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 حممة الفرنسية عمي مصر والشاـ ؿ األوؿ: الػصػفػال
 لـ تكف وليدة الثورة الفرنسية ألنيـ حاولوا في :  فكرة احتالؿ فرنسا لمصر

 لضرب التجارة اليولندية والتي تمر عف طريؽ مصر. 74في حكـ لويس  77القرف  -
صر دوف الذي طمع في تنازؿ الدولة العثمانية عف م 75في حكـ لويس  78القرف  -

 الذي طمع في مصر لتسييؿ تجارة فرنسا في آسيا 76حممة عسكرية ، ولويس 
 المحاولة األخيرة بعد الثورة الفرنسية لتأميف تجارتيا وتيديد مصالح انجمترا. -

الوسطي  أوؿ ثورة اجتماعية ألنيا قامت بقيادة الطبقة   ـ7789يوليو 74الثورة الفرنسية 
  فترتب عمي ذلؾ: بالتحالؼ مع عامة الشعب ، 

عالف الجميورية وتعدد أنواع السمطات في فرنسا. -  القضاء عمي الممكية واإلقطاع وا 
عمي عروشيـ فتحالفوا  ة الفرنسية ألنيـ أدركوا خطورتياالثور  عادي مموؾ أوربا- 

عادة الممكية ومنع تسرب مبادئ الثورة.  لمقضاء عمييا وا 

 أسباب الحممة الفرنسية عمي مصر

 نافس االستعماري بيف إنجمترا وفرنسا وتحالؼ مموؾ أوروبا ضد فرنسا بعد الثورة.الت -
قامة إمبراطورية فرنسية. -  إضعاؼ إنجمترا وضرب مصالحيا في الشرؽ وا 
 تسييؿ مرور التجارة الفرنسية لمشرؽ بدال مف طريؽ رأس الرجاء الصالح. -
 وساد الضعؼ كؿ المجاالت. نيالعثماقبؿ الحممة الفرنسية خاضعة لمحكـ  مصركانت  •

 تدىورت بسبب سياسات العثمانييف والتي تمثمت في :  الزراعة
حؽ االنتفاع: نظاـ جعؿ األرض ممكا لدولة ممثمة في السمطاف العثماني وتزرع عف  -

 طريؽ تكميؼ الفالحيف بعد تسديد ما تقره الدولة مف ضرائب.
 وجود تنمية زراعية حقيقية.نتج عنو: إىماؿ الفالح ألمور الزراعة ، عدـ 

 بحصوليـ عمي التزاـ  نظاـ االلتزاـ: جمع الضرائب الخاصة عف طريؽ الممتزميف -
 معفاة مف الضرائب تعرؼ بالوسية.مقابؿ قطعة أرض 

نتج عنو: معاناة الفالح مف تعدد الضرائب ، استبداد جامعي الضرائب وفرض اإلتاوات 
ـ الدولة بالري والجسور و  .حاليافقمت خصوبة األرض وساء  عدـ اىتما

كاف الصناع ينتظموف تدىورت واقتصرت عمي الصناعات اليدوية البسيطة و  الصناعة
 اإلنتاج.اإلشراؼ عمي الضرائب و جمعةؿ ىمزة الوصؿ مع الحكومة في في طوائؼ تمث

تدىورت التجارة الخارجية بسبب تحوؿ التجارة إلي طريؽ رأس الرجاء الصالح  التجارة
صرت تجارة مصر عمي السوداف واليمف والحبشة ، تدىورت التجارة الداخمية لعدـ فاقت

 قيمة العممة.عدـ ثبات استقرار األمف بسبب غارات البدو واختالؼ الموازيف و 
رساؿ الضرائب واليدايا لمسمطاف العثماني تدىور التجارة  - أدي لسيطرة التجار األجانب وا 

 ز الدولة ليـ.بسبب تنظيميـ وتمييعمي التجارة 
 ساءت األحواؿ االجتماعية وانقسـ المجتمع المصري لفئتيف ىما :  اجتماعيا

 فئة الحكاـ: األتراؾ والمماليؾ وعاشوا في عزلة عف المجتمع. -
 فئة المحكوميف: المشايخ والعمماء والتجار)الطبقة الوسطي( وعامة الشعب. -
 .ؽ مف العمـ إال نور األزىر الشريؼولـ يبانتشر الجيؿ وسادت الخرافات والشعوذة * 

ـ نظاـ الحكـ في مصر عمي  سياسيا  إدارات تراقب كؿ منيا األخري وىي:  3قا
ـ 3.الديواف: مراقبة الوالي أو عزلو  2.الوالي: نائب السمطاف  7  .المماليؾ: إدارة األقالي

 كرية.*ضعؼ نظاـ الحكـ:  لقصر مدة الوالي وزيادة سمطة الديواف والحامية العس
 ـ وقاـ ب : 7768انتيز فرصة حروب الدولة العثمانية مع روسيا  عمي بؾ الكبير

 عزؿ الوالي العثماني ، ضرب النقود باسمو ، وقؼ الخراج ، إخضاع الحجاز لنفوذه.
رساؿ  لغزو الشاـ ولكنو تحالؼ مع السمطاف العثماني ضده. محمد بؾ أبو الدىب نائبو وا 

 .) شيخ البمد ( ت مصر عثمانية تحت حكـ أبو الدىبفشؿ عمي بؾ الكبير وعاد -
* اشتدت نزاعات المماليؾ فتدىورت التجارة واالقتصاد وضعفت قوتيـ وأصبحت مصر 

 تحت حكـ إبراىيـ بؾ ومراد بؾ.
أراد نابميوف توطيد سمطة فرنسا في مصر فقاـ بمجاممة الدولة العثمانية وحاوؿ اجتذاب *

قناعيـ أنو جاء لمحاربة  المصرييف لصفو بإنشاء حكومة أىمية الحكـ فييا لممصرييف وا 
  . 7798المماليؾ الذيف يستنزفوف ثروة البالد وىدد بحرؽ القري التي تعارضو في منشور يونيو 

بعد أف  7798في يوليو  فوجئ بيـ الحكاـ المماليؾ وصوؿ الحممة الفرنسية لمصر
بقيادة محمد كريـ  فقاوميااألىاليإلسكندرية ونزلوا بااستيمكت قوتيـ في النزاعات الداخمية  

 وقتؿ رميا بالرصاص ودخمت الحممة اإلسكندرية. وفتـ اعتقال
 .وىـز المماليؾحدثت في البحيرة بيف الفرنسييف والمماليؾ بقيادة مراد بؾ  معركة شبراخيت

براىيـ بؾ والفرنسييف وىـز الممال بؾ بيف المماليؾ بقيادة مراد معركة إمبابة يؾ وفر وا 
براىيـ بؾ والوالي العثماني لمشاـ.  مراد بؾ لمصعيد وا 

 ليعترضو في بقيادة نمسوف وصؿ األسطوؿ اإلنجميزي وأثناء ذلؾدخؿ نابميوف القاىرة  -
وانتيت المعركة بيزيمة األسطوؿ الفرنسي وحرماف الحممة مف إمداداتيا  قير البحرية أبي 

غراؽ األسطوؿ   .في السيطرة عمي حوض البحر المتوسط والقضاء عمي أمؿ فرنسا  وا 
 . لـ تدـ طويال لقربيـ مف القاىرة وقسوة حكـ المماليؾ مقاومة أىؿ الوجو البحري
منع مراد بؾ وصوؿ المراكب فأراد نابميوف استرضائو بحكـ الصعيد  مقاومة أىؿ الوجو القبمي

 .ا إلي إخضاعيـالفرنسيوف ولكف فشمو  بشرط دفع الضرائب والخضوع ليـ فرفض وانتصر
لبعد الصعيد عف القاىرة وشدة قتاؿ المماليؾ وطوؿ الوادي  طالت مقاومة الوجو القبمي 

 .مف الجزيرة العربيةجنوبا واتباع أىؿ الصعيد لحروب المناوشات ومساعدة قوة 
ـ الفرنسي لمقاىرة  النتيجةالثورة و  األزىر قاد 7798ثورة القاىرة األولي أكتوبر  قتؿ الحاك

ـ وا عداـ الكثير واقتحاـ الفرنسييف لمجامع األزىر بخيولي شتعاؿ الثورة في األقاليـ المجاورة وا 
 .مما أثار الشعور الديني لممصرييف

حاولت استرجاع مصر بحممة برية وبحرية باالتفاؽ مع انجمترا وروسيا فخرج  الدولة العثمانية
دة أحمد باشا الجزار ومساعدة إنجمترا شؿ في دخوليا الستبساؿ أىميا بقيانابميوف إلي عكا وف

 .7799 ليـ فعاد نابميوف لمصر وىـز العثمانييف في معركة أبي قير البرية
الحممة لكميبر بعد تناقص عدد قيادة ضد النمسا وترؾ لفرنسا لمساعدتيا  نابميوف رحؿ*

  الجيش وعودة المماليؾ لممقاومة وتجدد ثورة المصرييف مما اضطر كميبر إلي عقد:
بيف كميبر والدولة العثمانية وقائد األسطوؿ اإلنجميزي  7811معاىدة العريش يناير

العتراض إنجمترا فياجـ  وفشمتعمي خروج الحممة عمي نفقة الدولة العثمانية  ونصت
 .وطردىا إلي الشاـكميبر القوات العثمانية 

ت القوات الثورة ىاجـ المصريوف معسكرات الجيش الفرنسي فأخمد ثورة القاىرة الثانية
 .مقابؿ حكمو لمصعيدوأخضعوا الوجو القبمي بعد االتفاؽ مع مراد بؾ 

لمحممة قائدا  مينووصار  7811يونيو طالب األزىر في *قتؿ كميبر عمي يد سميماف الحمبي
 .حويؿ مصر لمستعمرة فرنسية كبري وخطط لت

ودخموا  7817اير فبر  في عثمانيالجيش البإرساؿ إنجمترا ألسطوؿ مع  خرجت الحممة
 .7817سبتمبر 78في القاىرة واستسممت الحممة وغادرت مصر 

  كاف لمحممة الفرنسية عمي مصر آثار مختمفة في كافة المجاالت : 
 لالتصاؿ بالعمماء واألعياف لنفوذىـ ولتنظيـ الحكـ وكانت مقيدة  الدواويفإنشاء  سياسيا

أعضاء لجمع الضرائب ورعاية  7 ـقاليدواويف األأعضاء لمعاصمة  9 ديواف القاىرة
لكؿ مف العمماء والتجار والمشايخ ورئيسو  3عف كؿ مديرية  9 الديواف العاـ المصالح

 الشوري وتمقي اآلراء ومساعدة الناس.نظاـ مجمس الشيخ عبداهلل الشرقاوي لمتدريب عمي 
بف والقصب انتعشت لقياـ العمماء بدراسة مجري النيؿ وزراعة غالت جديدة كال الزراعة

 األرز والقمح والذرة.ك الغالت التقميدية والخوخ والكمثري والمشمش والتفاح وزراعة
مع عدـ ضـ عماؿ  والساعات اقترح مينو إنشاء مصانع لمنسيج والحدادة والدباغة الصناعة

 مصرييف حتي ال تسرب أسرار الصناعة ليـ وتـ إنشاء طواحيف اليواء وا صالح دار الصناعة.
بسبب حصار اإلنجميز لمشواطئ المصرية ووجود  نابميوف وكميبرركدت في عيدي  التجارة

عمي  مينوالجيش العثماني في سوريا وأجري نابميوف سياسات تفاىـ مع شريؼ مكة عمؿ 
إحياء التجارة الخارجية ففتح أسواؽ لمصر ببالد البحر األحمر في القطف والصوؼ والبف 

 السوداف والحبشة وشماؿ أفريقيا. وفتح عالقات مع سنار ودارفور في
 تـ إنشاء محاجر صحية بدمياط والقاىرة واإلسكندرية ومستشفي عسكري. الصحة
% 2المصرييف القضاء بدال مف األتراؾ وحدد رسـو التقاضي ب  نابميوفولي  القضاء

 محكمة لكؿ الطوائؼ لحؿ النزاعات. وأنشأرفض مبدأ الدية  مينوأما مف قيمة النزاع 
لمعمؿ عمي تقدـ  المجمع العممي المصريعالما فأنشأوا  746جاء مع الحممة  افكري

بداء الرأي العممي لمحكومة  نجازاتوالعمـو وا  نشاء  وا  ىي إقامة مطبعتيف عربية وفرنسية وا 
الناس فكانت الحممة  وتحذيرجريدتيف فرنسيتيف وجريدة عربية لنشر القرارات واألوامر 

اء الدواويف ومشاركة المصرييف في الحكـ ومعرفة بعد إنش صدمة حضاريةبذلؾ 
 المصرييف أنماط حياة جديدة تختمؼ عف تقاليد المجتمع الشرقي.

 األعماؿ الكبري لعمماء الحممة

خطأ حسابي مر والمتوسط لكنيا لـ تنجح بسبب . محاولة شؽ قناة تربط البحريف األح7 
 .في البحريف  لمستويات المياه

 صر ويعد أوؿ موسوعة حديثة عف مصر.م. تأليؼ كتاب وصؼ 2
. العثور عمي حجر رشيد الذي مكف العالـ الفرنسي شامبميوف مف قراءة الكتابة المصرية 3

 القديمة مما ترتب عميو التعرؼ عمي التاريخ المصري القديـ.
* لـ تكف الحممة الفرنسية عمي مصر مجرد حممة عسكرية ألف نابميوف اصطحب معو الكثير 

 مماء ونظـ اإلدارة والحكـ فنقؿ السمطة لمطبقة الوسطي في مصر. مف الع
* كاف نقؿ نابميوف لمسمطة في مصر لألعياف نقال شكميا ألف الدواويف التي أنشأىا مقيدة 

 بالمصالح الفرنسية وغرضيا التعرؼ عمي ما يدور بأذىاف صفوة المصرييف. 
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 رػػصػػي مػػثة فػديػحػدولة الػاء الػنػبي: ػانػثػؿ الػفصػال
الصراع  ـ بسبب7817 شيدت مصر العديد مف االضطرابات منذ خروج الحممة الفرنسية  •

 ىي :   قوي أساسية 3عمي السمطة وتعدد الوالة وكاف ىناؾ 
أرادوا استعادة الحكـ فعينوا محمد خسرو باشا واليا عمي مصر وحاربوا المماليؾ  العثمانيوف

 وشرعوا في إعداـ زعماء المماليؾ.رقة واالنقساـ وحاولوا التخمص منيـ بتحقيؽ الف
طمعوا في بسط نفوذىـ لتأميف تجارتيـ في اليند فتدخموا لمنع قتؿ المماليؾ فاكتسبوا  اإلنجميز

ثـ خرجت إنجمترا  عمي عالقتيـ مع السمطاف العثماني لخوفيـ تأييدىـ ثـ تخمي اإلنجميز عنيـ
 .ـ(7812ارس ـ بموجب صمح إمياف)م7813مف مصر في مارس

ففكروا باالستعانة باإلنجميز ضد األتراؾ وتركتيـ إنجمترا  طمعوا في استرداد الحكـ المماليؾ
يعيشوف الوىـ ثـ خرجت إنجمترا مف مصر واستطاع المماليؾ احتالؿ المنيا والسيطرة عمي 

 . المالحة في نيرالنيؿ
ي تعدد الوالة لتعرضيـ لمسجف إلي الفوضي والصراعات مما أدي إل التنازع عمي السمطة*أدي 

واالعتقاؿ أو القتؿ وتدىور االقتصاد وعجز الوالة عف دفع رواتب الجنود وطرد المماليؾ القوات 
 العثمانية مف القاىرة. 
لـ تتصارع عمي الحكـ وساعدت عمي مقاومة الفرنسييف والتخمص مف  قوة الشعب المصري

 عمي مصر.اإلنجميز والمماليؾ وتعييف محمد عمي واليا 
الثورة عمي جنوده فجاىر باالنضماـ  محمد عميلكثرة الضرائب فخشي  ثار الشعب المصريػ 

لمعمماء والمشايخ واختمط باألىالي الساخطيف وتعيد لمعمماء برفع الضريبة عف الناس وىاجـ 
 فيربوا لمصعيد وأصبحت البالد دوف حاكـ فاقترح محمد عمي إطالؽ سراحالمماليؾ في القاىرة 

خسرو باشا مف سجف القمعة وتعيينو واليا فاعترض أنصار طاىر باشا الوالي األسبؽ الذ قتؿ 
 . فاقترح محمد عمي تعييف العثماني خورشيد باشا وظير بمظير غير الطامع في الوالية

فطمب منو التوجو لمصعيد لقتاؿ المماليؾ أراد التخمص مف محمد عمي  والية خورشيد باشا
ف العثماني إرساؿ فرؽ عسكرية لتدعيـ الدولة فأرسؿ "الدالة" فأفسدوا البالد وطمب مف السمطا

لباف إلستانبوؿ فرفض محمد عمي بتأييد مف العمماء  وطمب استدعاء جنود محمد عمي األ
 ورفض أيضا التعييف واليا عمي جدة بأمر السمطاف.

 المحكمة ع الزعماء بدار بسبب فرض الضرائب وفساد الدالة فاجتم ثار الشعب ضد خورشيد باشا 
وقرووا عزؿ خورشيد وتولية محمد عمي وتزعـ عمر مكـر المقاومة فأصدر السمطاف  7815مايو

 فرمانا بعزؿ خورشيد وتولية محمدعمي كأوؿ والي بإرادة الشعب.

  مد عمي أكثر وعيا وقوة ورغب في االستقرار فقاـ بالقضاء عمي :حكاف م
سعي اإلنجميز إلقناع السمطاف العثماني بعزؿ محمد عمي  ياإلنجميز -التحالؼ الممموكي.7

لفي واصدر فرمانا لنقؿ محمد عمي لوالية  فاستجاب السمطاف حميفيا الممموكي وتولية األ
سالونيؾ وتعييف موسي باشا عمي مصر فتدخمت الزعامة الشعبية وأقنعت السمطاف بتثبيت 

 .محمد عمي واليا عمي مصر
تدىورت العالقة بيف بريطانيا والسمطاف العثماني لتثبيتو محمد ـ 7817حممة فريزر مارس

لفي قد مات ولـ يعمموا بذلؾ  عمي بالحكـ فأرسمت حممتيا واستولت عمي اإلسكندرية وكاف األ
فقاوميـ المصريوف برشيد بتخطيط عمر مكـر وحاصرىـ محمد عمي بعد عودتو مف الصعيد 

 .ىا مقابؿ اإلفراج عف األسريفطمب فريزر الصمح وفشمت الحممة وتـ جالؤ 
فانتيز انقساـ  وقوة الزعامة الشعبية الزدياد مكانة عمر مكـر .القضاء عمي الزعامة الشعبية2

القيادة الشعبية حوؿ مكـر وحدوث أزمة اقتصادية بانخفاض مياة النيؿ مما أدي الرتفاع 
 فرفض عمر مكـرب عار وزيادة الضرائب فاحتج الناس ورفض محمد عمي تخفيؼ الضرائاألس

 فخمعو محمد عمي مف نقابة األشراؼ ونفاه لدمياط وولي محمد السادات النقابة مكانو. 
أغراىـ محمد عمي بترؾ الصعيد والبقاء في القاىرة ودبر ليـ مذبحة  .القضاء عمي المماليؾ3

ىابية خوفا مف انتياز المماليؾ غياب الجيش في الحجاز لضرب الحركة الو  7877القمعة مارس 
بأمر السمطاف بقيادة ابنو طوسوف فدعاىـ محمد عمي لالحتفاؿ وقتميـ جميعا إال مف استطاع 
الفرار وانفرد محمد عمي بالحكـ وبدأ ببناء القوة الذاتية المنظمة في كؿ النواحي االقتصادية 

 واإلدارية والسياسية. 

جيو االقتصادي تحت إشراؼ وىو نوع مف التو  االحتكارنظمو محمدعمي أساس نظاـ   االقتصاد
الدولة حيث تحدد الدولة نوع الغالت والمصنوعات وأثماف شرائيا وبيعيا في السوؽ ليضمف 

 الدخوؿ في سوؽ التجارة الدولية.
لتزاـألغي نظاـ  الزراعة وصادر أراضي الممتزميف لمدولة، واتبع سياسة زراعية لزيادة الدخؿ  اال

الري بشؽ الترع والقنوات  وحسفوجمب الخبراء  أ مدرسة لمزراعةفأنش باالىتماـ بالتعميـ الزراعي
نشاء القناطر الخيرية  دخاؿ  لتحويؿ الوجو البحريوا  لنظاـ الري الدائـ وتحسيف زراعة القطف وا 

بتزويد الفالح بموازمو وخصميا مف  االحتكارغالت جديدة كالتوت ونبات النيمة اليندي وطبؽ 
لزامو بزراعة  ما تقرره الحكومة.  قيمة المحصوؿ وا 

أنشأ مصانع حكومية لتوفير الصناعات واستقدـ الخبراء وأجبر مشايخ الحارات  الصناعة
وطبؽ  لمدراسة عمي جمع الصبية لمعمؿ في مصانع الدولة إجباريا وأرسؿ البعثات لمخارج

 .االحتكار بإمداد الصناع بالخاـ ورفع أسعاره وشرائو منيـ بسعر الحكومة لتحقيؽ الربح
طبؽ االحتكار داخميا بتسويؽ الحكومة لجميع الحاصالت الزراعية وخارجيا بالبيع  التجارة

 تزيد صادراتيا عف وارداتيا.  ىي التي القوية الدولةلألجانب واحتكار الواردات ألف 
اىتـ بو لتصريؼ اإلنتاج فبني أسطوال بحريا وأصمح ميناء اإلسكندرية وطير البحر  النقؿ

 قرصنة ففضمت شركة اليند اإلنجميزية البحر لمرور تجارتيا منو.األحمر مف ال
وانتقمت  وتضاءؿ نفوذ الزعامة الشعبيةوزاد نفوذ األتراؾ انتيي نفوذ المماليؾ  اجتماعيا

وتدىورت طبقة التجار بسبب االحتكار  القيادة مف األزىر لخريجي المدارس الجديدة
وعماؿ الصناعة  وظيرت طبقة األعياف وحؿ محميا التجار األجانب كأحمد المحروقي

 وظير البدو كقوة اجتماعية مستقرة بعد منحيـ أراضي واسعة.
يطاليا  البعثاتاىتـ بو محمدعمي الرتباطو باالحتكار والتوسع الخارجي فأرسؿ  التعميـ لفرنسا وا 

 رفاعةا وأوؿ بعثة لفرنسا قادى المالحة والعسكرية واليندسة والريوانجمترا والنمسا لدراسة 
، أنشأ لتدريس المغات والترجمة الطيطاوي واقترح عمي محمد عمي تاسيس مدرسة األلسف

 ازدواجيةوالصيدلة وأصبحت عامة وأوجدت  والزراعةالعميا كالطب والميندسخانة  المدارس
 . وأنشأ ديواف المدارس لوجود الثقافة الدينية والمدنية معا في وقت واحد والثقافة في الفكر 

  .اتسـ حكـ محمد عمي بأنو مطمؽ فردي ولكنو استمد نظاـ الدواويف مف فرنسا سياسيا
 يرأسو نائب محمد عمي وميمتو البحث في شئوف البالد الداخمية.: 7824الديواف العالي

 ويعقد مرة سنويا. كسمطة استشارية في التعميـ واإلدارة  : عمماء وأعياف 7829مجمس المشورة
 مف الحسابات. 2مف األعياف و  2نظار الدواويف وضـ : 7834المجمس العالي

  .وضع القوانيف وشئوف الحكومة الكبري وتعميمات المصالحلالمجمس المخصوص: 
 وسف الموائح والقوانيف.: النظر في شئوف الحكومة العمومية 7847المجمس العمومي

 مانية واختصاصاتيا*أصدر محمد عمي قانوف السياستنامة لتنظيـ العالقة بيف الدواويف الث
أقاـ نظاما  طات ولـ تكف ىذه الييئات تعني أف محمد عمي* لـ يكف ىناؾ فصؿ بيف السم

 دستوريا نيابيا ألنيا مجرد منفذة لرغباتو في الحكـ.
ثـ  ركي اإلدارةتمديريات ثـ مراكز ثـ أقساـ ثـ قري وتولي العنصر ال 7قسـ مصر ؿ   إداريا

  ظائؼ ماعدا رتب الجيش العميا كانت حكرا لألتراؾ والشراكسة. قاـ بإحالؿ المصرييف في الو 
أضاؼ اختصاصات قضائية لمديواف العالي وأنشأ جمعية الحقانية لمجنح  القضاء

 . لمفصؿ في النزاعات التجارية وأنشأ محكمة تجارية واختصت بكبار الموظفيف والجنايات
كاف طالبيا لسد احتياجات الجيش مدرسة الطب والميندسخانة  .الجيش7 القوة العسكرية

فأمر بتدريب األتراؾ المشتركيف في الحرب الوىابية فتآمروا عميو  ـ7875وقاـ بإعداد الضباط
وفشمت المحاولة ، ثـ أسس مدرسة حربية بأسواف بقيادة الكولونيؿ سيؼ لبعدىا عف القاىرة 

لسودانييف وفشؿ لموت ، أعد الجنود فتجنب األتراؾ لتمردىـ والمصرييف لثورتيـ فجند ا
وأرسؿ الشباف ألوروبا  ليعاونوه معظميـ ثـ جند المصرييف ونجح واستقدـ ضباط فرنسييف

 لصناعة السفف أنشأ أسطوال فأنشأ ترسانة في بوالؽ واإلسكندرية .األسطوؿ2،إلتماـ دراستيـ
نجمترا ومستشفي ومدرسة بحرية وأرسؿ الضباط البحرييف لفرنسا  األسمحة .مصانع3، أنشأ  وا 

بالسيدة  لالستغناء عف تجارة السالح وترسانة في القمعة لصنع السالح ومصنعيف لمبارود
 ح الديف وقالع باإلسكندرية ورشيد.كقمعة صال .الحصوف4، وأقاـ  زينب وجزيرة الروضة

 حروبانعدمت سياسة مصر الخارجية قبؿ محمد عمي لخضوعيا لمدولة العثمانية  ولكف 
   لرغبتو أو لرغبة السمطاف وىي :إما مف االستقالؿ وكانت  محمد عمي مكنتو

 رفعت مركز محمد عمي لحاكـ مستقؿ وأسند لو مشيخة الحـر المكي حروب الجزيرة العربية
واتسعت مصر لتشمؿ الحجاز ونجد واليمف وأصبح لمصر وجود عسكري  والبنو إبراىيـ جدة

 عثماني. وكانت بأمر السمطاف ال تترقبو بريطانيا وسياسي
بأمر السمطاف وأدت لضـ جزيرة كريت لمصر واكتساب الجيش المصري  حرب اليوناف "المورة"

 لمخبرات وارتفاع شأف مصر دوليا ونمو فكرة االنفصاؿ عف الدولة العثمانية. 
بأمر محمد عمي لمتابعة المماليؾ الياربيف واكتشاؼ مناجـ الذىب  التوسع في السوداف
دخاؿ والماس وتنمية التج ارة مع السودانييف وتجنيدىـ وأدت لبناء مدف جديدة كالخرطـو وا 

زراعات مصرية جديدة كالقمح والخضروات وتعييف حاكـ عاـ عمي السوداف برتبة حكمدار 
 . واكتشؼ منابع النيؿ وأواسط أفريقيا يجمع بيف السمطتيف العسكرية والمدنية

بضـ الشاـ مقابؿ الماؿ  7871فكر في  بأمر محمد عمي حيث التوسع في الشاـ واألناضوؿ
ألسباب خفية  وأعطاه جزيرة كريت وأثناء حروب الوىابييف وبعد حرب المورة فرفض السمطاف

ورغبة محمد عمي  وىي: أىميتيا االستراتيجية ولتقوية الجبية العربية ضد الدولة العثمانية
 ربيف لمشاـ مف الضرائبوأسباب معمنة وىي: رغبتو في إرجاع الفالحيف اليا في التوسع

   .عكا إرجاعيـ باعتبارىـ رعاة عثمانييفوالخدمة العسكرية وقد رفض والي 
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فأخذ بحجة إعادة الفالحيف الياربيف مف الضرائب والخدمة العسكرية دخؿ الجيش المصري الشاـ ػ 
  . وتمركز بأدنة وىي مفتاح الزحؼ داخؿ األناضوؿعكا ودمشؽ وحمص واألناضوؿ 

  :عقدب السمطاف وسعات محمد عمي السمطاف العثماني فقاـ*ىددت ت
لـ تكف إال تسوية مؤقتة ألف السمطاف كاف قد اعتـز مواجية محمد عمي  7833اتفاقية كوتاىية 

  .عسكريا وأخذ بيا محمد عمي حكـ الشاـ وأدنة وكريت والحجاز
لسمطاف في مواجية بيف السمطاف العثماني وروسيا لرغبة ا اتفاؽ سري 7833معاىدة يوليو

خراجو مف الشاـ.   محمدعمي عسكريا وا 
 * صارح محمد عمي قناصؿ أوروبا بعزمو االستقالؿ عف الدولة العثمانية فحذروه ورفضوا.

شجعت السمطاف العثماني عمي إخضاع محمد عمي حتي يمكف تطبيؽ شروط  موقؼ إنجمترا
 والتي أدت النييار االحتكار. ا اتي وافقت عمييا فرنسالتجارية  7838معاىدة بمطة ليماف

فانيـز  أو نصيبيف * اشتبكت قوات محمد عمي وقوات السمطاف العثماني في موقعة نزيب
 الجيش العثماني وسمـ قائده األسطوؿ لمحمدعمي دوف قتاؿ وزادت قوة محمدعمي. 

 القوي ولحفظ توازف تفاوضت مع السمطاف العثماني خوفا مف زيادة نفوذ محمدعمي موقؼ أوربا
بيف السمطاف العثماني وأوربا ماعدا فرنسا  7841معاىدة لندف يوليووانتيت المفاوضات ب 

ونصت عمي اآلتي: إعطاء محمدعمي مصر وعكا وراثيا طوؿ حياتو ، إخالء جزيرة كريت 
ذا رفض محمد عمي خالؿ  عادة األسطوؿ العثماني وا  أياـ يحـر مف عكا  71والحجاز وأدنة وا 

يحـر مف مصر أيضا ، دفع محمد عمي الجزية لمسمطاف ، تطبيؽ المعاىدات بما يـو  21وخالؿ
 فييا بمطة ليماف ، استخداـ القوة ضد محمد عمي في حالة الرفض.

* رفض محمد عمي في البداية بعد تحرض فرنسا واستعد لمحرب ثـ وافؽ بعد ذلؾ لتخمي فرنسا 
ت المعاىدة لحرماف مصر مف توسعاتيا عنو واستعداد أوربا لحصاره وثورة الشاـ ضده ، أد

 . بعد أف كانت مجرد والية عثمانية متميزة وجعمت لمصر شخصية دولية
فرض قيود جديدة عمي مصر بضرب النقود والضرائب باسـ السمطاف ـ 7847فرمانا فبراير ويونيو 

 السمـ وقت جندي 78111ودفع الحكومة المصرية ربع إيرادىا لمسمطاف وعدـ زيادة الجيش عف 
   وعدـ بناء سفف حربية إال بأمر السمطاف. 

 انيار نظاـ االحتكار بسبب: 
لرغبة بريطانيا في القضاء  7841في إطار تسوية لندف  ـ7838معاىدة بمطة ليماف أغسطس 

عمي االحتكار لعدـ رواج تجارتيا ألف محمد عمي أغمؽ السوؽ أماـ البضائع األوروبية ، نصت 
ـ ، رفضيا محمد عمي لكي يحافظ عمي اإلنتاج الداخمي 7839مف يوليو  عمي إلغاء االحتكار

ـ ، أدت لسقوط نظاـ االختكار ودخوؿ  7841لمصر واضطر لتنفيذىا في تسوية لندف 
 تصادية الذي كاف في صالح األجانب. االستثمارات األجنبية وسيادة مناخ الحرية االق

  إلي :ار ػكػتػاء االحػغػأدي إل
وتـ ،  وزراعة مايريد توسعت ممكية األراضي واصبح لمفالح الحؽ في توريث األرض  ةػزراعػال

في عيد سعيد ، ازدىرت   %72إلغاء ضريبة الدخولية المفروضة عمي الحاصالت والمتاجر 
زراعة القطف وارتفع ثمنو الحتياج أوروبا لو خاصة إنجمترا ، تـ إدخاؿ نباتات جديدة في عيد 

لتتخمص الحكومة مف الديوف لكثرة القروض  7877ف المقابمة أغسطسقانوإسماعيؿ ، أصدر 
سماعيؿ  أف الذيف يدفعوف ستة أمثاؿ الضريبة عمي األرض مرة  :الذي نص عميو أياـ سعيد وا 

 . واحدة يعفوف مف نصؼ الضريبة بصفة مستمرة ويكوف ليـ حؽ الممكية التامة
وتدىورت الصناعات الصغيرة لعدـ قدرتيا عمي قؿ إنتاج الدولة إلغالؽ معظـ المصانع  ةػناعػصػال

منافسة المنتج األجنبي ، ازدىرت الصناعات الحربية في عيد عباس وسعيد الشتراؾ مصر في 
حرب القـر بيف تركيا وروسيا ، انتعشت الصناعات الحربية في عيد إسماعيؿ لزيادة عدد الجيش 

نشاء المصانع ، انتعشت الصناعات التجييزية كالقطف والزيوت ودبغ الجمود انتعشت  وا 
 الصناعات التحويمية كالسكر والغزؿ والنسيج والورؽ. 

ولإلنجميز  بدال مف الشوف الحكومية لـ تتأثر وخففت القيود وسمح لممنتجيف البيع بالمزايدة التجارة
ىتماـ زراعيا وصناعيا ، زاد االستيراد والتصدير األجنبي في عيد سعيد فزاد اال بالتوريد واإلتجار

بالنقؿ والمواصالت وأنشئ خط حديدي بيف اإلسكندرية والقاىرة والسويس وتـ تمييد الطرؽ وتوسيع 
البريد وتأسيس شركتاف لممالحة بحرية ونيمية والموافقة عمي مشروع قناة السويس الذي رفضو 

دخؿ في محمد عمي قائال: ال أريد بسفورا في مصر كمضيؽ البسفور التركي الذي جعؿ أوروبا تت
 . تركيا لضماف حرية المالحة فيو

لربط البحر األحمر بالبحر المتوسط و لتسييؿ مرور التجارة بيف  مشروع قناة السويس
 الشرؽ)المواد الخاـ( والغرب)اإلنتاج( ، وافؽ عميو سعيد ومنح صديقو الفرنسي ديميسبس 

حكومة المصرية عف األراضي سنة مف االفتتاح وكاف لذلؾ شروط ىي: تنازؿ ال 99امتياز القناة 
المطموبة والضرائب ، انتزاع الشركة ألراضي األفراد مقابؿ تعويض مالي مناسب ، إلزاـ الحكومة 

العماؿ مف  5 / 4بحفر ترعة اإلسماعيمية لتوصيؿ المياة العذبة لمعامميف ، تقدـ الحكومة 
 % أسيـ.44% مف األرباح و75المصرييف لمحفر وتحصؿ عمي 

وضعؼ  التدخؿ األجنبيية مشروع القناة تجاريا إال أف تطورات تنفيذه كانت مف مظاىر # رغـ أىم
 اإلرادة السياسية لمدولة.

 تدىورت طوائؼ الحرؼ وتناقص دور التاجر المحمي وبرزت طبقة مالؾ األراضي. اجتماعيا 
المدارس  تدىورت المدارس وقمت البعثات ألوربا والغي ديواف المدارس وبدأ إنشاء التعميـ 

األجنبية الخاصة التي أدت الزدواجية الفكر والثقافة في مصر ، اىتـ إسماعيؿ بالتعميـ لتأثره 
بالنيضة األوروبية فأقاـ مدرستيف لمبنات بالقاىرة واىتـ بالتعميـ الزراعي والصناعي والمدارس 

قامة الحفالت ليـ وتكريميـ.   االبتدائية والثانوية وتشجيع المتفوقيف وا 
لمتأليؼ والنشر وطبع الكتب المنوعة ، أنشأ  7868أنشأ إسماعيؿ جمعية المعارؼ ثقافةال

الجمعية الجغرافية ، أنشأ الجمعية الخيرية اإلسالمية إلعانة الفقراء ومدارس خاصة لمفقراء 
  أسس دار الكتب وأنشأ صحؼ عممية وسياسية لمواجية التدخؿ األجنبي ونشر المعارؼ. 

أدت الرتقاء مستوي الوظائؼ العامة لتولييا خريجي  ية بعيد إسماعيؿالنيضة الثقاف# 
أدي  وجود األجانب بكثرة في عيد إسماعيؿالمدارس وبروز عمماء في تخصصات مختمفة ، 

ـ في المسكف والممبس والمسكف.   لميؿ المجتمع المصر لمحاكاتي
شورة وتـ تخفيض عدد أىمؿ مجمس الم عباس وسعيدفي عيد  السمطة التنفيذية والتشريعية

زاد التدخؿ األجنبي لزيادة الديوف لوجود صندوؽ الديف  إسماعيؿ، في عيد  4الوزارات ؿ 
 والرقابة الثنائية وتـ تشكيؿ الوزارة المختمطة. 

 فأصبح مجمس الشوري استشاريا فقط فمـ يتكوف  الحكـ المطمؽ# كاف عيد إسماعيؿ يمثؿ 
الترشح لفئات معينة كالمشايخ واألعياف وكاف مجمس بناء عمي مطالبة الجماىير وأصبح 

 النظار عبارة عف سمطة تنفيذية لما يقولو الخديو. 
عرفت الحقانية باسـ مجمس األحكاـ وأصبحت ىيئة استئناؼ واستمرت  سعيدفي عيد  القضاء

المحاكـ الشرعية في حؿ األحواؿ الشخصية وأنشئت محاكـ جديدة مدنية وتجارية وأنشئ 
 إسماعيؿف مصر واختص بنظر قضايا األجانب عدا العقارات والممكية ، في عيد وقومسي

 توحدت المحاكـ القنصمية في محكمة واحدة عرفت باسـ المحكمة المختمطة.  
لـ ييتـ بالجيش وأدخؿ عددا كبيرا مف األرناؤود لخدمتو  عباسفي عيد  القوة العسكرية

التجنيد إجباربا عمي كؿ الطبقات فأحب الناس اىتـ بالجيش وجعؿ  سعيدالخاصة ، في عيد 
 الندية بعد أف كانت لألغنياء فقط وجدد األسطوؿ البحري فمنعت إنجمترا السمطاف مف ذلؾ 

فأرسؿ بعثة مف ضباط الجيش لفرنسا الكتساب  بالنواحي الحربيةاىتـ  إسماعيؿفي عيد 
 وأصدر صحيفتيف عسكريتيف الخبرات وأحضر بعثة حربية فرنسية لتنظيـ المدارس الحربية 

وجدد األسطوؿ الحربي بتنشيط ترسانة اإلسكندرية وتجديد المدرسة البحرية ، اىتـ إسماعيؿ 
أنشأ شركة لممالحة التجارية نشطت التجارة الخارجية ولكف ضعؼ الجيش  بالنواحي التجارية

 تجميز. في آخر عيد إسماعيؿ بسبب الديوف وارتباؾ الحكومة حتي وقع تحت سيطرة اإل 
 تدىور وألغي ديواف المدارس وتقمصت البعثات وأنشئت المدارس التبشيرية.  التعميـ
أنشئت خطوط حديدية بيف القاىرة والسويس واإلسكندرية وميدت الطرؽ البرية  النقؿ

 . يسـ الموافقة عمي حفر قناة السو وتأسست شركتاف لممالحة بأمواؿ أجنبية وت
وتغيير نظاـ وراثة  بالحكـ  مف قيود معاىدة لندف واالستقالؿحاوؿ التخمص  عيد إسماعيؿ 

ولكف كاف ذلؾ عمي حساب الخزينة المصرية فاستضاؼ السمطاف  ليورثو ألكبر أبنائو العرش
لفؤاد باشا ليتوسط لو عند ألؼ  61وأنفؽ أمواال طائمة ودفع بسفينة مف اليدايا عبدالعزيز 

ألؼ 711ألؼ إلي  411 برفع جزية مصر مفألمر وانتيي ا السمطاف الستصدار الفرمانات
   مميوف جنيو وتثاقمت الديوف.  3فاستداف 

 الذكورألكبر أبناء إسماعيؿ  الحكـلتوريث  7866فرماف مايوأصدر السمطاف العثماني # 
 . المدنية ومنح الرتب مصرألؼ جندي وضرب النقود باسـ 31وزيادة الجيش ؿ 

والي وحؽ عقد المعاىدات لقب عمي لقب خديو بدؿ  حصؿ إسماعيؿ ـ7867فرماف يونيو
 . والجاليات األجنبية الخاصة كالجمارؾ والبريد ومرور البضائع

 .السمطاف دانة مف الخارج دوف أمرتحصوؿ إسماعيؿ عمي حؽ االسـ 7872فرماف سبتمبر
استقالؿ مصر فيماعدا دفع الجزية والتمثيؿ الدبموماسي  ـ الشامؿ7873فرماف يونيو 

 المعاىدات السياسية وصناعة المدرعات الحربية. و 
# يعد إسماعيؿ نياية لفترة انتقالية امتدت منذ تقمص نفوذ محمدعمي حتي تسوية لندف 

مشروعات التنمية وفتح أسواؽ البالد أماـ المنتج المذاف أدا إلي: توقؼ  7847فرماني و 
ودخوؿ رأس الماؿ األوروبي ي األجنبي تطبيقا التفاقية بمطة ليماف التي رفضيا محمد عم

 مجاؿ االستثمارات. 
 3فدخؿ في حرب مع الحبشة وانتيت بيزيمتو وخسارة  توسع إسماعيؿ في شرؽ إفريقيا

يؿ مصدر وأصبح إسماع في وقت كانت الخزينة المصرية تعاني مف الديوف مالييف جنية
ف أوروبا خطر التي تتوسع بشرؽ أفريقيا وأعاد ألذىا خطر عمي المصالح األوروبية

 . محمدعمي فبدأت تتدخؿ لمنع نمو مصر وظيور محمد عمي جديد
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 الفصؿ الثالث: مصر مف الثورة العرابية حتي الحرب العالمية األولي
التي انتيت بعزؿ إسماعيؿ  االقتراضدخمت مصر أزمات مالية وسياسية مع أوروبا بسبب سياسة 

 . تالؿ إنجمترا لمصرواشتعاؿ الحركة الوطنية وانتيي األمر باح
نجاز استمر باالقتراض الستصدار الفرمانات لتحقيؽ االستقالؿ و  في عيد إسماعيؿ قناة   مشروعا 

السويس وحروب الحبشة مما أدي لمتدخؿ األجنبي في شئوف مصر وخصوصا انجمترا فاتخذوا مف 
االستيالء عمي ىو  وغرضيـ األساسيسببا لمتدخؿ بعد عجز إسماعيؿ عف السداد  الديوفأصحاب 

 . خاصة بعد حروب الحبشة مصر جنوبا وزيادة نفوذىا ووقؼ توسعقناة السويس 
  ىي: األجنبي في شئوف مصر في عيد إسماعيؿ مظاىر التدخؿ

لممعاونة  استقدميا إسماعيؿ مف إنجمترا لحؿ أزمة الديوف وأرسمت فرنسا مسيو فييو7875كييؼ بعثة
 . خوفا مف سيطرة إنجمترا عمي مصر

فرعية لمخزانة العامة تتسمـ المبالغ المخصصة  ليكوف كخزانةاقتراح فرنسي  7876صندوؽ الديف
 لمتدخؿ في شئوف مصر.  ىيئة رسمية أوروبيةلمديوف بإدارة أجنبية ويعد أوؿ 

 أنشأه إسماعيؿ مف عشرة أعضاء نصفيـ مف األجانب.  7876المجمس األعمي لممالية
 لإليرادات وفرنسي لممصروفات.  بمراقبيف إنجميزيبة المالية المصرية لمراق 7876المراقبة الثنائية

نظاـ لسوء األحواؿ المالية واتياـ إدارة المراقبة إلسماعيؿ بتعطيؿ  7878لجنة التحقيؽ العميا
 لتشمؿ المصروفات أيضا.  مرسوما إسماعيؿ وميمتيا التحقيؽ في عجز اإليرادات ثـ أصدر الديوف

لمحد مف سمطات الخديوي بضرورة إبالغ  7879أغسطس السمطاف فرماف أصدر في عيد توفيؽ
جندي ومنع عقد قروض جديدة واعترضت  78111الباب العالي بالمعاىدات وتحديد الجيش ب

 السمطاف عمي الخديوي.  لزيادة نفوذإنجمترا وفرنسا عميو خوفا مف تعطؿ مصالحيا 
تعطؿ مصالح إنجمترا وفرنسا وتمنع استبداد تمسؾ شريؼ بالحياة النيابية التي س وزارة شريؼ

 وأعاد نظاـ المراقبة الثنائية.  وألؼ وزارة برئاستو فتخمص منو توفيؽالخديوي توفيؽ 
اعترض المصريوف عميو ألنو عادي النظاـ الدستوري ومف أنصار الحكـ المطمؽ  وزارة رياض

 واضطيد المواطنيف.  وخضع لمنفوذ األوروبي واعتمد المراقبة الثنائية وعطؿ الصحؼ
فزاد نفوذىـ عف نفوذ الوزراء واصبحت  القنصالف اإلنجميزي والفرنسي الئحة وضع المراقبة الثنائية

الذي مكف الحكومة مف جمع أكبر قدر مف  7881إلغاء قانوف المقابمةقراراتيـ نافذة مما أدي إلي: 
 وفاء لمديوف ، تأليؼاريس لب %75بيع حصة مصر في أرباح القناة،  الديوف الضرائب لسداد

أمالؾ عالقة مف الدوؿ الدائنة لبحث حالة مصر المادية وتحديد عالقة الحكومة و  لجنة التصفية 
تحديد نفقات الحكومة سنويا  :ونص عمي 7881قانوف التصفية يوليوإسماعيؿ بالدائنيف وأصدرت 

 ة والدوميف تحت إدارة دولية.بأقؿ مف نصؼ اإليرادات والباقي لمديف ووضع أمالؾ الدائرة السني
إلثارة الكراىية ضدىـ والتطمع  وسياسة رياض باشا لألجانب أدي التدخؿ األجنبي وخضوع توفيؽ

          وبدأ األمر بإنشاء: 7879إلنشاء مجمس النواب وتطبيؽ دستور شريؼ باشا 
لغاء تخصيص  لمحكومة وأسرتو إعادة أمالؾ الخديوي: ب طالبت في بياف رسمي جمعية حمواف وا 

 % وتكويف إدارة مراقبة وطنية بدال مف األجنبية4 فائدة الديوفإيراد السكؾ الحديد لمديوف وتثبيت 
 . حاوؿ رياض باشا معرفة أفراد الجمعية ونفييـ لمسوداف لكنو لـ يستطع

 باإلسكندرية وطالبت الخديوي بالحريات العامة وأصدرت جريدة باسميا.  جمعية مصر الفتاة
وسوء الخدمات  حكـ توفيؽ ورياض المستبد وزيادة التدخؿ األجنبي بسببقامت  ثورة العرابيةال

لغاء رياض باشا قانوف  وتذمر لتخصيص نصؼ الموارد لمديوف في قانوف التصفية األعياف إل
وتذمر العسكريوف بسبب إحالة كثير مف الضباط لمتقاعد  بعد أف استدانوا لسداد الضريبة المقابمة
وقصر الترقية العسكرية عمي  خاصة عثماف رفقي وزير الحربية معاممة األتراؾ لمعسكرييف وسوء

وكاف العسكريوف أكثر تنظيما مف ـ 7881يوليو37خريجي المدارس الحربية وفقا لمرسـو 
 . المدنييف وعانوا مف تعسؼ القيادات التركية وتأثروا بالمناخ العاـ المنذلر بالثورة

طرة لديواف الحربية وعيف مكانو أحد األتراؾ  آالي عبد العاؿ حممينقؿ ـ 7887حركة الضباط يناير
 فاجتمع الضباط بمنزؿ عرابي وطالبوا رياض باشا بعزؿ عثماف رفقي وزير الحربية. 

رفضت الحكومة مطالب الضباط وأمرت باعتقاؿ عرابي وحممي وعمي فيمي  7887مظاىرة عابديف
فيرب المجمس العسكري وخرج الضباط الثالثة  قصر النيؿة في ومحاكمتيـ فياجموا مقر المحاكم

لمحربية وطالب الضباط بتحسيف  الباروديلمقابمة الخديوي الذي قرر عزؿ عثماف رفقي وتعييف 
 . وصرؼ بدؿ نقدي ووافؽ الخديوأوضاعيـ وزيادة المرتبات ودفع نصؼ أجرة السكؾ الحديد 

نشاء حصوف عسكرية جندي 78111جيش ؿ بزيادة عدد ال مطالب جديدة أضاؼ الضباط  وا 
فأخذ توفيؽ يحرض الجنود ضد لتوحيد حركة الجيش مع المدنييف  وتكويف مجمس لمنواب 

 ورفضوا الذىاب لمسوداف إلخماد ثورة الميديالضباط فرفض الضباط تنفيذ أوامر الخديوي 
 . د أسمحتيـخوفا مف فقولـ يشتركوا بحفر الرياح التوفيقي  حتي ال يبعدوا عف مصر

صدمت عربة رجؿ أوروبي جندي مصري باإلسكندرية وقتؿ فحمؿ زمالؤه ـ 7887حادثة يوليو
فحوكـ الجنود وتـ نفييـ لمسوداف فتقدـ البارودي جثتو لسراي الخديوي وطالبوا بمعاقبة الجاني 

ديوي بطمب مف عبدالعاؿ حممي ضد األحكاـ فاستاء الخديوي فقدـ البارودي استقالتو وعيف الخ
 . بيف الضباط والمدنييف داوود باشا يكف لمحربية فشدد الرقابة عمي االضباط وزادت مكانة عرابي

أتفؽ عرابي وزمالؤه عمي مواجية الخديوي في ميداف عابديف  7887سبتمبر9مظاىرة عابديف
 جندي فوافؽ  78111وطمب عزؿ رياض باشا وتشكيؿ مجمس نواب وزيادة الجيش ؿ 

 . وعزؿ رياض باشا وكمؼ شريؼ بتكويف الوزارة قنصمي انجمترا وفرنسابنصيحة  الخديو
واتفؽ عمي نقؿ كتائب الضباط عيف البارودي لمحربية ومصطفي فيمي لمخارجية  وزارة شريؼ

الثالثة خارج القاىرة بشرط موافقة الخديوي عمي انتخابات مجمس نواب واستجاب الخديوي 
 ف وكيال لمحربية ليكوف تحت نظر الحكومة في القاىرةوزاد نفوذه فعي ونقؿ عرابي لمشرقية

حممي لدمياط وتشكؿ مجمس النواب وافتتح في ديسمبرولكف خال مف التجار والصناع نقؿ و 
 فمـ يختمؼ عف مجمس الشوري أياـ إسماعيؿ.  تعميما عاليا والمتعمميف

را وفرنسا واحتج شكؿ مجمس النواب خطورة عمي إنجمت 7882المذكرة المشتركة األولي يناير
شريؼ باشا عمييا وفشمت فطالبت الدولتاف مف شريؼ باشا عدـ إعطاء حؽ مناقشة 

 ؼ باشا.الميزانية لممجمس لتعمقيا بالديوف ولكف رفض العرابيوف ذلؾ فاستقاؿ شري
عرفت بوزارة العرابييف لتولي عرابي وزارة الحربية وأعمنت الدستور في فبراير  وزارة البارودي

 أقرت حؽ المجمس في مناقشة الميزانية فاحتج المراقباف األجنبياف عمي ذلؾ. و  7882
كتشفت او  ضابط وطني 41و دبروا الغتياؿ عرابي 7882مؤامرة الضباط الشراكسة أبريؿ

المؤامرة ونفوا لمسوداف وجردوا مف الرتب العسكرية فرفض الخديوي الحكـ منعا لزيادة قوة 
  تـ نفييـ فأرسمت إنجمترا وفرنسا أسطوال لحماية مصالح رعاياىا. العرابييف فاحتفظوا بالرتب و 

أحس األوروبيوف بقرب الثورة وعزؿ الخديوي وتولية  7882المذكرة المشتركة الثانية مايو
 مف مصر باستقالة البارودي وخروج عرابي لسمطاف باشا الخائف األمير حميـ فقدموا طمب

البالد أماـ محمد عبده فقبؿ توفيؽ المذكرة واستقاؿ فرفض الجميع وأقسموا عمي الدفاع عف 
 البارودي وعيف عرابي لمحربية وانسحب األسطوؿ الفرنسي وبقي اإلنجميزي عمي الحدود. 

دفع راعي بريطاني أجرة قميمة لعربجي ثـ طعنو وقتمو فنشبت  ـ7882مذبحة اإلسكندرية يونية
 يادة راغب باشا. معارؾ أدت الختالؿ األمف وتأليؼ وزارة جديدة بق

يطاليا وفرنسا والنمسا عقدوا عيدا  ـ7882يونيو اآلستانةمؤتمر         بمشاركة إنجمترا وألمانيا وا 
 . إذا حدث ما يؤدي لذلؾإال  عبارة أال تنفرد أحد الدوؿ بعمؿ في مصر وأضافت بريطانيا عمي 

وتعتـز  نيار تحصأف مصضربت إنجمترا اإلسكندرية بزعـ  7882يوليو77ضرب اإلسكندرية
وىـز الجيش المصري واحتمت إنجمترا اإلسكندرية وأعمنت األحكاـ العرفية  غمؽ الميناء

وانسحب عرابي لكفر الدوار لمدفاع ، فانضـ الخديوي لإلنجميز وطمب مف عرابي التسميـ 
فقرر الخديوي عزؿ  إلدارة البالد فاتيمو عرابي بالخيانة العظمي وتـ تشكيؿ مجمس عرفي

عزلو  ورفض المجمس العرفيوأصدر منشورا يحذر المصرييف مف االنضماـ إليو ابي عر 
واتجيت القوات اإلنجميزية لمسويس فحاوؿ عرابي وأطمؽ عميو حامي حمي الديار المصرية 

  تعطيؿ المالحة بالقناة فتواطئت إدارة القناة مع اإلنجميز وسمحت ليـ بالمرور مف القناة. 
الجيش البريطاني والمصري بقيادة عرابي وىـز الجيش المصري قعت بيف و  معركة التؿ الكبير

 . الذي استعرض قوة اإلنجميز بميداف عابديف ودخؿ اإلنجميز القاىرة برفقة الخديوي توفيؽ
انقساـ األمة بيف الخديوي وعرابي إلصدار السمطاف العثماني   فشمت الثورة العرابية بسبب

تيت الحركة الوطنية لعدـ الرغبة في تحدي توفيؽ ، ظيور فرماف لمعصياف ضد عرابي ، تف
عناصر انيزامية بصفوؼ الوطنييف ، عدـ تكافؤ القوة العسكرية بيف الجيشيف وتواطئ إدارة 

 . التي تغير ميزاف القوي معاداة أوروبا لمثورات الوطنيةقناة السويس مع اإلنجميز ، 
 ـ عمي البالد في جميع المجاالت.عمؿ اإلنجميز بعد احتالؿ مصر عمي فرض سيطرتي

ليا ووضع المورد دافريف " سياسيا الذي " القانوف األساسيتـ حؿ الجيش وفقدت مصر استقال
ببقاء السمطة في يد الخديوي بإشراؼ اإلنجميز ، تبعية مصر لمدولة العثمانية ،  نص عمي

فرنسا ، إلغاء مجمس  ضدـ ، إلغاء المراقبة الثنائية لتنفرد بالحك في اإلدارة سياسة النجمزة
قامة مجالس صورية كالشوري والجمعية العمومية النواب  السير إيفمف بارنج . وتـ تعييفوا 

 كأوؿ معتمد بريطاني في مصر.   (المورد كرومر )
اف اىتـ بيا اإلنجميز لتوفير الخاـ لمصانعيـ وتسويؽ منتجاتيـ فأنشأوا خزاف اسو  الزراعة

اإلنتاج الزراعي ، زادت زراعة المحاصيؿ الصيفية كالقطف  فزاد وأصمحوا القناطر الخيرية
، أنشئت شركات أجنبية لمبيع  عف الشتوية كالحبوب فحدث عجز في االستيالؾ المحمي

وتـ االستيالء عمي األراضي والمرابيف قسيط فسقط المزارعوف في قبضة البنوؾ األجنبية بالت
اجتماعية ودخموا تعاظـ دور مالؾ األراضي كقوة  ، أو الوفائية فيما عرؼ بالبيوع الجبرية

 . عمي األقؿ أفدنة 71 منيـ أف يمتمؾ الواحد  مجالس المديريات ومجمس النواب شرط
% عمي المنسوجات مما أدي لكساد صناعة الغزؿ ، ضريبة عمي 8ضريبة  تفرض الصناعة

المنتج الوطني ،  السكر فارتفع سعره، رسـو جمركية عمي اآلالت الصناعية فارتفع سعر
. أدت تمؾ السياسة بالسوؽ الخارجية % عمي المصنوعات المصدرة فارتفع ثمنيا7225رسـو
توقؼ مالؾ األراضي عف االستثمار في الصناعة، توقؼ األجانب عف استثمار أمواليـ ؿ: 

لغاء نظاـ الطوائؼ وانتشار البضائع و إلفالس أصحابيا  الصغيرةتدىور الصناعات  إل
 وتدىور التعميـ الصناعي.  التي افتخر بيا كرومر ةالمستورد
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فرضت قيود عمي المنتج المحمي أدت الرتفاع شأف الوكاالت األجنبية وتقمص دور الحكومة  التجارة
القتصاد عمي اكبيرا خطرا  البنؾ األىميفي مراقبة السوؽ واستثمار األمواؿ في البنوؾ. كاف إنشاء 

اؽ المالية المصرية وكافة األعماؿ المصرفية فارتبطت العممة ألنو احتكر إصدار األور المصري 
 المصرية باإلنجميزية وتأثرت بيا. 

عمي تخريج موظفيف لمدولة وأخضع صبح بمصاريؼ عالية واقتصر تـ إىمالو حيث أ التعميـ
  .لقواعد صارمة وضعيا اإلنجميزي دنموب الذي أمات روح االبتكار

في عهد توفيق خمدت الروح الوطنية في مصر بسبب7 نفي بعض زعماء الثورة العرابية واعتقال 

بعضهم وخضوع الخديوي توفيق لإلنجليز وتركز السلطة في يد المعتمد البريطاني وانشغال 

7 الشخصيات الوطنية بالوظائف الحكومية واقتصرت الروح الوطنية علي   

 جمعية االنتقام السرية هدفها تحرير الوطن باغتيال االنجليز وقضي علي  أفرادها في وقت قصير.   

 جريدة العروة الوثقي أسسها جمال الدين األفغاني ومحمد عبده لمهاجمة االحتالل. 

 جريدة المؤيد تأسست في إطار الجامعة اإلسالمية.

في عهد عباس حلمي الثاني كانت السلطة الفعلية بيد اإلنجليزوكان السلطان العثماني يقاسم الخديوي 

لقانونية األسمية في إصدار الفرمانات وتمثل الوجود الدولي في صندوق الدين واألمتيازات السلطة ا

. والسكك الحديدة والتلغراف والدومين األجنبية وميناء األسكندرية  

وثق عباس حلمي الثاني عالقته بالسلطان العثماني ليستند إليه ولكي ال تقف الدولة العثمانية مع 

بالشعب المصري فأفرج عن مسجوني الثورة العرابية وعفي عن عبدهللا النديم إنجلترا ووثق عالقته 

وتطلع إلي مزاولة السلطة كامال بعيدا عن اللورد كرومر  واجه االحتاللخطيب الثورة العرابية، 

 عندما أقال مصطفي فهمي باشا رئيس الوزراء الخاضع لإلنجليز وعين مكانه حسين فخري باشا

. حسين فخري علي االستقالة  وكلف رياض باشا بالوزارةفغضب كرومر وأجبر   

 مثلت عوامل نمو الحركة الوطنية ضد االحتالل في7

مواقف عباس حلمي الثاني ضد االحتالل بثت الروح الوطنية لدي المصريين فطالب بوضع نظام 

زدهر المناخ ووقف تعين األجانب واوحل مشكلة الديون العقارية جديد للضرائب ومناقشه الميزانية 

  .وعودة البعثات ار الصالونات الفكريةشي عهده ألنتصار صحافة الرأي وانتالثقافي والفكري  ف

دور مصطفي كامل نسق افكاره مع الخديوي حتي ال يقع تناقض معه ومع السلطان العثماني لتبعيه 

ليونان مقابل جالء مصر لتركيا حيث اقترح علي السلطان العثماني جالء الجيش العثماني عن بالد ا

من اعتراضها علي بقاء إنجلترا في مصر فسافر وكافح  لالستفادةفرنسا  ومعاإلنجليز عن مصر 

.األديبة السياسية مع السياسيين كمدام جولييت آدم اإلحتالل من هناك وعاقد مقابالت كثيرة  

حادثة فاشودة 8565م خرج الجيش المصري من السودان في أعقاب الثورة المهدية مما أدي 

وزيلع إنجلترا أوغندا فاحتلتألقتسام الدول األوروبية لمناطق جنوب السودان وشرق افريقيا   

والجزء الجنوبي من خط اإلستواء واحتلت فرنسا جيبوتي وتاجورا واحتلت ايطاليا مصوع وريتريا  

فريقيا فقامت في إ يوالرأس األخضر حدثت الحادثة لرغبة فرنسا في صد تيار األستعمار األنجليز

فاشودة أرض  باعتبارمصر  باسمبإرسال حملة إلحتالل فاشودة مما أثار غضب اإلنجليز فاحتجت 

إنجلترا حملة عسكرية وانتهي األمر إلي حد المواجهه الغير مسلحة وانسحبت  فأرسلتمصرية 

         .م8565في ديسمبر القوات الفرنسية من فاشودة

كان الخديوي عباس أول المنهزمين بعد الحادثه فتراجع عن سياسات متشدده ضد اإلنجليز وعن 

ة فوقع اتفاقيه الحكم الثنائي للسودان بين مصر يالحركة الوطنية واعاد حساباته السياس ةمعادا

.جورستوانجلترا وعمل زياره للندن وسعي للوفاق بينه وبين المعتمد البريطاني   

مصطفي كامل لم ييأس بعد الحادثه وادرك استحاله االعتماد علي الخديوي عباس وكثف نشاطه 

إلنقاذ الوعي الوطني فأسس جريده االواء واعتمد علي الدولة العثمانية لمواجهة اإلنجليز فأصدر 

االستقالل وله عبارته جريدة العالم اإلسالمي ونجح في تنبيه الضمير العام إلي حق مصر في 

        قدمة للتحالف بين إنجلترا وفرنسا.وكانت الحادثة م الشهيرة ال يأس مع الحياة

الوفاق الودي بين إنجلترا وفرنسا إبريل 8691 للتحالف ضد قوة ألمانيا المتنامية ورغبة فرنسا في 

بين  وانتهت المفاوضات بالوفاق الودي فقام ملك إنجلترا بزيارة باريس السيطرة علي المغرب

 أنالسياسية لمصر وإطالق يد فرنسا في مراقش مقابل  7 عدم تغير إنجلترا للحالهومضمونه البلدين 

يق علي الوطنيين بعد أن اطمأنت لعدم يقيام انجلترا بالتضلتطلق فرنسا يد إنجلترا في مصر مما أدي 

.خصوصا في حادثة دنشواي المعارضة الدولية  

موقف مصطفي كامل من حادثة دنشواي أصدرت بريطانيا أحكاما قاسية علي المصريين فقام 

مصر وأوروبا فأضطرت بريطانيا بسحب اللورد كرومر من  في باالحتاللمصطفي كامل بالتنديد 

مصر وعينت جورست بدال منه لتهدئة الموقف وقام بتنظيم الجهود الوطنية فأنشا نادي المدارس 

م.8695وأنشأ الحزب الوطني وأصدر طبعتين من جريده اللواء ثم توفي فبراير   

دور محمد فريد تولي قيادة الحزب الوطني في مناخ غير مالئم بسبب سياسة الوفاق اإلنجليزي 

 الفرنسي ولجوء الخديوي عباس حلمي للتفاهم مع اإلنجليز.

سياسة جورست اختلفت عن كرومر فخفف الرقابة عن الخديوي ووسع سلطات مجلس النظار 

وأوقف سياسة النجلزة. في اإلدارةومنح المصريين الفرصة   

كفاح محمد فريد وسع دائرة الحزب الوطني وأسهم في تكوين نقابة عمال الصنائع اليدوية 

.عامة الشعب وتعليمهم في مدارس ليليةوعمل علي ثقيف   

سياسة كتشنر أعاد سياسة القبضة الحديدية فأعاد النجلزة وطرد الوطنيين وقبض عليهم 

تم اعتقاله وترك مصر ليواصل و الشعرية بديوان وطني كالقبض علي محمد فريد بسبب كتاباته

  .م بألمانيا8686حتي توفي  من الخارج االحتاللنضاله ضد 

األحزاب السياسية يعتبر عام 8694 عام نشأه األحزاب السياسية ولم يكن الحزب الوطني هو 

وأحزاب في يد الخديوي وكانت كل األحزاب تناضل ضد  االحتاللأحزاب في يد ت الوحيد فقد نشأ

باالستقالل.         وتطالب اإلنجليز   

 

 3124 يونيو 41و 3122يناير 32الثامف: ثورة الفصؿ 
لصالح الحزب الوطني  5989تزوير انتخابات مجلس الشعب  يناير 52أسباب ثورة   

 وسوء األوضاع االقتصادية واستمرار العمل بقانون الطوارئ. 

في عيد الشرطة وهتفوا  5988يناير  52خرج الثوار للتحرير والميادين في  أحداثها

والكرامة االجتماعية فتسارعت األحداث وأصر مبارك علي  مطالبين برحيل مبارك والحرية

 البقاء وأصدر بيانا يستعطف الشعب وتصاعدت المطالب إلسقاط النظام.

 5988فبراير 88يوم من الثورة في بيان ألقاه عمر سليمان  85تنحي مبارك بعد  نتائجها

محمد حسين طنطاوي ، وتولي المجلس األعلي للقوات المسلحة إدارة البالد برئاسة المشير 

وشعور الشعب بأنه حقق أهداف الثورة بإسقاط نظام مبارك ، إعالن المجلس األعلي للقوات 

ودخول البالد في حالة عدم  5988فبراير 81المسلحة حل مجلسي الشعب والشوري في 

 استقرار بحكومات انتقالية لتسيير األعمال.

سي الشعب والشوري وفاز حزب جرت انتخابات مجل المشهد السياسي بعد الثورة
الحرية والعدالة بأغلبية ملحوظة وبدأ المجلسان ممارسة نشاطهما ثم انتهت الجولة 

األولي من االنتخابات باإلعادة بين محمد مرسي وأحمد شفيق وجرت إعادة انتهت بفوز 

 % من األصوات.28محمد مرسي بنسبة 

للسلطة نفس أسلوب الحكومات ممارسة الحزب الحاكم  5981يونيه  19أسباب ثورة 
السابقة بحماية المصالح ، انفراد الرئيس محمد مرسي بالحكم وإصداره إعالنا دستوريا 

يعزز صالحيات الرئيس ، وضع عناصر حزب الحرية والعدالة في  5985نوفمبر 58

 معظم هيئات وإدارات الدولة ، سوء حالة االقتصاد وارتفاع الديون والتضخم.
لسحب الثقة من الرئيس  5981أبريل  53تصاعدت الدعوات في  ةمقدمات الثور

يونيه فلم يستجب  19مرسي وإجراء انتخابات رئيسية مبكرة علي أن تنتهي المهلة في 

 لها مرسي وأعلن أنه الرئيس الشرعي للبالد. 
أعلن فيه تجنب القوات  5981يونيه 51أصدر الفريق عبدالفتاح السيسي بيانا • 

ول في السياسة ودعا إليجاد صيغة تفاهم ومصالحة واتفاق حتي المسلحة الدخ

 يونيه 19
في ميدان رابعة العدوية والنهضة  5981يونيه  55اعتصم أنصار مرسي في • 

 فتعطلت حياة الناس في المنطقتين بشكل واضح.
ورفض الرئيس  5981يونيه 56تصاعدت الدعوات بعزل مرسي في  أحداث الثورة

يونيه في ثورة جديدة وفي أول  19بكرة فخرج الشعب للشارع في إجراء انتخابات م
يولبو أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا أشارت فيه لخروج الشعب في 

 ساعة لتلبية مطالب الشعب. 15المظاهرات وأمهلت الجميع مهلة 
 والعمل 5985وتعطيل العمل بدستور  5981يوليو  1عزل مرسي في  نتائج الثورة

علي تنفيذ خارطة الطريق ، تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور 
حتي إجراء انتخابات جديدة ، رفض أنصار جماعة اإلخوان فض  5981يوليو 1في 

بعد  5981، صدور دستور جديد في يناير  5981أغسطس  81االعتصام في 
تاح السيسي وحمدين صباحي االستفتاء عليه ، إجراء انتخابات الرئاسة بين عبد الف

 فوز عبد الفتاح السيسي بالرئاسة. وانتهت بإعالن
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♥  ُ ُ رقً٘ ثبإلخبثخ حزي ال رفقذ خضءا ٍِ اىَنب سرت اإلخبثخ خيذا مبٍيخ في رْٕل قجو أ

ِ اىسؤاه2   اىَخصص ىإلخبثخ ػ

ُ رجذأ ثزشريت ٗسقخ اإلخبثخ مَب أ ♥ ِ األسئيخ ثبىزشريت اىَْبست ىل فال يطزشط أ خت ػ

ُ رجذأ ثبىزشريت اىزي يْبست رْٕل ٗرامشرل2  ُ رجذأ ثزشريت األسئيخ ٗأ أ  سزأريل فئٍب أ

ُ اإلخبثخ ىسؤاىل ٗأ في حبىخ ضطت اإلخبثخ امزت خبّت اىسؤاه  ♥ ُ ىٌ ينف ٍنب ال رخف إ

 ػْٔ في اىصفحبد األخيشح ٍذّٗب سقٌ اىسؤاه ٗرشريجٔ ٗإخبثز2ٔ " في اىَس٘دح " ٗأخت 

 إيبك ٗإٕذاس اى٘قذ ر٘سظ في حيل ٗحسِ خطل ٗأسشع في اإلخبثخ حزي يزجقي ىل ٗقذ ♥

ُ دائَب ٍب ينُ٘ ط٘يال2   مبف ىيَشاخؼخ ألُ االٍزحب

ِ ثؼض األخضاء2 ♥ ُ ٗإيبك ٗاىسٖش حزي ى٘ ىٌ رْزٔ ٍ   صو سمؼزيِ قجو اىْضٗه ىالٍزحب

 قجو اسزالً ٗسقخ اإلخبثخ قٌ ثقشاءح اىفبرحخ ٗآيخ اىنشسي ٗدػبء اىجذايخ2  ♥

ِ رذٗيِ ثيبّبرل مبٍيخ ػيي ٗسقخ اإلخبثخ قجو اىطشٗع في اىحو2  ♥  رأمذ ٍ

طجيؼي خذاااااا ٗخ٘د أسئيخ ال رززمش إخبثزٖب في اىجذايخ ٗأ أسئيخ غيش رقييذيخ فٌَٖ خذا  ♥

ِ مو األسئيخ ٗاألسئيخ اىزي ىِ اىحفبظ ػيي ٕذٗء أػصبثل ثبىيد ْخ ٍٗغ اى٘قذ سزديت ػ

 رؼشفٖب سزنُ٘ إخبثزل في اىسيبق ٗسزحصو ػيي خضء ٍِ اىذسخخ2 

ِ ٗال  ♥ ِ اىدَيغ ٗمِ صبفي اىزٕ ال رز٘رش ثأي ٍؤثش خبسخي في اىيدْخ ٗاػضه ّفسل ػ

 رْطغو ثبآلخشي2ِ 

 ٗردْت اىضحب2ً ر٘خٔ ىيدْخ ٍجنشا خذا ىزؼثش ػيي ىدْزل خبصخ اىيً٘ األٗه  ♥

ِ اىَسن٘ة ٌّٗ ىزسزيقع  ♥ ُ ػذ سشيؼب إىي اىجيذ ٗال رشاخغ فال ثنبء ػيي اىيج ثؼذ االٍزحب

 ػيي اإلفطبس ٗرجذأ اىَزامشح2 

ٌٍٖ خذاااااا رخيي  االٍزحبُ ٕينُ٘ ٍز٘سظ ٗاىزشمبد اىيي فئ سثظ اىفص٘ه ثجؼضٖب ♥

 2ثبىل ٍِ مذٓ ٗأّذ ثززامش

قغ احفظٔ صي اسَل ٗاسأه اىذفؼبد اىيي قجيل ػيي ْٕضه اٍزحبُ ط٘يو ٍٗز٘ 7/6 ♥

 ُ ي دٓ 7/6اٍزحب ُ دٓ م٘يس ٗأ  2 ☺ حو االٍزحب

ٗسقبد اىَْٖح مئ مو فشع في صفحخ ٗاحذح ّٗزقبثو ثؼذ  8اىجشضبٍخ ٍز٘فشح في اىؼشثي  ♥

 ُ  االٍزحب

ُ ػيي  72 اإلّدييضي ♥ ٗسقخ اىَْٖح مئ ٗاىَيضٍخ ٍحي٘ىخ مبٍيخ ثبىز٘قؼبد ٗسٕب

 اخشاف ٗاىفبيْذ را ٍسزيل ٕينُ٘ ثبىْص اىجش

ُ ٍٗز٘فشح ػيي االّزشّذ  8في  اىذيِ  ♥  ٗسقبد ٍحذد فيٌٖ األسئيخ اىيي خبيخ في االٍزحب

 ٍدبّب  ىدَئ اىطالة ثبسٌ اىجشضبٍخ في اىذي2ِ

االقزصبد ٗاى٘طْيخ في صفحخ ٗاحذح ٍٗز٘فش فيذي٘ ضشذ اىَْٖح ثبىنبٍو ػيي اىي٘ري٘ة  ♥

 ٗد في سبػخ ٗاحذح ىيَشاخؼخ أيبً االٍزحب2ُٗاىسبّٗذ مال

سثْب ٍص ثيضيغ رؼت حذ ٗاالٍزحبّبد ٍص ٕزنُ٘ صؼجخ فَزقيقص ٗحبفع ػيي اىصالح  ♥

 2 ٍٗزقيق٘ش ٗهللا االٍزحبُ ٍص ٕيخشج حشف ٍْٔ ٍِ ٍالصٍْب ٗاىزمش مو يً٘

نزت يَنْنٌ اىحص٘ه ػيي سيسيخ اىجشضبٍخ في مو اىَ٘اد في أي ٍحطخ ٍزشٗ ٗأ أقشة ٍ ♥

 2 17193677418ٗأ ٕبرف  17758887817ثشيذ ػيي ٗارس اة 

 

Best wishes of good luck 
 

المذاكرة ♥ النبيين وحفظ ا  : دعاء قبل  للهم إني أسألك فهم 

المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة  المرسلين والمالئكة 

بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا هللا 

 كيل. ونعم الو

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما  : دعاء بعد المذاكرة ♥

حفظت وما تعلمت، فرده لي عند حاجتي إليه إنك على كل 

  شيء قدير، وحسبنا هللا ونعم الوكيل.

 اللهم اني توكلت عليك : عند التوجه الى االمتحان ♥

إليك، ال ملجأ وال منجي منك اال إليك.  وسلمت أمري 

ادخلني مدخل صدق  : االمتحان عند دخول لجنة ♥ ربّ 

 وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرا.

ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي   : عند بداية اإلجابة ♥

امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم هللا 

اللهم ال سهل اال ما جعلته سهال، فإنك ان شئت  الفتاح،

ال  راحمين.تجعل الصعب سهال يا أرحم 

إله اال انت سبحانك إني كنت من    : عند تعسّر اإلجابة ♥ ال 

الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ إني مسني 

الراحمين.  الضر وأانت أرحم 

الناس ليوم ال ريب فيه   : عند النسيان ♥ اللهم يا جامع 

 اجمعني بضالتي.

دانا لهذا وما كنا الحمدلله الذي ه  : عند االنتهاء من االمتحان ♥

نهتدي لوال أن هدانا    .اهلل  ل
 

 

ــالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرشـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   2018ة  ـ

ـال ي ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــرج عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا االمـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ان  ـ

 ذسي ــجــ٘د اىـَـحـش/ ٍـٍسز

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اء  نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدعـ ـ ـ ـ ـ ل م ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

Whatsapp 01158881807   

   Mobile 01017799789  

Mobile 01093671408 

Facebook :        ترقبوا التوقعات النهائية علي  

lbadry_2010_moaz@hotmail.comE  

  
 

 هتعمل إيه في االمتحان ؟!!


