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 تعددت محاوالت فرنسا لالستيالء على مصر فى العصر الحديث: حيث      محاوالت فرنسا الحتالل مصر       
  0 صرفكر في احتالل مصر لضرب التجارة الهولندية في الهند والتى تمر بم  17في القرن  14لويس *

 0(  طلب من السلطان العثماني أن يتنازل عن مصروليس بحمله عسكريه  1769في )  15لويس 
 رغب في احتاللها لتسهيل تجارة فرنسا مع شرق اسيا بداًل من الدوران حول إفريقيا  16لويس 

تجارتها من خطر المماليك ولتهديد مصالح انجلترا   كانت بعد الثوره الفرنسيه في عهد حكومة اإلدارة بقيادة نابليون لتأمين والمره الرابعه
 فى الهند اكبر مستعمرات انجلترا فى الشرق  

فتي أوروااحيتث قامتت  علتي يتد  إجتماعيتةم وهتى اول وتورة 1789يوليتو  14قامتت الثتورة الفرنستية فتي     طبيعة الثوور  الفرنسوية
 ( العامة الوسطي مع الطبقة) المتوسطه يعنى  ولقد، تحالفت الطبقة  البرجوازيةالطبقة 

 16الغاءالملكية وإعالن الجمهورية والقضاء على االقطاع واعدام لويس التت - 1       نتائج الثور 
 ادرك ملوك أورواا خطوره الثوره على عروشهم  فتحالفت أورواا ضد الثوره الفرنسيه خاصه انجلترا من أجل :  -2
 ا           منع تسرب مبادئ الثوره الفرنسيه خارج حدود فرنسا القضاء على الثوره واعاده الملكيه فى فرنس -

 م   1798عوامل قدوم الحمله الفرنسيه لمصر  

  18وطول القرن  17التنافس االستعمارى بين انجلترا وفرنسا فى القرن  -1
 تحالف دول اورواا ضد الثوره الفرنسيه خاصه انجلترا  فانتصرت فرنسا على هذا التحالف   -2

 سا فى ضرب انجلترا فى عقر دارها ولكنه لم يحدث لقوة االسطول االنجليزى رغبه فرن -3

 ففكر نابليون بضرب انجلترا خارج اراضيها بارسال حمله لمصر لكى : -4

 يهدد مصالح انجلترا فى الشرق عن طريق اقامه امبراطوريه فرنسيه فى الشرق  -
 ان حول الرجاء الصالح الذى تسيطر انجلترا عليه تسهيل مرور التجاره الفرنسيه الى الشرق فى مصر بدل  الدور  -

 ؟.  من الضروري التعرف علي أحوال المجتمع المصري قبل الحملة الفرنسية**

 لنعرف الفرق بين المجتمع الفرنسي األوراي والمصري الشرقي .  -2لنفهم تطور الحوادث وأسباب الهزيمة .      -وذلك ل :
 فشجع فرنسا ذلك  للغزو 17حاله تدهور وضعف فى كل المجاالت خاصه القرن وكانت مصر تحت الحكم العثمانى فى 

 تدهورت الزراعة في مصر لعد  أسباب :                 الزراعة              أوال : األحوال االقتصادية

حون ال يملكون األرض بل يزرعوها ممثلة في السلطان و الفال للدولة حيث كانت األراضي ملكا( نظام ملكية األراضي ) حق االنتفاع (  1) 
 لحساب الدولة وينتفعون بها بعد  تسديد ما تقرره الدولة من ضرائب .مع عدم السماح بتنميه حقيقيه.

.الذى عانى الفالح فيه من سطوة 1658هو نظام )مالى( وضعته الدولة العثمانية لجمع الضرائب من الفالحين      نظام االلتزام(  2) 
 مقابل جمعة لضرائب .  ) الوسية ( ى جمع الضرائب كان الملتزم يحصل علي ارض معفاة من الضرائب الملتزمين ف 

 عدم اهتمام الدوله بالرى او حفظ االمن او تقويه الجسور وقت الفيضان  -عدم اهتمام الفالح بالزراعه  لكثره الضرائب     -(3
 م تصل إلي اآللية كما حدث في أوراا .كانت الصناعة يدوية بسيطة ل -تدهورت النها    الصناعة 

 استمرار نظام الطوائف الذي كان يمثل همزة الوصل بين الحكومة وأصحاب الحرف المختلفة   -
 كان شيخ الطائفة مسئول عن جمع الضرائب و اإلنتاج في حين تم إلغاء هذا النظام في أورواا بفضل الثورة الصناعية  -

 تحول طريق التجارة من مصر إلي طريق رأس الرجاء الصالح . - تدهورت بسبب : – يةالتجار  الخارج     التجار   
 اقتصار تجارة مصر على حوض البحر المتوسط والسودان والحبشة واالد العرب واليمن .. -

 العسكرية .  اشتداد النزاع بين الفرق   -عدم استقرار األمن .                    -   تدهورت بسبب : – التجار  الداخلية
 .اختالف المكاييل والموازينعدم وبات قيمة العملة  -اغارات بدو الصحراء .                                    -
 بسبب حصولهم علي األمتيازات األجنبية من الدولة العثمانية وحسن  ساعد تدهور التجاره على سيطرة التجار األجانب علي التجارة  -
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 ايضا  سبب تدهور االقتصادان  إرسال الضريبة والهدايا المفروضة على مصر للسلطان كانت حيث ك. -تنظيمهم 
        حيث كان المجتمع طبقى      طبقات المجتمع   ثانيا من الناحية االجتماعية 

 عن الشعب .  الوالي التركي والبكوات المماليك ، وكانت السلطة تتركز في أيديهم وقد عاشوا في عزله طبقة الحكام       
 : الفالحون والعامة  طبقة سفليوتجار وعلماء        –: مشايخ  طبقي وسطي وهم من المصريين وانقسموا إلي:  المحكومين

 اقتصر التعليم علي األزهر والكتاتيب .  -2انتشر الجهل وسادت الخرافات والشعوذة .            - 1  األحوال العلمية 
 اقتصر التدريس في األزهر على علوم الدين وإهمال العلوم الطبيعية  -4لدين .             إغالق باب االجتهاد في ا -3

 ثالثا : من الناحية السياسية 

 كل منها تراقب األخرى ) استحدث السلطان نظم حكم جديده فى مصر ( وهي  والث إداراتكان نظام الحكم فيها يتكون من 
 بتعيينه وهو نائب السلطان .ويقوم السلطان العثماني  : الوالوي -1
 وكانت مهمته مراقبة أعمال الوالي ومن حقه عزله أيضا .:  الديوان -2
 المماليك إلدارة شئون األقاليم . لخبرتهم فى حكم مصر :  البكوات -3

 كان  نظام الحكم العثماني يحمل فى طياته عوامل ضعفه؟بم تفسر           عيوب نظام الحكم  العثماني

 صر مدة حكم الوالي مما جعله يهمل شئون البالد ، وأصبح همة جمع األموال .ق  -1
 زيادة سلطة كل من الديوان والحامية العسكري ادي الي حدوث المنازعات  . -2
ب حيتث استتطاع زعتيم المماليتك والتذي لقت  17استطاع المماليك السيطرة علي الحكم خاصة بعتد ضتعف الدولتة العثمانيتة أواختر القترن  -3

 بشيخ البلد الوصول إلي الحكم وتم ذلك في أيام علي بك الكبير .
      1773  – 1763حركة علي بك الكبير) جن علي ( 

، فقام بعزل الوالي العثماني وحكم  مصر بدال منه وامتنتع عتن دفتع الضترائب ، وقتام بستك  روسيا استغل حروب الدولة العثمانية مع  -1
 ذهب إلي الحجاز فضمها إلي حكمه ، وم دخول دمشقالنقود باسمة .وم أرسل أبو ال

م وعتادت مصتر واليتة عثمانيتة 1773وحرضتت محمتد أبتو التذهب علتي ستيده فقتلته عتام  سالح الخديعةلجأت الدولة العثمانية إلي  -2 
 تحت حكم محمد أبو الذهب بعد ان انحاز للسلطان العثمانى .

الدولتتة متن الناحيتة االقتصتادية وتقلصتت التجتارة الخارجيتة وحتدث صتراع بتين زعمتتاء بعتد وفتاة محمتد بتك أبتو التذهب ضتعفت   : توذكر ان
 المماليك حتى استطاع إبراهيم بك و مراد بك من الوصول إلي حكم مصر واصبحت مصر فى حاله سيئه .

 

   األسوووووباب        مصر على الفرنسية الحملة

 

 إلى اإلسكندرية وزع منشور على المصريين ليجذبهم ويخدعهم عندما وصل نابليون      سياسة الفرنسيين في مصر 
 ؟   االسس التي ذكرها نابليون لكي يكسب ثقة المصريين ويقلل مقاومتهم له

 إجتذاب المصريين الى صفه هو باقناعهم ب   -2مجامله الدوله العثمانيه قدر المستطاع  حتى ال يحاراه               -1
 يك الغرااءالظالمين مصر لقرون وانشاء حكومه اهليه ليحكم المصريين بالدهم انه جاء يحارب  الممال -
 . التهديد بحرق القري التي سوف تقاوم نزول الحملة الفرنسية -3

 ؟   بم تفسر ؟ ضعف موقف المماليك عند مجيء الحملة الفرنسية الي مصر

 اهتمام المماليك بتحصين البالد .عدم  -2انقسام الماليك الي فرق متنازعة .                       -1
 استخدام المماليك اسلحة متخلفة واعتمادهم علي الفروسية .  -4انقسام المماليك الي مجموعتين ) ابراهيم ومراد بك ( .   -3

 1798سبتمبر  6: بزعامة محمد كريم حاكم المدينة لذلك اعتقلته القوات الفرنسية وتم إعدامه  مقاومة أهل اإلسكندرية
     ركتي شبراخيت وإمبابة :مع

      إمبابة ثم معركه     ( وانهزم فيها مراد وتراجع ألمبابه  . 1798يوليو  13)  :  شبراخيت
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 هزيمة المماليك وفرار مراد بك إلي الصعيد وإبراهيم بك إلي الشرقية ومنها للشام  .  -1:  نتائجها :    
 نسى على القاهرهدخول نابليون القاهرة .وتعيين حاكم فر  -2

 كانت بدايه نهايه الحمله ؟   ( 1798موقعة أبي قير البحرية ) أغسطس 

   :  نتائجهاأغرق فيها األسطول اإلنجليزي بقيادة نلسون األسطول الفرنسي.   

  فشل فرنسا في بسط نفوذها علي البحر المتوسط . -1

 حرمان الحملة من أي إمدادات تصل إليها من فرنسا -2
  أعتزم نابليون إنهاء الحملة في الصعيد   ) فسر العباره(   ومة الوجه القبلي مقا

لخطورتها علي المالحة في النيل بعد منع مراد بك وصول المراكب إلى القاهرة ، لذلك عرض نابليون علي مراد بك ان يحكم الصتعيد تحتت  
 ذلك .  رفضاالشراف  الفرنسي ويدفع الضرائب لكن مراد بك 

 ك زحفت القوات الفرنسية إلي الصعيد وانتصرت علي قوات مراد بك لكنها فشلت في إخضاع األهالي .لذل
  :بسبب شهور  عشره واستمرت المقاومة فى الصعيد مد  طويلة

 إتباع األهالي اسلوب حرب المناوشات والمعارك المتفرقة     .ب وجود اتصاالت بين أهالي الصعيد والمماليك . -أ
 الوادي واعده عن مركز الحكم في القاهرة ولم يشعروا بظلم المماليك مثل القاهرة  طول  -ج
 مجيء قوة من شبة الجزيرة العراية للقتال بجانب الصعيد  . -د
 اتخاذ المقاومة شكل الشعور الوطني ضد الفرنجة . وظهرت القوميه العرايه اوناء مقاومه الحمله  -و

 أقل من شهر ونصف        ؟ تفسر لم تستمر مقاومة الوجة البحرى فتر  طويلةبم       مقاومة الوجه البحري

 شعور األهالي بمرارة وقسوة حكم المماليك . -قرب الوجه البحري من الحكومة المركزية في القاهرة .  ب -أ
 .ثور  القاهر  األولي أكتوبر

 قاد األزهر الثورة وقام بتنظيم المتطوعين  -1األحداث :  
 قتل الحاكم الفرنسى للقاهره   -1   النتائج              

 قام نابليون بضرب االزهر بالمدافع وم دخل الفرنسيون االزهر بخيولهم مما اهاج المصريين   -2
 إعدام بعض الثوار فنقلت الثوره الى االقاليم فاخمدها الفرنسيون بالعنف   -3
 لدينى عند المصريين اقتحمت الحمله االزهر بالخيل فثار الشعور ا -4

        1799الحملة الفرنسية على الشام مارس  
 األسباب

 إلخراج الفرنسيين بالقوة العسكرية بواسطة حملتين :  انجلترا وروسياتحالفت الدولة العثمانية مع  -1
 بحريه  من جهة اإلسكندرية . الثانية بريه  تأتي من جهة الشام واألولي 

 جهة هذه الجيوش قبل وصولها إلي مصر . رغبة نابليون في موا -2
 فشل نابليون  في دخول عكا بسبب :   النتائج

 مساعدة األسطول اإلنجليزي ألهالي عكا .  -  2استبسال أهلها في للدفاع عنها بقيادة احمد باشا الجزار .        -1
الفاشلة علي الشام علم بوصتول األستطول العثمتاني  بعد أن وصل نابليون إلي القاهرة من حملته م  1799موقعة أبي قير البرية 

 إلي خليج  أبو قير وهناك التقي مع  الجيش العثماني وهزمه  شر هزيمة . 
علتم نتابليون بوجتود متاعتب تواجته حكومتة اإلدارة فتي فرنستا خاصتة بعتد تحتالف  م1799أغسوطس  18عود  نابليون إلي فرنسا )

 معركه ابو قير  اوناءر العودة سرا إلي فرنسا تاركا قيادة الحملة في يد كليبر .النمسا مع عدد من الدول ضد فرنسا فقر 
وكان يري ان االفضل خروج الحملة الفرنسية من مصر  يري استحالة بقاء الحملة الفرنسية في مصركان كليبر    كليبر وقياد  الحملة

 وهذا بسبب :  ) كانت الحمله دون اسطول ( مع : 
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 إرسال الدولة العثمانية لحمالت عسكرية نحو مصر .  -2ش بسبب الحروب.                  تناقص عدد الجي -1
 تجدد وورة المصريين  -  4عودة المماليك في الصعيد للمقاومة مرة أخري .      -3

 :وموقف انجلترا منها  ( 1800 يناير)      معاهد  العريش

ادرة الحملة لمصر ، فعرض الصلح علي الدولتة العثمانيتة وقائتد األستطول اإلنجليتزي  فيمتا لألسباب السابقة رأى كليبر أن من المصلحة مغ
 نفقة الدولة العثمانية .يعرف بت معاهدة العريش .واتفقا على  خروج الحملة  بكامل اسلحتها علي 

كأستري  عندما علمت حكومتة انجلتترا بمضتمون االتفتاق اعترضتت وطلبتت ختروج الجتيش الفرنستي  دون استلحة -
 حرب ، فرفض كليبر ذلك  وقام بطرد العثمانيين من الشام بعد المواجهات العنيفه معها  

 فقوواموا مصوور فووى الحملووه متاعووب فرصووه المصووريون انتهووز(     1800 ابريل – مارس)  ثور  القاهر  الثانية

  الحمله معسكرات وهاجموا ثانيه بثوره

 الثورة بالقوة في الوجه البحري  استطاع كليبر إخماد -1:   نتائجها       
قضي كليبر علي الثورة في الصعيد عن طريق االتفاق مع مراد بك ) ينص علي ان يحكم مراد بك الصعيد  -2

 الحلبي  . وم قتل كليبر على يد لذلك نجح فيما فشل به نابيون تحت إشراف الفرنسيون ووافق مراد حتى ال يعود األتراك لمصر   
كان من أنصار بقاء الحملة في مصر وتحويلها إلي مستعمرة كبري فقام بوضع خطة إصالحية في مجاالت الزراعة     لةقياد  مينو للحم

 والصناعة والتجارة والصحة والنظام القضائي 
ضتم بعد أن فشل العثمانيون في أخراج الفرنسيين وحتدهم قتررت انجلتترا إرستال أستطول جديتد إلتي أبتي قيتر وان خروج الحملة من مصر

 م . 1801وخرج الفرنسيون في سبتمبر إليه جيش عثماني ولم تستطيع القوات الفرنسية المقاومة وانهزم الفرنسيين  
لم تكن الحملة الفرنسية علي مصر مجرد حملة عسكرية تهدف إلي ضرب مصالح انجلترا بالهند :   مصر  في   الفرنسي الوجود  اثر

 تنظيم بونابرت اإلدارة والحكم علي نمط فرنسى   -2بوا الحملة .    مجموعة العلماء الذين صاح -1والدليل:   
نقل السلطة إلى الطبقة الوسطي وهم األعيان في مصر رغم انه كان نقال شكليا فقط . وكان غرض نابليون في التعرف علتي متا يتدور  -3

 في أذهان صفوة المصريين . 
 نشائهاإ من والهدف الحكم دواوين    السياسية اآلثار أوال

كان نابليون غريبا عن المجتمع المصري فكانت معرفة هذا المجتمع ضرورية لتخطتيط سياستات الحكتم ورأى نتابليون أن خيتر وستيلة لتذلك 
 االتصال المباشر بطبقة العلماء واألعيان لما لهم من مكانة عند الشعب المصري  ولهذا انشأ الدواوين التي كانت سلطتها مقيدة بالمصتالح

 سية . ) فأدت الحمله الى نمو الزعامه الشعبيه بمصر (الفرن
 . أعضاء من المشايخ والوجهاء للنظر في أحوال العاصمة 9يتكون من     القاهر  ديوان               الدواوين أهم

 أعضاء مهمته 7ويوجد في كل مديرية ديوان يتكون من  األقاليم داوين

 منع المشاحنات بين القري  -ب                     النظر في المصالح والشكاوى         -ا
 حفظ االمن والنظام -جمع األموال والضرائب المقررة على األهالي                   د -ج

 مندواين من كل مديريه       9ويتشكل من ديوان القاهرة والمديريات يتكون من مركزيه عليايمثل سلطه    العام الديوان
: تدريب األعيان المصريين علي نظام مجالس الشتورى) نقتل الستلطه للطبقته المتوستطه ( متن حيتث  ان العام المركزي هوالهدف من الديو

 االستشارة و االراء. وكان الديوان العام برئاسة الشيخ عبد هللا الشرقاوى وتم اختياره باالقتراع السري من بين األعضاء. 
  واالجتماعية االقتصادية اآلثار : ثانيا

 انتعشت الزراعه وتطورت بسبب :     : الزراعة مجال في

 دراسة مجري النيل وفحص القنوات والجسور . -1 
 تخصيص جزء من أراضي الدولة إلنتاج الغالت الهامه لفرنسا مثل  البن والقصب  -2
 إنشاء حديقة لزراعة النباتات المجلواة من فرنسا مثل الخوخ والمشمش . -3
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 اعة المحاصيل التقليدية مثل األرز والقمح والذرة .االهتمام بزر  -4
الدباغة ال تضم عماال مصريين حتى ال تتسرب أسترار  -الساعات  –الحدادة  -إنشاء مصانع  جديدة للنسيج -1    الصناعة مجال في

 الصناعة إليهم ، وكان عمال هذه المصانع فرنسيون .) سلبيات الحمله فى الصناعه (
 إصالح دار الصناعة ) الترسانة ( التي أنشأها مراد بك في الجيزة . -3هواءلتوليد الكهرااء                  إنشاء طواحين -2

 ركدت بسبب حصار اإلنجليز لشواطئ مصر ووجود الجيش العثماني في سوريا . -1    التجار  مجال في
 مر فتح أسواق جديدة لمصر في البحر األح -احيا مينو التجاره فقام ب :-2
 إتباع سياسة التفاهم مع شريف مكة  ) اول من بدأها نابليون (   ) علل ( . -3

 إنشاء مستشفي عسكري .-2إنشاء محاجر  في القاهرة واإلسكندرية ودمياط ورشيد .   -1   : العامة الصحة مجال في
  عهد نابليون ()     -أ     القضاء مجال في

 ضاء عن طريق االنتخاب فيما بينهم بدال من القضاة األتراك  .جعل العلماء المصريون يتولون الق -1
 %  من قيمة المتنازع عليه ، بعد أن كانت متروكة لألهواء .    2حدد رسوم التقاضي بنسبة  -2

 الغاء مبدأ الدية والثأر وترك هذا األمر للقضاء .  -1   ) عهد مينو (   -ب    
 وائف الموجودة بمصرمثل القبط والشوام واالروام واليهود  قرر إنشاء محكمة لكل طائفة من الط -2

    للحملة والعلمية الفكرية اآلثار  : ثالثا
 فرد ( في علوم العصر   146تعتبر ابرز اآلثار بسبب وجود مجموعة كبيرة من علماء فرنسا ) 

رنستي وكتان لته صتفة علميتة وعالقتة بالحكومتة أنشتأة نتابليون علتي نمتط المجمتع العلمتي الف تكوينه           المصري العلمي المجمع
  انشائه اسباب / المصري العلمي المجمع إنشاء من الهدفوكان نافذه مصر على اورواا الحديثه  .

 دراسة المسائل الطبيعية والصناعية والتاريخية ونشرها  -2العمل علي تقدم العلوم والمعارف في مصر .                  -1
 العمل علي راط السياسة بالعلم . -4للحكومة في المسائل التي تستشيره فيها .        إبداء الرأي  -3
 إقامة مطبعة عراية وأخري فرنسية .   -     1انجازاته  –       المصري العلمي  المجمع  بها  قام التي  األعمال  اهم.
  اقتصاديةو األخرى علمية  سياسيةإنشاء جريدتين فرنسيتين أحداهما  -2
 أنشأها مينو لنشر االوامر والقرارات وتحذير الناس من الميول لعداوه الحمله   عرايهيده جر  -3

 فكان المجمع العلمى نافذه مصر على العالم المتطور فى اورواا الحديثه 
  الحملة علماء بها قام التي الكبري األعمال

 ها لم تنفذ . لماذا ؟  دراسة فكرة حفر قناة تراط بين البحر األحمر والبحر المتوسط لكن -1
 تأليف كتاب وصف مصر ) به معلومات عن مصر في مختلف المجاالت ( ويعتبر اول موسوعة حديثة عن مصر .  -2
 العثور علي حجر رشيد مما ساعد شامبليون من قراءة اللغة المصرية القديمة ومعرفة تاريخ مصر  -3

 حضاريه صدمه الحمله كانت  -: الفكرية الحيا  علي والحملة العلمي المجتمع اثر

كتتان وجتتود المجمتتع العلمتتي  نافتتذة اطتتل منهتتا المصتتريون علتتي متتا يتتدور فتتي أوراتتا متتن تقتتدم فتتي مختلتتف العلتتوم واألفكتتار السياستتية  -1
 واالقتصادية .وكانت فكرة الدواوين نبهت المصريين إلي فكرة المشاركة في الحكم بدال من الحكم المطلق 

للفرنسيين نبهت المصريين إلتي وجتود أنمتاط متن الحيتاة فتي أوراتا تختلتف عتن تقاليتد المجتمتع الشترقي  ، لتذلك بتدأ  الحياة االجتماعية-2
 بعض المصريين في تقليد الحياه االوروايه  بشقيها السلبى وااليجابى 

 : عم يا الخالصه إذن

 كم ونقل الحكم للطبقه الوسطى لم تكن الحمله مجرد حمله عسكريه بدليل وجود العلماء وتنظيم االداره والح -1
 كان نقل السلطه شكلى فقط النه لخدمه مصالح فرنسا والدواوين لمعرفه ما يدور فى ازهان مصر  -2

 تقليد الحياه االجتماعيه الفرنسيه  –الدوواوين  –الحمله صدمه حضاريه للمجمع العلمى  -3

 واالتراك والثانيه متطوره وهى فرنسا بنظم الحكم الجديده  & اوبتت الحمله انها صراع بين مدنيتان االولى متأخره للمماليك 
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 ي مصر بناء الدولة الحديثة ف
 

 
 الثانى الفصل

  -:  1805 – 1801أحوال مصر بعد خروج الفرنسيين من  -
   -بعد خروج الحملة تنازع علي السلطة ثالث قوي هي :

يهم بعد تدخل : عملوا علي استعادة سيطرتهم علي مصر وذلك بالتخلص من المماليك ولكنهم ابقوا عل األتراك
انجلترا لصالحهم فرضخ السلطان لطلب انجلترا وم تم تعيين السلطان لت خسرو باشا وادأوا التخلص من المماليك 

 تدريجيا بعد ان كانوا قد شرعوا فى اعدامهم من قبل 
وإستعانوا   تجارة إلي الهند وادي النيل وعلي موانئ البحر األحمر والمتوسط لتامين طرق ال: وقد رغبوا في السيطرة علي  اإلنجليز

بعد ان علموا ان السلطان وفرنسا 1802بعد صلح اميان مع فرنسا  1803بالمماليك لذلك تلكئوا في الخروج من مصر .ولكنهم رحلوا 
 تقارات مصالحهم فرحلت على امل الرجوع وتخلت انجلترا عن المماليك لهذا التقارب السلطانى الفرنسى 

معون في العودة إلي حكم مصر لذلك عملوا علي االستعانة باإلنجليز وفي الوقت نفسه كان اإلنجليز يفكرون في : وكانوا يط المماليك
 استخدام المماليك للغرض نفسه لتحقيق ذلك.

 لم تكن تتصارع علي الحكم إنما نبتت من قلب حوادث الصدام بين القوي الثالوة . -: المصري الشعب قو  -
 ماء المصريين في الحكم أيام الحملة الفرنسية أدي إلي : ونتيجة لمشاركة الزع 
 اإلطالع علي المعارف الجديدة . -  2اتساع خبراته بالدخول في تجارب الحكم         .               -1
 .    عمر مكرم نقييب اإلشرافبروز شخصيات من العلماء واإلشراف والتجار مثل  السيد /  -3
فادى ذلك الى تجدد الصراع بين  1803اميان بين فرنسا وانجلترا واناء عليه خرجت انجلترا من مصر تم عقد صلح  1802وفى  -

 المماليم واالتراك وادى ذلك الى :
 دخلت مصر مره فوضى وصراع على الحكم بين الفرق  -2احتل المماليك المنيا والمالحه فيها                              -1
 عجز الواله عن دفع رواتب الجنود فثار الجنود  -4تره قصيره وتعرض الواله اما للقتل او السجن      تعدد الواله فى ف  -3
 على المماليك  1804سوء االحوال االقتصاديه فثار الشعب  -6طرد المماليم االتراك من القاهره واخذوا الحكم                 -5

 1804من الفوضى و األضطرابات بسبب الصراع بين الفرق السياسية تعرضت البالد لفترة    -:  علي محمد شخصية  بروز
 اختلط باالهالى الساخطين واحترم الشعب  -2جاهر باالنضمام للشعب                       -1فقام محمد على باالتى :    

 ره واصبحت مصر دون حاكم حاصر المماليك فهراوا منه خارج القاه -4تعهد  لرفع الضرائب عن المصريين               -3
اقترح محمد على على المصريين اطالق سراح خسرو من سجنه  او تعيين خورشيد محافظ االسكندريه النه عثمانى فظهر محمد على  -5

 بمظهر الغير طامع فى الحكم فووق به الشعب النه عادل يحب مصر فكسب عطف الشعب 
لي هو صاحب اقتراح تعيين خورشيد إال أن خورشيد كان يعلم نوايا محمد علي لذلك علي الرغم من أن محمد ع :  باشا خورشيد  والية

 طلب منه التوجه إلي الصعيد لمحاراة المماليك  -1عمل علي التخلص منه بالطرق اآلتية :    
لفساد طلب من السلطان العثماني إرسال فرق الدالة ) المتهورين( والتي أساءت معاملة الشعب المصري ونشرت ا  -2

 في البالد 
 اسطنبول ولكن محمد علي رفض ذلك   طلب من السلطان استدعاء فرق  واأللبان التي كان يقودها محمد علي إلي -3
 ولكن محمد علي رفض معتمدا علي تأييد العلماء له . 1805طلب من السلطان قرار بتعيين محمد علي واليا علي جدة في  -4

 سوء معامله  الدالة للشعب –فرضه للضرائب الباهظة    -: وأسبابها شابا خورشيد   ضد المصري  الشعب ثور  
لذلك اجتمع الزعماء بدار الحكمة وقرروا عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي واخذوا عليه الشروط والمواويق بان يسير العدل واال  –

 خ مصر ؟ بسبب تعتبر تولية محمد علي حدثا حاسما في تارييفرض ضريبة إال بمشورتهم .ولذلك 

 إن عزل الوالي واختيار الوالي تم باختيار الشعب وليس بقوة الجند . -1
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 وجود شروط للوالية هي العدل والمشورة واذلك وضع قاعدة للنظام الدستوري .وفى دار الحكمه والقضاء  -2
مكرم وحتى جاء فرمان من السلطان العثماني   : رفض تنفيذ القرارات فدارت المعارك بينه واين الشعب بزعامة السيد عمر موقف خورشيد

 بعزل خورشيد وتعيين محمد علي الذي بدأ في بناء الدولة الحديثة . 
 :  انفراد محمد علي بالحكم:

  -قبل أن يقوم محمد علي ببناء الدولة في المجاالت  المختلفة أراد أن يعمل علي االنفراد بالحكم مصر وذلك عن طريق : -
   -لي التحالف المملوكي اإلنجليزي :أوال : التفوق ع

استطاعت انجلترا إقناع السلطان بخلع محمد علي وتعيين محمد بك االلفي او أي والي اخر     :امحاوله نقل محمد على  محاو
،   1806 فأرسل السلطان إلي مصر أسطوال يحمل أمرا بتعيين والي عثماني  هو ) موسي باشا ( أخر ونقل محمد علي سالونيك في يوليه

 ايضا  . 1806ولكن تدخلت الزعامه الشعبيه واقنعت السلطان بالهدايا تثبيت محمد على    على حكم مصر 
 رغبة انجلترا في خلع محمد وتولية محمد بك األلفي حكم مصر . -1    -: اسبابها               :  فريزر  حملة ارسال

 لعالقة بين فرنسا وتركيا وسوء العالقة بين انجلترا وتركيا . خوف انجلترا من عودة فرنسا إلي مصر بعد تحسين ا -2
الحتالل مصر وخلع محمد علي وتولية محمد بك األلفي ولكن  1807قامت انجلترا بإرسال حملة بقيادة فريزر في مارس  : األحداث

مماليك في الصعيد ولكن الشعب المصري  ، وفي هذه األوناء كان محمد علي منشغال بحراه مع ال األلفي مات قبل وصول الحملة بشهرين 
بقيادة عمرمكرم استطاع ببسالة مقاومة اإلنجليز في رشيد وحماد مما جعل اإلنجليز يتقهقرون إلي اإلسكندرية وعند ذلك وصل محمد علي  

محمد علي اإلسكندرية   إلي اإلسكندرية مما جعل فريزر يطلب الصلح والجالء مقابل إطالق سراح األسري وتم ترحيل فريزر عن مصر ودخل
سنوات ) لكى ال ينفرد بحكم مصر ( وتم القضاء  3ظافرا .فى نصر لم يقم به ) فثبته السلطان على مصر (الن الوالى ال يحكم اكثر من 

 على تحالف المماليك مع االنجليز 
   -ثانيا : القضاء علي الزعامة الشعبية : 

 وذلك لألسباب التالية :اسة عمر مكرم النها قيد على حريته فى الحكم        اراد محمد علي التخلص من الزعامة الشعبية برئ
 ادرك محمد علي  دور عمر مكرم  في توليتة الحكم والقيود إلتي فرضها عليه  -أ

 ورغبته فى االنفراد بحكم مصر 1807خوف محمد علي من زيادة نفوذ عمر مكرم بعد حملة فريزر اإلنجليزية  -.ب
   -: الشعبية الزعامة علي  القضاء في   علي محمد   ساعدت التي  العوامل

 انقسام القيادات الشعبية حول تقدير عمر مكرم بين الناس . -1
نتيجة انخفاض  النيل ، طالب العلماء محمد علي بتخفيف األزمة عن الناس بعد  1808عندما وقعت األزمة االقتصادية في مصر  -2

 علي طلب العلماء ونهرهم  لكي يضعف من مكانتهم في نفوس الناس . تحصيل الضرائب المقررة ، ورفض محمد
 استغل محمد علي هذه الفرصة ليتخذ بعض )القرارات الشديد لمواجهة األزمة (وكان ذلك ضد اتفاقه مع العلماء اوناء توليته  -3
 أذق مع الشعب  رفض محمد على مطالب العلماء واعفى بعضهم من االلتزام والضريبه فوضع العلماء فى م -
 وتولى السادات بدل عنه وكان رهن اشاره محمد على    1809عزل عمر مكرم من نقابه االشراف ونفاه لدمياط  -4

 اساليب محمد علي للتخلص من المماليك :  م1811  -التخلص من المماليك ::  ثالثا
 ترف ورفاهية بعيدا عن الحرب والقتال إغارئهم بترك الصعيد والعيش في القاهرة تحت بصرة وجعلهم يعيشون حياة  -1
عندما طلب السلطان من محمد علي إرسال جيشه إلي الحجاز للقضاء علي الحركة الوهابية خاف محمد علي من انتهاء المماليك  -2

 الرغبه فى االنفراد بحكم مصر -.  بسبب:1811الفرصة واالنفضاض عليه لذلك دبر مذبحة القلعة 
 اليك فى غياب الجيش عن القاهره اوناء حرب الوهابيين  لذلك خوفا من عوده المم -
إلي الحجاز وأقيم االحتفال في القلعة واعد النهاية وضعت   طوسون دعاهم محمد علي لالحتفال بخروج جيشه بقيادة ابنه  

 النهاية حيث حوصرت فرق المماليك وتم قتلهم ما عدا بعضهم فر . من فوق القلعه
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 البناء االقتصادي 

هي سياسة اقتصادية طبقها محمتد علتي وتعنتي قيتام الحكومتة بتحديتد نتوع متن الغتالت التتي تتزرع ونتوع الصتناعات  -: مفهوم االحتكار
 التي تنتج وتحديد أومان شرائها من المنتجين وأومان بيعها في السوق . 

 دف مصلحته هو حتى يضمن الدخول فى المنافسه االجنبيه والتجاره الدوليه وكانت اصالحاته تسته
 ( 1814 – 1808 ) من الزراعية والحياز  الملكية أوضاع لتغير علي محمد إجراءات      الزراعة

 . إلغاء نظام االلتزام ، ومصادرة أراضي الملتزمين ، وتسجيلها باسم الدولة 
 خبراء االجانب من اوراا  .إستخدام االساليب الحديثة في الزراعة واحضار ال  -1   -وسائل محمد علي لتطوير الزراعة :

 االهتمام بالتعليم الزراعي وانشا مدرسة عليا للزراعة .وتحويل الرى لدائم بعد انشاء القناطر الخيريه  -2
 وتحسين زراعة القطن  –ونباتات النيلة الهندية  –إدخال محاصيل جديدة مثل : أشجار التوت ) لتراية دود القز (  -3
 عن طريق ..  -في الزراعة :تطبيق نظام االحتكار  -4

 تزويد الفالح بجميع لوازم الزراعة ويخصم ومنها من قيمة المحصول عند تسليمه .  -1
 إلزام الفالح بزراعة ما تقرره الحكومة من الحاصالت الزراعية .  -2

حتكار الحرفى وسيله لتنظيم كانت الصناعه قبل محمد على متدهوره ال تالئم حاجه الجيش لذلك رأى ان اال            -: الصناعة

 الصناعه ولتحقيق اهداف بناء القو  الذاتيه   

 (  )مهمه -: خالل من الصناعة  في االحتكار  نظام  تطبيق -
 شراء منتجات بالسعر الذي تحدده الحكومة .   -2مد الصناع بالمواد الخام واالثمن الذي تحدده الحكومة .        -1
 فض أسعار المنتجات وذلك لتحقيق الراح المناسب .رفع أسعار المواد الخام وخ -3

 أقام مصانع حكومية وهي تتبع الدولة مباشرة لتوفير الصناعات الالزمة لها  -1    -: الصناعة  تطوير اساليب
 اجبار مشايخ الحارات علي جمع الصبية للعمل بمصانع الدولة فاصبحت مدارس صناعيه  -2
 م واحضار خبراء للصناعة من اوراا .وترجمه الكتب  1809إرسال البعثات الي اوراا     -3

 احتكر محمد على تسويق جميع الحاصالت وهو المستورد الوحيد   -: االحتكار في التجار  الداخلية -1  -: التجار 
  -فهي تتم كاألتي : -: االحتكار في التجار  الخارجية -2
 رج لحساب الحكومة عن طريق وكالء في المواني األوراية . البيع في الخا -البيع للتجار األجانب في الداخل . -
 حيث أن الدولة القويه هي التي يزيد صادراتها عن واردتها احتكار الواردات وكان محمد علي ال يشجع االستيراد  -

   -: منها أعمال بعد   علي محمد  قام  :             والمواصالت النقل

 إصالح المواني خاصة ميناء اإلسكندرية   -2في البحرين األحمر والمتوسط      تمهيد الطرق البرية و بناء أسطول -1
فضلت شركة الهند الشرقية اإلنجليزية استخدام البحر األحمر لمرور التجارة بدال من الدوران  تطهير البحر األحمر من القرصنة حتى  -3

 . حول إفريقيا
  -ثانيا األحوال االجتماعية :

   "  أيد  "  مصر   في االجتماعية  القوي  وبناء تشكيل   في كبير  اثر  (  االحتكار )  قتصاديةاال  علي محمد لسياسة

 اختفت قوي وظهرت قوي جديدة استفادت من نظام االحتكار وتتمثل في    
   -.أوال : القوي التي اندثرت :       

 انتهي نفوذهم كحكام وحل محلهم اسرة محمد علي واعض العناصر التركية .  المماليك -
الجديدة  خريجي المدارس وزعماء الشعب : تضاءل نفوذهم بعد نفي عمر مكرم إلي دمياط وحصول  علماء األزهر -

 علي المناصب الهامة بداًل من طالب االزهر الشريف . 
 ة : تدهورت أحوالهم لتطبيق االحتكار في التجارة وزيادة دور التجار االجانب حيث اختفت شخصيات تجارية كبير  التجار -
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   -ثانيا: القوي التي ظهرت :    

بسبب توسع   19هم  كبار ومتوسطي مالك االراضي من مشايخ البالد والملتزمين وقد زادت قوتهم منذ منتصف القرن   طبقة األعيان -
 حقوق الملكية .

 : ظهرت في المصانع الكبرى التابعة للدولة واستمرت الطوائف كوسطاء  عمال الصناعة -
 : ظهرت بسبب منح محمد علي للزعماء البدو أراضي واسعة لالنتفاع بها . دو طبقة الب -

 ما اهداف التعليم في عهد محمد علي ؟                   التعليم في عهد محمد علي

 خدمة التنمية االنتاجية وخدمة المجهود الحراي .  -2تنفيذ سياسة االحتكار االقتصادي واناء القوة الذاتية .       -1
 خدمة سياسة التوسع الخارجي والحروب التي دخلها محمد علي .  -3

 ) دور محمد على فى التعليم (                سياسة محمد علي التعليمية 

 ( إلى ايطاليا وانجلترا وفرنسا  1847 – 1813أرسل محمد علي البعثات في الفترة بين ) :     البعثات 
تعلم  -3تعليم الهندسة والميكانيكا    -2اسة الفنون العسكرية واناء السفن والمالحة .      در  -1:    أهداف محمد علي من البعثات
 انجلترا (  –دراسة القانون والسياسة علي يد طالب األزهر ) النمسا  -4اصول الصرف والري والصرف    

تعلم اللغة الفرنسية .واستطاع التعرف علتي الواقتع (  1826كان امام لطالب اول بعثة ارسلها محمد علي إلي فرنسا )  رفاعة الطهطاوي :
االجتماعي والثقافي والسياسي وتاكد من انه البد من معرفة علوم ومعارف المجتمعات االوراية الحداث تقدم في مصر .واقتترح علتى محمتد 

  1836اللغات وترجمت العلوم  علي تأسيس مدرسة األلسن لتدريس
 البعثات  ، والدولة العثمانية لم تفكر في ارسال أي بعثات إلي اوراا : محمد علي اول من ارسل  ملحوظة

اقام محمد علي المدارس التي تخدم اهداف التنمية االقتصادية والعسكرية مثل : مدرسة   -1   (  1839 -1816)   -المدارس :
بيطرة وكان يلتحق بهذه المدارس تالميذ األزهر المهندس خانة والطب والوالدة والصيدلة ومدارس لتعليم المحاسبة والفنون الزراعية وال

 والكتاتيب في البداية من الذين حصلوا علي التعليم .
 ( فكانت اول وزارة للتعليم . 1837وم أانشا محمد علي ادارة ديوان المدارس )   -2

تيب لحصولهم على قدر من التعليم :< كان يلتحق بالمدارس في البداية طالب األزهر والكتا-:- طالب المدارس وازدواجية الثقافة
وهي واعد تخرج أجيال من تلك المدارس تمتعوا بالثقافة المدنية المختلفة عن الثقافة الدينية التي كانت سائدة مما أدى الزدواجية الثقافة 

 من مشاكل التعليم منذ عهد الحملة الفرنسية 
   -ة والتشريعية : البناء السياسي للدولة الحديثة في مصر :السلطتان التنفيذي

اال انته وضتع للحكومتة قام نظام الحكم في عهد محمد علي فكرة الحكم المطلق الفردي استمرارا لما كان عليه الحكتم زمتن التوالة العثمتانيين 
ظ انه لم يكن هناك ومن المالح وتمشيا مع افكار البناء واالصالحالتي اقامتها الحملة الفرنسية    نظاما انظالقا من فكرة الدواوين االستشارية

 فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية واختالط االمور .
 للبحث فى الشئون الداخليه  وم  االشراف على القضاء   -أ   الديوان العالي : -1:  اهم الدواوين والمجالس

 وله سلطات واسعة رئيس الديوان نائب عن محمد علي  -ب                                                   
 م ويتكون من كبار موظفي الحكومة والعلماء واالعيان 1829أقامة محمد علي عام   -أ  .  مجلس المشور  )  الشورى ( -2

 سلتطه استشارية في مسائل االدارة والتعليم واالشغال العمومية ويعقد مره كل عام . -ب
 نتيجة توسع شئون الحكومة وتعدد مهامها . 1834ي عام * كونه محمد عل: ) مجلس الوزراء ( : المجلس العالي -3

 * يتألف من رؤساء المصالح واونان من العلماء واونان من التجار واونان من األعيان عن كل مديرية واونان للحسابات .
 : ويختص بالشئون الكبرى وتشريع اللوائح والقوانين وإصدار التعليمات لجميع المصالح  المجلس المخصوص -4
 وتختص بالنظر في الشئون العامه للحكومه      المجلس العمومي -5

 من اجل تنظيم العالقات بين الدواوين السبعه  الموجوده . 1837وم اصدر محمد على القانون االساسى  
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 ا فى مصر رغم وجود المجالس السابقه ولكن كان الحكم فردى مطلق ومحمد على مصدر السلطه العلي..   عيوب النظام اإلداري 
 اقليم  . 16مديريات  بعد ان كانت في العهد العثماني  7قسم محمد علي مصر إلى  -1    التقسيم اإلداري :  

كانت كل االقسام متساوية المساحة وكانت تستمي باستم مديريتة ، وجعتل علتي كتل مديريتة متدير ) محتافظ ( وتم قستمت المتديريات إلتي  -2
 سام إلى نواحي وقري يرئسها شيخ بلد وعمدة مراكز يرئسها مأمور وم قسمت االق 

  ) الوظائف الماليه ( وشيخ البلد و العمدة كانت للمصريين كانت كل الوظائف في ايدي االتراك عدا -3
 ) في عهد محمد علي ( هام جدااااا         السلطة القضائية :

 عهد مينو . وكانت السلطة القضائية تتمثل في :النظام القضائي لم يتغير كثيرا عما كان عليه أيام حكم المماليك في 
 اضاف بعض االختصاصات القضائيه الى الديوان الخديو ) العالى يعنى (  -1
 جنح وجنايات خاصه لكبار الموظفين   1842انشأ هيئه قضائيه ) الحقانيه (  -2
 واالجانب فدخلها االجانب لذلك  محكمه تجاريه ) مجلس التجاره ( للفصل فى المنازعات التجاريه بين االهالى  -3
  بناء القو  العسكريه -

وحاول بناء قوة عسكرية نظاميتة بتدال متن الفترق العستكرية  1811أدرك محمد علي أهمية القوة العسكرية خاصة بعد حرواه مع الوهابيين 
 ك . غير النظامية التي تضم عناصر مرتزقة ومتمردة ومختلطة وكانت هذه هي السمة العسكرية آنذا

فمتثال  –وتحتديث مرافتق الدولتة المختلفتة امتا بتاقي اإلصتالحات فكانتت تابعتة للجتيش  كان الجيش هو محور سياسة محمد علي اإلصووالحية
كان إنشاء مدرسة للطب العداد أطباء الجيش وكان انشاء المهندس خانة ألعداد خبراء فتي الصتناعات المختلفتة التتي تترتبط بتالجيش متن 

  ي هذا كان الجيش اداة لتقدم العمران في مصر باإلضافة إلي مهمته العسكريةسالح وذخيرة وعل

 تكوين الجيش المصري الحديث :  

 فشوولت م وذلك بتدريب فرقة من الجنود االلبان التي اشتركت في الحروب الوهابية ولكن المحاولتة1815عام  -1:   ( إعداد الضباط 1 
 علي .  بسبب تمرد الفرقة وتأمرهم علي قتل محمد

لتخريج ضباط عسكريين علي النظتام الحتديث   أسوانحينما افتتح محمد علي مدرسة حراية في  1820ظهرت المحاولة مرة وانية عام  -2
واستتتعان بضتتباط معلمتتين وأورايتتين متتنهم الكولونيتتل ستتيف أحتتد ضتتباط جتتيش نتتابليون التتذي اعتنتتق االستتالم وستتمى باستتم ستتليمان باشتتا 

 بابناء المماليك ليكون نوا  للجيش المصري .  . واستعانالفرنساوي 
  -وقد اختار اسوان النشاء المدرسة الحراية لالتي :

 تجنبا الوارة الناس ضد قيام فرنسي لتنظيم الجيش . -2بعيدة عن جو المؤامرات في القاهرة .      -1
 ** بعد والث سنوات تكونت الهيئة االولي من الضباط 

 قرر محمد علي في اعداد الجنود ما يلي :  ( التجنيداعداد الجنود ) (  2) 
 االبتعاد عن تجنيد المصريين تجنبا الحتمال وورتهم ضده .  -االبتعاد عن تجنيد االتراك واالرناؤود لطبيعتهم المتمردة      -
 لعدم مالئمة الجو لهم .لجأ إلي فكرة تجنيد السودانيين غير أن تجراة تجنيد السودانيين انتهت بالفشل إذ مات معظمهم  -

 .م 1824** قرر محمد علي االعتماد علي المصريين وتمت التجراة بنجاح 
وذلتك لنقتل  الحتروب الوهابيتةم عندما شرع محمد علي في التدخول فتي 1811بدأ ظهور البحرية المصرية أوائل عام  - :بناءاألسطول 

ترسانة فتي بتوالق وتم فتي اإلستكندرية لصتناعة الستفن الحرايتة والتجاريتة فيمتا  قام بإنشاء  -الجنود إلى الحجاز عن طريق البحر األحمر .
 اقام مستشفي ومدرسة بحرية علي ظهر احدي السفن العداد الضباط البحرية .وارسل البعثات  -بعد . وم

ختارج( وال يكتون انشاء محمد علي مصانع االسلحة فتي مصتر حتتى )يستتغني عتن االستتيراد متن ال -1   مصانع االسلحة والذخير 
   اقام ترسانه في القلعة لصنع االسلحة وصب المدافع . وتحت رحمة الدول األجنبية 

 (((أنشئ مصنعين للبارود )بجزيرة الروضة وهناك مصنع فى  الحوض المرصود بالسيده زينب (. -3   
 دين لحمايه الثغور .اقام القالع مثل قلعة محمد علي وقالع االسكندرية ورشيد واصالح قلعة صالح ال -4
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 حروب محمد على والقو  العسكريه ) التوسع الخارجى (

 فنتج : 16فى القرن  1517قبل محمد علي لم يكن لمصر سياسية خارجية في العصر العثماني منذ 
 تتبع مصر السلطان وقت السلم ووقت الحرب .  -2تلزم مصر بكل ما يعقده من اتفاقيات دولية                 -1

* واعد تتولى محمتد علتى بتدا االستتقالل الحقيقتى منتذ الحتروب الوهابيته وتبللتورت فكتره االنفصتال فتى حتروب الشتام الن محمتد علتى ادرك 
اهميته تكتوين رابطته عرايتته) وادى النيتل والحجتاز والشتام (  فتتى مواجهته الرابطته العثمانيتته لتذلك اصتبحت توستعات محمتتد علتى تقتوم بتتدور 

 كزيه التى اقامها محمد على بمصر الظهير للحكومه المر 
  -النتائج :       ( 1819 – 1811حروب محمد علي في الجزير  العربية )  -1

 رفع قدر محمد على من تابع لحاكم مستقل  -1
 اصبح لمصر وجود عسكرى بالحجاز واصبح له مكانه اسالميه باشرافه على الحرمين والبنه واليه جده  -2
 دايه ظهور الرابطه العرايه فى مواجهه الرابطه العثمانيه للوجود العسكرى المصرى بالحجاز اتساع دوله مصر وا -3

 ) كانت انجلترا تراقب محمد على وتوسعه خوفا منه على تجارتها فى الشرق (
 : 1828 -1821حرب اليونان  -2

  -كانت نتائج الحرب النهائية في صالح محمد علي وهي ::  نتائج الحرب      

 بناء القوة الذاتية لمصر . فقد كسب محمد علي ضم جزيرة كريت لوالية مصرو اكتسب الجيش الخبرات القتالية  .  -1
 (  1828ارتفاع شان مصر حيث تم التفاوض مع محمد علي مباشرة للتوصل إلي اتفاقية النهاء الحرب )  -3

 العراية في مواجهة الرابطة العثمانية  .() زيادة  فكرة انفصال مصر عن الدولة العثمانية وتكوين الرابطة 
 اول الحروب باراده محمد على :  -: ( 1822 – 1820التوسع في السودان : )  -1

 كان للحرب اكثر من هدف تتعلق جميعا بفكرة المجال الحيوي واالمن القومى لمصر واالمتداد الطبيعي لها ناحية الجنوب .

 المماليك الهاراين إلي دنقلة بالسودان .وتجنيد السودانيين    مطاردة بقايا -1:  االسباب واالهداف

 البحث عن مناجم الذهب والماس ) كمقوم للسلع والتبادل التجاري (  . وتنميه التجاره  -2
 تحقيق فكره المجال الحيوى لمصر واالمتداد الطبيعى لها من ناحيه الجنوب   -3

 لي في السودان ) المظاهر الحضاريه  (االجراءات :االصالحات التي قام بها محمد ع

 توحيد اجزاء السودان الى دوله واحده باسم السودان -1
 و كسال على النيل االزرق    1830بناء مدن جديدة مثل الخرطوم عاصمه السودان  -2
 ليه بمصر  عين حاكم عام علي السودان برتبة " حكمدار " يجمع السلطه العسكريه والمدنيه بالتنسيق مع الداخ  -2
 ادخال محاصيل جديدة إلي السودان ، مثل القمح واشجار الفاكهة والخضروات . -4 
 قسم السودان الى مديريات مثل مصر واستقدم ابناء زعماء السودان للدراسه بمصر وفى بعثات مصر للخارج  -5
 الزراعيه بمصر وقدم منح تعليميه الى سته من السودانيين لدراسه العلوم  1838زار السودان  -6
 -( : محاوالت محمد علي لضم الشام) التوسع في الشام واالناضول  -2

 مقابل مبلغ من المال 1810كانت رغبة محمد علي في ضم الشام اسبق من حرواه في الجزيرة حيث طلب من السلطان  -1
 ء علي الوهابيين لكن السلطان رفض  اوناء الحرب الوهابية طلب محمد علي من السلطان ان يعطيه الشام لتسهيل القضا -2
 اصبحت الفكرة اكثر الحاحًا بعد استيالئه علي السودان وذلك الكمال مشروع الوحدة العراية في مواجهة الوحدة العثمانية  -3
لستلطان دخل محمد علي حرب المورة امال فتي الحصتول علتي الشتام كمكافتاة لته ، وتم بعتد هزيمتته طلبهتا كتعتويض عتن خستائره لكتن ا -4

 التي لم ُترضي محمد علي وسببت له المتاعب لبعدها وتمرد اهلها . كريت رفض واعطاه جزيرة
 :  أسباب ضم محمد علي للشام

 خدمه المجال الشمالى لمصر –تامين حدود مصر من الشمال شرق  –: تقويه للجبهه العرايه ضد العثمانيه   أسباب حقيقيه
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استتتترجاع الفالحتتتين الفتتتارين إلتتتي بتتتالد الشتتتام تخلصتتتا متتتن الضتتترائب والخدمتتتة العستتتكرية             رغبتتتة محمتتتد علتتتي فتتتي :  أسوووباب معلنوووه
 ورفض والي عكا اعاده الفالحين باعتبارهم رعايا عثمانيين من حقهم االستقرار في أي جزء من تركيا فقرر حرب الشام 

ودمشتق  1832يق انتصارات متتالية حيث دخلتت عكتا متايو واستطاع المصريون تحق 1831بدات حرب الشام االولي  : خط سير الحملة
مفتتاح االناضتول  وتتم واصتلت الزحتف إلتتي االستتانة حتتى قتتام  ادنتتهوتم وصتلت بتتالد االناضتول واحتلتت  1832وحمتص يوليتته  1832يونيته 

 والتى جاء بها : 1833السلطان بعقد صلح كوتاهيه 
 ضافه الى كريت والحجاز   فتوسعت دوله محمد على باال  -يمنح محمد على حكم الشام وادنه             

 المظاهر الحضاريه  (  -االجراءات ) االصالحات ( التي اتخذها محمد علي في الشام :

 اخضاع االمراء االقطاعيين ونزع السالح منهم  -2نشر األمن وفرض النظام وتثبيت سلطته .             -1
 فرض التجنيد االجباري .  - 4                        تنشيط الزراعة والتجارة         -3

 : موقف الدول االوربية من توسعات محمد علي في بالد الشام واالناضول

مع روسيا وهي معاهدة دفاعيتة هجوميتة   1833فى  يولية  معاهدة سريهعقد السلطان العثماني  -1   -: 1833اتفاقية ) كوتاهية ( 
 فظهر ان كوتاهيه كانت تسويه مؤقته لترتيب امور السلطان  بين الدولتان ضد االخطار

عندما زادت دستائس  1838اعالن االستقالل لكن قناصل الدول االوراية لم يشجعوه ، وم اعاد الفكرة عام  1834قرر محمد علي سنة  -2
 السلطان ضد حكمه في الشام ولكنهم لم يشجعوه  

 ووافقت عليها كل الدول بما فيها فرنسا اللغاء االحتكار ورفضها محمد على  1838عقد معاهده بلطه ليمان التجاريه  -3
حرضت انجلترا السلطان على عوده الحرب مع محمد على فتقابل الجيشان فى معركه نزيب ) نصيبين ( على حدود سوريا شتمال حلتب  -4

 والتى ترتب عليها : 1839
 تسليم قائد االسطول العثمانى اسطوله لمحمد على  -0 هزيمه الجيش العثمانى                          -

 .ظروف عقد معاهد  لندن : 

 اتفقت اورواا عدا فرنسا حيث تم االتفاق من وراء ظهرها ولتنافسها مع انجلترا 
 خوف اورواا من انتصارات محمد على خاصه بعد معركه نزيب وللحفاظ على توازن القوى وعدم السماح بقوة مصر اسبابها  

 شروط معاهد  لندن : 

 يعطي محمد علي وخلفاؤه حكم مصر وراويًا  وعكا طوال حياته وان يعيد كريت والحجاز وادنه واالسطول العثماني  -1
 اذا لم يقبل هذا القرار خالل عشرة ايام يحرم من والية عكا  ) فلسطين (واذا لم يقبل عشرة ايام اخرى يحرم من والية مصر . -2
 علي الجزية للسلطان سنويا و يلتزم محمد علي بتطبيق كل المعاهدات الدولية خاصه معاهدة بلطة ليمان .يدفع محمد  -3
 اعتبار قوات محمد علي البرية والبحرية جزء من قوات السلطان وفي خدمته .  -4
 ه مع حماية عرش السلطان م القوة ضدالشروط يصبح من حق دول االوراية الموقعة علي المعاهدة استخدا اذا رفض محمد علي -5

  -موقف فرنسا ومحمد علي من المعاهد  :

 رفض فى البدايه بتحريض من فرنسا ولكنه وافق فى النهايه بسبب :
 قيام السوريون بالثوره ضده  –استعداد اورواا لحصاره  –تخلى فرنسا عنه 

 علي حدودها قبل التوسع .حرمان مصر من انتصاراتها الخارجية واقائها  -1  -: نتيجة معاهد  لندن
 أصبح لمصر شخصية دولية بعد ان كانت مجرد والية عثمانية . -2
 
 

  -النصوص  :

  يتلقي حكام مصر من ابناء محمد علي فرمان الوالية من السلطان . -1
 تلتزم مصر بتنفيذ كل االتفاقيات التي يعقدها السلطان . -2
 طان و ترسل للسلطان راع ايراداتها .تضرب النقود وتجبي الضرائب باسم السل -3
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 الف جندي وقت السلم  18عدم صناعة  سفن حراية اال باذن السلطان واليزيد عدد الجيش عن  -4
 تاخير استقالل مصر عن السلطان  استقالل نهائي بعد ان كانت الفرص مواتية بعد انتصارات محمد علي  -1نتائج الفرمان  

 حتى عصر اسماعيل  1841وفرماني  1840سلطة العثمانية لندن استمرار وضع مصر تجاه ال -2
 عاهده بلطه ليمان  م      احوال مصر فى عهد خلفاء محمد على  انهيار سياسة االحتكار وأثره

ئع : رغبه انجلترا فى القضاء على االحتكار المصرى النه حجر عثره امام التجاره االوروايه وغلق أسواق مصر أمام البضا االسباب
 األوراية بعد الثوره الصناعيه االوروايه وهذا أدي إلي غضب الدول األوراية 

   1839الغاء االحتكار المصرى منذ   النصوص   :  
رفضها فى البدايه ليحافظ على االنتاج المصرى الداخلى والتسويق للخارج وم اضطر للتنفيذ  بعد فرض معاهده    موقف محمد على

 لندن عليه 
 سقوط نظام االحتكار .                    -1    النتائج :

 دخول االستثمارات االجنبيه  مصر فى توظيف االموال حسب اتفاقات تجاريه اوروايه فيما بينهم . -2  
 سيادة مناخ الحرية االقتصادية الذي كان في صالح االجانب اكثر من المصريين  -3

   اثر سقوط االحتكار علي االقتصاد المصري
 اصبح المزارعون احرارا في زراعة ما يشاءؤون ولذلك حدث تاخر الزراعة   -1   :اعة  الزر

 % التي كانت تجبي علي المحاصيل قبل دخولها السوق. 12إلغاء ضريبة الدخولية  -2في عهد سعيد  
 ازدهرت زراعة القطن في مصر عندما احتاج السوق االورواي للقطن المصري  -3
 ضى الزراعيه من ملكيه ارض االنتفاع فقط الى الحق فى توريث االرض او هبتها خاصه عهد اسماعيلتوسعت ملكيه االرا -4
 حدوت محاوالت لتطوير اساليب الزراعه ونباتات جديده فى عهد اسماعيل  -5
ه فادى القانون لكى تستطيع مصر حل مشكله الديون خاصه بعد زياده االستثمارات االجنبي 1871إصدار قانون المقابله اغسطس  -6

 الستقرار حال الفالح وزاد االنتاج  
 امثال الضريبه مره واحده يعفون من نصف الضريبه المقرره ويكون لهم حق ملكيه االرض التامه   6قانون المقابله هو : ان الذين يدفعون 

 بسبب اغالق عدد كبير من المصانع  -: قلة انتاج المصانع  -1       بالنسبة للصناعة :
 تدهورت الصناعات الحرفيه واختفى بعضها لعدم القدره على منافسه االنتاج االجنبى   -2
بسبب اشتراك مصر في ) حرب القرم ( بين تركيا وروسيا انتعاش بعض الصناعات الحربية  فى اواخر  عهد عباس واوائل عهد سعيد   -3
   اما فى عهد اسماعيل (    1856 – 1853) 

ودبغ الجلود           –واستخراج الزيوت  –يه بسبب زياده الجيش و انتعشت الصناعه التجهيزيه : مثل حلج القطن استمرت الصناعات الحرا-4
 انتعشت الصناعه التحويليه : مثل السكر والغزل والورق  -

كن بدأت قيود االحتكار تخف بل ظلت مظاهرة واضحة في التعامالت الداخلية ول لم تتأور التجارة الداخلية بسقوط االحتكار:  علي التجار 
 تدريجيا وذلك عندما .

 سمح للفالحين ببيع انتاجهم عن طريق المزاد بدال من البيع للحكومة . .   -1
 سمح للتجار االنجليز بالتجارة في المنتجات الزراعية والصناعية في الداخل والتصدير للخارج .   -2
 سوق المصري .السماح للتجار االجانب باستيراد ما يحتاجة ال -3

 إنشاء خط حديدي بين اإلسكندرية والقاهرة وخط أخر بين القاهرة والسويس.  -1نتائج زياد  حجم التجار  :  
 توسيع شبة البرق والبريد .  -3تمهيد الطرق البرية والسكك الحديدية .                           -2
 بعهد سعيد.  برءوس اموال أجنبية تأسيس شركتان للمالحة إحداهما بحرية وأخري نيلية -4
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تعتبر قناة السويس أهم المشروعات التي ظهرت بعد سقوط االحتكار وذلك لراط البحرين االحمر والمتوسط وهى  -1   قنا  السويس
 بهدف تسهيل مرور التجارة بين الشرق ) الخام (   والغرب . ) االنتاج ( 

أريد بسفورًا  في مصر " ( خوفا من التدخل االجنبي كما حدث في مضيق   مشروع قناة السويس ) وقال " ال رفض محمد علي -1
 البسفور التركي ( .                ماذا كان يحدث لو وافق محمد على ) على مشروع القنال (

تثمارها لمدة مع احتكار اسديليسبس في عهد سعيد باشا وافق علي منح حق امتياز حفر قناة السويس لصديقة في الدراسة فريناند  -3
 (  .  1869سنه من تاريخ أفتتاح القناة ) اا نوفمبر  99

 هام جدااااااا   -شروط االمتياز  :

 تحفر الشركة الفرنسية قناة مالحة تراط بين البحر األحمر والمتوسط وترعة عذبة تراط بين النيل والبحر األحمر -1
 0(1869وفمبر عام( من بدء افتتاحها )ن99تنتفع الشركة بالقناة لمدة ) -2
 0تتنازل مصر  عن األراضي الالزمة لحفر القناة وترعة اإلسماعيلية دون مقابل واالعفاء من الضرائب   -3
 0تتنازل مصر للشركة عن األراضي المحيطة بالقناة القابلة للزراعة وتعفى من الضرائب مقبل تعويض اصحاب االرض -4
   0(  العمال من المصريين  4/5تقدم الحكومة المصرية أراعة أخماس )  -5
 0تستخرج الشركة المواد الخام من المحاجر الحكومية دون دفع الضرائب  -6
 0%( من صافي األرااح 15تحصل مصر على أرااح قدرها ) -7
 %( من أسهم القناة واستخدمت لتسويه الديون فيما بعد 44تملك مصر )  -8

 اب المفتوح في المجاالت االقتصادية اورة علي طبيعة القوي االجتماعيةاطالق سياسة الب بالنسبة لألوضاع االجتماعية

 تدهورت طوائف الحرف ومكانة شيوخ الطوائف : بالنسبة للصناعة -1
 * تناقص دور التجار المصريين المحليين   لحساب الوكاالت األجنبية  -2 
 السياسيه  برزت طبقه كبار ومتوسطى مالك االراضى وادأوا يشاركون فى الحياه -3

 وسقوط االحتكار علي النهضة التعليمية :   1840اثر معاهد  لندن 

 ساءت االحوال المدارس وقل عدد المدارس بسبب اغالق الكثير منها  .و الغاء ديوان المدارس -1
 قل عدد البعثات التعليمية الي اوراا  ، وتوقفت تقريبا ) في عهد عباس (      -2
الجنبية في مجال التعليم حيث انشا االورايون المدارس التبشيرية الحديثة    مما زاد من ازدواجيتة الفكتر والثقافتة دخلت االستثمارات ا -3 

 عند المصريين 
 وفى عهد اسماعيل اعاد االهتمام بالتعليم على النسق االورواى حيث قام ب -
 االهتمام بتعليم البنات وانشأ لهم مدرستين بالقاهره   -1
 م بالتعليم الصناعى والزراعى والمحاسبه وم المدارس االبتدائيه والثانويه االهتما -2
 كان يحضر حفالت تخريج الطالب لتشجيعهم ومنحهم الجوائز   -3

  -اثبت صحة العبار  :   الحيا  الثقافية : 

 . ازدهرت الحيا  الثقافية في عهد اسماعيل  أو ازدهار المناخ الثقافي في عهد اسماعيل

 لنشر الثقافة عن طريق التأليف و طبع  أمهات الكتب في التاريخ والفقه واالدب .  ( 1868ن جمعية المعارف ) تكوي -1
 * للقيام بانشاء مدارس خاصة لتعليم البنين والبنات .(   1878تاسست الجمعية الخيرية االسالمية )  -2

 هة طغيان المدارس األجنبية في مصر.* تقديم المساعدة للفقراء.                            * مواج
 لنشر االبحاث الجغرافية  ( 1875(  وتاسست الجمعية الجغرافية )  1870تأسست دار الكتب )  -3
 والتي كان لها فضل تنوير االذهان ونشر العلوم والمعارف فتم انشاء الصحف العلمية واالدبية والسياسية  -4
 وارز بعض العلماء فى كافه التخصصات ( –ها خريجو المدارس والبعثات ) االرتقاء بمستوى الوظائف حيث توال 
 ولوجود االجانب فى مصر حدث ميل لتقليد حياتهم فى المأكل والملبس والسكن  -3



 011441076  98             2020      الثانويه  تاريخ                       السيد بحيرى 

 

 استمر الحكم المطلق وظهر مايلى :  : السلطه التنفيذيه والتشريعيه
تختص باالمور السياديه فى ظل نشاط  4الى  7من  وتم خفض الدواوين –: أهمل مجلس المشوره  فى عهد عباس وسعيد -1

 االقتصاد الحر لالفراد بسبب االنكماش السياسى واالقتصادى الذى فرض على مصر بعد االيقاع بمحمد على 
 : الديون جعلت االجانب يتدخلون فى الحكم مثل الرقابه الثنائيه والوزاره المختلطه  فى عهد اسماعيل -2

كتان استشتارى فقتط ولتيش تشتريعى وكتان واجهته تعطتى رونتق ديمقراطتى علتى  1866مجلتس شتورى النتواب  وكان حكتم مطلتق حيتث انشتا
 :انه حكمه بدليل 

 تنفيذ لما يريد ولما يقول اسماعيل  1878كان مجلس النظار  -كان منحه من اسماعيل وليس مطلب شعبى          -
 المصالح التجاريه والصناعيه   كان الترشح لفئه معينه من العمد واالعيان واعض اصحاب -

 السلطه القضائيه 

:  جمعية الحقانية  تغير اسمها واصبحت تسمي مجلس األحكام وكانت بمثابة هيئة استئناف عليا  وهناك المحاكم   في عهدسعيد
 الشرعيه تفصل في المسائل المتعلقة باالحوال الشخصية ونقل الملكيه  

 لقضايا المدنية والتجارية داخل كل اقليم .مجالس االقاليم مهمته الفصل في ا -
 م  ومهمته النظر في القضايا التي ترفع من األجانب علي المصريين ) ما عدا الملكية والعقارات ( .1861قومسيون مصر  -

 م  1875توحدت المحاكم القنصلية في عهد اسماعيل في محكمة واحدة عرفت باسم المحكمة المختلطة  في عهد إسماعيل

 تقلص عدد الجيش واالسطول  1841وفرمانى  1840نتيجة لمعاهدة لندن الجيش :و  العسكريه الق
 لم يهتم بالجيش وادخل عدد كبير من االرناؤود في الجيش .   عباس 

 –االجتماعيتة جعل التجنيد اجباريا للجميع علي اختالف الطبقات لذلك بدأ الناس يحبتون الجنديتة وال يعتبرونهتا نوعتا متن التفرقتة : سعيد 
 حاول تقوية االسطول لكن انجلترا طلبت من السلطات منعه .

 لم يتوقف االهتمام بالقوة العسكرية كمظهر من مظاهر القوة الذاتية في عهده حيث :  إسماعيل
 االهتمام بالنواحى الحرايه : بارسال البعثات خاصه فرنسا واحضار الخبراء  -1
  1873قيف عقول العسكر اصدار صحيفتان للشئون العسكريه لتث -2

 االهتمام باالسطول حيث اعاده النشاط لترسانه االسكندريه وتجديد المدرسه البحريه باالسكندريه  -3

 اهتم باالسطول التجارى فأنشأ شركه للمالحه فنشطت التجاره  -4

 1882ضعف الجيش فى اواخر عهده للتدخل االجنبى حتى احتالل مصر ايام توفيق  -5

 -إسماعيل ومشروع استقالل مصر :تنتالتزتامتنتا       -عصر إسماعيل :

 كبداية الستقالل التام لذلك حاول اسماعيل  توسيع استقالله في حكم مصروضع اسماعيل منذ توليه الحكم خطة تهدف إلي 
ابنتاء استماعيل واستصدر الفرمانات لتغيتر نظتام واليتة العترش متن ابنتاء محمتد علتي إلتي  1841وفرمان  1840التخلص من معاهدة لندن 

 عن طريقكلف ذلك الخزينة المصرية امواال كثيرة 

 وارسال الهدايا  والتى ملئت سفينه كامله  والرشاوي  1863استضافة السلطان عبد العزيز الوحيد الذى زار مصر فى سنة  -1
 الف جنيه للصدر االعظم فؤاد باشا للتوسط لدي السلطان الصدار الفرمانات . 60منح  •

 وترتب علي ذلك استدانة اسماعيل الف جنيه  750الف جنيه إلي  400الجزية التي تدفعها مصر للسلطان من  زيادة -2
 ومنح الرتب حتى الرتبه الثانيه  -2جعل وراوة العرش في اكبرابناء اسماعيل الذكور .         -1   1866مايو  27فرمان 

 حق مصر في ضرب النقود -4                             الف جندى .        30ال  18زياده عدد الجيش من   -3
 ) حصول اسماعيل علي لقب خديوي بدال من لقب والي ( . ينص علي    1867يونيه  8فرمان 

تمتتتع استتماعيل بتتبعض االستتتقالل فتتي ادارة شتتئون التتبالد الداخليتتة والماليتتة وعقتتد المعاهتتدات الخاصتتة بالبريتتد والجمتتارك ومتترور  -النتووائج :
 البضائع والركاب في داخل البالد
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 منح اسماعيل حق االستدانة من الخارج دون الرجوع إلي السلطان العثماني  ::  1872 سبتمبر 10فرمان 
 :  أعطي لمصر حقها الكامل في االستقالل فيما عدا:الشامل  1873فرمان يونيه 

 التمثيل الدبلوماسي . -2    عدم عقد المعاهدات السياسية  -1
 دفع الجزية السنوية للسلطان   -4                   صناعة المدرعات الحراية   -3

======================================= 
 حيث : 1841ويعد عهد اسماعيل نهايه فتره انتقاليه منذ تقلص نفوذ محمد على 

 توقف مشروعات التنمية التي كانت تتم في اطار نظام االحتكار . -1
 السواق المصرية امام المنتج االجنبي تطبيقا لمعاهدة بلطة ليمان .فتح ا -2
 دخول رأس المال األوراي مجال االستثمارات في مصر .وتجمدت التنميه االقتصاديه   -3 

 .ومن هذه المشروعات  اعادت إلى اذهان الدول الكبري قوة مصر ايام محمد عليدخل اسماعيل في سلسلة مشروعات ولكن 

 سماعيل جنوبا .توسعات ا

مليتون  3وانتهتت الحترب بهزيمته مصتر وخستاره  1875عمل على بسط نفوذ مصر جنواا على ستاحل البحتر االحمتر حتتى حاصتر الحبشته 
 مليون انجليزى ( فى وقت كانت مصر مديونه للخارج  50 –مليون امريكى  150جنيه مصرى ) 

 موقف اوروبا من توسعات اسماعيل 

 يها حيث اعاد اسماعيل لالذهان قوة وخطر جده محمد على فعملت على القضاء عليهوجدت التوسعات خطر عل
 دور مصر الحضارى فى القرن االفريقى 

 الصحه -1

 كانت االمراض منتشره فى القرن االفراقى مثل الكوليرا والجدرى فتم انشاء وحدات صحيه فى سواكن ومصوع 
 المواصالت  -2

 االفريقى بمصر مثل طريق مصوع الى سواكن ومن سواكن ايما لجده او للسويس تم انشاء خط للبريد ليصل القرن 
  تشييد المبانى -3

 مد مواسير الماء العذب من العيون واالبار  –مستشفى ومساجد وكنيسه  –تم بناء مساكن صحيه لالهالى 
 االقتصاد  -4

 عتها هناك الزراعه : تم زراعه االرض البور وجلبت لهم الفاكهه والخضر لزرا -أ
 الصناعه : صاحب شباب الصومال الجنود المصريين لمعرفه حرفه البراده والحداده واالقمشه  -ب
 التجاره :تم توفير الطرق واالمن فاذدهرت التجاره هناك  -ج
 المجال االجتماعى  -5

 ديه القتلى حقنا للدماء  نشرت مصر السالم االجتماعى بين القبائل وقامت مجالس الصلح لفض المنازعات ودفعت مصر  -
 ارسال علماء االزهر لتثقيف االهالى ومعرفه االسالم واالهتمام بالتعليم والحساب والنحو  -

====================================================================== 
 الفصل   الثالث     االوضاع الماليه فى عهد خلفاء محمد على 

 ي عهد سعيد باشا  االوضاع المالية ف

دخلت مصر فى دائره االزمات بسبب الديون فتدخل االجانب بسبب قناه السويس وتوسع اسماعيل فى الجنوب                           
 )السبب الحقيقى ( ولكنهم اتوا بحجه الديون ) سبب ظاهرى ( 

 ( من إنجلترا 1862بدأ سياسة االقتراض في أواخر أيامه )  -1

 سعيد من المرابين بسندات يحررها علي الخزانة المصرية. أقترض -2
 

 اسباب االزمة المالية ؟      فى عهد اسماعيل 
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 مشروع قناة السويس وحفل افتتاح القناة -استصدار الفرمانات لتحقيق قدر من االستقالل الذاتي .      ب  -أ 
 إدخال مظاهر الحضارة . -ج 
دون سداد فقلق أصحاب الديوان. وضغط أصحاب التديون علتي حكتومتهم للقيتام بتاإلجراءات الالزمتة واصل إسماعيل سياسة االقتراض  -2

 تجاه الحكومة المصرية السترداد الديون.
 كانت إنجلترا في مقدمة الدول التي استجابت لضغط الدائنين، وذلك لتحقيق مطامع سياسة قديمة الحتالل مصر -3

 لديون   //// صور االصالح المالي في مصر .صور التدخل االجنبي في مصر بحجة ا

تحت ضغط الدائنين استقدم إسماعيل بعثة كييف من بريطانيا للمعاونة في حل األزمة   -1:(1875)   بعثة كيف و المسيو فييه  -1
 المالية.وم أرسلت فرنسا )بعثة المسيو فييه( حتى ال تنفرد إنجلترا باألمر.

انشأ السترضاء الدائنين ووضع نظام يرضونه  قدم الجانب الفرنسي مشروع إنشاء صندوق         :(1876 مايو 2) صندوق الدين  - ب
 الدين و توحيد الديون فصدر مرسوم بإنشاء الصندوق.              

 ومهمته هى : يكون  عبارة عن خزانة فرعية للخزانة العامة تتولى استالم المبالغ المخصصة للديون 
 أنشئت لفرض التدخل األجنبي في شئون مصر، إذ تولي أدراته مندواون أجانب . أول هيئة رسميةين يعتبر صندوق الد -

 أعضاء نصفهم أجانب. 10* كان يتكون من     (:1876مايو  11) المجلس األعلي للمالية -جت 
 واالخر فرنسي للمصروفات .  معناه وجود مراقبان احدهما انجليزي لاليرادات  -1  (:1876نوفمبر  18) المراقبة الثنائية -د
عندما سارت األحوال المالية من سيئ إلي أسوء ،  اتهمت إدارة المراقبة الثنائية الخديوي   (:1878يناير27) لجنة التحقيق األوربية -هت

عرفة اسباب االزمة  بأنه يضع العقبات امام االصالح المالي .لذلك اقترح الرقيبان وأعضاء صندوق الدين تأليف لجنة تحقيق أوراية لم
بتشكيل لجنة التحقيق، لمعرفة  أسباب العجز في اإليرادات المصرية.وم أصدر  1878يناير  27المالية ووافق اسماعيل واصدر قرار في 

إعطاء   وهذا المرسوم ينص علي، ( بتعميم اختصاصات هذه اللجنة لتدرس االيرادات والمصروفات 1878-مارس-30إسماعيل مرسوما)
 جميع البيانات . اللجنة

 التدخل األجنبي في عهد الخديوي توفيق بحجة الديون 

 بعد عزل إسماعيل حاول السلطان العثماني تقييد سلطات ومزايا الخديوية التي سبق إعطائها إلسماعيل فاصدر :

 ينص علي:  1879 أغسطس 7فرمان   -
 عقدها .ضرورة إبالغ السلطان العثماني بنصوص المعاهدات التي تنوي مصر  -
 ألف جندي. 18ال يزيد عدد الجيش وقت السلم عن  -
 عدم اخذ قروض جديدة إال إذا كان الغرض منها تسديد الديون القديمة . -

 موقف إنجلترا وفرنسا من الفرمان ..

اني فتتعطتتتل * اعترضتتتت إنجلتتتترا و فرنستتتا علتتتي الفرمتتتان لتتتيس عطفتتتًا علتتتي الختتتديوي توفيتتتق ولكتتتن حتتتتي ال يزيتتتد  نفتتتوذ الستتتلطان العثمتتت 
 مشروعاتهما ومصالحهم  في مصر.

    ) األولي في عهد اسماعيل ( وزار  شريف الثانية 

 اعترض القنصالن االنجليزي والفرنسي علي وزارة شريف باشا ألنه.... -أ
 يتمسك بتشكيل مجلس النواب و من شأنه تعطيل مصالح الدائنين  -يتمسك بالدستور.           -

 تخلص توفيق من وزارة شريف باشا .    -؟         هذا الموقفماذا ترتب علي  -ب 
الذي  يقضي بان يتولي أحد الوزراء رئاسة  1878شكل وزارة برئاسته برغم إن ذلك يتناقض مع نظام تشكيل مجلس الوزراء فى مرسوم   -

 لى لالنجليز واداه لهم بمصر المجلس.وألف توفيق الوزارة لحين عودة رياض من الخارج.وهو من انصار الحكم المطلق وموا
 فكانت عوده رياض تحدى الراده الشعب النه اعطى رياض سلطات واسعه  

 عود  نظام المراقبة الثنائية   
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 أوناء تولي توفيق رئاسة الوزارة أعاد الرقابة الثنائية .ولها سلطات واسعه  -1

 لرقابة الثنائية بحيث...قام القنصالن اإلنجليزي و الفرنسي بوضع مشروع الئحة لتنظيم ا -2
 * زاد نفوذ المراقبان االجنبيان حيث اصبحً  أكبر من نفوذ وزراء الدولة.

 *أصبح من حقهما حضور جلسات مجلس الوزراء و إلطالع علي بيان الوردات و المصروفات رغم أن رأيهما كان استشاري.
 قابلة :الذي مكن الحكومة من جمع أكبر قدر من األموال للديون ) أ ( إلغاء قانون الم     نتائج عود  نظام المراقبة الثنائية

( وكان 1880 -يناير -14% التحاد الماليين في باريس وفاء للديون ) 15) ب( بيع حصة مصر في أرااح قناة السويس: وقدرها 
 اة.إسماعيل قد باع أسهم مصر في القناة قبل ذلك وفاء للديون فأصبحت مصر ال تملك شيئًا في القن

 م. تتكون من الدول التي لها معظم الديون  1880مارس  3) جت ( تأليف لجنة تصفيه  دولية في  
 بحث الحالة المالية ووضع نظام لتسديد الديون في اسرع وقت . وكان هدفها

  1904 ** عرفت بلجنة التصفية واصدرت قانون التصفية والذي أعتبر أساس النظام المالي في مصر حتى
 تخصيص نصف االيرادات لتسديد الديون  .وتحديد النفقات  - صوصه.وأهم ن

 وضع امالك الدائرة السنية و الدومين تحت إدارة  دولية لضمان تسديد دين الدائرة السنية . -

 الحركه الوطنيه فى عهد اسماعيل وتوفيق  
المصريين وقد حمل لواء المعارضتة  كبتار متالك أدت سياسة التدخل األجنبي في شئون مصر وخضوع الخديوي توفيق لألجانب إلي غضب 

 األرض الزراعية والمتعلمين والعسكريين والمثقفين.

 ..  ** رحب الخديوي اسماعيل بزياد  نفوذ االعيان في اواخر عهده وذلك
 . * لمواجهة الضغط االنجليزي الفرنسي عليه .          * حتي يحدث توازن امام نفوذ امام االتراك والشراكسه 

 * لم تعد طبقة األعيان طبقة ريفية حيث أنتقلوا إلي المدينة وشاركوا في الحياة العامة و العمل السياسي المباشر.
 ....واعتراضهم علي سياسة رياض ألنهتسببت األزمة المالية والواقع السياسي في تذمر األعيان 

o األورواي.  كان يعارض إقامة حياة نيابية.                    ينحاز للنفوذ 
o .يضطهد الوطنيين.                              يعطل الصحف التي تنقد تصرفات الحكومة 

   صور المعارضة الوطنية ضد سياسة رياض باشا والخديويتوفيق& 

o 1 -   )الحزب الوطني ) جمعية حلوان 

o  بما يلي  1881ي الحكومة طالب الحزب في منتصف م  ، ولما زاد تغلغل النفوذ األورواي ف 1879نوفمبر  4* نشرت أول بيان لها في
 أن تعاد إلي الحكومة المصرية جميع أمالك الدائرة السنية والدومين . -
o       . فقط .4تحيد الديون في دين واحد بفائدة قدرها  -إلغاء تخصيص إيراد السكك الحديدية لتسديد الديون % 
 السودان ، لكنه فشل.حاول رياض معرفة أفراد هذا الحزب لنفيهم إلى 
 صدرت في االسكندرية وكانت تطالب بالحريات العامة وانشأت جريدة مصر الفتاة .   جمعية مصر الفتا  -2

 سوء األحوال االقتصادية الخدمات بسبب تخصيص أكثر من نصف الميزانية لتسديد الديون   -1  مالمح األزمة المالية
 المقابلة وكانوا قد استدانوا لدفع الضريبية . غضب مالك االراضي  بسبب إلغاء قانون  -2

 إحالة كثير من الضباط للتقاعد توفيرًا للنفقات دون تدبير وظائف بديلة لهم.-3

 . كان المناخ العام ينذر بثوره وكان العسكريون اكثر العناصر تأهال للثوره بسبب :  مقدمات الثور  العرابية
 معاناه الجنود من تعسف القيادات التركيه وحرمانهم من الرتب والقياده  –دنيين قدرتهم التنظيميه التى تميزهم عن الم

 باالضافه لسوء االوضاع النهم جزء من المجتمع لذلك اصبحت الثوره عسكريه بطابع شعبى 
 عوامل قيام الثوره 

 الوزاره ( الحكم المطلق لتوفيق ورياض رئيس –) زياده التدخل االجنبى وخضوع الخديو لهم  سياسيه –أ 
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تتذمر االعيتان اللغتاء  –) سوء االقتصاد وانهيار الخدمات بسبب تخصيص نتص متوارد التبالد للتديون ) قتانون التصتفيه (  اقتصاديه -ب
 قانون المقابله خاصه بعد دفع مبالغ كبيره سته امثال الضريبه وامال فى تملك االرض (

قصتر  –ستوء معاملته عثمتان  رفقتى وزيتر الحرايته لهتم  –تتوفير وظتائف لهتم  ) تذمر الضباط الحالته بعضتهم للتقاعتد دون  عسكريه -ج
نقل عبد العال حلمى قائد االى طتره التى  –اى ال يوجد ترقيه للمصريين  1880الترقيات على خريجو المدارس الحرايه حسب مرسوم يوليو 

 وتم تعيين شركسى مكانه ( مقر وزاره الحرايه وهو تنزيل من مرتبته ) هذا هو السبب المباشر للثوره ( 
 أحداث الثور  

: اجتمعوا فى منزل عرابى لمناقشه وضعهم بالجيش واتفقوا على تولى عرابى الزعامه وتقديم عريضه لريتاض   1881اجتماع يناير  -1
 بعزل عثمان رفقى وتعيين مصرى مكانه 

 ...  1881حادثه قصر النيل ) عابدين االولى ( يناير وفبراير  -2

 ضت الحكومه المطلب  و تقرر اعتقال أحمد عرابي وعبد العال حلمي وعلي فهمي وتقديمهم للمحاكمة العسكريه  رف  -أ
 أوناء المحاكمة خرج زمالء الضباط الثالث علي رأس فرقهم العسكرية وهاجموا مقر المحاكمة فهرب المجلس العسكري. -ب
 يوي  خرج الضباط الثالث إلي ميدان عابدين لمقابلة الخد -ج

 م.1881عزل عثمان رفقي وتعيين البارودي وزيرا للحراية في فبراير -1     -النتائج :
 شعر الضباط بقوتهم واالثقة في قدرتهم لذلك قدم الضباط مطالب فئويه هى: -2
o        . عدم خصم ايام االجازات من المرتب .  -صرف بدل نقدي عن التغذية و المالبس وزيادة المرتبات 

o االجره بالسكك الحديديه     )  ونجحوا فى ذلك  ( دفع نصف 
 م وهي مطالب سياسيه وعسكريه ..1881قدم الضباط  في أواخر مايو -3

o  إنشاء حصون جديدة.) عسكرى ( -ألف جندي.      12الف جندي وكان قد وصل عمليا إلي 18زيادة عدد الجيش إلي 
o اكد اتحاد الشعب والجيش .) سياسى ( تكوين مجلس نواب تكون الوزارة مسئوله أمامه، وهذا 

 وجد الخديوي أن نفوذ الضباط اخذ في الزيادة فبدأ العمل علي اضعافهم من خالل  - موقف الخديو
 * حرض الجنود علي كتابة تقارير ضدهم.

ض إبعتتادهم عتتن مجتتري * طلتتب متتنهم الختتديوي التتذهاب إلتتي الستتودان إلخمتتاد الثتتورة المهديتتة  لكتتن الضتتباط رفضتتوا النهتتم عرفتتوا أن الغتتر 
الحوادث  فطلب الخديوي اشتراك الجنود المصتريين فتي حفتر الريتاح التتوفيقي  لكتن الضتباط رفضتوا النهتم عرفتوا ان الهتدف متن ذلتك جمتع 

 السالح من الجنود .
لتب الجنتود صدمت عراة أحتد األوروايتين فتي اإلستكندرية جنتدي مصتري  فقتلتته فط   -الظروف :   1881يوليو25حادثة العربة  -4

 من الخديوي التدخل لمعاقبة الجاني وقاموا بمظاهرة امام قصر رأس التين .
  -النتائج وموقف الخديو  :

 غضب الخديوي من هذا التصرف وتم الحكم علي المتظاهرين بالنفي إلي السودان فقط دون قتلهم .
فقتام البتارودي برفعتة إلتي رئتيس التوزراء لكتن صتمم الختديوي علتي  قدم عبد العال حلمي تقريرًا يتضرر فيه من األحكام الصادرة علي الجند

 وزيرا للحراية فشدد الرقابة علي الضباط . داود باشا يكنالحكم ، فقدم البارودي استقالته.تم تعيين  
  -م     ) عابدين الثانيه (     االسباب  والمطالب :1881سبتمبر  9مظاهر  

 ريق شمل الضباط الثالوة ونقلهم بعيدا عن بعضهم.عمل الخديوي علي إعداد خطة لتف -1
 لم تقم الحكومة بالوفاء بوعودها في إصالح حال العسكريين، فبدأ عرابي يوجه االتهامات للحكومة. -2
  1881/سبتمبر/  9اتفق عرابي علي حشد الجيش لمواجهة الخديوي في ميدان عابدين  -3
 ألف جندي. 18إلي   للمره الثانيهزيادة عدد الجيش  -شكيل مجلس نواب .     ت -عزل رياض باشا رئيس الوزراء.         -

 بناًء علي نصيحة من القنصل االنجليزى الفرنسي قام الخديوي توفيق بعزل رياض باشا وتعيين شريف باشا . -:النتائج 
 ًء علي توصية من أحمد عرابي* ُعين البارودي وزيرًا للحراية ومصطفي فهمي للخارجية  بنا   وزار  شريف الثالثة:
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 اصالح احوال المصريين في الجيش . -1* قام شريف بالتالي.....
موافقتته علتي إجتراء عمل علي رفع الضغط العسكري عن الحكومة ، فنقل كتائب الضباط الثالوة خارج القاهرة.بشرط أن يعلتن الختديوي  -2

 اا على غرار مجالس اورو    االنتخابات لمجلس شورى النواب.
 استجاب الخديو . وتم  -

علتى تعيتين  1882*تم نقل عرابي الي الشرقية ونقل عبد العال حلمي الي دمياط .فزاد نشاط وتمرد عرابى  فأصرت وزاره شريف فتى ينتاير 
 عرابى وكيل للحرايه بهدف ان يكون عرابى تحت نظر الحكومه ) نراقب عرابى يعنى عشان متطلع ومتمرد ( 

 1881لنواب ديسمبر * انشاء مجلس ا

لم يختلف هذا المجلس عن مجلس شوري النواب أيام حكم إسماعيل النه تكون من ذوى العصتبيات متن  األعيتان وختال متن التجتار أو   -
 ( 1866الصناع أو المتعلمين تعليمًا عاليًا إال إذا كان من األعيان.  ) يعنى مختلفش عن شورى النواب 

 ) لمواجهه النظام البرلمانى فى مصر ( -ظروف ارسالها :  م1882 يناير 7المذكر  المشتركة االولي  

 رأت إنجلترا وفرنسا في تشكيل مجلس النواب ما يمثل خطورة علي مصالحها) لماذا(؟  -1

 ألن قيام نظام برلماني سوف يجعل من التدخل األجنبيه  صعبًا فى حين أن نظام الحكم المطلق المستبد يسهل  التدخل. -ج
م توحي كلماتهتا باالستتياء متن قيتام نظتام برلمتاني بمصتر وتتذكر صتراحًة استتعدادها 1882يناير  7أرسلت الدولتان مذكرة مشتركة في  -2

 للتدخل لحماية عرش الخديوي توفيق .
 -النتائج المترتبة عليها :

 يهم.* احتج شريف باشا علي المذكرة وغضب الضباط من لهجة المذكرة واعتقدوا أنها موجه إل
 * عندما لم تتمكن الدولتان من إلغاء مجلس النواب ، طلبتا عدم مناقشة المجلس للميزانية.

 * عرض شريف علي مجلس النواب تأجيل النظر في الميزانية حتى يفوت فرصة التدخل العسكري علي انجلترا وفرنسا . 
 حقوق األمة.  * تمسك العرابيين بحق المجلس في إقرار الميزانية باعتبار ذلك حق من

 * قدم شريف باشا استقالته وتم تعيين البارودي.الن العرابين ظنوا انه يريد اقصائهم ففكروا فى عزله وتم توليه البارودى 
 (وزار  البارودي ) وزار  العرابيين

 عين فيها أحمد عرابي وزيرا للحراية. -أ
 في مناقشة الميزانية. م( وإقرار حق المجلس1882فبراير  7قامت بإعالن الدستور)  -ب
 احتج الرقيبان اإلنجليزي والفرنسي وطالبا قنصليهما بالتصرف.  -جت
 زادت حدة األزمة بين الخديوي و العرابيين بسبب.......دلل علي .. تخاذل الخديوي وخضوعه للنفوذ األجنبي. -د

بعض االتراك والشراكسة وتم عمل محاكمة للمتآمرين وتم   ضابط مصري والذي دبر المؤامرة 40تم اكتشاف مؤامرة الغتيال أحمد عرابي و 
الحكم عليهم بالنفي الي السودان والحرمان من الرتب العسكرية والنياشين ، لكن الخديوي توفيق بامر من انجلترا وفرنسا رفض التوقيع 

ي حل وسط وهو نفي المتآمرين خارج مصر دون علي الحكم حتي ال تزداد قوة العرابيين ، وهذا ادي الي غضب العرابيين وم تم التوصل ال
 تحديد الجهة وعدم حرمانهم من الرتب والنياشين .

  -ظروف ارسالها :    1882مايو  19المذكر  المشتركة الثانية 

بتالثورة وأدي ذلتك إلتي شتعور القنصتالن أن الحالتة تنتذر  األميتر حلتيمنسب إلتي العترابيين أنهتم يستعون إلتي عتزل الختديوي توفيتق وتعيتين 
ًً من األسطول في مظتاهرة حرايتة أمتام الشتواطئ المصترية بحجتة  واخلع الخديوي واناء علي تقارير القنصليين أرسلت إنجلترا وفرنسا قطعًا

 حماية مصالح رعاياها إذا ما تعرضوا للخطر بسبب األزمة القائمة.

 طالبت إنجلترا وفرنساباستقاله عرابى والبارودى             -أ
 ان تقديم الطلب للعرابيين قد تم بشكل ودي بواسطة سلطان باشا رئيس مجلس النواب.ك -ب 
 ألنه قدم المذكرة المشتركة إلي الضباط. بالخائنفقد سلطان باشا وقة زعماء الثورة ولقبوه  -ج
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 * رفض البارودي االستقالة وزادت المذكرة من تماسك العرابيين        -النتائج :
 ( .   1882مايو  26فيق مذكرة الدولتين فأدي ذلك إلي...استقالة البارودي احتجاجًا ) * قبل الخديوي تو 

 ظل عرابي وزيرًا للحراية . -3شكل الخديوي توفيق الوزارة  برئاسته هو           -2  
 موقف إنجلترا من األحداث: 

 قطع من األسطول الفرنسي واقيت انجلترااتجهت نحو العمل منفردة بعيدا عن فرنسا وجاءتها الفرصة عندما انسحبت  -أ
 طلب قائد األسطول البريطاني من مصر ،عدم إقامة أية تحصينات، هذا ولم يحرك الخديوي والسلطان العثماني أي ساكن. -ب

ة قام شجار بين )عراجي مصري( ورجل مالطي من رعايا بريطانيا حول أجر   -الظروف :   .م1882يونية  11مذبحة اإلسكندرية في  
 الركوب. فقام الرجل المالطي بطعن المصري فقتله، وتحول األمر إلي معارك متبادلة بين األجانب والمصريين 

 * يبدو أن هذا الحادث كان مدبرًا، ألن المالطي أخذ جولة كبيرة وتعمد دفع أجرة بسيطة.
 م.1882يونيه  20تألفت وزارة جديدة برئاسة داوود راغب باشا صهر الخديو  في  -1  -النتائج :

 مقتل عدد كبير من المصريين واالجانب وأختل األمن، وأخذ األجانب يتحصنون داخل المدينة ويتجمعون في أماكن واحدة. -2

 ظروف عقده          م   1882يونيو  25عقد مؤتمر اآلستانة في  -3

 ل الكبرى لعقد مؤتمر للنظر في المسألة المصرية.أدركت فرنسا أن إنجلترا تريد االنفراد بمصر واحتاللها فدعت فرنسا الدو -1

 .مقر السفارة اإليطاليةوافقت إنجلترا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وانعقد المؤتمر في باآلستانة في  -2
ة متن اتفق المجتمعون علي ميثتاق النزاهتة تعهتدوا فيته أال تنفترد اي دولتة  بالعمتل فتي مصتر ستواء بتاحتالل قطعت  -1 -نتائج المؤتمر :

 األرض أو الحصول علي امتياز معين دون أن تتمتع به كافة الدول.
 أدرك مندوب بريطانيا خطورة هذا الميثاق، فأضاف عبارة ) إال إذا حدث ما يؤدي إلي ذلك(  -2
المينتاء ( وتم خلقت انجلترا الموقتف االضتطراري) وهتو ان عرابتي يحصتن االستكندرية ويستتعد لضترب الستفن االنجليزيتة الموجتودة فتي   -3

 قامت بضرب اإلسكندرية والقيام باحتالل مصر .
* أعلنتت األحكتام العرفيتة وحاصتر الجتيش قصتر الختديوي باإلستكندرية. وراتط الختديوي مصتيره    احوال مصر بعد ضرب االسكندرية

 بانتصار اإلنجليز بل كلفهم  بالمحافظة علي األمن في بالمدينة.
 يش إلي كفر الدوار إلقامة خط دفاع وان.* انسحب عرابي مع وحدات من الج

 * طلب الخديوي من عرابي وقف االستعدادات الحراية وأمره بالحضور إلي رأس التين فرفض.
 تهمة الخيانة العظمي وطلب من األعيان والعلماء النظر في شرعية حكمه. الخديوي * وجه عرابي إلي 

 عزله من منصبه.سلطة الخديوي.، فقرر الخديوي  إلدارة شئون البالد بعيدا عن مجلس عرفيوتم تشكيل 
 * قرر المجلس العرفي بقاء عرابي في منصبه وأكتسب عرابي تأييدًا شعبيًا جارفًا وأطلق عليه ) حامي حمي الديار المصترية( وأعُتبتر بقتاء

  محمد عبدهمام الشيخ الخديوي باإلسكندرية بعد االحتالل تواطؤ معهم.اقسم العرابيين بالدفاع عن البالد والثوره ا
 * رد الخديوي علي ذلك بإصدار منشور يحذر المصريين من االنضمام إلي عرابي الذى وبته المجلس العرفى بالحرايه 

كان عرابي يريد سد مدخل القناة ليمنع انجلترا من استخدامها ، لكن شركة القناة اقنعته بأن القناة علي الحياد وال  معركة التل الكبير
 م 1882سبتمبر  14السماح بمرور السفن االنجليزية فها و انهزم احمد عرابي في التل الكبير وم  دخل االنجليز القاهرة في يمكن 

 أسباب فشل الثور  العرابية 

االنقسام في صفوف األمة بين معستكر العترابيين ومعستكر الختديوي:  ستاعد اإلنجليتز علتي تعميتق الخالفتات و الظهتور بمظهتر حمتاة  -1
 لسلطة الشرعية.ا

اختالط هدف التخلص من التدخل األجنبي وتحدي سلطة الخديوي ذلك أن العناصر التي تريد التخلص من التدخل األجنبتي ال تريتد فتي  -2
 نفس الوقت عصيان الخديوي وهذا أدي الي تفتيت الحركة الوطنية.

 خديوي و اإلنجليز .ظهور عناصر انهزامية في صفوف الوطنيين كانت تري تنفيذ اوامر ال -3
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 عدم تكافؤ القوة العسكرية بين الطرفين، حيث كانت في صالح انجلترا . -4
 موافقة شركة قناة السويس علي استخدام الجيش اإلنجليزي قناة السويس . -5
 ات المستبدة .معاداة الدول األورواية  ألي وورات وطنية من شأنها تغيير ميزان القوي وأوضاع الحكم القائمة من الملكي -6

 أحوال مصر تحت االحتالل البريطاني 

 الناحية السياسية: 

 بعد االحتالل فقدت مصر استقاللها حيث ُحل الجيش و تشكل جيش جديد تحت إشراف إنجليزي. -أ
 قام اللورد دافرين سفير إنجلترا باآلستانة بوضع خطوط اإلدارة اإلنجليزية لمصر بعد االحتالل. -ب

 نون األساسي لدافرين اهم مباديء القا

أن ال تتولي إنجلترا حكم مصر مباشرة بل تبقي السلطة في يد الخديوي ووزرائه تحت إشتراف اإلنجليتز وعبتر عتن ذلتك بوجتود ستلطتين  -1
 في البالد: شرعية يمثلها الخديوي، وسلطة فعلية يمثلها االحتالل.

 ان.استمرار تبعية مصر للدولة العثمانية منعا إلوارة السلط -2
 طبع اإلدارة المصرية بالطابع اإلنجليزي )الجلنزه( او ) النجلزه (  -3
 إلغاء بعض اإلدارات ذات الطبيعة الدولية وفي مقدمتها المراقبة الثنائية حتى تنفرد بالحكم  -4
وتشتكيل مجتتالس  إلغتاء مجلتس شتتوري النتواب التتذي نشتأ علتتي غيتر رغبتتة إنجلتترا وإقامتتة مجلتس صتتوري هتو مجلتتس  شتوري القتتوانين -5

 المديريات وكل هذه المجالس تتكون من األعيان.
 م.11/9/1883تم تعيين اللورد كرومر ) ايفلن بارنج (  أول معتمد بريطاني في مصر  -: مالحظة هامة

 األوضاع االقتصادية واالجتماعية: 

 الحرفية لم تستطيع منافسة المنتج األجنبي.ارتكز االقتصاد المصري بعد سقوط االحتكارعلي الزراعةالنه الصناعة  الزراعة: -أ

 انصرف اهتمام إنجلترا بالزراعة علي حساب الصناعة  حتى... -1

o . توفر المواد الخام الزراعية الالزمة للمصانع اإلنجليزية.      وإتاحة الفرصة لتصدير منتجاتها الي مصر 
 كان نتيجة اهتمام سلطات االحتالل بالزراعة...... -2
o م بمشروعات الري والصرف مثل إصالح القناطر الخيرية وإنشاء خزان أسوان وإقامة قناطر أسيوط وأسنا وزفتي.االهتما 

o  فزادت المساحه المنزرعه واالنتاج 
 االهتمام بالمحاصيل الصيفية )القطن( علي حساب المحاصيل الشتوية)الحبوب(  -3

 خطر االعتماد  علي محصول واحد وهو القطن .مما ادي الي حدوث عجز في المواد الغذائية وتعرض مصر ل
زادت االستثمارات األجنبية في مجال الزراعة فتكونت شركات لشراء األراضي واستصالحها وم بيعها  لألهالي بالتقسيط بفوائد عاليه  -4

 و الوفائيه أدت إلي إرااك حالة الفالح المصري.فباعوا اراضيهم وفاءا للديون فيما عرف ب ) البيوع الجبريه ( ا
تعاظم دور مالك األرض الزراعية كقتوة اجتماعيتة  فتي عهتد االحتتالل بستبب.....اهتمام ستلطات االحتتالل بالتخصتص الزراعتي ودليتل  -5

 تشكلت من االعيان مجالس المديريات و دخولهم عضوية المجالس النيابية حيث واتتهم الفرصة للدفاع عن مصالحهم   - -ذلك :
 1896  أفدنه.  10علي أن يكون المرشح ممن يملك قانون العمدالعمدة و شيخ البلد حيث نص احتكروا وظيفة  -

 قامت الحكومة بمجموعة من اإلجراءات أدت الي تدهور الصناعة وهي .. -الصناعة:   -ب

 % علي صناعة  المنسوجات القطنية مما أدي إلي كسادها.وتدهور الصناعات الصغيره  ) علل (8فرض ضريبة  -1

 فرض ضريبة استهالك علي السكر المصنوع في مصر فتساوي مع المستورد فأرتفع ومنه. -2
 % علي المصنوعات المصدرة فارتفع سعرها في السوق الخارجية .1.25فرض رسومًا قدرها  -3
 فرضت ضرائب علي اآلالت و المواد األولية الالزمة للصناعة . -4
 م  حيث تم انشاء إدارة للتعليم الصناعي . 1907ه الدولة اال عام  اهمال التعليم الصناعي ، ولم تهتم ب -5
 قلة االستثمارات في مجال الصناعة و استثمارها في الزراعة بسبب: -6
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o .أن اإلنتاج الصناعي محكوم علية بمنافسة غير متكافئة ودون حماية حكومية 

 الصناعات المحلية  نتج االتى : أمام المنافسة غير المتكافئة وعجز الحكومة المصرية عن حماية -7

o  .بيع مصانع الغزل والنسيج واالسلحة . وأصبحت تعتمد علي شراء االسلحة من إنجلترا 
o   م 1891تدهور الصناعات الحرفية لعدم قدرتها علي المنافسة ، وتم الغاء نظام طوائف الحرف عام 
o   م                        1905ذكر في تقريره السنوي اعتمدت مصر علي المصنوعات المستوردة وكان كرومر يفخر بذلك ف 

o   .)أن المنسوجات األورواية حلت محل األهلية وإن الدكاكين تبيع كل ما هو أورواي ( 
 التجار  -ج

 أرتفع شان الوكاالت التجارية األجنبية) لماذا(؟؟  -1 

 نتيجة القيود التي فرضت علي اإلنتاج المحلي وتسويقه. -أ
 للحكومة أي عالقة باالسواق إال فيما يتعلق باألمن العام. لم تعد -ب
 خاصة ما كان يتعلق بالرهونات،  بدأت رءوس األموال المتراكمة من التجارة تستثمر في مجال الشركات و البنوك -2

 تية.لألسباب اآل أبرز المشروعات االستثمارية وأخطرها علي االقتصاد المصري  1898كان إنشاء البنك األهلي  -3
 مشروع إنجليزي أحتكر إصدار األوراق المالية وكافة األعمال المصرفية. -أ

 راط العملة المصرية بالعملة اإلنجليزية. -ب
 كانت أية هزه في العملة اإلنجليزية تؤور علي العملة المصرية. -ج
o جليزى مسئول عن التعليم بمصر جعلت  التعليم بالمال وجعله بمصرفات عالية بعد أن كان بالمجان.واصبح دانلوب االن 

o  حصره في فئة قليلة وقصر أهدافه علي تخريج طبقة من الموظفين . قتل روح االبداع و االبتكار في نفوس الطتالب وزرع روح الخضتوع
 واالستسالم.جعل التعليم باللغة اإلنجليزية بدال من اللغة العراية .

 ي عهد توفيقالحركة الوطنية ف اليقظه الوطنيه ضد االحتالل 

 ( لألسباب اآلتية الخمود......) عرفت باسم مرحله خمدت الروح الوطنية في عهد توفيق عشر سنوات  

 وقوع مصر تحت االحتالل ونفي بعض زعماء الثورة واعتقال البعض. (1
 أصبحت السلطة الفعلية في مصر للمعتمد البريطاني. (2
لوظائف الحكومية أو األعمال الخاصة كالمحامتاة والزراعتة والتجتارة، بتل أن خلعت بعض الشخصيات ووب المقاومة وانشغل بعضها با (3

 تحت االحتالل  10عام منها  13البعض صالح  اإلنجليز.الذين دعوا حكم توفيق 
 بدأت سياسة إخضاع اإلدارة في مصر للعناصر اإلنجليزية في الجيش والمالية والحقانية. (4

 اض خالل بدايه  االحتالل  أيام توفيق ألن اإلنجليز  حموه من الثورة العرابية.لم تجد هذه السياسة  اعتر   -مالحظة :
 .مظاهر الحركة الوطنية في عهد الخديوي توفيق

 . 1883قامت جمعية االنتقام السرية وكانت تقوم بقتل اإلنجليز ، لكن تم القضاء علي أفردها -1
 غاني و محمد عبده لمهاجمة االحتالل.تأسست جريدة العروة الووقي علي يد جمال الدين األف -2
 م في إطار الجامعة اإلسالمية.فى عهد توفيق  1889تأسست جريدة المؤيد عام -3

 الحركة الوطنية في عهد عباس حلمي      
 المناخ السياسي الذي ظهر فيه مصطفي كامل 

  مرحله االذدهار                       تطلع عباس حلمي إلي مزاولة سلطاته بعيداً عن المعتمد البريطاني. -1

 (.1893قام عباس حلمي بعزل مصطفي فهمي رئيس الوزراء) جد الممثل حسين فهمى (  وعين حسين فخري ) يناير  -2

واعترض كرومر علي ذلك وأبرق إلي حكومته في لندن و أضتطر الختديوي إلتي المهادنتة وتتم التوصتل إلتي حتل يتفتق متع كرامتته ،ان يقتدم 
 ي استقالته وتم تكليف رياض باشا بتشكيل الوزارة.حسين فخر 
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 :أختل مبدأ سياد  الدولة في عهد الخديوي عباس حلمي حيث 

 كانت السلطة الفعلية لإلنجليز في مصر.  -1
 كان السلطان يقاسم الخديوي السلطة القانونية االسمية والتي تتمثل في إصدار فرمانات التولية.  -2
 مثل صندوق الدين ومشروع القنال . وجود بعض اإلدارات الدولية -3

  :وثق الخديوي عباس حلمي الثاني عالقته بالسلطان العثماني لألسباب اآلتية 

 حتى يستند إليه إذا ما دعت الحاجة لمواجهة السيطرة اإلنجليزية. -1

 حتى ال تتفق الدولة العثمانية مع إنجلترا ضده. -2

 كمه فقام باإلجراءات اآلتية:تقرب الخديوي عباس حلمي من الشعب في بداية ح 

 اإلفراج عن بعض مسجوني الثورة العرابية وعين بعضهم في وظائف خارج الجيش وأعاد إليهم نياشينهم. -1
 عفي عن عبد هللا النديم خطيب الثورة العرابية وسمح له بمزاولة نشاطه علنا وكان هاراًا من السلطات. -2

    في البداية ضد االحتالل ما يلي........نتج عن مواقف عباس حلمي الثاني المتشدد 

 زادت روح المقاومة الوطنية عند المصريين .  -1
بدأ مجلس شوري القوانين يهتم باألمور السياسية مثل  حقه في مناقشة الميزانية بوضع نظام جديد للضرائب وحل مشكلة التديون  -

 العقارية  مع التوقف عن تعيين األجانب في الوظائف العليا.

 صطفي كامل كفاح م

مرحله االذدهارعلي نمو الروح الوطنية وظهر ذلك من خالل........  المناخ الثقافي والفكري ساعد 

 انتشرت صحافة الرأي التي نشرت المقاالت والدراسات من كل نوع.فزادت الوطنيه وظهر الزعماء  -1

 يء التحضر والحرية شارك العائدون من البعثات االجنبية في الحياة الثقافية و نشر مباد -2
 19انتشرت الصالونات الفكرية والمنتديات األدبية في مصر خالل الراع األخير من ق  -3

 القوي التي اعتمد عليها مصطفي كامل في كفاحه ضد اإلنجليز: 

بتي و توفيتق وكتان نستق أفكتاره معته بشتأن الحركتة الوطنيتة، حتتى ال يقتع فتي مشتكلة التنتاقض والشتقاق التذي حتدث بتين عرا الخديوي: -أ
 مصطفي كامل يأخذ علي عرابي هذا الموقف.فتعلم من تاريخ عرابى 

 :  الن مصر تابعة لتركيا ، وأقترح أن تنسحب تركيا من اليونان علي أن تنسحب إنجلترا من مصر.السلطان -ب
فتين و الصتحفيين الفرنستيين وعقتد معهتم رأي االستتفادة متن اعتراضتها علتي بقتاء إنجلتترا فتي مصتر فاتصتل بالسياستيين المثقفرنسووا:  -جو

عالقات شخصية وفي مقدمتهم مدام جوليتت آدم، ستافر أكثتر متن مترة إلتي فرنستا وغيرهتا متن متدن أورواتا يكتتب فتي صتحفها ويخطتب فتي 
 االجتماعات العامة من أجل المطالبة بجالء اإلنجليز. 

 دثة ( : ظروف ) اسباب الحام                       1898حادثة فاشود   

 هى منطقه باعالى النيل االبيض عند االلتقاء بالسوااطفاشوده   

 بعد الثورة المهدية قسمت أمالك مصر في أفريقيا حيث: 1884بعد خروج الجيش المصري من السودان عام  -1
 إنجلترا: احتلت أوغندة  البحيرات االستوائية و الجزء الجنواي من مديرية خط االستواء المصرية  -ا

 ايطاليا: احتلت مصوع واريتريا والرأس األخضر -ب
 فرنسا: تاجورة وجيبوتي. -ج
  1898ارسلت فرنسا  حملة الحتالل فاشودة في يولية  -2

 م.1898احتجت إنجلترا باسم مصر علي احتالل فرنسا لفاشودة وأرسلت حملة عسكرية لفاشودة في سبتمبر
 (.1898ديسمبر  11ية بين الدولتين ) انسحبت فرنسا من فاشودة بعد اتصاالت دبلوماس

 بالنسبة للخديوي عباس حلمي الثاني .. نتائج حادثة فاشود 

 يأس عباس حلمي من خروج االنجليز من مصر وقام بالتوقف عن سياسة التشدد مع انجلترا  . -1
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السودان (  وعقدت إنجلترا المعاهدة حتتى  م مع إنجلترا، ) تنصي علي مشاركة انجلترا مصر في حكم1899عقد اتفاقية السودان عام  -2 
 تستطيع مواجهة فرنسا أو غيرها من الدول باسمها مباشرة باعتبارها شريكة لمصر في السودان.

 شماال 22عن السودان جنوب  22شماال تفصل مصرشمال  22وهى تنص على الحكم الثنائى لحكم السودان وان دائره عرض 
 الوفاق بين عباس حلمي وجورست . -4م و ركن الخديوي إلي مسالمة.                  1900زار عباس حلمي لندن عام  -3
 استمر الوجود الدولى لبعض االدارات لكيفيه سداد الدين وعمل المشاريع فى مصر – 4

 بالنسبة لمصطفي كامل .. 

 أدرك استحالة االعتماد علي الخديوي عباس حلمي في مقاومة االحتالل. -1

 صطفي كامل وهو صاحب القول) ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس(.لم ييأس م -2

 كثف مصطفي كامل نشاطه إليقاظ الوعي الوطني  وتنمية العواطف الوطنية . -3
 لتطالب  بالجالء والدستور.  1900أسس جريدة اللواء عام  -4

 المية و أصدر جريدة أسبوعية )العالم اإلسالمي( أعتمد علي الدولة العثمانية لمواجهة اإلنجليز في إطار الجامعة اإلس -5
 ظروف عقده ) اسبابه (                        1904الوفاق الودي  

كانت حادوة فاشودة مقدمة لسياسة الوفاق والتحالف ضتد ألمانيتا التتي زادت قوتهتا بعتد الوحتده . كتان ملتك انجلتترا وراء هتذه السياستة  -1
 .1903حيث قام بزيارة باريس عام 

 تم الوفاق الودي في إطار تحالف إنجلترا وفرنسا وروسيا ضد تحالف ألمانيا والنمسا  -2
 كانت فرنسا تريد االنفراد بمراكش وكانت انجلترا تريد االنفراد بمصر دون معارضه من أحد  -4

 عدم وجود معارضة دوليه لهاانفردت فرنسا بمراكش وانفردت انجلترا بمصر ، واطمأنت انجلترا الي  -1نتائج الوفاق:    
 قامت انجلترا بالتضييق علي الوطنيين واستخدام الشده معهم . -2 
 طعن كرومر المصريين بعدم قدرتهم علي الحكم الذاتي.  -3

 * اصدار احكام شديدة بعد حادوة دنشواي  وذلك إلخماد صوت الوطنيين .
 م1906حادثة دنشواي  

 صطفي كامل الحادوة في التنديد بفظائع االحتالل .استغل م  -1:   نتائج حداثة دنشواي

 .وانشأ الجامعه المصريه 1907قام مصطفي كامل بتنظيم الكفاح الوطني فأنشأ المدارس العليا والحزب الوطني عام  -2
 أصدر طبعتين إنجليزية وفرنسية من جريدة اللواء للقارئ األورواي. -3
 دئة الموقف ولكن الحركة الوطنية اشتدت .وتم تعيين جورست معتمد لمصر م لته 1907سحبت انجلترا كرومر من مصر -4

 ** كفاح محمد فريد ** 
 المناخ السياسي الذي قاد فيه محمد فريد الحركة الوطنية.  -أ

  1904الوفاق االنجليزى الفرنسى منذ  -1
  1907ست معتمدا لبريطانيا فى مصر ترتيب الخديو اوضاعه مع انجلترا  وتنكره للوطنيه خاصه بعد تولى صديقه جور  -2

 ايقاف     .*سياسة جورست أثناء تولية منصب المعتمد البريطاني* 

 خفف جورست من الرقابة علي تصرفات الخديوي.و وسع سلطات مجلس النظار.-

 جلنزه.إيقاف سياسة ال-أطلق يد المصريين في إدارة شئون بالدهم إلي حد ما وتمصير اإلدارة تدريجيًا.        -
 صور كفاح الزعيم محمد فريد  -) ب (

 عمل ضم النقابات العمالية إلي الحزب. -2عمل علي توسيع دائرة الحزب الوطني بحيث ال يقتصر علي أبناء المدن.      -1

 .والمدارس الليليه 1909أسهم في تكوين نقابة عمال الصنائع اليدوية -3
 لبريطاني* .سياسة كتشنر أثناء تولية منصب المعتمد ا*

 أعاد كتشنر سياسة القبضة الحديدية و الحكم المطلق، و الجلنزه، ومطاردة الوطنيين. -1
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فتقتررت محاكمتته بستبب العبتارات الوطنيتة الحماستية التواردة  علتي الغايتاتيكتب محمد فريد مقدمة لديوان شعر بعنوان وطنيتي للشيخ  -2
 شهور. 6في المقدمة، وسجن لمدة

 1919حتى موته  1912ات اإلنجليزية تتعقب نشاطه حتى قررت اعتقاله مرة أخري في عام أخذت السلط -3
 آور محمد فريد أن يترك مصر فرحل إلي اورواا وواصل محمد فريد نضاله ضد االحتالل البريطاني في المحافل الدولية         -4
 ا هو موالى للخديو او لإلحتالل وظل حتى الحرب نشات أحزاب منها م  .عام نشأ  األحزاب السياسية 1907* يعد عام   

 1914وكان معظم االحزاب ضد االحتالل  وكل حزب له وجهته فى ذلك وظل الوضع حتى قيام الحرب االولى 
 1919الفصل الرابع                                 ثوره مصر القوميه  

 ؟  1919ة العثمانية قبل عام عدم طرح المصريين فكر  االستقالل عن الدول -بم تفسر :

 الشعب المصري كان يشعر انه جزء من العالم اإلسالمي . -1ج/ 
 الشعب المصري  كان يؤمن بفكرة الجامعة اإلسالمية الن مصر مسلمه . -2    
ثمانية حيث ان ذلك الحركة الوطنيةمنذ  مصطفى كامل  كانت تهدف إلي االستقالل عن بريطانيا وليس االستقالل عن الدولة الع -3    

 يؤدي إلي تفكيك وحدة العالم اإلسالمي . 
 قيام الحرب العالمية األولي بالنسبة لمصر ؟   -ما النتائج المترتبة علي :

 هناك اجراءات النجلترا بعد قيام الحرب العالميه االولى  

   إلنهاء السيادة العثمانية ب مصروذلك  1914أعلنت انجلترا الحماية علي مصر عام  -1

 1917حتى توفى  1914م عزل عباس حلمى وتعيين عمه حسين كامل واعطته لقب سلطان من ت -2
 وتولى اخيه احمد فؤاد االول بن الخديو اسماعيل 

 استبدت انجلترا بالشعب المصري ودليل ذلك .... -3

 تجنيد المصريين اجباريا  للعمل في خدمه االنجليز بالحرب .-أ
 لي الحبوب بأسعار قليلة .و استولت علي القطن بأسعار قليلة .صادرت مواشي الفالحين واستولت ع-ب

 ارتفعت أسعار الحبوب الغذائية والمنسوجات والوقود وأجور المواصالت دون أن يصاحب ذلك ارتفاع  في المرتبات . -ج
 فرض االحكام العرفيه وكممت االفواه والصحف  -د

 منع انعقاد الجمعيه التشريعيه والتى تضمم ممثلى الشعب ) اصبحت مصر سجن كبير (   -هتت

 أعلنت انجلترا األحكام العرفية وفرضت الرقابة علي الصحف ومنعت عقد جلسات الجمعية التشريعية.  -3

د تحالف المانيا وتركيا والنمسا بعد الحرب اصبحت الظروف فى صالح مصر حيث عملت امريكا على جذب الشعوب للتحالف معها ض -4
 مبدآن أوناء الحرب وهماوأهمها    (  14البالغ عددها )  فأعلن الرئيس األمريكي ويلسون مبادئة 

 ومعناه أن أي امة لها الحق في تقرير مصيرها و حريتها  مبدأ حق تقرير المصير -
 ازعات بين الدول .وذلك للقضاء علي نظام القوة في حل المن مبدأ تكوين عصبة األمم -

 لمصر امال فى التحرر من االستعمار بعرض القضيه فى عصبه االمم  فاعطى هذين القرارين
 ظهور فكر  القوميه المصريه  بعد الحرب العالمية األولي ؟  -بم تفسر :

 هزيمة الدولة العثمانية في الحرب ، وأدرك الشعب انه لم يعد ملتزما بالتبعية للسلطان  -1
ة الجامعة اإلسالمية التي كان يدعو إليها السلطان العثماني عبد الحميد التانى  وظهرت بداًل منها فكرة الجامعة سقوط فكر  -2

 المصرية والوالء لحاكم مصر بداًل من الوالء للسلطان .

   -تبللورت  أهداف الحركة الوطنية في مصر : -3

 تقله  .اعالن مصر دوله مس  –التخلص من االحتالل البريطاني .       -
 ) للنظر فى اطار تسويات نتائج الحرب العالميه االولى ( 1919وتعلق االمل فى مؤتمر الصلح بباريس يونيو 
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   -ظروف تكوين الوفد المصري:

وطلبوا منه الموافقة علي    ونجت إلي المعتمد البريطاني  سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي ذهب  1918نوفمبر  13في يوم 
 إلي انجلترا للتفاوض مع الحكومة االنجليزية بشان استقالل مصر . ذهابهم 

لكن كان موقف المعتمد البريطاني غريبًا اذ اندهش من أن والوة فقط يتحدوون بالنيابة عن الشعب المصري ، وطلب منهم الدليل علي 
 أنهم يمثلون الشعب .

لشعب ، وانزعج االحتالل وأراد مصادرة التوكيالت لكنه فشل وقام بنفي سعد قام الشعب المصري بتوقيع توكيل لسعد وزمالئه للتحدث باسم ا
 .وكان ذلك سبب اشتعال الثوره  1919زغلول وزمالئه إلي مالطة في مارس 

 احداث الثوره  

 اندلعت المظاهرات فى القاهره على يد االفنديه والطلبه والعمال ودارت االشتباكات مع البوليس وتعطل النقل  -1
 الثوره لالقاليم فقام الفالحون بمهاجمه مراكز البوليس وقطع السكك الحديد والتلغراف فقطع االتصال مع القاهره  انتقلت -2

 استولى الثوار على السلطه فى بعض المدن مثل زفتى واعالن جمهوريه زفتى   -3

 تكونت اللجان الثوريه لتنظيم النضال ضد االنجليز  -4

اتخذوا شعار  –خطب المسلمون فى الكنائس واالقباط فى المساجد  –مسلمين والمسيحيين تجلت الثوره بالوحده الوطنيه بين ال -5
 الهالل فى وسطه صليب شعار للثوره 

 سيده فى المظاهرات واقامت المتاريس مع الرجال  300شاركت المراه الول مره فى الثوره مسجال تغيرا اجتماعيا واشراك   -6

 شاملة ؟  ثور  شعبية 1919كانت ثور   -دلل علي :

 الشتراك كل مدن مصر واجميع فئات المجتمع مع عنصرى االمه المسلمين واالقباط 
   1919اهميه ثوره  

 اول ووره قوميه فى التاريخ الحديث -1
 بداية ظهور األمة المصرية كأمة واحدة من مصريين فقط من  المسلمين والمسيحيين  -1

 دولة أجنبية ) تركيا وانجلترا ( . كانت الثورة تهدف إلي تحقيق االستقالل التام عن أي  -2

 كانت الثورة بداية ظهور مصر الحديثة التي يقوم نظامها السياسي علي أساس القومية المصرية وليس الدين  -3

حيث قامت بضرب المدن والقرى بالقنابل وتحرق القرى ، لكن ذلك  اسلوب الشد  والعنف* أساليب انجلترا في القضاء علي الثور  
الثورة بل حدث تحول الشعب إلي أسلوب المقاومة السلبية ومعناه االمتناع عن الذهاب إلي العمل وقام الموظفون باإلضراب  لم يطفئ نار 

 . مثل جمعية اليد السوداء وجمعية االنتقام السرية.كون المصريون الجمعيات السرية 
   اسلوب التهدئه من خالل* 
 باريس لعرض قضية مصر علي مؤتمر الصلح اإلفراج عن سعد زغلول والسماح له بالسفر إلي (1

 إقناع انجلترا الدول المجتمعة في المؤتمر برفض طلب مصر في االستقالل .  (2

 الحصول علي اعتراف الشعب المصري بالحماية عن طريق إرسال لجنة ملنر . (3

 اية البريطانية .  م ، الذي اعترفت فيه انجلترا بأن مصر دولة مستقلة والغاء الحم1922فبراير  28اصدار تصريح  (4

 س : ما هو موقف مؤتمر الصلح من القضية المصرية ؟ وما هو رد فعل سعد زغلول؟ 

  -: ورغم ذلك لم ييأس واستمر في الكفاح ودليل ذلك اعترف مؤتمر الصلح بالحماية البريطانية علي مصر .       
 البريطانية . طلب سعد زغلول من  برلمانات الدول األوراية عدم االعتراف بالحماية -1
 كون سعد زغلول وهو في باريس لجنة الوفد المركزية ، وكان يعطي التعليمات لسكرتير هذه اللجنة عبد الرحمن فهمي .-2

 أمر سعد زغلول بتكوين جهاز سري من الشبان المتحمسين للوفد وتأسيس النقابات العمالية -3
 \ن التفاوض معها يعني تنازل الشعب عن وكالته للوفد ،& طلب سعد زغلول من الشعب المصري مقاطعة لجنة ملنر أل
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 قاطع الشعب المصري لجنة ملنر . وفعاًل  
 ؟  مقاطعة الشعب المصري لجنة ملنر  -ما النتائج المترتبة علي :

 اضطرت انجلترا إلي التفاوض مع سعد زغلول .  2أدرك ملنر أن الشعب لن يقبل الحماية .               -1

 ن الشعب المصري لن يتفاوض مع انجلترا بشكل مباشر وانه متمسك بالوفد أدرك ملنر أ -1

 ؟  1920ملنر   –فشل مفاوضات سعد زغلول   -بم تفسر :

 ألن سعد زغلول كان يريد من هذه المفاوضات إلغاء الحماية البريطانية واستقالل مصر استقالاًل تاما ، في حين كانت انجلترا تريد إعطاء
يًا حيث اشترطت حماية األجانب وحماية األقليات وحرمان مصر من إقامة عالقات مستقلة مع  الدول االخري ، وقد مصر استقالاًل صور 

 رفض سعد هذا االستقالل الصوري .
 .   1922فبراير  28** نتيجة لموقف سعد زغلول تم القبض عليه ونفيه إلي جزيرة سيشل تمهيدا إلعالن تصريح  

  :النصوص                    -:   1922فبراير    28تصريح 

 . االعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة-2                          إلغاء الحماية البريطانية علي مصر -1

 -هي : تحفظات لبريطانيا في مصر 4وجود  -2

 لتبرير وجود الجيش البريطاني في القناه حماية المواصالت البريطانية في مصر  -
 لتبرير منع  مصر من تكوين جيش قوي . ر ضد أي اعتداءالدفاع عن مص -

 لتبرير التدخل في شئون مصر .  حماية المصالح البريطانية وحماية األقليات -

 حق بريطانيا في حكم السودان . -
   -:  1922فبراير   28نتائج  تصريح  

 سلبياته (.لم يحقق التصريح االستقالل التام لمصر بسبب وجود التحفظات األراعة )  -1
  -كان للتصريح انجازات علي المستوي الداخلي حيث : -2

 1923أعطي لمصر حق اتخاذ الدستور أساسا للحكم .  وصدور اول دستور مستقل  -3
 رفع لقب حاكم مصر من سلطان إلي ملك حيث أصبح يسمي الملك فؤاد األول . -4

 أصبحت مصدر السلطات دخول مصر المرحلة الليبرالية " الديمقراطية " ومعناه أن األمة  -5

 عيوبه           1923دستور 

 تدخل الملك فؤاد لكي يأخذ سلطات تجعله يتحكم في كل شيء رغم إرادة األمة   -1 
 أصبح من حق الملك  حل البرلمان وإقالة الوزارة مهما حازت علي وقة األمة .  -2 
 ث أصبح  أن الملك هو مصدر السلطات .كان في الدستور نصوص متعارضة مع مبدأ األمة مصدر السلطات حي -3 

 -مميزاته :

 حرية االعتقاد " الدين هلل والوطن للجميع  -    2حرية إبداء الرأي و حرية الصحافة حظر الرقابة علي الصحف           -1
 القضائية ( .                                       –ة التنفيذي –الفصل بين السلطات الثالوة ) التشريعية    -4المساواة في الواجبات والحقوق               -3

 كانت تسمي وزار  الشعب     1924وزار  سعد زغلول 

أول وزارة شعبية  % من المقاعد ، كون سعد زغلول 90تم عمل انتخابات لتكوين مجلس النواب ، وفاز حزب الوفد بتتت  1923بعد دستور 
 . 1924يناير  28في  دستورية

 عي النهوض بمصر   1924عملت وزار  سعد زغلول   -ة العبار  :دلل علي صح 

 قام سعد زغلول بأعمال كثير  تتمثل في .. ج / 

 فصل العملة المصرية عن العملة البريطانية . -1
 بيع اكبر جزء من أراضي الحكومة لصغار الفالحين و زيادة ميزانية وزارة المعارف .  -2
 جباري للبنين والبنات .وضع مشروع قانون لجعل التعليم إ -4
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 تعيين موظفين مصريين بدال من االنجليز في الوظائف العليا . -5
 كانت أول مفاوضات في الحكم الدستوري .  1924 مكدونالد  –مفاوضات سعد زغلول *

 اة السويس بسبب إصرار بريطانيا علي التدخل في شئون مصر  واستمرار بقاء القوات االنجليزية في قن فشلت هذه المفاوضات
؟  الظروف   ونتيجة لفشل المفاوضات قام بعض الوطنيين باغتيال    1924مقتل السير لي ستاك  علل انتكاس الوطنيه  

القائد العام للجيش المصري وحاكم السودان العام ، وكانوا معتقدين أنهم بذلك يخدمون قضية مصر لكن في الحقيقة  السير / لي ستاك
 أدي إلي سقوط حكومة دستورية وهي حكومة سعد زغلول.ذلك اضر بقضية مصر حيث 

 النتائج :  

 طلبت انجلترا من مصر دفع نصف مليون جنية ، وسحب الجيش المصري من السودان .  -1
 رفض سعد  هذه المطالب مما جعل القوات االنجليزية تقوم باحتالل جمرك اإلسكندرية .. ولذلك قدم سعد زغلول استقالته  -2

 سة احمد زيور الذي نفذ مطالب انجلترا .تكونت وزارة برئا -3

 قام احمد زيور بحل مجلس النواب وتدخل في االنتخابات ورغم ذلك فاز حزب الوفد في االنتخابات.  -4

 اسباب انتكاس الوطنيه بعد مقتل   لى ستاك        

 د من انجلترا  التى اصتدمت بالوفدتمسك الملك فؤاد بالديكتاتوريه والعبث بالحياه الدستوريه  فقام بحل مجلس النواب بتأيي -1
تهديد انجلترا الدائم والتدخل فى الشئون الداخليه والنيابيه  حيث ضغطت على سعد وابعدته وتم تعيين عدلى يكن  والذى كون  -2

 الوزاره االئتالفيه  

 زاره كال من : شجع الملك فؤاد االقليات على االنقالب على االئتالف والوفد فحصلت االقليات على الوزاره مثل و  -3

 والذى عطل الحياه النيابيه  1928محمد محمود  ) الحديديه (  -
وفيه زادت صالحيات الملك فقام الشعب  1930واصدر دستور  1923والذى الغى دستور  1930اسماعيل صدقى   -

   1935عام     1923بالثوره على هذا الدستور فعاد دستور 

 زاره  اشغل الشعب بالصراع ضد انجلترا والحكم الديكتاتورى اشتعال الصراع الحزاى والصراع على الو  -4
   -ظروف عقدها :    1936معاهد   

وظهرت    1935وفي عهده توتر الموقف الدولي باحتالل ايطاليا الحبشة  1934نوفمبر  15تكونت وزارة برئاسة توفيق نسيم باشا في 
وتأور مصر بهذه الحرب فأراد حزب الوفد إجراء مفاوضات مع بريطانيا لعقد  بوادر الحرب العالمية الثانية فخاف حزب الوفد حدوث الحرب

 لتعديل التحفظات االراعه       ما موقف بريطانيا من ذلك  معاهدة .

 وصرح وزير الخارجيه  صمويل هور بان انجلترا تريد التعامل مع مصر دون قيود تهرات انجلترا من مطالب الوفد 
 وقامت ب 1935فتراجعت انجلترا عن التشدد لثورات   1923لثورات وتأليف لجنه العاده دستور اندالع ا  فادى ذلك الى

 الدخول فى مفاوضات مع كل ممثل الشعب حتى تنجح المفاوضات   -        1923الملك امر باعاده دستور اعطاء  -
 ره فاصدر مرسومين هما : بهدف اجراء انتخابات ح 1936توفيق نسيم االستقاله وتم تعيين على ماهر  فقدم 

 : لتأليف وفد المفاوضات مع انجلترا ) كل االحزاب عدا الوطنى الذى رفض التفاوض  ( 1936فبراير  -1

 مرسومين الجراء االنتخابات العامه بمجلسى النواب والشيوخ   1936مارس  -2
  -بالنسبة لمصر : 1936مميزات معاهد  وكانت تسمي " معاهدة الصداقة والتحالف " .    -3

 إلغاء االمتيازات األجنبية .  -3انضمام مصر إلي منظمة عصبة األمم .   -2انتهاء االحتالل العسكري لمصر .      -1

 تقوية الجيش المصري حتى يستطيع الدفاع عن القنال وعندما يصل لهذه الدرجة تخرج القوات البريطانية من مصر . -4

 .1936األجنبية ، بشرط عدم التعارض مع معاهدة حرية مصر في عقد المعاهدات السياسية مع الدول -5

 عودة الجيش المصري إلي السودان واعتراف بريطانيا باإلدارة المشتركة للسودان -6
\ 
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   أوالً : المتغيرات الداخلية .           : 1936المتغيرات الداخلية والخارجية بعد معاهد   
 تحولت عالقه مصر وانجلترا من احتالل لتحالف  -1
واصبح على ماهر رئيس الديوان الملكى  وهو زات ميول محوريه اى ضد   1936زاد نفوذ القصر خاصه بعد تولى فاروق الحكم  -2

 ) حكم دكتاتورى (  1942الى   1937وعادت حكومات االقليات من   1937انجلترا فقام الملك باقاله النحاس 
 تحالفت مع الملك ضد الوفد وكانتا تميالن لدول المحور  مصر الفتاه ( والتى –ظهور قوى سياسيه ) االخوان  -3
قامت الحرب العالمية الثانية وحدوت الخالفات بين بريطانيا وحكومة علي ماهر) النه رفض اعالن الحرب علي   1939سبتمبر  3في  -4

م تعيين حسين سرى     حدث خالف .وت 1936دول المحور(  وأجبرت الملك فاروق علي إقالة علي ماهر وهذا يعتبر انتهاك لمعاهدة 
بين بريطانيا وحكومة حسين سري ألن الملك فاروق كان يميل لدول المحور ودليل ذلك انه عندما اقترب روميل من الحدود الغراية لمصر 

وطالبت بتعيين  1942فبراير  4حرك القصر الملكي مظاهرات تهتف إلي األمام يا روميل .لذلك قدمت بريطانيا إنذارا إلي الملك فاروق في 
  1942فبراير   4س : ما هي نتائج حادثة  حكومة برئاسة النحاس ، وعندما رفض الملك ذلك هددت بريطانيا بخلع الملك فاروق .   

* اضطر الملك فاروق إلي تعيين مصطفي النحاس رئيسًا  للحكومة .تعاونت وزارة النحاس مع بريطانيا أوناء الحرب وقدمت لها كل ؟      
لمساعدات حتى انتصرت ، وعندما اقترات الحرب من نهايتها خافت بريطانيا أن يطلب مصطفي النحاس المقابل وهو استقالل مصر ، ا

ولذلك سمحت بريطانيا للملك فاروق بإقالة النحاس وتعيين حكومة أقلية وذلك حتى يشغل الشعب بالصراع من اجل الدستور بدال من  
 الكفاح ضد االحتالل .

  1952مصر من نهايه الحرب حتى ووره  احوال
دخلت امريكا الحرب بجانب انجلترا فظهر اوناء الحرب انتصار الحلفاء  فخافت انجلترا من مطالب الوفد لها بعد االنتصار فسمحت  -1

 -يد شعبى حيث /وتعين حكومه اقليه ليشغل مصر بالدستور  وليس باالستقالل فتالفت حكومات لم تلقى تاي  1944للملك باقاله الوفد 
 فقام النقراشى بعرض القضيه على االمم المتحده ولكنها لم تحلها ايضا  1936فشلت حكومات االقليه فى تعديل معاهده 

 كانت عهود حكومات األقلية عهود إرهاب وعدم استقرار ؟  -دلل علي صحة العبار  :

 لنقراشي على يد االخوان النه حل جماعتهم .من رؤساء الوزارة وهما احمد ماهر باشا ومحمود فهمي ا 2تم قتل   -1

 زادت قوة اإلخوان المسلمين وكونت فرق الجوالة العسكريه .   -2

، وأمام هذا التدهور السياسي اضطر الملك فاروق 1949وانهزمت مصر وانتهت بهدنه رودس  1948وم دخلت مصر حرب فلسطين  -
 لنحاس باشا الوزارة .وفاز الوفد وتولي ا 1950إلي عمل انتخابات في  يناير 

 . وعندما فشلت أعلن النحاس إلغاء المعاهدة 1936أطلق النحاس الحريات ودخل في مفاوضات مع انجلترا لتعديل معاهدة  -

 ؟   1936إلغاء مصطفي النحاس معاهد     -ما النتائج المترتبة علي :

 هاجمت قوات الفدائيين المصريين لمعسكرات االنجليز . -1
 يادة عدد جنود بلوكات النظام في اإلسماعيلية لمساعدة الفدائيين .اهتمت الحكومة بز  -2

حاصر االنجليز مبني محافظة اإلسماعيلية لنزع سالح بلوكات النظام ، ورفض وزير الداخلية / فؤاد سراج الدين ذلك وأمر قوات  -3
 طه( .) عيد الشر  1952يناير  25من رجال الشرطة في  50الشرطة بعدم التسليم ، ولذلك قتل 

 . 1952يناير  26حدوت المظاهرات في القاهرة وحدث حريق القاهرة في  -4

 استغل الملك فاروق حريق القاهرة وأقال حكومة الوفد وحكم حكما ديكتاتوريا عن طريق وزارات أقلية واصدر االحكام العرفيه   -5

  1952للوزاره ولكنه استقال مارس  على ماهرعين  -6

 ؟   1952يوليو    23ما العوامل التي أدت إلي قيام ثور     -س :            1952يوليو   23ثور  
   -استمرار االحتالل البريطاني وتدخله في شئون مصر .ويتمثل ذلك في : -1

 إلي االستقالل التام حيث أن ظلت القوات البريطانية في قناة السويس  1936لم تؤدي معاهدة   -1
 سيطر المعتمد البريطاني علي أمور الحكم في مصر .  -2
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انهزم الجيش المصري في حرب فلسطين ألن الملك أرسل الجيش إلي فلسطين دون     .  1948هزيمة حرب فلسطين عام  -2
 تدريب ودون تسليح كافي ،

 فساد النظام السياسي وعدم وجود حيا  ديمقراطية سليمة .  -3 

* دكتاتورية الملك * فساد األحزاب التي كانت تتصارع علي تميزت الحياة السياسية بالفساد ويتمثل في ..  * وجود االحتالل البريطاني  
 الحكم .

 :   وهى من اشتراك بعض رجال الملك فى صفقات االسلحه الفاسده  االسلحه الفاسده -4
: من سوء توزيع االرض الزراعيه فأصبح معظم الفالحين معدومين ومستاجرين سوء توزيع ملكيه االراضى    -5

 لعمال وعدم تأمينات لهم وفقراء وضياع حقوق ا
 لتامينات و  لعدم وجود قوانين تحميهم واستغالل الراسماليه لهم وعدم وجود قانون للمعاشات ضياع حقوق العمال -6
 ما اسباب نشأ  تنظيم الضباط االحرار ؟ 

 تعرض الجيش المصرى منذ بدايه االراعينات لمؤورات جعلته يقوم بتنظيم سرى 
غضب الضباط المصريين من حصار انجلترا لقصر عابدين وإجبار الملك فاروق علي تعيين حكومة  -: 1942فبراير  4حادوة  -1

 برئاسة النحاس باشا ، واعتبروا هذا الحادث اهانة لمصر وقام عدد كبير من الضباط باجتماع نادى الضباط بالزمالك لبحث الموقف 
المصريين عندما اتضحت العالقة بين القصر الملكي والهزيمة  غضب الضباط -: 1948هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين   -2

 مشتركة بين الضباط الوطنيين . فكرية، وقد أدي ذلك إلي خلق رابطة 
، وكانت  1949كانت هذه الرابطة الفكرية هي األساس الذي بني عليه البكباشي جمال عبد الناصر تنظيم الضباط األحرار في سبتمبر 

 نقل والء الجيش من الملك إلي الوالء للشعب .خطة جمال عبد الناصر 
اهتم الرأي العام في مصر بانتخابات نادي الضباط حيث كانت تعتبر حراا بين الضباط األحرار والملك وأعوانه انتخابات نادي الضباط 

ن سري وأصبح محمد نجيب مديرا  .ابعد الملك فاروق اللواء محمد نجيب الذي كان يتولي منصب مدير سالح الحدود وتم تعيين اللواء حسي
انتهت االنتخابات بفوز محمد نجيب  1951ديسمبر  31لسالح المشاة .تم وضع محمد نجيب علي رأس قائمة الضباط األحرار ، وفي يوم 

 والضباط األحرار . 
   -: 1952يونيو   16اجتماع نادي الضباط يوم  

باط أن يتم تعيين عضوا في المجلس أن الملك فاروق طلب من مجلس إدارة نادي الض -السبب : 
 يمثل سالح الحدود ، ولذلك تم عقد االجتماع .

   -كان هذا االجتماع اخطر اجتماع عسكري منذ الثورة العرابية حيث : -1 -النتائج :
أن ما قيل وما حدث في ذلك االجتماع اظهر أن الملك فقد سيطرته علي الجيش ، وان الجيش اسقط 

 الجمعية العمومية رفضت باإلجماع طلب الملك تمثيل سالح الحدود ،   والئه للملك حيث أن
 خرجت الثورة من السرية إلي العلنية .   -2

   1952يوليو    23األسباب المباشر  لثور   

علي أساس مرور ان يكون  التنظيم قد اكتمل بنائه وامتد في كل أجزاء الجيش .واعد  1955كان الميعاد األول للثورة هو عام  -1
 . 1952تغير الميعاد وأصبح نوفمبر  1952يناير 26يق القاهرة حر 

اجتماعات فى يوليو خاصه   3حيث اجتمع االحرار  1952يوليو  23بعد حدوث الفوضى واالضطرابات بعد حريق القاهرة أصبح يوم  -1
 وزاره نجيب الهاللى قبل اداء اليمين بعد تعيين ) اسماعيل شرين (وزير حرايه للقضاء على االحرار فقرروا تعجيل موعد الثوره واسقاط 

 : اغالق مداخل القاهره لمنع الوصول الماكن قيادات الجيش  :    خطه الثوره
 اعتقال كبار القاده لضمان عدم اصدار اوامر عسكريه ضد الثوره السيطره على االذاعه اللقاء بيان الثوره  -

أذاع أنور السادات البيان األول للثورة كان البيان  1952يوليو  23اح يوم في الساعة السابعة والنصف من صب   البيان األول للثور 
 القائد العام للقوات المسلحة . اللواء محمد نجيب باسم
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 ( .باسم  محمد نجيب 1952يوليو  23اذاعة / انور السادات ) صباح يوم 

 الجيش باالنضمام إلي الثورة .سارعت فرق  – 1؟      ما النتائج المترتبة علي أذاعة البيان األول للثور  
صباح  9فرح الشعب المصري بالثورة ودليل ذلك التفاف الشعب حول محمد نجيب أوناء جوله قام بها في شوارع القاهرة في الساعة  -2

 .) طبعا الى االن مشفناش اوسخ من حكم مصر عبد الناصر الى مظهرش اال بعد ......(  1952يوليو  23يوم 
 وليو كلف الملك ) على ماهر ( بالوزاره بدل الهاللى لتهدئه الثوره ي 23فى ظهر  -3
 عقد اجتماع بمقر القياده وتم االتفاق على )عزل الملك ( وارسال الوحدات العسكريه لالسكندريه لعزله  ونتيجه لذلك  -4
 تم تقديم وويقة التنازل عن العرش البنة احمد فؤاد ، وقبل الملك فاروق المطالب . -
 وترك الحكم البنه احمد فؤاد الثانى . 1952يوليو  26غادر الملك فاروق مصر في يوم  -

 القضاء علي االحتكار وسيطرة رأس المال                           -2القضاء علي االستعمار واعوانة .                   -1 مبادئ الثور 
 إقامة عدالة اجتماعية -4                     القضاء علي اإلقطاع .                      -3      

 إقامة حياة ديمقراطية سليمة   - 6إقامة جيش وطني قوي                                       -5        
 1952يوليو    23انجازات ثور   

إلغاء -3     1953الها يناير حل األحزاب ومصادرة أمو  -2.   1952وذلك في  ديسمبر  1923إلغاء دستور  -1المجال السياسي   
 وتعيين محمد نجيب أول رئيس  1953يونيو  18الملكية وإعالن الجمهورية في  

وكانت تنص علي " خروج القوات البريطانية من مصر خالل عشرين شهر من   1954أكتوار  19توقيع اتفاقية الجالء عن مصر في -4
 توقيع االتفاقية " .

 . 1956يونيو  18، ورفع جمال عبد الناصر علم مصر علي مبني البحرية في بورسعيد في وفعال خرج آخر جندي بريطاني 
 وانتقال كل ما لها وما عليها  إلي الدولة . 1956يوليو  26في  تأميم قناة السويس -5

 رير * عملت الثورة علي النهوض بالزراعة واستصالح الصحراء .مثل مديريه التح -: المجال االقتصادي    الزراعة
 الذي أنقذ مصر من خطر الفيضان وخطر الجفاف . 1970* بناء السد العالي عام           

   -اهتمت الثورة بالصناعة وإقامة المشروعات الصناعية مثل : -الصناعة:
 توليد الكهرااء من خزان أسوان .التوسع في استخراج البترول وإنشاء معامل التكرير .  -1

في حلوان وإقامة مصنع لألسمدة في أسوان إقامة المصانع الحراية التي  إقامة مصنع الحديد والصلب  -2
 توفر األسلحة ، واالهتمام بالتعليم الصناعي والتدريب المهني .

 ...  كان للثورة انجازات في التجارة تتمثل في -: التجار 
 إلدارة وتمصير البنوك وشركات التأمينزيادة التجارة الخارجية .فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية .القيام بتمصير ا -1

 المجال االجتماعي  

  1952سبتمبر   9تم إصدار قانون اإلصالح الزراعي األول في  ) المبدأ الثالث ( القضاء علي اإلقطاع -أ
   -) المبدأ الرابع (عن طريق : إقامة عدالة اجتماعية -ب
 قوانين التأمينات االجتماعية والمعاشات . إصدار -2جعل التعليم مجاني                           -1
 إعطاء العمال نسبة من أرااح الشركات التي يعملون فيها .   -4     ساعات يوميا . 7تحديد ساعات العمل بتتت  -3
 إعطاء المرأة حق االنتخاب والترشيح في المجالس النيابية . -5

 الستقالل مثل السوان والمغرب والجزائر واالمارات  . مساندة الشعوب العراية في الحصول علي ا  المجال العربي 

 الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني من اجل الحصول علي حقوقة .-الوقوف بجانب وورة اليمن والعراق .         

   المجال االفريقى 
 مع الشعوب االفريقيه فى   نالت افريقيا اهتمام الثوره النها عمق استراتيجى لمصر وان تحريرها هو استكمال لتحرر مصر فوقفت
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 مرحله البناء االقتصادى   -مرحله الكفاح التحررى النتزاع الحريه من االستعمار       -
 سياسيا   -1

 دعمت مصر االستقالل فى دول 
 : الكونغو ( حيث –غانا  –غرب وجنوب افريقيا ) نيجيريا  -تنزانيا (      –اوغندا  –كينيا  –شرق افريقيا فى ) الصومال  -
  1960دوله افريقيه عام  17امدادهم بالسالح والمال ودبلوماسيا ونتج عن ذلك استقالل  -1
وقوف مصر مع شعب روديسيا الشماليه ) زامبيا ( وروديسيا الجنوايه ) زيمبابوى ( الن روديسيا كانت اقليه بيضاء تسيطر على  -2

 البالد فقطعت عالقتها مع انجلترا 
  1963 طعه جنوب افريقيا اقتصاديا فرقه العنصريه االوروايه ضد الزنوج  فى جنوب افريقيا فاعلنت مصر مقابسياسه الت التنديد-3
 فى اكرا  عاصمه غانا 1958رفعت مصر شعار ) افريقيا لالفريقيين ( فى المؤتمر االفريقى ابريل  -4

وتولت مصر رئاسه هذه  –اقامه منظمه الدول االفريقيه وفيه تقرر  1963وم شاركت مصر فى مؤتمر اديس ابابا عاصمه اويوايا مايو 
مما يعكس تاوير مصر على مستوى المنظمه القاريه االهم لمصر خاصه خالل حكم السيسى الذى اعاد   2019وفى  1964المنظمه 

 العالقات مع افريقيا من خالل التعاون المشترك واالهتمام دوليا بالقضايا االفريقيه 
 اقتصاديا   -2

 نشاء التكتالت لمواجهه الفقر واالهتمام بالموارد البشريه االفريقيه ا -1
 انشاء صندوق فنى مصرى للتعاون مع افريقيا بارسال الخبراء والفنيين واقامه السدود للحفاظ على المياه وتوليد الكهرااء  -2
 اعالميا   -3

 االفريقيه للرأى العالمى  فتحت مصر مكاتب التحرر االفريقى فى القاهره لشرح قضايا الشعوب -1
 قامت مصر بالبث االذاعى لدول افريقيا باللغات االفريقيه المختلفه  -2
 ثقافيا    -4

 عقد االتفاقات مع الكثير من الدول لتبادل المعلمين والمناهج الدراسيه والمطبوعات  -1
 م وتم نشر االسالم وارسال االئمه لهم  لعب االزهر دور اسالمى ووقافى فطالب افريقيا يتعلمون باالزهر حتى اليو  -2

 دوليا  

 محاراه االستعمار بكل صوره فى اسيا وافريقيا للتحرر من االستعمار  -1
رفض االنضمام لالحالف العسكريه خاصه حلف بغداد والتى ارادت امريكا وانجلترا الضغط على مصر للدخول فى الحلف فبراير  -2

 تركيا (  –باكستان  –ايران  – العراق –والذى يتكون من ) انجلترا  1955

والذى تمثل فى  1955تبنت الحياد االيجابى وعدم االنحياز للشرق او الغرب واسست منظه عدم االنحياز فى باندونج باندونيسيا  -3
 دوله بها نصف سكان العالم  29

 رفضت الدوران فى فلك االحالف الغرايه حيث :         لذلك نجد مصر      
 الستعماريه وتنديد تاييد الغرب لليهود رفض السياسات ا -1

   1967عدوان  – 1956تعرضت مصر لمؤامرات دوليه مثل العدوان الثالوى  -2

حتى انعم هللا على مصر وعفا عنها اكبر بالء واحمد هللا مات جمال عبد الناصر مخرب مصر وسبب تاخرها واكبر كداب بمصر  -
فتولى الرئيس الراحل ) الى   1970المهم مات جمال زفت فى اسعد ايام مصر سبتمبر ولالسف هناك بعض الناس مازالوا منخدعين فيه 
قرار  –توحيد الصف العراى  –اعداد جيش لمصر  –توحيد الجبهه الداخليه  – 1971شال بالوى جمال ( والذى اصدر الدستور الدائم 

   1973حرب 
عالقته زفت بكل  –موقع العرب مع بعض  –يكن هناك دستور وال جيش  ملحوظه ) من اعمال السادات يبان ان ايام زفت الطين جمال لم

 الدول عشن يعمل زعيم باالونطه (  
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 التوسع االستعماري في البالد العراية           الباب الخامس
  19* خضعت بعض البالد العراية لسيطرة الدول االستعمارية مثل انجلترا وفرنسا منذ مطلع ق

الحجتاز  –خضتعت جميتع التبالد العرايتة تحتت االحتتالل فيمتا عتدا قلتب الجزيترة العرايتة  1914عالميتة االولتي عتام * عندما قامت الحترب ال
 بالد الشام والعراق ) كانت تحت الحكم العثماني المباشر ( . –واليمن 

 (  1899  -1820الخليج العربي وجنوب الجزير  العربية ) 

خافت انجلترا علي طريق مواصالتها التي الهنتد لتذلك قامتت انجلتترا بتالمتي لحمايتة  مصرعندما جاءت الحملة الفرنسية الي  -أواًل :
 عقدت انجلترا معاهدة مع سلطان عمان تنص علي ..  1798في اكتوار  -1هذا الطريق .... 

 يطانية في عمان وجود حامية عسكرية بر  -طرد الرعايا الفرنسيين . -عدم اقامة وكالة فرنسية أو هولندية في عمان        -
 احتلت انجلترا جزيرة بريم في مدخل البحر األحمر وذلك لمنع فرنسا من الوصول الي الهند اذا فكرت في ذلك  1799في   -2

 انسحبت انجلترا من جزيرة بريم بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر . -مالحظة:
 علي وجود حامية بريطانيه هناك .عقدت انجلترا معاهدة مع سلطان لحج وعدن تنص  1802في عام  -3

 ، ومر ذلك بمرحلتين هما  تهديد محمد علي لطريق المواصالت البريطانية الي الهند -ثانياً :
  1818عندما قضي محمد علي علي الدولة السعودية األولي عام ) أ ( 

 قامت انجلترا بالمتي لحماية طريق مواصالتها الي الهند ..
اة قوية لقبيلة القواسم اهم قبيلة علي الخليج العراي بحجة قيامها بالقرصنة ضد السفن االنجليزية المتارة فتي وجهت ضر  1819* في عام 

 الخليج .
 فى عمان . والرقيق علي تحريم القرصنةعقدت انجلترا معاهدة الصلح العامة مع مشايخ الخليج وتنص  1820* في يناير 

 را اصبحت تقوم بالتحكيم في المنازعات بين مشايخ الخليج العراي .تم تجديد المعاهدة سنويًا لدرجة ان انجلت
 م واتفاقية حماية مع امير الكويت 1891تحولت معاهدة الصلح العامة الي حماية كاملة مثل حماية مع سلطان عمان عام 

اصتالتها لتذلك قامتت بتاآلتي خافت انجلترا من تهديتد محمتد علتي لطريتق مو   1837 لما مد محمد علي نفوذه الي اليمن عام( ) ب 
بحجة وجود مؤامرة الغتيال احد الخبراء االنجليتز التذي كتان يرستم خريطتة للستاحل الجنتواي للجزيترة العرايتة  1839احتلت عدن عام  - -:

 لتحديد االماكن الصالحة القامة مراكز لموين السفن االنجليزية .
 طرق لالنجليز وان يراقب اتباعة ومنعهم من التعرض لالنجليزعقدت اتفاقية مع سلطان لحج وعدن تنص علي ان يؤمن ال

 االحتالل الفرنسي للجزائر            ظروف احتالل فرنسا للجزائر ؟.

 .كانت فرنسا تستورد القمح من الجزائر وال تدفع ومنه ، واصبحت فرنسا مديونه للجزائر بمبالغ كبيرة 
ستتيه كانتتت فرنستتا تريتتد تكتتوين امبراطوريتتة ضتتخمة فتتي شتتمال افريقيتتا لتعتتويض متتا فقدتتته متتن اونتتاء حصتتار اورواتتا االقتصتتادى للثتتوره الفرن

، لجنتته ماليته  كانتتت موقتف فرنستتا غريبتتًا اذ 1800مستتعمرات عنتتدما طالبتت الجزائتتر فرنستتا بتان تتترد متا عليهتتا متتن ديتون القمتتح منتذ عتتام 
مليتون فرنتك ، وابلغتت فرنستا الجزائتر  7مليتون فرنتك التي  24ين متن ماطلت في السداد ، واالكثر غرابه انها كونت لجنة مالية خفضت التد

في هذه االوناء حدوت ازمة بين فرنسا والجزائتر بستبب قيتام الستفن الجزائريتة باعمتال قرصتنة  انها سوف تسد الدين علي فترات طويلة .
 ط .ضد سفن بابا روما وذلك في اطار اعمال القرصنة المتبادلة بين شعوب البحر المتوس

 استغلت فرنسا الفرصة للمماطلة اكثر في سداد الديون وطلبت االتي من الجزائر  
 التنازل عن الديون .                  اعادة ما اخذوه من سفن بابا روما . •

 التوقف عن اعمال القرصنة واالعتراف بأن تكون فرنسا صاحبة االمتيازات في الجزائر . •

 .  1830لذلك قامت فرنسا باحتالل الجزائر في يونيو  رفضت الجزائر هذه المطالب ، •
 من العرض السابق يمكن ان نحدد الخطوط الرئيسية الحتالل فرنسا الجزائر وهي .

 ازمة ديون القمح -2رغبة فرنسا في اقامة مستعمرة لها في شمال افريقيا               -1
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 قيام السفن الجزائرية باعمال قرصنة ضد سفن بابا روما . -2
 وقفت عاجزة ولم تتحرك لنجدة الجزائر .   ؟ ما موقف الدولة العثمانية من األطماع الفرنسية في الجزائر  

 كفاح الشعب الجزائري   وضح أهم صور كفاح األمير عبد القادر الجزائري .. •

ينة بسكرة ، وقد انتصر في عمل األمير عبد القادر علي توحيد جبهة الجزائريين واتخذ لنفسه إمارة مستقلة جعل قاعدتها مد •
م واعترف فيها باألمير عبد القادر 1834كثير المعارك علي الفرنسيين وهذا جعل القائد الفرنسي دي ميشيل يوقع اتفاقية دي ميشيل عام 

 الجزائري حاكما علي وسط وغرب الجزائر . 
 م .1835معه معاهدة التفنة عام  تجدد القتال بين عبد القادر الجزائري وفرنسا لكنه انتصر ولذلك عقدت فرنسا •

 م عندما احتلوا قسنطينة وتجدد القتال ، لكن ضعف األمير عبد القادر 1837نقض الفرنسيون معاهدة التفنه عام  •

فر األمير عبد القادر الجزائري إلي مراكش لالحتماء بها واتخاذها قاعدة للهجوم علي الفرنسيين ، لذلك قامت فرنسا بضرب  •
 ما اجبر سلطان مراكش علي التخلي عن األمير عبد القادر .ميناء طنجة م

  م ومات بها1847نتيجة للتفوق العسكري الفرنسي  اضطر عبد القادر الجزائري إلي االستسالم وتم نفيه إلي الشام عام 
 ما هي مساويء االحتالل الفرنسي في الجزائر ؟ 

 مصادرة اراضي الجزائريين ومنحها للفرنسيين . -1
 استولت الشركات الفرنسية علي مساحة كبيرة من االراضي لزراعتها كروم النتاج الخمور  -2
 تشجيع هجرة اليهود الفرنسيين للجزائر و هجرة االورايين واعطائهم الجنسية الفرنسية .  -3
 ة وانية  محاولة القضاء علي الشخصية العراية االسالمية للجزائر ومعاملة الجزائريين معاملة مواطنين درج -4

   20كفاح شعب الجزائر في النصف االول من القرن  

 حاول االمير خالد االستفادة من مبدا حق تقرير المصير الذي وعد به الرئيس االمريكي ويلسون ، لكن تم رفض طلبه . -1
السالمية للجزائر ( ظهرت نتيجة للسياسة االستيطانية الفرنسة في الجزائر ) كانت تهدف الي القضاء علي الشخصية العراية ا -2

  -الجماعات االتية :
 * كان هدفها الحفاظ علي الشخصية العراية االسالمية   1926تكونت عام :   جماعة علماء الجزائر) أ ( 

  * تكونت بزعامة مصالي الحاج ، وطالب باستقالل الجزائر .: جماعة نجمة شمال افريقيا) ب ( 
 ن المثقفين الجزائريين الذين تعلمواهم جماعة م : ( جماعة االندماج) ج 

 في فرنسا وكانوا يطالبون باندماج الجزائر مع فرنسا ، وكانت هذه الجماعة بقيادة عباس فرحات .

هو تيار ظهر بعد الحرب العالمية الثانية ، وكان يري ان الجزائر لن تتحرر اال بالثورة المسلحة ) شجع ظهور هذا  : ( تيار الثور ) د 
 في مصر ( . 1952جاح وورة التيار ن
     وضح  دور مصر في مساند  كفاح شعب الجزائر ؟ 

 م وتكونت جبهة التحرير الوطنية التي انضم إليها جميع الجزائريين 1954تم إعالن الثورة الجزائرية من القاهرة عام  -1
 ائر . قدمت مصر المال والرجال والسالح .وضعت مصر كل إمكاناتها اإلعالمية في خدمة الجز  -2

م من فرنسا وانجلترا وإسرائيل .) ألن جي موليه قال انه لن يتم القضاء علي الثورة الجزائرية اال  1956تعرضت مصر لعدوان  -3
   56بالقضاء علي مصر ( . وسلملى على قرارات عبناصر الى بسببه جه عدوان 

 التي تنص علي استقالل الجزائر . 1962رحبت مصر بمعاهدة ايفيان عام  -4

  هدفه جعل اليد العليا لفرنسا في الجزائر ( ، لكن  فكرة اقامة اتحاد فيدرالي بينهماعرضت فرنسا علي الجزائر  1957عام  في (
 سقطت الجمهورية الرابعة بسبب : االنتصارات الدبلوماسية الدولية .  الشعب الجزائري رفض هذه الفكرة .

 ..  اختيارات هي 3ولكي يحل مشكلة الجزائر قدم لهم  يجولشارل دتولي الحكم    وصالبة المقاومة الجزائرية
  استقالل الجزائر استقالاًل تامًا . - 3استقالل الجزائر مع االرتباط بفرنسا .    -2   اندماج الجزائر مع فرنسا . -1
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من ضباط الجيش الفرنسي ،  اعالن شارك يدجول عن هذا االمر ادي الي وورة المستوطنين االجانب في الجزائر وكذلك غضب كثير  -
 وتكونت ) منظمة الجيش السري ( التي قامت بقتل آالف الجزائريين .

   1962عام  ايفيانظل  ديجول صامدًا ومصممًا علي مشروعه ، واختار الجزائريون االستقالل التام ، وتم ذلك في معاهدة  -
ج/ لتكوين    ؟                وجه االستعمار الفرنسي الي تونساالحتالل الفرنسي لتونس                          بم تفسر ؟ ت 

 مستعمرة فرنسية كبيرة في شمال افريقيا وساعدهم علي ذلك 
 ان االسرة القرمنلية التي كانت تحكم طرابلس لم يكن لها قدرة علي التصدي لفرنسا . -
 زائر . ان الدولة العثمانية قد اتخذت مواقف سلبية من اطماع فرنسا في الج -

 اثبت صحة العبار  ..اخذت الدولة العثمانية مواقف ايجابية نحو اطماع فرنسا في ليبيا و تونس ؟ 

  قامت الدولة العثمانية بطرد االسرة القرمنلية من ليبيا وعادت ليبيا الي الحكم العثماني  . 1835في عام  -1

ونس تمهيدًا الحتاللها ، لكن فرنسا اعترضت علي ذلك بحجة ان تونس  ارسلت الدولة العثمانية اسطولها الي سواحل ت 1836في عام  -2
 دولة مستقلة وال يحق لتركيا التدخل         تذكر ان : 

 . انجلترا  وايطاليا كانتا ايضًا تطمعان في تونس 
  ( 1870 -1859ايطاليا زادت قوتها بعد تحقيق الوحدة في الفترة   ) 
 سب اكبر عدد من االعوان في الحكومة التونسية وتسابقت في اقامة المشاريع االقتصادية الدول االستعمارية تسابقت لك 
 : 1رحبت الحكومة التونسية بالتعاون مع الدول االوراية لتحديث تونس من كل النواحي ويظهر ذلك في 
 اصدر عهد االمان ) اى كل الناس متساوون امام القانون (  الباي محمد -
 –البرق  –ترتب عليه اقامة الكثير من المشروعات مثل السكك الحديدة  1861اصدر دستور عام  ...  لصادقالباي محمد ا -2

 المواني ، وكانت كلما حصلت دولة علي امتياز تحصل علي هذا االمتياز باقي الدول االوراية .
 يجة لذلك التدخل االجنبي بهاادي توسع تونس في اقامة المشروعات الي االستدانة من الدول االوراية ، وحدث نت 

 1878مؤتمر برلين  

م وفرضت روسيا علي الدولة العثمانية  1878عندما اختل التوازن الدولي بعد انهزام الدولة العثمانية أمام روسيا عام   -:الظروف 
 التي ترتب عليها ...ظهور دولة بلغارية اكبر من الالزم .  معاهدة سان استيفانو

 قط لروسيا لذلك تعاونا إلضعاف الدولة العثمانية .كانت بلغاريا مخلب  •

 أصبح التوازن الدولي في صالح روسيا .أصبحت أوراا معرضة لحدوث حرب من اجل مستقبل الدولة العثمانية  •

عقد مؤتمر  بسمارك) مستشار الرايخ االلمانى ( يعنى مسؤل عن حكم المانيا م .لذلك اقترح 1878عقد مؤتمر برلين عام  •
 لحل هذه المشكالت . برلين

 حصلت انجلترا علي قبرص من الدولة العثمانية مقابل أن تدافع عنها .-1    -النتائج المترتبة :
 م .1881غضبت فرنسا من موقف انجلترا لذلك وافقت انجلترا أن تقوم فرنسا باحتالل تونس عام -2

م إلي التحالف بين ألمانيا النمسا 1882ت عام غضبت ايطاليا ألنها كانت تطمع أن تستولي علي تونس ولذلك انضم-3
 المجر ضد التحالف الروسي الفرنسي

 سياسه فرنسا فى تونس 

 مسح الشخصيه االسالميه    -2تسخير تونس لخدمه المصالح الفرنسيه          -1

 حافظت تونس على هويتها عن طريق : -3
 تشكيل االحزاب   –االفغانى وتبناها السلطان عبد الحميد الثانى التعلق بالجامعه االسالميه التى اطلقها  –التصدى لفرنسا 

 وضح مظاهر كفاح شعب تونس حتى الحصول علي االستقالل   ☺كفاح شعب تونس            

 طالب زعماء تونس باالستقالل في مؤتمرالصلح ، لكن رفض هذا الطلب . -

 ي جمع بين الثقافة العراية والثقافة الفرنسية .ظهرت شخصية الحبيب بورقيبة فيما بين الحراين العالميتين الذ -
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 فتم القبض على الوطنين النهم اجتمعوا فى مؤتمر وطنى 1946ضغطت الدول الكبرى علي فرنسا
م وخرجت فرنسا من قاعدة بنزرت  1956م .حصلت فرنسا علي االستقالل عام 1952وتم عرض قضية تونس علي األمم المتحدة عام  

 م1963عام 
   1912الفرنسي للمغرب   االحتالل

م ضد كاًل من   1578اسبانيا ( ، وحدوت معركة وادي المخازن عام  –كانت المغرب في مواجهة للدول االستعمارية خاصة ) البرتغال 
تحرير  * تم * انتصر منصور السعدي .* حماية شمال افريقيا من االسبان والبرتغال .:   معركة وادي المخازن اسبانيا والبرتغال .نتائج 

 المغرب من اسبانيا ما عدا سبته ومليلة . 
 م  فرضت فرنسا علي المغرب معاهدة االمتيازات وتوالت االمتيازات االوروايه بالمغرب مثل فرنسا  1767في عام  -
 عندما ارادت المغرب ان تقيم مشروعات لتحديث البالد ، قامت فرنسا بتنفيذ هذه المشروعات . -
 لحوادث التي تقع علي الحدودمع الجزائر فقامت باحتالل اجزاء من المغراية مثل منطقة كولمب بيشار . استغلت فرنسا بعض ا -
 جهود فرنسا الحتالل المغرب خالل القرن العشرين وهي تتمثل في ..  -

 ايطاليا بليبيا عقدت فرنسا صفقة مع ايطاليا) انفراد فرنسا بالمغرب وانفراد 1902وتتمثل في عام :   الصفقات االستعمارية -1
 عقدت فرنسا صفقة مع انجلترا تنص علي ) انفراد فرنسا بالمغرب وانفراد انجلترا بمصر (   1904* في عام 
 عقدت فرنسا صفقة مع اسبانيا تنص علي ) انفراد فرنسا بالمغرب وانفراد اسبانيا بالريف الشمالية ( . 1904* في عام 

 أوارت الصفقات االستعمارية بين فرنسا وكاًل من ) اسبانيا وانجلترا وايطاليا (  -الظروف :   -:  1906مؤتمر الجزير    -2
أوارت هذه الصفقات ملك ألمانيا وليم الثاني ، خاصة أن ألمانيا كانت تواجه معارضة شديدة من انجلترا في أكثر من مكان ومثال ذلك 

لمنع إقامة خط سكه حديد برلين بغداد كاظمة في الكويت .عارضت   م1899...عقدت انجلترا اتفاقية مع آل الصباح حكام الكويت عام 
 انجلترا فكرة إقامة خط سكة حديد يصل بين ألمانيا وطابا في مصر .

 لذلك اعترض ملك ألمانيا وليم الثاني علي الصفقات االستعمارية ودعا إلي عقد مؤتمر الجزيرة لبحث المسألة المراكشية . 
      -النتائج :

 ترا وايطاليا واسبانيا بقوة بجانب فرنسا بينما لم  تقف النمسا معها نفس الموقف .وقفت انجل -1
 وجدت ألمانيا نفسها معزولة ، وجاءت القرارات في صالح فرنسا . -2

م  ، وعزلت السلطان عبد العزيز وعينت بدال 1907خرجت فرنسا من المؤتمر قوية وقام الجيش الفرنسي باحتالل المغرب عام  -3
 عبد الحفيظ . اهتزت مكانة أمير المؤمنين في هذه الفترة . منه موالي

أرادت ألمانيا أن ُتحد من توسع فرنسا في المغرب وذلك بعد فشل مؤتمر الجزيرة ، لذلك  -الظروف :   -: 1911حادثة اغادير   -3
 أرسلت ألمانيا سفينة حراية إلي أغادير بحجة حماية مصالحها في مراكش . 

 واجهت ألمانيا موقف صلب من انجلترا وفرنسا  .   -: النتائج المترتبة 
 تنازلت فرنسا أللمانيا عن جزء صغير من الكونغو الفرنسية ) يعتبر مكسب صغير ( -1

 وطدت فرنسا سيطرتها علي مراكش و اسبانيا سيطرتها علي منطقة الريف الشمالية . -2

طارق التي تعتبر المفتاح الغراي تم وضع طنجة تحت إدارة دولية ) لحماية مصالح انجلترا في جبل  -3
 للبحر المتوسط 

 مظاهر كفاح شعب المغرب من االحتالل إلي االستقالل . 

(  في منطقة الريف الشمالية ضد االحتالل  1926 – 1922قاد محمد عبد الكريم الخطابي المقاومة )  •
 م . 1926االسباني لكن تحالفت فرنسا واسبانيا وهزمته عام 

 يه تصاعدت الوطنيه وحدث صدامات مع فرنسا قبل الحرب العالم •
أوناء الحرب العالمية الثانية اهتز الوجود الفرنسى بالمغرب بسبب  تصاعد الوطنيه و انتقال عالل الفاسي إلي القاهرة  •

   1953وانضمامه إلي لجنة تحرير المغرب .فتهورت فرنسا وعزلت محمد الخامس ونفيه 
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 ضروره خروج فرنسا من المغرب   –الخامس زادت الوطنيه وطالبت بعوده محمد  •

حيث أعلن الجالوي االنضمام إلي الحركة الوطنية وطالب بعودة محمد  فشلت فرنسا في إيقاع الفتنة بين العرب والبرار •
 1953أفرجت فرنسا عن محمد الخامس عام  الخامس .

 اح المغرب نتائج كف •

 1956الحمايه  الغاء -2          1955عوده محمد الخامس لعرشه  -1
 الغاء الحمايه الدوليه على طنجه   -4الغاء اسبانيا الحمايه على الريف               -3
 1977وجيبوتى  -  1960وم موريتانيا  1956تحققت االستقالل الكامل  -

 االحتالل االيطالي في ليبيا 

 طاليا الحتالل ليبيا .ركزت اي -1      س/ ما هو رد الفعل االيطالي بعد احتالل فرنسا لتونس ؟
 .1882م الي تحالف المانيا النمسا ضد فرنسا 1882غضبت ايطاليا وانضمت عام  -2
 م  معاهدة مع المانيا والنمسا واسبانيا لمنع فرنسا من احتالل المغرب او ليبيا .1887عقدت ايطاليا عام  -3

   بم تفسر ؟ توجه االستعمار االيطالي الي ليبيا رغم قلة المغريات 

 ليبيا هي الدولة الوحيدة في شمال افريقيا غير محتلة . -2         احتالل ايطاليا ليبيا يحفظ كرامتها بين الدول . -1
 يمكن ان تشكل ليبيا راس حراة لتوسعات ايطالية في المستقبل . -4اقتراب سواحل ليبيا من ايطاليا .                 -3

     ؟ ا لالنفراد بليبيا واحتاللهاما الخطوات التي قامت بها ايطالي

  انفراد فرنسا ) بالمغرب (* صفقة بين ايطاليا والدول الكبري بحيث تنفرد ايطاليا بليبيا مقابل الصفقات االستعمارية مع الدول االخري . -1
 . نيل (وروسيا ) بالمضايق التركية البسفور والدرد،  واسبانيا ) بالريف الشمالية (،  وانجلترا ) بمصر (، 
 * فتحت فرع لبنك بنكو دى روما في ليبيا .      * زاد نشاط البعثات التبشيرية . التغلغل االقتصادي والثقافي عن طريق .... -2

 * اقامت المدارس االيطالية الحديثة والمستشفيات ) كل هذاجعل ايطاليا صاحبة مصالح بها(
تعلن فيه انها سوف تتدخل في ليبيا عسكريا لحماية مصالحها هناك ،   1911ركيا في ارسلت ايطاليا انذار الي تاالحتالل العسكري .. -3

 وفعال نجحت القوات االيطالية في احتالل المدن الساحلية.
 بم تفسر ؟ فشل  الدولة العثمانية امام الغزو االيطالي لليبيا ؟ 

 عدم صمود العشائر امام اسلحه ايطاليا  -2   ان تركيا سحبت جزء كبير من قواتها في ليبيا لكي تحارب امام اليمن -1
 التفوق العسكري للجيش االيطالي برًا واحرًا .   -4رفض انجلترا عبور قوات عثمانية مصر للوصول الي ليبيا      . -3

 سيطرت ايطاليا على السواحل وسيطر السنوسيين على الداخل  -1       كفاح  ليبيا
 محمد ادريس السنوسي واليًا علي برقة وطرابلس  بايع الليبيون  1922في عام  -2.
الحكم في موسوليني اصبحت موقف المقاومة الليبية صعبًا بعد تولي  تصاعدت قوة الفاشيست بزعامه موسولينى بايطاليا  -4

حر المتوسط هو بحر ايطاليا وكان معروفًا عنه التعصب والعنصرية حيث قال ...*  انه يسعي الحياء االمبراطورية الرومانية .* ان الب
 ايطالي .  * ان ليبيا جزء من االراضي االيطالية ولن يتخلي عنها 

. : انهزمت المقاومة الليبية بقياد  عمر المختار لألسباب اآلتية-   

 لي .التفوق العسكري االيطا -   2سياسة المذابح واحكاماالعدام التي اتبعها جرازياني قائد القوات االيطالية في ليبيا . -1
 محاولة الدول الكبري كسب صداقة ايطاليا علي حساب حرية الشعوب .  -3
 (1906.) متشابهه مع دنشواى بمصر  م1931القبض علي عمر المختار واعدامه امام اهل قريته عام  -4

         االستقالل      
 لحبشه اصبحت ايطاليا خطر على وادى النيل ) انجلترا ( فى الصومال وليبيا واريتريا وا -1
 ارادت ايطاليا من ليبيا مركز للغزو على مصر وضرب انجلترا بها  -2

 1951ساعدت مصر ليبيا على االستقالل حيث : ابعدت انجلترا وايطاليا عن ليبيا وعدم تفككها حتى استقلت  -3
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 الفصل السادس
 العراق (  –بالد الشام   –اثر الحرب العالمية االولي علي ..) شبه الجزير  العربية  

 ( وذلك لهدفين هما : 1918 – 1914لت الدولة العثمانية الحرب العالمية االولي ) دخ

 استرداد ما اخذته منها الدول االوراية . -1
 المحافظة علي ما في يدها وتطمع فيها الدول االستعمارية خاصة انجلترا وفرنسا . -2

 ( الروسيين ، واعلن الستلطان العثمتاني نتداء  –اوديسا  قام االسطول العثماني ومعه بعض السفن االلمانية بقصف ميناء ) سباستبول
 . 1914الجهاد في نوفمبر 

 ما نتائج اعالن السلطان العثماني نداء الجهاد ؟ ☺

مليتون مستلم، خافتت متن قيتام  50كتان مزعجتًا خاصتة انهتا كانتت تحكتم فتي الهنتد وجنتوب شترق استيا   -: بالنسبة النجلترا -1
لتتذلك اتفقتتت انجلتتترا متتع الشتتريف حستتين ان يعلتتن هتتو ايضتتا نتتداء للجهتتاد يتتوازي نتتداء الجهتتاد التتذي اعلنتته  يهتتا . المستتلمين بتتالثورة عل

 السلطان العثماني ) واالتالي تتفتت وحدة المسلمين ( .
ئمتة ، ولتم يحقتق انتشر الحماس بين العرب وم ساد الحذر وهذا الحذر بسبب ان االزمة مع االتراك متا زالتت قا ☺ -: بالنسبة للعرب -2

اوراتا ( ومتن  –ظهتر راي يقتول ان العترب يجتب ان يتصتلوا بجميتع االطتراف ) االتتراك  ☺المؤتمر العراي االول فتي بتاريس آمتال العترب ، 
 يكون معه مصلحة العرب ويساعدهم علي تحقيق االستقالل ، يقف العرب بجانبه اوناء الحرب .

جلترا متعاطفة مع ابيه ، ولذلك نشطت االتصاالت بين الشريف حسين وانجلترا .وهناك :الحظ االمير عبد هللا ان ان مالحظة هامة
 من هو الزعيم العراي الذي تتعاون معه انجلترا انقسم السياسيين االنجليز في نقطة ..   -مالحظة ايضا انه: 

 سعود  تري ان االنسب هو تعاون انجلترا مع عبد العزيز آل  حكومة الهند البريطانيةفقد كانت 
اكنت تري ان االفضل النجلترا التعاون مع الشريف حسين بن علي وذلك النه بموقعه في مكة وحسبه ونسبة هو   حكومة لندنفي حين ان 

 المؤهل العالن نداء الجهاد واعالن الثورة ضد الدولة العثمانية .
 على السلطان  1908رافه مكه  بعد انقالب كان الشريف حسين يريد دوله عرايه منذ توليه ش - مقدمات الثوره العربيه   

حاول االتراك اقصاء الشريف حسين . ارسل ابنه االمير عبدهللا الى مقابله السير )رونالد ستورز( فابدى االنجليز تعاطف معه فقامت -
 مراسالت الشريف حسين مع مكماهون بالقاهره 

  م .1916-1915مراسالت الشريف حسين ومكماهون  

  -1مطالبه التي يريد تحقيقها وتتمثل في : راسالت بين الشريف حسين ومكماهون وفي احدي الرسائل ذكر الشريف حسين كانت توجد م
 ان يتولي الخالفة بداًل من السلطان العثماني .

 (\معظم شبة الجزيرة العراية   –الشام  –استقالل العرب واقامة دولة عراية موحدة تتكون من ) العراق  -2

 لترا مطلب الخالفة ، كما رفضت ان يكون الشريف حسين ملكًا علي العرب بحجة رفضت انج
 * ان انجلترا عقدت اتفاقيات حماية مع مشايخ الخليج العراي وانها لن تقوم باي تغيير يضر بهؤالء المشايخ   

 مع عبد العزيز آل سعود اتفاقية القطيف ) دراين ( .   1915* ان انجلترا عقدت عام 
 واطنة ال يدخلوا في الدولة التي يريد الشريف حسين تكوينها النهما غير عرايتان .* مرسين 

 1916الثور  العربية 

صالبه انجلترا مع مطالب الشريف -4رغبة العرب في االنفصال عن الدولة العثمانية .      -1.  .األسباب 
 حسين 

شريف حسين .النه ماطل فى مساعده تعيين االتراك  وهيب باشا واليا علي جدة وكان يخطط لخلع ال •
 االتراك فى الحرب على الحدود المصريه بقياده جمال باشا  فترتب على ذلك 

 خساره جمال باشا وعاد غاضب من العرب   -
 القبض على زعماء العرب فى سوريا الذين وقفوا ضد االتراك فى الحرب   -
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 عن الشرافه معتقدا ان االنجليز معه   عرف الشريف حسين ان االتراك سيبعدوة         اعالن الثوره 
 النتائج   

 نجحت قوات الشريف حسين في تصفية الوجود العثماني في الحجاز ماعدا حامية المدينة واخذ العقبه  -1
 استيالء فيصل بن الحسين على دمشق وحلب وحمص  -2
ات من الموصل فاعلنت تركيا وقف القتال فى هدنه مدروس  تمكنت انجلترا من طرد العثمانيين من العراق واالستيالء على بغداد واقتر  -3

 بعد هدنه مدروس   الموصلواستولت انجلترا على   1918
 انجلترا وفرنسا . -: األطراف        م   1916اتفاقية سايكس بيكو  

رة واسعة ضد العرب حيث في حين كانت القوات العراية تحرز تقدما  علي القوات العثمانية في الشام، تنكشف مؤام -: ظروف عقدها
 سرات روسيا البلشفية نصوص اتفاقية والوية كانت قد عقدتها والث دول هي روسيا القيصرية وانجلترا وفرنسا  .

 وكانت هذه االتفاقية تنص علي تقسيم أمالك الدولة العثمانية في العراق والشام بينهم .
 ين أصرت انجلترا وفرنسا علي تنفيذها .لكن روسيا البلشفية رفضت االتفاقية وانسحبت منها في ح

 * جنوب األناضول و أطنه واالسكندرونة .* سوريا ولبنان حتى شمال العراق والموصل تحصل فرنسا علي .. -1 النصوص
 * العراق ) والية البصرة واغداد ( .  * حيفا وعكا .    * أجزاء من جنوب الشام حتى سيناء تحصل انجلترا علي .... -2
 امة نظام دولي في فلسطين .    إق  -3

      -النتائج المترتبة عليها :

تم منع القوات العراية من دخول بيروت.وسمحت انجلترا لفرنسا بإنزال قواتها في بيروت وأنزلت العلم  -1
 العراي عليها .

 بحق العرب في االستقالل .  1919فشل الشريف حسين في إقناع مؤتمر الصلح  -2

م وفيه تقرر تعديل اتفاقية سايكس بيكو بحيث يتم وضع سوريا 1920عام  عقد مؤتمر سان ريمو في  -3
 ولبنان تحت االنتداب الفرنسي ، ووضع العراق وفلسطين تحت االنتداب االنجليزي 

 تصبح النجلترا العراق وفلسطين     وفرنسا سوريا ولبنان -        مؤتمر سان ريمو     
 صر عبد العزيز آل سعود علي الشريف حسين في معركة تراة .انت 1919في عام       سقوط ملك الحجاز 

 انتصر عبد العزيز ال سعود علي آل الرشيد وضم حائل اليه . 1921في عام  •

 تساقطت باقي مدن الحجاز ، ولذلك فر الشريف حسين . ضم عبد العزيز الطائف اليه . 1924في فام  •

 قب ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها .اطلق عبد العزيز آل سعود علي نفسه ل 1926في عام  •

انتصر عبد العزيز آل سعود علي يحيي حميد الدين امام اليمن وعقد معه معاهدة الطائف وضم اقليم عسير الي 1934في عام  •
 السعودية .

-------------------------------------------------------------------------- 
 لبنان        -سوريا    

 وهي تتمثل في ..  مساويء سياسة االنتداب الفرنسي في سوريا ولبنان  األسباب : 1925لثور  السورية الكبري  ا
 بيروت (   -طرابلس –قيام  فرنسا باقتطاع أجزاء من سوريا وضمها إلي للبنان الكبير ) سهل البقاع  -1
 دمشق ( . –العلويين  –الدروز  –قيام فرنسا بتقسيم سوريا إلي عدة دويالت صغيرة هي ) حلب  -2

 سيطرة فرنسا علي االقتصاد السوري ، وراط العملة الفرنسية بالعملة السورية  -3

بقيادة سلطان األطرش ) عم الموسيقار فريد األطرش  جبل الدروز: انطلقت الثورة السورية الكبرى من  احداث الثور 
 (وقضت فرنسا  علي الثورة بالشدة والوحشية .

 أقنعت فرنسا علي تعديل سياستها .  اتفق السوريون والفرنسيون علي تكوين الجمعية التأسيسية .-1   -: النتائج المترتبة
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 أصر السوريون أن تكون لهم دولتهم المستقلة  في حين فرنسا كانت تريد إعطاء سوريا استقالال صوريا . -1

مالحظوة ء الحرب العالميتة الثانيتة ".وهنتاك الذي تنص علي" أن تقف سوريا بجانب فرنسا أونا 1936تم عقد مشروع معاهدة  -2

كان ستببها أن الحترب العالميتة الثانيتة كانتت علتي وشتك البتدء كتذلك أرادت فرنستا أن تحتدد عالقتهتا متع  1936مشروع معاهدة    هامة :
 سوريا علي أسس قوية .

 أن تقف سوريا بجانب فرنسا أوناء الحرب بكل إمكاناتها . تنص علي 1936كانت معاهدة 
 كانت فرنسا تنوي عقد معاهدة مماولة مع لبنان لكن البرلمان الفرنسي رفض مشروع المعاهدة مع سوريا ولبنان .

ممتتا أدي إلتتي  لتتواء االستكندرونةوعملتت فرنستتا علتتي فصتل استتمرت فرنستتا تحكتم ستتوريا ولبنتان طبقتتا لنظتام االنتتتداب وعطلتت الدستتتور 
 . 1939عليه عام  تركيااستيالء 

 -: ن بثمار الكفاح السوري من اجل االستقالل حيثتمتعت لبنا

كتان هتو المستيطر علتي الحكتم واإلدارة حيتث توزعتت المناصتب  األستلوب الطتائفيأعلنت الجمهورية وصدر الدستتور وتشتكل البرلمتان لكتن 
 االخري توزيعا طائفيا بنفس الطريقة

وضعفت الثقة بين الطوائف وهذا أدي إلي حتدوث الحترب األهليتة فتي لبنتان  ونتيجة لهذا النظام الطائفي فقد لبنان مفهوم الدولة المتجانسة
 في السبعينات .

، فتي بدايتة الحترب نجحتت القتوات األلمانيتة فتي دختول فرنستا   احوال سوريا ولبنان اثناء الحرب العالمية الثانيوة

 فنتج :

  -انقسمت فرنسا إلي حكومتين : -1

 الذي وقع الهدنة مع ألمانيا وكانت هذه الحكومة تسيطر علي وسط وجنوب فرنسا بيتان.... كانت بقيادة  حكومة فيشي
 الذي كان يرفض الهزيمة وأصر علي المقاومة . ديجول.... كانت برئاسة  حكومة فرنسا الحرة

 وذلك بسبب ) هامه (       القوات الفرنسية في سوريا ولبنان أعلنوا والئهم لحكومة فيشي -2
 ترا حيث اتهمها الفرنسيون بالتخلي عن فرنسا في محنتها .نكاية في انجل -
 كان الفرنسيون يرون أن انجلترا تريد طرد فرنسا من المستعمرات . -

رشتيد عتالي وذلك للسيطرة علي سوريا بستبب قيتام وتورة فتي العتراق بقيتادة  انجلترا أيدت حكومة فرنسا الحر  -3
ا سوف تستاعد هتذه الثتورة عتن طريتق نتزول الطتائرات األلمانيتة فتي مطتارات وقد أعلنت ألمانيا أنه 1941عام  الكيالني

 سوريا ولبنان  ودخول القوات األلمانية العراق لمساعدة الثورة .لذلك قامت انجلترا باالستيالء علي سوريا ولبنان .
فتي االستتقالل  حيث أعلنت أنها تحترم رغبات الشعوب أسهمت انجلترا في استقالل سوريا ☺   استقالل سوريا

 فى سوريا ( ) الن انجلترا ضد الفرنسيين وهذا شجع السوريون علي المطالبة باالستقالل واضطرت فرنسا إلي الموافقة 
 رئيسا لجمهورية سوريا  شكري القوتلياجتمع المجلس النيابي واختار  1943في عام  ☺
ل سوريا  صوريا .لكن الشعب الستوري اعتترض حاولت فرنسا االستيالء علي السلطات وجعل استقال 1945في عام ☺ 

 علي ذلك وقامت المظاهرات .
قامتتت الطتتائرات والتتدبابات الفرنستتية بضتترب منتتاطق الثتتورة ولتتذلك وقفتتت التتبالد العرايتتة بجانتتب ستتوريا كمتتا ضتتغطت  ☺

 واستقلت سوريا . 1946ابريل  17الواليات المتحدة وانجلترا علي فرنسا حتى خرجت من سوريا في 
برئاستة  تكونتت وزارةرئيستا لجمهوريتة لبنتان . كمتا  بشتارة الختوري اجتمع المجلس النيابي وتم اختيار  1943في عام  ☺  قالل لبناناست

قيتام الثتورة  --:  وهذا أدي إلوويقامت فرنسا بالقبض علي بشارة الخوري ورياض الصلح وسجنتهم في سجن راشتيا  ☺رياض الصلح .
 ناني تمسكه بحكومته واستقالله .والمظاهرات وأعلن الشعب اللب

 . 1946حصلت لبنان علي االستقالل في  -أعلنت مصر تأيدها لحق الشعب اللبناني في االستقالل .
 لذلك نعمت لبنان بثمره كفاح السوريين  -
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 العراق من االنتداب إلي االستقالل 
 

ي تقتول بتأنهم دخلتوا العتراق لتخليصته متن األتتراك واعتد اصتدر االنجليتز كثيتر متن البيانتات التت   -1:االسباب   1920ثور  العشرين  
انتهاء الحرب اكتشف العراقيون أن هتدف انجلتترا الحقيقتي هتو احتتالل العتراق ونهتب خيراتته ودليتل ذلتك انته عنتدما قامتت دولتة عرايتة فتي 

ك قامتت انجلتترا بفترض االنتتداب علتي سوريا برئاسة الملك فيصل قامت فرنسا بفرض االنتداب علي سوريا بمقتضي قرارات سان ريمو ولذل
 في مصر تشجع العراقيون وقاموا بثورة العشرين . 1919عندما نجحت وورة  -2العراق . 
  عبد الرحمن الجيالنياضطرت انجلترا إلي التراجع وتكونت حكومة وطنية مؤقتة برئاسة  - 1: النتائج  

 عراق وظلت اليد العليا لإلنجليز .مهد االنجليز الطريق لتولي فيصل بن الحسين حكم ال -2
 . 1922تم إلغاء االنتداب عن العراق من خالل معاهدة عام  -3

 بين انجلترا والعراق التي اعترفت فيها انجلترا باستقالل العراق . 1930توقيع معاهدة  -4

 استقالل العراق ابتداء من دخولها عصبة األمم .       -1  1930نصوص معاهد  
 حماية المواصالت البريطانية .-3د قوات بريطانية في العراق في بعض المواضع .            وجو  -2    

 -بسبب : 1930تميزت الحركة الوطنية في العراق بالبطء بعد عام  

 . 1933الصراعات الطائفية مثل حركة األشوريين النساطرة عام  -1
 ر في تعيين وزارة وإسقاط وزارة .تدخل العشائ -3الصراع بين األحزاب علي الحكم .    -2

 لكنه ُقتل، وعادت الفوضى 1936عام  بكر صدقيوكل هذه األسباب أدت إلي حدوث انقالب عسكري بقيادة 
أوناء الحرب العالمية الثانية أرادت انجلترا أن تقتوي متن       -العراق من الحرب العالمية الثانية إلي االستقالل:

رئيس الحكومتة علتي ذلتك وتحمتس العراقيتون  حكمت سليمانيق زيادة القوات لكن اعترض   سيطرتها علي العراق عن طر 
 للقتال معتقدين أن ألمانيا سوف تتدخل لمساعدة الثورة .

  كان يوجد في العراق من يري أن التفاهم مع انجلترا أفيد ومن هؤالء األمير" عبد اإلله " الوصي علي العرش ونوري السعيد 
 وات االنجليزية  ضد الثتوار كمتا تحركتت قتوات متن األردن ضتد العتراقيين وانتهتت هتذه المواجهتات بهزيمتة القتوات العراقيتة فتي تحركت الق

معاهدددة وانتهتت بعقتد   1948فتي المفاوضتات متع انجلتترا  صووالح جبووربعتد انتهتاء الحترب العالميتة الثانيتة دخلتت حكومتة  . 1941متايو 

 -وكان من نتائجها :.  بورتسموث
 تنص المعاهدة علي حق انجلترا في إقامة قواعد جوية في العراق . -1
 اعترض الشعب العراقي علي االتفاقية ولم يتم تنفيذها . -2

  والتذي  1955كان األمير عبد اإلله ونوري السعيد يرون أن التفاهم مع انجلترا أفيد للعراق من الثورة لذلك دخل العتراق حلتف بغتداد عتام
 -رفضت مصر االنضمام إلي حلف بغداد بسبب : تركيا ( . –باكستان  –إيران  –إنجلترا  كان يتكون من )

 مصر بزعامة جمال عبد الناصر كانت ترفع راية التحرر من االستعمار . -1
 مصر كانت ترفض الدخول في األحالف العسكرية .مصر كانت تتبني سياسة الحياد االيجابي وعدم االنحياز . -2
 التتتتي ألغتتتت الملكيتتتة وأعلنتتتت الجمهوريتتتة  1958المعارضتتتة الوطنيتتتة فتتتي العتتتراق وهتتتذا أدي التتتي للثتتتوره فتتتي دعتتتم  موقوووف مصووور

===================================================================. 
  الفصل السابع        

 مصر وقضايا العالم العربي المعاصر
 (  1939  – 1918الحربين العالميتين ) سياسة االستعمار في الوطن العربي فيما بين 

 وأقام الحواجز الجمركية بين هذه األجزاء فقضي علي حرية االتصال بي قسم االستعمار الوطن العربي إلي أجزاء منفصلة -1
ية في لبنان حيث أوار النزعة الفرعونية في مصر والنزعة الفينيق-وذلك للقضاء علي فكرة الوحدة : أثار االستعمار النعرات المحلية-2

 ،وأسمي العرب بأسماء مختلفة فهم سوريون ومصريون وعراقيون .....الخ. 
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حيث عمل علي التفريق بين الدروز والموارنة ) في لبنان ( والمسلمين  --: أثار االستعمار روح العداء الطائفي بين األديان والمذاهب -3
 ة والسنية ) في اليمن ( . واألقباط ) في مصر ( السنة والشيعة )في العراق ( والزيدي

 مثل الجزائر التي ادعي الفرنسيون أنها  جزء من فرنسا ،   عمل علي إخراج بعض الشعوب العربية عن  إطار القومية-4
 وهذا أدي إلي التنافس بين هذه األسر وهذا يقلل من تحقيق الوحدة بين العرب .-: خلق اسر ذات أطماع في الحكم-5
حيث بالد فيها نظام جمهوري مثل سوريا ولبنان ، واالد فيها نظام ملكي مثل  -: في الوطن العراي ة واالقتصاديةتعدد النظم السياسي -6

 مصر و األردن والعراق واالد تكافح الصهيونية مثل فلسطين .
بمقاومة فرنسا ، حيث اشتغلت مصر بمقاومة انجلترا ، وانشغلت سوريا ولبنان -: عمل االستعمار علي شغل العرب بالصراع معه-7

واذلك انشغل العرب  وانشغل العراق بمقاومة انجلترا وانشغلت ليبيا بمقاومة إيطاليا ، وانشغلت فلسطين بمقاومة اليهود واالنتداب االنجليزي 
 عن فكرة القومية إلي النضال مع الدخالء .

 زية في مصر واللغة الفرنسية في الجزائر  حيث فرض اللغة االنجلي-: سخر االستعمار التعليم إلضعاف الثقافة العربية-8
 (     ✓)       ال خوف علي القومية العربية مهما كانت الظروف. -( مع ذكر السبب : ( أو عالمة )   ✓ضع عالمة )  

 بسبب وجود اللغة العراية والدين اإلسالمي والثقافة العراية المشتركة . 
 20غم الصعوبات التي واجهتها في العقد الرابع من ق وجود أمل في إحياء القومية العربية ر  -بم تفسر :

 تقدم وسائل االتصال الفكري مثل الطباعة والصحافة واإلذاعة .تقدم وسائل المواصالت من سيارات وطائرات .  -1

  تقدم مناهج التعليم وانتشاره في البالد العراية أدي إلي زيادة الحماس للقومية .المحنة المشتركة العرايه باالستعمار -2
 (  1939 – 1918أشكال التقارب والقوميه العربيه  ) 

 عقدت معاهدة الطائف بين السعودية واليمن وكانت تنص علي " تنمية وحدة األمة العراية  1934في عام  -1
ف بين عقدت معاهدة بين السعودية والعراق تنص علي " تبادل البعثات العسكرية والثقافية " واذلك يتم حل الخال 1936في عام  -2

 األسرة السعودية واألسرة الهاشمية .وم انضمت اليمن إلي المعاهدة وتم االتفاق علي جعل المعاهدة مفتوحة .
 عقدت معاهدة السعودية ومصر وتم فيها حل الخالفات التي  ترجع إلي الحرب بين محمد علي والوهابيين  1936في عام  -3
 ني في بلودان وذلك لتنسيق الجهود لمكافحة الصهيونية عقد المؤتمر العراي الفلسطي 1937في عام  -4

 عقد مؤتمر المائدة المستديرة في لندن لبحث مشكلة فلسطين ، وقد حضر المؤتمر الدول المستقلة .  1939في عام  -5

  1945مؤتمر المهندسين العرب عام  – 1944مؤتمر المحامين العرب عام  – 1937انعقد المؤتمر الطبي العراي عام  -6

 مصر وجامعة الدول العربية 
 -أثناء الحرب العالمية الثانية أيدت بريطانيا حدوث قدر من الوحد  بين العرب وكان ذلك ل:

 إرضاًء للعرب وضمانًا للحصول علي مساعدتهم أوناء الحرب.وتجميعًا للعرب وراء مصالح االستعمار . -1

 ب وجود البترول وأهمية قناة السويس للنقلالحرب أظهرت أهمية المنطقة من الناحية االقتصادية بسب -2

 تخفيف كراهية العرب لبريطانيا بسبب أنها سعت إلعطاء فلسطين لليهود . -3

4-  

 س / ما الدليل علي ترحيب بريطانيا بإقامة وحد  بين العرب ؟ وما موقف العرب ؟ 

ود في فلسطين .أراد العرب استغالل الحرب في التخلص من االستعماراالوراي والتخلص من طمع اليه 
  قامت مصر بدعوة الحكومات العراية إلي إجراء محادوات في موضوع الوحدة وظهر ذلك في خطاب النحاس باشا أمام مجلس الشيوخ

 -خطوات لتحقيق الوحدة تتمثل في :وحدد النحاس  1943في مارس 

. معرفة رأي الحكومات العراية كاًل علي حدةء . محاولة التوفيق بين هذه اآلرا  
. وم دعوة الحكومات العراية إلي اجتماع ودي في القاهرة لبحث موضوع الوحدة 
.إذا تم التفاهم يتم عقد مؤتمر إلكمال بحث الموضوع واتخاذ القرارات الالزمة إلقامة جامعة الدول العراية 

             -أهم النصوص : 1944بروتوكول اإلسكندرية أكتوبر  
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 \ لدول العراية من الدول العراية المستقلة التي تريد االنضمام .تتكون جامعة ا -1      
 يتكون مجلس الجامعة من الدول األعضاء في الجامعة . وتكون مهمة المجلس  -2

 عقد اجتماعات بين الدول العراية  -متابعة تنفيذ االتفاقيات التي توقعها مع بعضها .                          -
 القرارات ملزمة لمن يقبلها .ماعات التخاذ موقف سياسي واحد للدول العراية .       عقد اجت -         

 عدم استخدام القوة في حل المنازعات بين الدول العراية وعدم اتخاذ سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العراية . -1

 اعتراف كل دولة عراية بسيادة الدول العراية االخري علي أرضها . -2

 لس الجامعه العربيه مهام مج

 النظر فى شئون ومصالح البالد العرايه   -2مراعله تنفيذ ما تتنفق عليه الدول                 -1
 عقد احتماعات دوريه لتوويق الصالت العرايه وصيانه استقالل الدول  -3

 مارس  22جامعة الدول العراية في يوم استكملت اللجنة اجتماعاتها في القاهرة وتم تعديل االتفاق وصدر ميثاق  1945في مارس
 لبنان ( . –سوريا  –العراق  –اليمن  –األردن   –السعودية  -عراية هي ) مصر دول 7 ووقعت عليه 1945
 أول أمين عام للجامعة، واختيار عبد الرحمن عزام  مقرا لمجلس جامعة الدول العرايةتم اختيار القاهرة  

 ول العربية اضعف من بروتوكول اإلسكندرية ؟ بسبب  جاء ميثاق جامعة الد -بم تفسر :

 كثرة التحفظات التي أظهرها معظم المندواين العرب ويرجع ذلك الي  -1 
 * أن االستعمار كان محدد لمستوي الوحدة .* المنافسات بين األسر الحاكمة واحث كل دولة علي مصالحها

 كانت الجامعة اتحاد حكومات ال اتحاد شعوب .   -2
 ن الميثاق ينص علي أن تكون القرارات باإلجماع أما القرارات التي تكون باألغلبية فال ينفذها إال الدول التي وافقت عليهاكا  -1

2-   .:  لم يكن ميثاق جامعة الدول العربية سيئا بصفة عامة ؟ -دلل علي صحة العبار 
 ما أهم نصوص ميثاق جامعة الدول العربية ؟ 

 العراية وتوويق العالقات والتنسيق بينها . والمحافظة علي استقالل الدول العراية وسيادتها .تقوية العالقات بين الدول  -1

 من حق الدول العراية أن تحقق تعاون أكثر مما هو منصوص عليه في الميثاق من خالل اتفاقات إضافية . -2

 عدم استخدام القوة في حل المنازعات بين الدول العراية . -3

 جامعة الدول العربية في تحقيقها ؟ ما األشياء التي نجحت 

 كانت الجامعة العراية وصورة من صور التعاون بين الدول العراية . -1
 أسهمت الجامعة العراية في استقالل الدول العراية مثل سوريا ولبنان وليبيا والجزائر والمغرب وتونس  -2

 واالجتماعي بين العرب  حققت الجامعة نجاحا في التعاون الثقافي  واالقتصادي والصحي  -3
 ما األشياء التي فشلت الجامعة العربية في تحقيقه؟. 

 عدم إقامة قوة عسكرية مشتركة في حرب فلسطين . -2عدم تحقيق الوحدة السياسية .                    -1

 ي  خضوع حكام العرب لضغط الدول األجنبية أوناء حرب فلسطين وأظهرت الحرب التفكك السياسي العرا -3

  " 1950ميثاق الضمان الجماعي "اتفاقيات الدفاع المشترك   

وكان ينص علي "  1948عقدته بعض الدول العراية وذلك بسبب فشل الجامعة في إنشاء قوة عسكرية وقيادة موحدة في حرب فلسطين 
 اية برد العدوان " .أن تقف الدول العراية يد واحدة إذا تعرضت أي دولة عراية العتداء أجنبي وتقوم الدول العر 

 بسبب حدوث االنقسامات بين الحكومات العراية  لم يتم تنفيذ المعاهدة . 
 قامت مصر بعمل معاهدات ونائية مع الدول العراية االخري في كل المجاالت االقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية  ☺☺

 دور مصر في استقالل الدول العربية       

 حيث أيدت كل حركات التحرر من االستعمار في البالد العراية   1952ليو  يو  23قبل ثور  
 ساعدت في استقالل سوريا ولبنان .ساعدت في استقالل ليبيا والمحافظة علي وحدتها . -1
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 1977واالخيره جيبوتى   1922أيدت عرواة فلسطين في األمم المتحدة .  اول دوله عرايه مستقله مصر  -2

   1952يوليو   23بعد ثور  

 . 1962ساعدت دول الخليج في االستقالل عن بريطانيا .ساعدت الجزائر المال والرجال والسالح حتى استقلت عام  -1

 .  1956واختار السودانيين االستقالل عام  1953أعطت السودان حق تقرير المصير عام  -2
 الصراع العربي اإلسرائيلي               كيف نشأ  الحركة الصهيونية ؟ 

 ش اليهود مشتتين في العالم وكانوا يحلمون بالعودة إلي فلسين  التي خرجوا منها أيام السبي البابلي حيث كانوا يعتبرون أن  لقد عا
 ارض فلسطين هي ارض الميعاد التي وعد هللا بها شعبه المختار .

أوراا إلي ارتفاع المستوي الفكري لليهود في  النهضة الفكريةحيث أدت  20والقرن  19وأراد اليهود تحقيق حلمهم ولكن بأسلوب القرن 
 ،كما أن النهضة االقتصادية  األوراية مكنت اليهود من تكوين وروات كبيرة ) نتائج اقتصاديه ( اما اجتماعيا 

 عن المجتمعات األوراية مما زاد من كراهية سكان أوراا لهم فساعدهم على الهجره . ) جيتو (كان اليهود يعيشون في عزله 
 عقد المؤتمر اليهود األول وذلك لبحث المسألة اليهودية وتم بحث فكرة إقامة وطن قومي لليهود  . 1897ي عام ف 
 عقد المؤتمر اليهودي الثاني وفيه تم تحديد ان تكون فلسطين وطنا لليهود ن وكان ذلك يعتبر  1905وفي عام

صندوق الصهيوني لتمويل شراء األراضي من العرب  بداية الحركة الصهيونية ،وتم إنشاء المنظمة الصهيونية وال
 والهجره

 -بسبب : 1917أصدرت بريطانيا تصريح بلفور في نوفمبر  1917تصريح بلفور  

  إن مصالح بريطانيا كانت مرتبطة مع مصالح اليهود .-1
 حاجة بريطانيا إلي مساعدة اليهود بعد خروج روسيا من الحرب بعد قيام الثورة البلشفية -2
  صدر التصريح علي لسان وزير الخارجية البريطاني بلفور وذلك في شكل خطاب موجه الي رئيس الطائفة اليهودية في بريطانيا اللورد
 وجه النقد لتصريح بلفور ؟      ...    روتشيلد /

 نص التصريح علي إنشاء وطن لليهود في فلسطين ومن وم ليست كل فلسطين وطنا لليهود .-1
 وهذا معناه انه يتجاهل وجود العرب ويعتبرهم مجرد طوائف غير يهودية وهذا يخالف الواقع. ريح إلي عرب فلسطينيشر التصلم -2

 بريطانيا أعطت دولة ال تملكها إلي من ليس لهم حق في فلسطين دون اخذ رأي العرب أصحاب فلسطين -3

 قضية فلسطين أمام مؤتمر الصلح في باريس  

يطلب فيها استقالل العرب ومنهم فلسطين .أرسل الصهاينة مذكرة   1919/ 1/ 29ة إلي مؤتمر الصلح في مذكر   فيصل بن الحسينأرسل 
طلبوا فيها االعتراف بالحق التاريخي لليهود في فلسطين وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين من  1919/  2/ 3إلي مؤتمر الصلح في 

 تطبيق تصريح بلفور. -           وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني .    -خالل :
 اتفقت انجلترا وفرنسا علي وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني والعمل علي تنفيذ تصريح بلفور ،واذلك تكون عصبة األمم قد تخلت

 عن واحد من مبادئها وهو مساعدة الشعوب في االستقالل .
 وقام باالتي ويل مندواا لبريطانيا في فلسطين وكان يهوديا تم تعيين هرارت صمسياسة االنتداب البريطاني في فلسطين  

 .       شكل إدارة عليا ذات طابع صهيوني . اصدر القوانين التي تنقل ملكية األراضي من العرب إلي اليهود 
. اصدر القوانين التي تنقل األراضي المملوكة للدولة إلي اليهود 

  وكان ينص علي -لتي سوف تطبقها بريطانيا في فلسطين :كان يحدد السياسة ا 1922 الكتاب األبيض
 حكومة جاللة الملك ال تتصور أن فلسطين ستكون يهودية مثلما أن انجلترا انجليزية .  -1
 عدم تغيير تصريح بلفور وهو يعني إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . -2

 تكون مناسبة للشعب اليهودي . فتح فلسطين أمام الهجرة اليهودية .والعمل علي النهوض بفلسطين حتى -3

 رفض العرب الكتاب األبيض الذي الغي حقوق الشعب الفلسطيني . -1 -:النتائج 
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 تم فتح فلسطين أمام الهجرة اليهودية . -          -نفذت سلطات االنتداب ما جاء في الكتاب األبيض حيث : -2
حدوث  -3فرض ضرائب علي عرب فلسطين حتى يبيعون أرضهم  -راعة .نقل األراضي إلي اليهود و تشغيل الشباب اليهودي في الز  -

وقد حدث هذا الصدام بسبب تعدي اليهود علي حق العرب في البراق ولم  -" حادوة البراق " : 1929الصدام بين العرب واليهود عام 
 تتوقف الصدامات إال بعد تدخل القوات االنجليزية بشدة ضد العرب .

 التأكيد علي تنفيذ تصريح بلفور .  - 1 النصوص              1930الكتاب األبيض  

 رفض حكومة دستورية الن ذلك ال يؤدي إلي فلسطين اليهودية واقترحت بريطانيا تكوين مجلس تشريعي من العرب واليهود  -2
 ضرورة فرض قيود علي الهجرة اليهودية إلي فلسطين . -3

 إلي فلسطين بطرق غير مشروعة . انتقد الكتاب تسلل عدد كير من اليهود  -4

 القضايا التي أوارها  بسبب صعواة تنفيذ ما جاء في الكتاب إال بقرارات من انجلترا  لم يحسم الكتاب األبيض -:النتائج 

. اعتبر اليهود ما جاء في الكتاب األبيض تخليا عن ما أعلنته بريطانيا في تصريح بلفور 
بريطانية حتى سحبت فيه كل النقاط التي اعترض عليها اليهود .قام اليهود بالضغط علي الحكومة ال 
 بسبب اضطهاد هتلر لليهود في ألمانيا النازيه  زادت الهجرة إلي فلسطين بتشجيع من انجلترا وقد أكد البرلمان االنجليزي أن تمليك

/ 25للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي  1935كون العرب اللجنة العراية العليا عام فلسطين لليهود هو سياسة انجليزية وابتة .
11  /1935 

  -العرب مذكر  فيها عد  مطالب تتمثل في :قدم الزعماء  

 وإيقاف الهجرة اليهودية إلي فلسطين . تشكيل حكومة نيابية في فلسطين . -1

 إصدار بطاقة شخصية لمواطني فلسطين حتى ال يدعيها من ليس له حق فيها  -2

 ضي العراية في فلسطين إلي اليهود وإصدار قانون األفدنة الخمسة  . منع انتقال األرا -3

   1936الثور  العربية الكبرى في فلسطين   

 *    رفض مطالب اللجنة العراية العليا .       * استمرار الهجرة اليهودية لفلسطين أسبابها
 بريطاني في فلسطين * انتقال األراضي العراية إلي اليهود .     * سياسة سلطات االنتداب ال

 استخدمت إنجلترا الشدة في القضاء علي الثورة مثل القصف بالطائرات  وتطبيق العقاب الجماعي علي القرى  -1   -النتائج :
 طلبت انجلترا من ملوك األردن والسعودية والعراق أن يتدخلوا إلقناع الثوار بالتوقف عن الثورة والتفاوض مع لجنة بيل . -2
 التي أصدرت أول مشروع تقسيم فلسطين إلي دولتان دولة عراية ودولة يهودية . 1937انجلترا لجنة بيل عام أرسلت  -3
 .  1939رفض العرب قرار لجنة بيل وتجددت الثورة وأصدرت الكتاب األبيض  -4
 ما النتائج المترتبة عليها ؟      1937لجنة بيل   

 شروع لتقسيم فلسطين إلي دولة عراية ودولة يهودية .انحازت اللجنة إلي اليهود حيث أصدرت أول م -1
  وافق اليهود علي مشروع التقسيم ألنه يعطيهم فرصة العمل علي ارض تابعة لهم وتكون نواة لدولة إسرائيل . -2

ان أجود رفض العرب مشروع التقسيم علي أساس أن اقتطاع أي جزء من فلسطين يعتبر ظلما للعرب ، خاصة أن ما خصص لليهود ك -3
 أراضي فلسطين .

 ،  لكنه فشل   1939عاد العرب للثورة فنظمت انجلترا مؤتمر المائدة المستديرة عام  -4
   النصوص :   1939الكتاب األبيض  

 تسهيل الهجرة اليهودية إلي فلسطين . -2التمسك بتصريح بلفور            -1

 األراضي من العرب إلي اليهود ..وضع قيود علي انتقال -5تحديد عدد المهاجرين اليهود .  -3

لم يتم تنفيذ نصوص الكتاب األبيض بسبب حدوث الحرب العالمية الثانية ،واستخدام انجلترا للقوة العسكرية للقضاء علي وورة النتائج : 
 الفلسطينيين ، واخذ الموقف الداخلي والخارجي يتغير لصالح الصهيونية .
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 يكية الي جانب الصهيونية : صور انحياز الواليات المتحد  االمر
 انحياز الواليات المتحد  األمريكية إلي جانب الصهيونية أثناء الحرب العالمية الثانية .  -بم تفسر :

 الصهيونية كانت تقدم خدمات للواليات المتحدة في مجال تحطيم ألمانيا النازية .-1ج/ 
مهما لواليات المتحدة بعد اكتشاف البترول في منطقة الخليج العراي دعم مصالح الواليات المتحدة في الشرق األوسط الذي أصبح -2

 وأصبح من يسيطر علي الشرق األوسط يسيطر علي العالم .
حضر هذا المؤتمر مندواين عن المنظمات اليهودية واألمريكية واألوراية و الصهيونية في فلسطين كما    ( مؤتمر بلتيمور     1) 

  بمساعدة اليهود . 1953 – 1945لذي سوف يصبح رئيسا للواليات المتحدة من ا هاري ترومانحضر المؤتمر 
 -وقد اصدر المؤتمر القرارات اآلتية : 

 فتح فلسطين أمام الهجرة اليهودية  -3.      1939إلغاء الكتاب األبيض  -2إنشاء دولة يهودية في فلسطين .         -1

 سطين تمهيدا الستالم اليهود الحكم في فلسطين .منح الوكالة اليهودية حقوقا إدارية في فل -4

تكوين قوة يهودية تحارب تحت علمها الخاص بجانب الحلفاء أوناء الحرب العالمية تأكيدا بان الشعب اليهودي له قوميته وله الحق في -5
 االنضمام إلي منظمة األمم المتحدة التي سيتم تكوينها بعد الحرب .

 لهجر  الي فلسطين  ( مساعد  اليهود علي ا 2) 

 الف من اليهود األلمان إلي فلسطين بشكل أزعج سلطات االنتداب البريطاني  100بعد الحرب العالمية الثانية أرسلت الوكالة اليهودية
 الن فلسطين كانت ال يمكن أن تستوعب هؤالء المهاجرين ، لذلك اعترضت بريطانيا علي المهاجرين 

 لي الواليات المتحدة للضغط علي انجلترا وفعال قامت الواليات المتحدة بالضغط علي انجلترا بشدة وطلبت لجأت المنظمات اليهودية إ
الف يهودى فاعترضت انجلترا  الن فلسطين لن تستوعب ذلك العدد اال   100منها السماح للمهاجرين اليهود بدخول فلسطين ،وهم حوالى 

 بإباده عرب فلسطين 
صعب علي انجلترا عدم تنفيذ طلب الواليات المتحدة النه لوال مساعدة الواليات المتحدة لها لما كانت استطاعت وكان ي :  مالحظة هامة

 ان تهزم المانيا . فى الحرب العالميه  
   1946( اللجنة اإلنجليزية األمريكية   3) 

 النجليزية ومثال ذلك أن المنظمات اليهودية قامت بعمليات إرهابية للضغط علي الحكومة ا -ظروف تكوينها :
 .1946يوليو  22* نسف فندق الملك داود في القدس بما فيه من نزالء في  •

 اغتيال اللورد موين وزير التموين االنجليزي .لذلك تكونت اللجنة االنجليزية األمريكية 
 جاءت قرارات اللجنة االنجليزية األمريكية في صالح اليهود حيث كانت تنص علي   -:النتائج 

 حرية انتقال األراضي من العرب إلي اليهود  -3فتح فلسطين أمام الهجرة اليهودية .   -2طين ستكون يهودية         فلس -1

حضور المؤتمر إال إذا وافقت بريطانيا علي قيام  اليهود رفضواحاولت انجلترا حل المشكلة بين العرب واليهود ، لكن    مؤتمر لندن
 المؤتمر وكشفوا مخطط اليهود إلبادة العرب  دولة يهودية في فلسطين حضر العرب

. أعلنت انجلترا أنها سوف تنفض يدها من فلسطين وستعرض المشكلة علي األمم المتحدة 
   1947( قرار األمم المتحد  لتقسيم فلسطين   4) 

: تدويل القدس  –دولة يهودية  –دولة عراية  -ينص علي تقسيم فلسطين إلي والوة أقسام هي 
 اليهود حيث  وكان ذلك في صالح 1948مايو  15انجلترا أنها سوف تسحب قواتها من فلسطين وتنهي االنتداب في أعلنت 
. كان لدي اليهود القوات المدراة واألموال الكثيرة 
 كان لدي اليهود الدعم الدولي وعلي رأسه الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي 
فاح ضد االستعمار للحصول علي االستقالل . كانت البالد العراية مشغولة بالك 

 جاءت إلي فلسطين القوات التي كانت تقاتل في الحرب العالمية الثانية وقامت هذه القوات بعمليات إرهابية في فلسطين مثل مذبحة دير
 تي كانت تستعد دخول فلسطين ياسين ، لذلك خرج أعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني من بالدهم علي أمل العودة مع الجيوش العراية ال
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 االسباب    1948الحروب بين العرب واسرائيل                    حرب فلسطين   

 * إعالن اليهود قيام دولة إسرائيل وقد اعترفت بها الواليات المتحدة وم االتحاد السوفيتي . 
 من اليهود واعادت االمن  للشعب الفلسطيني . *أصدرت جامعة الدول العراية قرار بدخول الجيوش العراية فلسطين لتحريرها

 سوريا (  ألنها كانت غير مدراة وغير متحدة الفكر  –العراق  –االردن  –* انهزمت الجيوش العراية ) مصر   النتائج :
 * استولي اليهود علي كل فلسطين ما عدا الضفة الغراية وقطاع غزة والقدس القديمة.  

  1949 هدنة رودسلبنان( إلي عقد –سوريا  –األردن  –جهة ) مصر اضطرت الدول العراية الموا
 اعترافهم بحدود اسرائيل .  1950* أعلنت الواليات المتحدة وفرنسا وانجلترا عام   
 * رفض العرب االعتراف بدولة إسرائيل .    * فرار مليون فلسطيني من وطنهم وتركوه لليهود .)عرب فلسطين (  

   االسباب :         1956مصر   العدوان الثالثي علي 

 واعتبارها العقبة الرئيسية أمام أطماعها 1952خوف إسرائيل من زيادة قوة مصر بعد قيام وورة  -1
 . 1956يوليو  26غضب الدول األوراية من تأميم قناة السويس في  -2 

 اب لمصر (غضب فرنسا من مساعدة مصر لثورة الجزائر .  )الحظ فكر عبناصر ديما بيجيب خر  -3
 واكنت اسرائيل مطمئنه لبعض الدول العرايه النها بعيده او النها تحت االستعمار او تابعه لدول غرايه  -

 . 1956أكتوار  29هجمت إسرائيل علي حدود مصر في                  1956خطة العدوان الثالثي عام  
 لنار وان تقف قواتهما  علي بعد أميال من قناة السويس .* وجهت انجلترا وفرنسا إنذار إلي مصر وإسرائيل بوقف إطالق ا

 * رفضت مصر اإلنذار لذلك هجمت انجلترا وفرنسا علي منطقة القناة لتطويق الجيش المصري في سيناء 

 * قامت القيادة المصرية بسحب الجيش المصري من سيناء وم قامت إسرائيل باحتالل سيناء 
 1956صر  أسباب فشل العدوان الثالثي علي م

 تنديد األمم المتحدة بالعدوان الثالوي .-2بسالة الشعب والجيش المصري في بورسعيد .                 -1

 .تهديد االتحاد السوفيتي بالتدخل .-4ضغط الواليات المتحدة األمريكية علي انجلترا وفرنسا           -3

 سبب البطالة .وورة العمال المتعطلين في انجلترا وفرنسا ضد حكوماتهم ب-5

   1956العدوان الثالثي علي مصر   -: ما النتائج المترتبة علي

 تمكنت إسرائيل من المالحة في خليج العقبة . -2فشل العدوان الثالوي في تحيق أهدافه.                       -1
قوات طوارئ دولية علي الحدود بين مصر  اضطرت الدول المعتدية إلي سحب قواتها بعد أن وافقت مصر علي قرار األمم المتحدة بوجود-3

 وإسرائيل وفي منطقة شرم الشيخ المطلة علي خليج العقبة.

   1967يونيو   5العدوان اإلسرائيلي علي البالد العربية  في  

إلي  لها خطط لتوسيع حيث كان هدفها من النيل  الصهيونيةمرة تلتقي أغراض الصهيونية مع أهداف االستعمار ، حيث أن  لثالث-1
   -لها أهداف في المنطقة العراية تتمثل في : الواليات المتحدةالفرات وكانت أهداف االستعمار خاصة 

 *القضاء علي الحركة الشيوعية في المنطقة العراية حتى تتم لها السيطرة العالمية .
 ة وخاصة البترول . * تطويق االتحاد السوفيتي من الجنوب .                * احتكار وروات المنطقة العراي

 إعالن مصر وقوفها إلي جانب سوريا تطبيقا التفاقية الدفاع المشترك .  -2
 إغالق مصر خليج العقبة في وجه المالحة اإلسرائيلية إحكاما للحصار االقتصادي . -3

، كما أغارة علي سيناء   وجهت إسرائيل اقوي ضرااتها إلي مصر حيث قامت طائراتها بضرب المطارات المصرية   -: أحداث العدوان
 وقطاع غزة والضفة الغراية والقدس وهضبة الجوالن .

 ؟  1967مساعد  الواليات المتحد  األمريكية إلسرائيل أثناء عدوان   -اذكر الدليل علي :

    أعطت إلسرائيل عدد كبير من المتطوعين والطيارين والقادة العسكريين . -1
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إسرائيل صور المواقع العسكرية المصرية كما أبطلت عمل أجهزة   أعطت إسرائيل احدث أجهزة التجسس .أعطت -2
 الدفاع المصرية .أخبرت إسرائيل تعليمات القيادة المصرية إلي جمع الوحدات .

 ؟   1967يونيو   5عدوان إسرائيل علي البالد العربية   -علي : ما النتائج المترتبة

 والقدس . استيالء إسرائيل علي سيناء وهضبة الجوالن وقطاع غزة-1
، وتم االتفاق علي الوقوف ضد إسرائيل وتقديم المساعدة المالية لدول  1967عقد مؤتمر القمة العراية في الخرطوم في أغسطس -2

 األردن ( .  –سوريا   –المواجهة ) مصر 

  -وكان ينص علي : 1967في نوفمبر  242اصدر مجلس األمن قرار رقم -3

 . 1967ي احتلتها عام *انسحاب إسرائيل من األراضي الت
 *احترام سيادة كل دولة علي أرضها .                       *احترام حرية المالحة في الممرات الدولية .

*حل مشكلة الالجئين .                                     *إنشاء مناطق منزوعة السالح علي جانبي الحدود 
. 

 الدول المعنية للوصول إلي حل للخالف .*تعيين ممثل خاص إلجراء اتصاالت مع 

الدولية لتحقيق االنسحاب من األراضي التي احتلتها عن  وافقت مصر علي القرار في حين عملت إسرائيل علي إفشال جميع الجهود-4
 طريق  إقامة المستوطنات اليهودية في األراضي العراية المختلفة ومحاولة تهويد الضفة الغراية لالردن.

 . 1973حرب أكتوار  مصر حرب االستنزاف حتى قامتبدأت -5
   -في اتجاهين متكاملين هما : 1967تحركت مصر بعد هزيمة  

تكثيف الجهود الدبلوماسية علي المستوي الدولي إلقناع العالم بحق العرب في تحرير أرضهم التي احتلتها إسرائيل كذلك حق  -1
 ل علي حقوقه المشروعة . الشعب الفلسطيني قي إقامة دولته المستقلة والحصو

  -إعداد الدولة للحرب ) االتجاه العسكرى (عن طريق : -2

 .عن طريق : إعداد الدوله للحرب -أ

 . 1971توحيد الجبهة الداخلية وإصدار الدستور الدائم عام  -دعم القوات المسلحة بكل ما تحتاجه                 . -

 وضع خطة مشتركة مع سوريا . -العرب .              حل الخالفات العراية واستخدام كل إمكانات -
   وضع القياده الهداف حتى تجاوز النكسه :وهى -ب
سنوات ومن اكبر القاده الذين استشهدوا  )  3(: وهى العمليات شرق القناه لتكبيد العدو الخسائر واستمرت  1967حرب االستنزاف )  -1

 ه فى الخطوط االماميه  عبد المنعم رياض ( عشان البيه عبناصر بعت
 التدريب ( –وقه الجنود  –مرحله البناء .) بناء القوات  -2

 1973حرب أكتوبر  

 بين مصر+سوريا بمساعده  العرب   ضد اسرائيل وتساعدها امريكا بين 
 بسبب : فشل الجهود السياسيه فى الحل السلمى وتعنت اسرائيل امام قرارات االمم المتحده 

 عيل القائد العام للحرب بعد التنسيق مع سوريا اصبح احمد اسما -
 اهم ابطال حرب اكتوار : -
 وحصل على وسام نجمه سيناء  1971وكان مدير المخابرات  1973.وزير الحرايه  المشير احمد اسماعيل -1
لعبور القنال  مأذن العاليهال. رئيس اركان حرب القوات المسلحه لحرفيته الفائقه وهو من وضع خطه  الفريق سعد الدين الشاذلى -2

 للحرب  39فى الذكرى  2012وهو الرأس المدبر لتدير بارليف حصل على قالده النيل 
بعد الحرب صاحب دراسه أنسب التوقيتات  1973ورئيس اركان القوات  1972. رئيس عمليات القوات المسلحه  اللواء الجمسى -3

 للهجوم بما عرف ب ) كشكول الجمسى (
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 -ستفاد  من حرب أكتوبر ونتائجها :لدروس الم

   -: حيث اإلسرائيلي العراي الصراع مسار في تحول نقطة أكتوار  حرب كانت -1
 أفقدت إسرائيل وقتها في جيشها وجهاز مخابراتها . تعرضت إسرائيل لمفاجأة إستراتيجية ☺
 حاب من المواقع األمامية في سيناء والجوالن أفقدت الجيش اإلسرائيلي توازنه وأجبرته علي االنس تعرضت لمفاجأة تكتيكية☺ 

  -قضت حرب أكتوار علي أسس العقيدة القتالية للجيش اإلسرائيلي حيث : -2

 فقدت إسرائيل أهم مميزاتها وهي خفة الحركة والقدرة علي المناورة وتحقيق السيادة الجوية .
 والجوالن حماية اسرائيل من الهجوم المصري لم تستطيع الخطوط الدفاعية والتحصينات الموجودة علي سيناء  -3
علي التفوق النوعي للجندي  1967حيث كانت إسرائيل تفتخر بعد حرب حرب أكتوار قلبت موازيين القوة في الشرق األوسط  -4

 اإلسرائيلي وقدرته علي استخدام التكنولوجيا مما يقلل من ميزة التفوق العددي العراي .
   ☺-العراي وارتفاع مستواه :ظهور كفاءة المقاتل  -5

 اوبت الدفاع الجوي المصري فعالية كبيرة في الحد من التفوق الجوي اإلسرائيلي  -6
 أفقدت الضراة الجوية العدو توازنه  -( تحقيق مبدأ الحشد أدي إلي نجاح الضراة الجوية حيث :7)
أجبرت الحرب اكبر دولتان في العالم  -ث :( من النتائج اإلستراتيجية للحرب إنهاء حالة الالسلم والالحرب حي8)

 وهما الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي علي التدخل لحل النزاع.
   -( أظهرت الحرب أهمية التضامن العراي في مواجهة الخطر اإلسرائيلي حيث :9)
 لبترول إلي الدول التي تساعد إسرائيل . منع الدول تصدير ا -    قدمت  الدول عراية مساعدات عسكرية  لمصر وسوريا . -
 -( استخدام البترول كسالح في حرب أكتوار حيث :10) 
حيث اتخذت الدول العراية قرار بتخفيض اإلنتاج وم أخذت قرار بمنع تصدير البترول عن الدول التي تساعد إسرائيل وكان ذلك له عدة ☺

  -نتائج تتمثل في :
 ليابان مما جعلها تضغط بشدة علي الواليات المتحدة إلعادة حق العرب . اور البترول علي غرب أوراا وا☺
بسبب غضب دول الحلف من الواليات المتحدة حيث طلبت الواليات المتحدة من أعضاء حلف  أصيب حلف األطلنطي بشرخ كبير☺

يل ، لكن دول الحلف رفضوا ذلك ولذلك األطلنطي أن يقدموا تسهيالت إلي الطائرات األمريكية التي سوف تنقل المساعدات إلي إسرائ
غضبت الواليات المتحدة من دول الحلف واتهمتهم بنكران الجميل الن الصواريخ النووية األمريكية كانت تحمي دول غرب أوراا من تهديد 

 إلي زيادة عزلة إسرائيل دوليا  1973وأدت حرب أكتوار االتحاد السوفيتي 
 اإلسرائيلي  جهود مصر في إنهاء النزاع العربي 

  ذهب السادات إلي إسرائيل ألهداف متعددة هي :    1977نوفمبر   19مبادر  السادات في  
 تجنيب األجيال القادمة ويالت الحروب . -2      إقامة السالم العادل والشامل في الشرق األوسط . -1

 االعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني . -2

دعا الرئيس األمريكي جيمي كارتر كال من السادات           1978بتمبر س 17إلي   15مؤتمر كامب ديفيد  
وانتهي االجتماع بوضع   242ومناحم بيجين إلي عقد اجتماع في كامب ديفيد على اساس قرار االمم المتحده 

 انسحاب إسرائيل من سيناء . -1إطار لعملية السالم حيث   
 إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة .   -3               سرائيل .تطبيع العالقات بين مصر وإ -2             

 تنص علي   1979مارس   26معاهد  السالم بين مصر وإسرائيل 

 إنهاء الحرب يبن مصر وإسرائيل وحل المشكلة بالطرق السلمية .انسحاب إسرائيل من سيناء .  -1

 ن مصر وإسرائيل . تطبيع العالقات بي اعتراف كل طرف بسيادة اآلخر علي أرضه .  -2
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 إقامة مناطق محدودة السالح علي جانبي الحدود بعمق اكبر في سيناء . -3

 بدا مفاوضات الحكم الذاتي للضفة الغراية وقطاع غزة بعد شهر من المعاهدة . -4

   242األساس الذي قامت عليه معاهدة السالم واتفاقية كامب ديفيد هو قرار مجلس اآلمن رقم  -5

 حرصت مصر وإسرائيل علي تنفيذ نصوص معاهدة السالم . -1         -:نتائج معاهد  السالم 
 .  1982ابريل  25انسحاب إسرائيل من سيناء في  -2

 واذلك استردت مصر آخر شبر من ارضها .  1989انسحبت إسرائيل من طابا عام  -3

 حوار بين اسرائيل وفلسطين تعمل مصر اآلن علي إعادة حقوق الشعب الفلسطيني .وقيام السلطه الفلسطينيه بال -4
 قيام السلطه الفلسطينيه  

 بدايه من مؤتمر كامب والمطالبه بحق الشعب الفلسطينى  -
 حضرت مصر مؤتمر مدريد  ووافقت على مبدأ االرض مقابل السالم  -

 ساهمت مصر فى مؤتمر اوسلو  واخراج الشرطه والسلطه الفلسطينيه  -

 زه واريحا تم اعالن قيام السلطه الفليسطينيه فى غ -

- ================================================================ 

 الفصل الثامن
   ) الى يا رتها ما اامت (          يناير 25ثوره                                      

للتخلص من الحكم تأخذ شكل تنظيمى حيث ظهرت مجموعه حركات تستقطب الشباب  2004بدأت المعارضه السياسيه منذ  -
 القائم ومن سيطره الحزب الوطنى 

 اسباب الثوره :          •

 لصالح الحزب الوطنى  رغم ان الدوائر لم تنتخب اعضاء الحزب الوطنى 2010تزوير انتخابات مجلس الشعب  -1

 سوء االوضاع االقتصاديه -3             تمرار العمل بقانون الطوارئ      اس -2

 االحداث 

حاول االمن فض االعتصام وحاول  –يناير وطالب الثوار برحيل مبارك والعداله  25الى الميادين الرئيسيه مثل التحرير  يوم  خرج الثوار
 مبارك احتواء الموقف فأصدر بيانان للشعب حيث اراد استعطاف الشعب ولكن الشعب رفض 

فى بيان القاه المرحوم  عمر سليمان وتولى المجلس العسكرى ووره  يوم 18بعد   2011فبراير  11تنحى مبارك يوم   نتائج الثوره : 
 زمام االمور بقياده المشير ) طنطاوى ( 

 شعر الشعب باإلرتياح النه حقق مطلب الثوره باسقاط مبارك  -1

 2011فبراير  13اعالن المجلس العسكرى برئاسه طنطاوى بانه يحمى الثوره وقام بحل مجلسى الشعب والشورى  -2

 حاله من عدم االستقرار لكثره الوزارات والتى عرفت ب) حكومات تسيير االعمال ( دخول البالد  -3
 المشهد السياسى بعد الثوره :   •

  2012جرت انتخابات مجلس الشعب والشورى وفاز الحريه والعداله باغلبيه وادأ المجلسان فى يناير  •

%واصبح  51اعيد انتخاب مرسى مع شفيق وانتصر مرسى بت مرشح وم  13تم فتح الترشح للرئاسه وتقدم   االنتخابات الرئاسيه   
 امام الدستوريه العليا   2012يونيو  30مرسى رئيس مصر 

 يونيو  ب                 اسباب الثوره :  30ثوره 

 اتبع عده سياسات حيث  بعد تولى مرسى الحكم 
 عدم حل اى مشكله يعانى منها الشعب وخاصه العداله االجتماعيه   -1
ه االخوان السلطه بنفس اسلوب مبارك مثل حمايه مصالحهم فقط والرغبه فى تنفيذ رغبتهم فقط مع انفراد مرسى  ممارس  -2

 وزاد صالحيه الرئيس 2012واالستبداد فى الحكم خاصه باعالن دستور 
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 ارتفاع الدين الخارجى وزياده التضخم  -4وضع االخوان فى كل المناصب العليا وسوء اداره البالد        -3

  مقدمات الثوره :

وادأت فى سحب الثقه من مرسى رفض مرسى   2013إبريل  26بدأ الشعب يدرك تدهور البالد فى ظل حكم االخوان فظهرت حركه تمرد 
 انتخابات مبكره واعلن انه الرئيس الشرعى  

القضاه بيان يؤيد وفيه ضروره ايجاد حل بين االطراف واصدر نادى  2013يونيو  23اصدر السيسى وزير الدفاع بيان  -
يونيو فى ميدان رابعه   30يونيو لحمايه مرسى فى مهله السيسى حتى  28يونيو بدأ انصار االخوان يتجمعون من يوم  25السيسى فى 

 بمدينه نصر والنهضه بالجيزه  وتعطلت مصالح الشعب 

 * أحداث الثوره : 

 سى ولكنه رفض انتخابات مبكره  تصاعدت الدعوات للتوقيع بسحب الثقه من مر  2013يونيو  29فى  -
 يونيو خرج الشعب للميادين والشوارع فى ووره جديده  30فى  -
 ساعه لتلبيه مطالب الشعب  48اصدرت للقوات المسلحه بيان لخروج الشعب وامهلت الجميع  2013فى اول يوليو  -

 ور رئيس المحكمه الدستوريه العليا وتسليم السلطه لعدلى منص 2013يوليو  3عزل مرسى فى  -1:    * نتائج الثوره
  14وقد رفض انصار جماعه االخوان فض االعتصامات فى  2012العمل على تنفيذ خارطه الطريق واولها تعطيل العمل بدستور  -2

 بعد االستفتاء عليه فى عهد ) منصور ( 2014صدر دستور يناير  -3            2013اغسطس 
 بين زفت الطين السيسى والعبيط صباحى وفاز السيسى وادأ مرحله جميله من ذل الناس تم اجراء انتخابات للرئاسه  -4
 

====================================================================== 

الى  واقف فى النص بين ) صوره مستر السيد بحيرى وانا     01144107698      السيد بحيرىمع تحياتى  / 
           1967فيراير 5فى احضان امى   وكنت باكل فى لعبه  بتاريخ   -س محمد و المحاسب أ/على  اخوتى المهند

 سنتر البدر بمليج  المنوفيه   -1
سنتر النور بشبين الكوم ميدان شرف برج   -2

 الزهراء الدور الثانى 

 سنتر المستقبل ببركه السبع   -3

 سنتر المهندس ببركه السبع   -4

 بالشهيد فكرى منزل االستاذ / سامى طاحون  -5

 سنتر االيمان بقويسنا -6

 مجموعات الجعفريه بمنزل د / احمد رفعت  -7

 منزل االستاذ مصطفى حجازى بالدبايبه  -8

 


