
 المحاضرة التاسعة..................... البالد العربٌة الحدٌثة

الفرنسً فً القرن الثامن عشر  –الصراع االنكلٌزي 

 -:8971والحملة الفرنسٌة على مصر عام 

ازدادت اهمٌة الموقع األستراتٌجً لمصر منذ القرن الثامن عشر    

 -بفعل نضوج عوامل متعددة كان من أبرزها :

الصراع االستعماري بٌن برٌطانٌا وفرنسا خاصة تفاقم حدة  -1

 7بعد ان عقدت شركة الهند الشرقٌة االنكلٌزٌة اتفاقٌة فً 

 . كم مصر المملوكًمع حا 1775اذار 

اعالن فرنسا الحرب على انكلترا التً بدأت تستفٌد كثٌلرا من  -2

 موقع مصر وبدأت تنظر مدى خدمتها لمصالحها.

ون بونابرت على حساب االنتصارات التً حققها نابلٌ -3

اراضً اٌطالٌا والنمسا وكانت دافعا له لتحقٌق انتصارات 

اخرى خارج اوربا اضف الى ذك تقارٌر الرحالة  والقناصل 

الفرنسٌٌن المرسلة الى الحكومة الفرنسٌة تبٌن لهم اهمٌة 

موقع مصر الجغرافً بٌن القارات الثالثة واطاللتها على 

فرصة لتهدٌد مسالك انكلترا فً  البحر االحمر مما ٌوفر لها

 البحار الشرقٌة نحو الهند .

بناءا على ذلك ظهرت وجهتا نظر فً الحكومة الفرنسٌة 

 -حول غزو مصر :

تعارضه حٌث كانت ترى ان ضرب فرنسا لعدوتها  -االولى :

 انكلترا تكون مباشرة باتجاه الجزر البرٌطانٌة .

ن نابلٌون بونابرت عبر عن وجهة النظر هذه كال م -الثانٌة :

وتالٌران وزٌر خارجٌة فرنسا مبٌنٌٌن ان تكالٌف الحملة على 

مصر اقل من تكالٌفهاعلى الجزر البرٌطانٌة وان نتائجها 

مضمونة النها ستعوض فرنسا عما فقدته من مستعمرات فً 



الهند وامرٌكا وان تحوٌل التجارة العالمٌة الى مصر بشق قناة 

متوسط سٌفقد برٌطانٌا احتكارها بٌن البحرٌن االحمر وال

لطرٌق راس الرجاء الصالح وسٌقضً على التجارة 

بعد شق البرٌطانٌة حٌث ان الطرٌق عبر مصر سٌصبح 

القناة اقل كلفة واقصر الطرق هذا مما سغري الدول االوربٌة 

 الى استخدامه وترك الطرٌق عبر راس الرجاء الصالح .

 

 -الحمـــــــــــــلة:

فكرة االحتالل لدى الحكومة الفرنسٌة اال انها  أختمرت   

 وضعت فً حسابعا امرٌن 

هو االسطول البرٌطانً البحري الكبٌلر والذي كان  -االول :

ٌجوب البحر المتوسط آنذاك بقٌادة الجنرال االدمٌرال نلسون 

وان فرنسا سوف تمنى بكارثة بحرٌة ان علم االسطول 

 البرٌطانً بتحركاتها .

ان فرنسا كانت تخشى غضب الدولة العثمانٌة التً  -الثانً :

كانت تلرتبط معها بعالقات طٌبة خاصة بعد ان كانت الدولة 

العثمانٌة من الدول التً أعترفت بألجمهورٌة الفرنسٌة سنة 

لكن رغم ذلك فأن الفرنسٌٌن وضعوا هذه االمور  1774

 جانبا وخرجوا للعالم باسباب واهٌة .

 ال نابلٌون بونابرت قائدا فرنسٌة الجنرنصبت الحكومة ال   

وابحرت  1771لما عرف باسم )جٌش الشرق ( فً نٌسان 

 1771فً جنوب فرنسا فً ماٌس الحملة من مٌناء طولون 

جندي ومالزمهم من الخٌول   44444وكان الجٌش مؤلفا من 

عالما وفنانا وجغرافٌا وفلكٌا  146والمدافع ورافق الحملة 

فضال عن ادواتهم العلمٌة وكان معضمهم  وجٌولوجٌا وطبٌبا

 من اعضاء المجمع العلمً الفرنسً .



فً االول من تموز بدأ أنزال الجٌش الفرنسً بألقرب من 

االسكندرٌة وبعد مقاومة عنٌفة من سكانها أستطاع بونابرت 

دخول المدٌنة وسقط العدٌد من القتلى والجرحى من كال 

حو القاهرة وواجه جٌشه الطرفٌن ,ثم واصل بونابرت زحفه ن

صعوبات جمة لشدة الحر وقلة الماء والغذاء اضافة الى 

هجمات أبناء العشائر العربٌة المنتشرة على الطرٌق بٌن 

االسكندرٌة والقاهرة حٌث كانوا ٌتعقبون الجنود الفرنسٌٌن 

 وٌغٌرون علٌهم .

وعلٌه وبالقرب من أهرام الجٌزة وفً موقع غٌر بعٌد عن   

او حدثت المعركة الفاصلة وهً معركة أمبابة القاهرة 

االهرام وفٌها اصطدم النظام العسكري المملوكً المتخلف 

بالنظام العسكري الحدٌث للفرنسٌٌن وانكشف امر الممالٌك 

الذٌن لم ٌتمكنوا من الصمود طوٌال اذ اضطروا الى 

تموز  21االستسالم للفرنسٌٌن الذٌن دخلوا القاهرة فً 

ٌوم االول لدخول الفرنسٌٌن وزع نابلٌون ومنذ ال 1771

منشورا باللغة العربٌة عرض فٌه وبشكل غرٌب افكار الثورة 

الفرنسٌة فً الحرٌة واآلخاء والمساواة مع تهدٌداته بألوعٌد 

 وحرق القرى ضد من ٌتعاون مع الممالٌك ضد الفرنسٌٌن.

بعد سقوط القاهرة عاد االسطول البرٌطانً الى السواحل   

رٌة وكان بقٌادة نلسون فدمر االسطول الفرنسً فً المص

اب بعد شهر تماما من  1771موقعة ابً قٌر البحرٌة فً آب 

من دخول الفرنسسٌن الى القاهرة وبذلك ٌكون نلسون قضى 

على اهداف بونابرت فً استخدام مصر لمواصلة القضاء 

على المراكز البرٌطانٌة االستراتٌجٌة وخاصة فً الهند وكان 

لك الموقعة تاثٌر نفسً بالغ االثر على الفرنسٌٌن النها لت

قطعت االتصاالت بٌن فرنسا نفسها وبٌن بونابرت الذي 



أضطر لألعتماد على مصر فً كل ما ٌحتاج الٌه جٌشه من 

 ذخٌرة وغذاء.

كان من نتائج االحتالل الفرنسً لمصر فٌما ٌخص ردود   

عالقاتها مع  فعل الدولة العثمانٌة فأنها سارعت الى قطع

فرنسا فتحالفت مع روسٌا عدوتها القدٌمة ضد فرنسا صدٌقتها 

كما تم عقد معاهدة تحالف  1771القدٌمة فً كانون االول 

 1777بٌن الدولة العثمانٌة وبرٌطانٌا غً كانون الثانً 

وبذلك ضمت كال من الروس واالنكلٌز مصالح أستراتٌجٌة 

قلٌمٌة وذهبت سدى جمٌع لهم فً الدولة العثمانٌة ومٌاهها اال

محاوالت القنصل الفرنسً فً اسطنبول موضحا ان الحملة 

على مصر لم توجه ضد الدولة العثمانٌة وان فرنسا ترغب 

فً ابقاء العالقات طٌبة بٌن الدولتٌن لكن العثمانٌون لم 

ٌقتنعوا بجمٌع هذه المبررات لذلك قاموا بأعتقال القناصل 

 رة أمالكهم.والرعاٌا الفرنسٌٌن ومصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -: ثورة القــــــاهرة االولـــــــــى

أختمرت عدة أسباب أدت الى أنفجار ثورة القاهرة االولى  

  -ضد المحتلٌن الفرنسٌٌن وهً :

 على فرنسا.أعالن السلطان العثمانً الحرب -1

تذمر المصرٌٌن من اجراءات الفرنسٌٌن الضرائبٌة  -2

والمالٌة ومصادرة االمالك اذ اراد نابلٌون استغالل مصر 

العالة جٌشه وتموٌنه خاصة بعد ان قطع االسطول 

 البرٌطانً بقٌادة نلسون المواصالت بٌنه وبٌن فرنسا نفسها .

وبذلك غدا جامع االزهر بؤرة من بؤر الثورة اذ تشكلت فً  

إفنائه قوى المقاومة واعلنت الخطب وشارك فً التجمعات 

الخطباء والعلماء والمشاٌخ والمدرسون فأعلن العصٌان فً 

وبدأت االضرابات والتظاهرات  1771تشرٌن الثانً  21

التً سارت الى مركز القٌادة الفرنسٌة معلنة سخطها 

وأشترك الفالحون فً المظاهرات وقتل بعض وشكواها 

قرب مخافرهم وأزدادت الفوضى أثر الهجمات الفرنسٌٌن 

على العسكرٌٌن والجباة فأسرع نابلٌون فً أتخاذ االجراءات 

القمعٌة ضد الثوار وأمر جنوده بأطالق الرصاص على 

الثوار وضرب االزهر بألمدافع واستشهد اآلآلف من السكان 

تحت انقاض دورهم وارسلت الحمالت العسكرٌة لحرق 

 منطقة الدلتا .القرى الثائرة فً 

فً هذه األثناء وصلت أنباء عن تحرك الجٌوش العثمانٌة   

عندئذ قرر نابلٌون غزو سورٌا  1777نحو مصر فً شباط 

وكان ٌهدف من وراء حملته الى الشام أحراج موقف 

األسطول البرٌطانً فً البحلر المتوسط والحٌلولة دون 

ٌة وقد حصوله على المؤن والتجهٌزات من الموانىء السور

سقطت العرٌش والرملة وٌافا وغزة وفً آذار ضرب 



الحصار حول عكا لمدة ثالثة أشهر ثم أضطر الى األنسحاب 

أمام حصونها المنٌعة ومقاومة أهلها الباسلة فضال عن 

المقاومة التً أبدتها الحامٌة التركٌة بقٌادة أحمد باشا الجزار 

اعون فً وتفشً مرض الطومساعدة األسطول البرٌطانً له 

جٌش بونابرت وبعد عودته الى مصر قرر مغادرتها الى 

فرنسا بعد أن سمع بسخط الجٌش وفشل الحكومة فً مواجهة 

األضطرابات الداخلٌة وتىلب القوى األوربٌة علٌه وقد ترك 

 نابلٌون للجنرال كلٌبر أمور قٌادة الحملة فً مصر.

 

 -ـة:ثــــــورة الـقاهــــــــرة الثــــــانٌــــــ

ثورة جدٌدة فً القاهرة  1777واجه الجنرال كلٌبر سنة 

سمٌت بثورة القاهرة الثانٌة لكن كلٌبر قاوم الثورة بقساوة 

شدٌدة فطوق اقاهرة وقصفها بألمدفعٌة وعمد الى أشعال النار 

بعدم  فً األحٌاء الثائرة ومهما ٌكن من أمر فقد شعر كلٌبر

قدرته على البقاء فً مصر فبعث برسالة الى الحكومة 

الفرنسٌة التً  –العثمانٌة وعلٌه بدأت المفاوضات العثمانٌة 

والتً  1144أنتهت بعقد معاهدة العرٌش فً كانون الثانً 

كان من ابرز بنودها )جالء الفرنسٌٌن عن أرض مصر 

قٌد أو بصورة كاملة والحٌل على سفن عثمانٌة وفرنسٌة دون 

شرط ( لكن الحكومة البرٌطانٌة أعترضت فطلبت ان ٌسلم 

الفرنسٌون كأسرى حرب فرفض الفرنسٌون ودخلوا فً 

 1141مفاوضات مع األنكلٌز وتم األتفاق على الجالء سنة 

لٌساعد ذلك على الصلح بٌن برٌطانٌا وفرنسا المعروف 

 .1142آذار  27بصلح أمٌان فً 

 

 



 

 : ائجهونت الفرنسً الغزو آثار

 آثارا ترك فإنه وعسكرٌا سٌاسٌة الغزو فشل من بالرغم   

 الغزو هذا أٌقظ فقد , كله العربً والوطن مصر فً مهمة

 ظل فً قضاه طوٌل سبات من مصر فً العربً الشعب

 شعوره ونبه , المتمٌزة بشخصٌته وأشعره العثمانٌة السٌطرة

 الحكم ضد المستمرة بثوراته تمثل الذي العربً القومً

 بمولد إٌذانا ذلك فكان , المختلفة فئاته بٌن وقارب الفرنسً

 . مصر فً العربٌة القومٌة الفكرة

 الحٌاة مظاهر مقارنة فرصة للمصرٌٌن هذه أتاحت ولقد    

 الغزو مع الٌهم تسرب الذي الفرنسً والفكر األوربٌة

 لمجتمعهم نقد عملٌة وبدأوا أذهانهم فتفتحت , حٌاتهم بمظاهر

 استطاعتهم قدر الدولٌة بالتٌارات المجتمع هذا وربطوا

 عن الفرنسٌٌن أحادٌث ٌسمعون أصبحوا أن بعد وخاصة

 على بالقضاء والمتعلقة بالدهم فً حققوها التً إنجازاتهم

 أن عن فضال هذا المركزي القومً الحكم وإقامة االقطاع

 الثالثة القرون فً أوربا حققته ما كل ٌجسم كان الغزو

 مضاعفات ذات النموذجٌن بٌن المواجهة شرارة كانت السابقة

 إنه إال , األمد قصٌر كان الغزو أن ورغم , لها حصر ال

 من االقتباس بمعنى التغرٌب أو التحدٌث حركة فً مؤثر

 . باشا علً محمد الوالً عهد فً بدأت التً الغرب

 المجتمع بناء على واضح تاثٌر الفرنسً للغزو كان وهكذا

 آثارها ظهرت التً الفكرٌة واتجاهاته , مصر فً العربً

 القائم االجتماعً البنٌان الغزو ضعضع إذ , بعد فٌما واضحة

 المجتمع كان التً واالجتماعٌة الفكرٌة المفاهٌم وهز , آنذاك

 من سنوات ثالث مصر فً الناس وعاش , لها ٌخضع



 , الفكر ٌثٌر وكلها جدٌدا ٌكون ٌكاد كلها , الجسام األحداث

 من بحكامهم المصرٌٌن ثقة فقدان إلى أدى الذي األمر

 الدفاع على مسؤولٌن فجأة وأصبحوا , والعثمانٌٌن الممالٌك

 الفرنسٌٌن طرد وهو , واحد هدف تحت فتقاربوا وطنهم عن

 . القوٌة الموحدة الحدٌثة دولتهم وإقامة بدالهم من

 ٌحتلونه الذي البلد استغالل هدفهم كمستعمرٌن والفرنسٌون   

 الرأسمالً تطورهم خدمة فً إمكاناته وتسخٌر كامال استغالال

 من 146 معه اصطحب بونابرت فإن لذلك , االنتاجً

 واألطباء والجٌولوجٌٌن والجغرافٌٌن والمؤرخٌن العلماء

 النواحً كافة من مصر لدراسة واللغوٌٌن والفلكٌٌن والفنانٌن

 ضوئها فً تنظم لكً , والزراعٌة والتارٌخٌة الجغرافٌة

 فً الفرنسٌة السلطة تركٌز تم وعندما , البالد استغالل عملٌة

 غرار على 1771 آب 22 فً علمً مجمع تأسس مصر

  , فٌه عضوا نفسه بونابرت وكان , الفرنسً العلمً المجمع

 واالقتصاد والطبٌعٌات الرٌاضٌات:  أقسام المجمع ضم وقد

 , الشهر فً مرتٌن ٌجتمع وكان والفنون واألدب السٌاسً

 , أعضائه غٌر من وضباطه الفرنسٌة الجٌش لقواد وٌحق

 ومن , والجنائً المدنً والتشرٌع والقضاء التعلٌم ومسائل

 . والقمح العنب:  بحث محل كانت التً المزروعات

 ٌعد كتاب فً العلمً المجمع أجراها التً األبحاث ضمنت لقد

"  بعنوان مصر عن البارزة الكالسٌكٌة الدراسات من اآلن

 " مصر وصف

 الفرنسٌٌن جالء بعد العلماء من عدد مصر فً بقً كما

 على مصر لوضع باشا علً محمد مجهودات فً أسهموا

 المصري العلمً المجمع ٌزال وما , الحدٌثة الدولة عتبة

 . الحاضر وقتنا حتى ٌعمل



 فرنسٌة وأخرى عربٌة مطبعة القاهرة فً الفرنسٌون أنشأ وقد

 العصر فً العربً الوطن فً أسستا مطبعتٌن أول كانتا ,

 وكانت , 1771 سنة فرنسٌتٌن جرٌدتٌن وأصدروا , الحدٌث

 الجنود إلى اإلشارات وتقدٌم األخبار ونقل للدعاٌة األولى

 فً العلمٌة الشؤون لمتابعة والثانٌة , مصر فً الفرنسٌٌن

"  رشٌد حجر"  على الحملة ضباط أحد عثر وقد , مصر

 الموجودة الكتابة بقراءة شامبلٌون الفرنسً العالم نجح الذي

 القدٌم المصري الخط رموز حل   وبذلك 1122 سنة علٌه

 الدراسات فً بالغ أثر لذلك فكان(  الهٌروغلٌفً) بـ المعروف

 . بعد فٌما(  اآلثارٌة)  األركٌولوجٌة

 المجال فً الكثٌر الشًء الفرنسٌٌن إنجاز هذا إلى ٌضاف

 الرواٌات لتمثٌل المسارح إقامتهم ذلك ومن االجتماعً

 ذاته الوقت وفً.  كومٌك واألوبرا والكومٌدٌة التراجٌدٌة

 ومتنزه األزبكٌة مٌدان واتخذوا , الكبٌر تٌفولً مسرح أنشأوا

 فً إقامتها على حرصوا التً لحفالتهم مكانا التٌفولً

 المصرٌون كان ما أخطر أن على المختلفة المناسبات

 الخالعة أنواع من ٌظهرونه كانوا بما أنهم علٌهم ٌأخذونه

 أفسدوا – مراقصهم وفً أعٌادهم مهرجانات فً والمجون

 اخذ وقد , االبتذال على وشجعوهم الشبان من البعض أخالق

 الشوارع كنس على األهالً ٌرغمون كذلك الفرنسٌون

 , بالقنادٌل وإضاءتها بالماء ورشها والدروب والحارات

 ذلك فً المقصرٌن على صارمة عقوبات ٌوقعون وكانوا

 . العامة الصحة على المحافظة هدفهم أن معلنٌن

 المتوسط البحر ربط فكرة تحقٌق كذلك بونابرت قرر لقد

 منذ األوربٌة المحافل فً ظهرت قد كانت التً األحمر بالبحر

(  لٌبٌر)  المسٌو إلى ذلك بتنفٌذ وعهد , عشر السابع القرن



 هذا فقضى , الغزو فترة فً والجسور الطرق مهندسً رئٌس

 الحملة مهندسً من عدد ذلك فً ٌساعده دراساته فً سنتٌن

 ان وهو هندسٌا خطأ   تضمن بونابرت إلى تقرٌرا ورفع

 اثنٌن عن ٌقل ال بما ارتفاعا أكثر االحمر البحر مستوى

 لذلك , المتوسط البحر مستوى من إنجات وستة قدما وثالثٌن

 , الدلتا منطقة على البحر مٌاه طغٌان إلى ٌؤدي القناة فتح فإن

 فٌما علٌه واطلع مصر وصف كتاب فً المشروع نشر وقد

 به وأعجب لٌسبس فردٌنانددي الفرنسً األعمال رجل بعد

 تربط السوٌس برزخ فً قناة بشق وذلك تحقٌقه على وصمم

 وفنٌة دولٌة ظروف وسط.  له ذلك تم وقد البحرٌن بٌن

 سنة العالمٌة المالحة أمام السوٌس قناة وفتحت صعبة

1167. 


