
 

  
  :متهيد إشكايل

 .اإلصالح مبحاوالت القيام عليها فرض مما أوربية لضغوط العثمانية اإلمرباطورية تعرضت م19 القرن حالل

 العثمانية؟ اإلمرباطورية على األوربية الضغوط أشكال هي فما 

  العثمانية؟ الدولة ا قامت اليت اإلصالحات هي وما 

 فشلها؟ عوامل هي وما 

I  -  م19العثمانية يف القرن  اإلمرباطوريةأشكال الضغوط األوربية على: 

 :فرضت الدول األوربية ضغوطا عسكرية وسياسية على اإلمرباطورية العثمانية -  1

م شنت روسيا القيصرية عدة حروب من أبرزها حرب القرم على اإلمرباطورية العثمانية 1878م إىل 1810يف الفترة املمتدة من 

من خالهلا قدمت الدولة العثمانية تنازالت " أدرنة بوخارست"كمعاهدة  ،ونتج عن ذلك عقد عدة معاهدات ،انتهت بازام الطرف األخري

  :منها ،كبرية

  .السفن الروسية يف البحر األسود والبحر األبيضحرية مرور  �

  ."بيسارابيا"استيالء روسيا على منطقة  �

  .منح االستقالل لكل من بلغاريا ورومانيا وصربيا واجلبل األسود �

يف نفس الفترة احتلت النمسا بالد البوسنة واهلرسك، واحتلت اجنلترا جزيرة قربص، وحصلت اليونان على استقالهلا، وأصبحت 

 .لترا وروسيا وأملانيا والنمسا تتدخل يف الشؤون الداخلية لإلمرباطورية العثمانيةاجن

 :مارست الدول األوربية ضغوطا اقتصادية ومالية على اإلمرباطورية العثمانية -  2

 ،وخفضت الرسوم اجلمركية على الواردات والصادرات /)نظام االحتكار(ألغت الدولة العثمانية احتكارها للمبادالت اخلارجية   

ي فانعكس ذلك عانت الدولة العثمانية من عجز امليزان التجار، وقد على عمليات التصدير واالسترياد بيون يهيمنونوروبالتايل أصبح األ

  .مما فرض اللجوء إىل االقتراض اخلارجي الذي نتج عنه تراكم الديون على ميزانية الدولة

II -  م وعوامل فشلها19اإلصالحات العثمانية  يف القرن:  

 :م19قامت الدولة العثمانية ببعض اإلصالحات خالل القرن  -  1

هلذا قام خلفه حممود  ،بادر السلطان سليم الثالث إىل وضع تنظيم عسكري جديد فكان رد فعل اجليش االنكشاري هو اغتياله

حيث أصدرت  ،)عهد السلطانني عبد ايد وعبد العزيز(اإلصالحات العثمانية يف عهد التنظيمات  وضعت أهم، وقد الثاين بإلغاء االنكشارية

وتضمنت هذه القوانني إصالحات سياسية وإدارية  "م1876دستور "و" خط هيمايون"و "مرسوم كلخانةّ"الدولة العثمانية عدة قوانني منها 

 .وعسكرية ومدنية واقتصادية ومالية وقضائية ودينية

  :سامهت عدة عوامل يف فشل هذه اإلصالحات -  2

 .ضعف االقتصاد العثماين وهزالة مداخيل الدولة �

 .غزو املنتجات األوربية للسوق الداخلية العثمانية  �

 .ارتباط النصارى واليهود العثمانيني بالدول األوربية �

 .اهلزائم العسكرية للجيش العثماين أمام القوات األوربية

 : خامتة

بلغت اإلمرباطورية العثمانية درجة كربى من االحنطاط يف املقابل عرفت مصر التابعة هلا امسيا عدة إصالحات على عهد  م19يف ق 

  .حممد علي
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 :شرح املصطلحات

 .العثمانية اإلمرباطورية تفكيك أجل من األوربية الدول بني التنافس: الشرقية املسألة �

 .البلقان يف مسلم بلد: واهلرسك البوسنة �

 .العثماين للنفوذ اخلاضعة األوربية املناطق أبناء من يتألف جيش: االنكشاري اجليش �


