
 

  

  :متهيد إشكايل

 .ن هذه احملاولة باءت بالفشلأم حاول حممد علي إقامة دولة مستقلة وحديثة، غري 19يف النصف األول من القرن 

 ما هي ظروف تويل حممد علي احلكم يف مصر؟ف 

 ما هي جهود حممد علي  إلقامة دولة مستقلة وحديثة مبصر؟و 

 ما هي عوامل فشل هذه اجلهود؟و 

I  - ظروف تويل حممد علي احلكم يف مصر: 

 :م1801 -  1798 ما بني فترةالتعرضت مصر للحملة الفرنسية يف  -  1

 :تلخصت أسباب احلملة الفرنسية على مصر يف النقط اآلتية

 .جل السيطرة على التجارة يف شرق البحر املتوسطأالتنافس االستعماري الفرنسي االجنليزي من  �

 .املشرق العريب وضمنه مصر ىضعف اإلمرباطورية العثمانية اليت كانت هلا وصاية عل �

 .رغبة فرنسا يف القضاء على دولة املماليك مبصر اليت كانت متحالفة مع اجنلترا �

نابليون بونابرت محلة عسكرية على مصر فدخل اجليش الفرنسي العاصمة القاهرة وقضى على دولة املماليك، م قاد 1798يف سنة 

ورفض الشعب وتدخل اجليش العثماين رغم ضعفه،  ،ألسطول الفرنسي يف معركة أيب قريلكنه تعرض حلصار من طرف اجنلترا اليت دمرت ا

  .م1801تهت احلملة الفرنسية على مصر سنة يف ظل هذه املعطيات انو ،املصري الغزو الفرنسي

 :مكنت الصراعات السياسية حممد علي من الوصول إىل احلكم -  2

تدخل الشعب املصري مث  ،بعد انسحاب اجليش الفرنسي قام الصراع على احلكم يف مصر بني كل من االجنليز والعثمانيني واملمالك  

  .م1805واليا على البالد سنة  كطرف رابع حيث بايع شيوخ جامع األزهر حممد علي

II - إصالحات حممد علي وعوامل فشلها:  

 :وضع حممد علي إصالحات استهدفت إقامة دولة مستقلة وحديثة) م1848 -1805(يف الفترة  -  1

وإرسال بعثات  ،واستقدام أوربيني لتدريب اجليش املصري ،ومتثلت يف تأسيس مدارس عسكرية حديثة: إصالحات عسكرية �

 .واالهتمام باألسطول احلريب وبصناعة السفن ،وإنشاء مصانع األسلحة ،عسكرية مصرية إىل أوربا

والسيطرة على  ،مت إقرار نظام االحتكار الذي قام على امتالك الدولة ألغلب األراضي الزراعية واملصانع: إصالحات اقتصادية �

ومل تسمح  ،)الضرائب(مداخلها اجلبائية  ورفعت ،ولة شبكة املواصالتيف نفس الوقت شيدت الد ،املبادالت التجارية

 .اخلارجي االقتراضباالستثمارات األجنبية يف مصر، ومل تلجأ إىل 

 ،وأرسلت بعثات طالبية إىل أوربا ،اهتمت دولة حممد علي بقطاع التعليم حيث أنشأت عدة مدارس: إصالحات اجتماعية �

يف املقابل فرضت الدولة نظام السخرة وأثقلت  ،ا ساهم  يف اليقظة الفكرية مبصرمم إىل اللغة العربية ؤلفات الغربيةوشجعت ترمجة امل

 .كاهل السكان بالضرائب

  :اتبع  حممد علي سياسة خارجية توسعية -  2

 .نظم حممد علي عدة محالت عسكرية فتمكن من االستيالء على السودان ومنطقة احلجاز وبالد الشام �

 إ������ و��ا�� و��	�� ������ دو�� ���� ا���
	� ا����و��

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



كما  ،السلطان العثماين قاد حممد علي محلة عسكرية يف اجتاه اليونان، لكن هذه احلملة باءت بالفشل بفعل التدخل األوريببأمر من  �

 .تصدى األوربيون حملاوالت حممد علي التوغل يف األناضول

  :أجهضت الضغوط األوربية إصالحات حممد علي – 3

 :                  م اليت نصت على1840سنة على قبول شروط معاهدة لندن  هأعلنت الدول األوربية احلرب على مصر إلرغام

 .ختلي مصر عن نفوذها يف كل من احلجاز والشام والسودان �

 .إعالن التبعية للسلطان العثماين �

 .ختفيض حجم اجليش املصري �

  .إلغاء نظام االحتكار �

 : خامتة

جمهوداته يف ميدان التعليم كانت أساس للنهضة الفكرية اليت شهدا إذا كانت جل إصالحات حممد علي قد انتهت بالفشل، فإن 

  .م19مصر وباقي املشرق العريب يف ق 

 

 :شرح املصطلحات

 .أسرة حكمت مصر إىل حدود احلملة الفرنسية، وكانت تدين بالوالء للسلطان العثماين: املماليك �

، قضى على مكتسبات الثورة الفرنسية واتبع سياسة خارجية م19ومطلع ق  م18إمرباطور فرنسا يف اية ق : نابليون بونابرت �

 .توسعية

وإىل غاية  م1805واليا للبالد منذ  وأصبح ،ولد مبقدونيا، قاد اجليش العثماين ملواجهة احلملة الفرنسية على مصر: حممد علي �

 .م1848


