم حتت باستقالهلا االعتراف على بريطانيا أرغمت وطنية حركة

 خاصة اخلليجية، واملشيخات باإلمارات واالقتصادي العسكري وجودها تعزيز على بريطانيا م، وعملت1990 سنة ماي 22الشمايل يف 

 اعترفت حيث مصاحلها، على احلفاظ قصد باستقالهلا االعتراف إىل بريطانيا دفع التحررية، احلركات تصاعد لكن ا، البترول اكتشاف بعد

  .م1971 سنة عمان وسلطنة والبحرين، العربية، واإلمارات م،1961 سنة الكويت باستقالل

  :االقتصادية التحوالت -  2

 وخاصة األجنبية الشركات وافت البترول، والعراق اكتشاف العربية اجلزيرة أهم التحوالت االقتصادية اليت عرفتها بلدان

 مؤسسة سابقا، للبترول التركية الشركة( م1928 سنة العراق نفط شركة أسهم واإلجنليزية الفرنسية الشركات مع اقتسمت اليت األمريكية

 تركيز على املتحدة الواليات وعملت األجنبية، البترولية للشركات هامة امتيازات النفطية العربية الدول ومنحت ،)م1911 يف بلندن

 مشاريعها، لتنمية البترول مداخيل على العريب املشرق دول اعتماد لكن الباردة، واحلرب احلربني ما بني فترة يف خاصة باملنطقة شركاا

 منظمة" فأنشأت الوطنية، ثرواا على سيادا السترجاع األمريكية االحتكارات من األجنبية والتخفيف النفط شركات تأميم إىل دفعها

  .أكتوبر حرب عقب م1973 سنة النفط تصدير حظر سالح استعمال من العرب مكن الذي الشيء ،"للبترول املصدرة الدول

  :خامتة

 بفلسطني اإلسرائيلي الوجود لكن االنتداب، سلطات مع مرير كفاح بعد االستقالل على احلصول من العريب املشرق بلدان متكنت

 .العدوان ملواجهة واملادية البشرية طاقتهما تسخري العربية الدول على يفرض

https://moutamadris.ma

