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شكر وتقدير 
.. الحمد هلل الذي ىدانا ليذا وما كنا لنيتدي لوال أن ىدانا اهلل 

والحمد هلل عمى توفيقو ومّنو، إْذ حبانا بنعم العقل والتفكير والعمم من قبل ومن بعد، ىو نعم 
. المولى ونعم النصير

ونتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير ألستاذنا المشرف  

" * الدكتور مبارك جعفري*"
. الذي لم يدخر جيدا من أجل إخراج ىذا العمل المتواضع في أبيى حمة وأحسن صورة،

.  جامعة أدرار–ومن بعده كل أساتذتنا في قسم التاريخ 
وال يفوتنا من ىذا المنبر أن  نشكر من قدم لنا يد العون في سبيل إنجاح ىذا البحث 

 "الدكتور محمد كنتاوي"



 

 

 
 

 اإلىداء

. الحمد هلل عمى فضمو ونعمتو أن وفقنا النجاز ىذا العمل راجين منو ان يوفقنا لما ىو أحسن

اىدي ىذا الجيد الى روح قدوتي أبي الغالي راجيا من اهلل ان يتغمده بواسع رحمتو ويسكنو فسيح جناتو 

إلى والدتي الكريمة حفظيا اهلل ورعاىا ورزقني رضاىا 

إلى زوجتي الغالية و أبنائي إلى إخوتي و أخواتي إلى روح الغالية أختي رحميا اهلل وتغمدىا بواسع 

رحمتو إلى أبناءىا حفظيم اهلل 

الي كل شيوخي و أساتذتي 

 إلى كل إفراد عائمتي و أصدقائي وزمالئي وكل من ساىم في انجاز ىذا العمل من قريب او بعيد الى كل 

. من وسعو قمبي ولم تسعو مذكرتي
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 جزءان مف التنافس االستعمارم ـ1798  تعتبر الحممة الفرنسية عمى مصر كالشاـ سنة   
 كقد بدأ ىذا التنافس في القرف السابع عشر كاستمر ،بيف انجمترا كفرنسا عمى المستعمرات 

 . ثـ اتخذ بعدان جديدان بعد قياـ الثكرة في فرنسا،طكؿ القرف الثامف عشر 
كاف البحث عف المستعمرات خارج أكركبا إحدل الخصكصيات العصر الحديث في تاريخ    

أكركبا بعد انتياء اإلقطاع ككجكد الرأسمالية التجارية كخاصة بعد اتساع سكؽ التجارة ك 
،  (األمريكتيف  )اتساع نطاؽ االستغبلؿ لمصادر المكاد الخاـ في الشرؽ كالعالـ الجديد 

كبعد قياـ الثكرة الصناعية أصبحت الحاجة إلى األسكاؽ كالمستعمرات أمرا أكثر أىمية لمدكؿ 
 . الرأسمالية األكركبية في فرض النفكذ كالسيادة عمى مناطؽ مختمفة في العالـ الجديد كالشرؽ

الفرنسي إلى مصر فيك أمر ال ينفصؿ عف تطكر - أما تحكيؿ مجاؿ التنافس اإلنجميزم 
 ك إعبلف ، ك إعداـ الممؾ لكيس السادس عشر ،الحكادث في فرنسا بعد قياـ الثكرة 

، فحينذاؾ أدرؾ ممكؾ أكركبا خطر الثكرة الفرنسية ، أك منع تسرب  ( 1793 )الجميكرية 
 ، مبادئيا خارج حدكد فرنسا عمى األقؿ

كانت انجمترا عنصران ميما في تمؾ التحالفات التي شنت أكثر مف حرب ضد فرنسا ، غير 
 ( 1797 - 1795خبلؿ الفترة مف  )أف قكات الثكرة بقيادة بكنابرت أحرزت انتصارات كثيرة 

عمى القكات المعادية ك انتيت بتكسيع حدكد فرنسا حتى بمجيكا كنير الرايف كربكع ايطاليا 
حتى البحر األدرياتىكي كالجزر الغربية مف مجمكعة جزر أيكنيا ، كأصبحت لفرنسا مكانة 

 . عالية في أكركبا
كمع كؿ انتصارات الثكرة الفرنسية عمى أعدائيا إال أف انجمترا ظمت بمأمف مف ضربات 

 فقد تعذر عمى األسطكؿ ،بكنابرت بحكـ مكقعيا الجغرافي المنعزؿ عمى القارة األكركبية 
الفرنسي نقؿ الجيش عبر المانش أك بحر الشماؿ إلى انجمترا نظران لتفكؽ األسطكؿ اإلنجميزم 

عمى أف فكرة احتبلؿ ،  ، كمف ىنا بدأ التفكير في ميداف آخر لضرب انجمترا فكانت مصر
فرنسا لمصر في العصر الحديث كبعد انتياء الحركب الصميبية فى العصكر الكسطى ترجع 

، ككاف الغرض ( 1714 - 1672 )إلى القرف السابع عشر أياـ حاكـ لكيس الرابع عشر 
ضرب التجارة اليكلندية في اليند التي تمر عف طريؽ لمصر ، كتجددت الفكرة مرة أخرل 
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كلكف ليس عف طريؽ إرساؿ  ( 1769 )أياـ لكيس الخامس عشر في القرف الثامف عشر 
حممة عسكرية ك إنما كاف ممؾ فرنسا يطمع في أف تتنازؿ الدكلة العثمانية لفرنسا عف مصر 
، كتكررت الفكرة مرة ثالثة أياـ لكيس السادس عشر لتسييؿ اتصاؿ تجارة فرنسا في شرؽ 

 . آسيا عف طريؽ مصر بدالن مف الدكراف حكؿ أفريقيا
كفى األياـ األكلى لمثكرة تجددت الفكرة مف خبلؿ تقارير القنصؿ الفرنسي في مصر حيث 
كاف يحدث حككمة الثكرة عمى إرساؿ حممة عسكرية إلنقاذ التجارة الفرنسية كتأميف تجار 

 . فرنسا في المنطقة مف خطر المماليؾ
ككانت حككمة اإلدارة نفسيا تفعؿ ضرب انجمترا في عقر دارىا بدالن مف ضرب مصالحيا في 

اليند عف طريؽ مصر ، إال أف نابميكف بكنابرت كاف يرل صعكبة الدخكؿ في المعركة 
بحرية مع انجمترا ، كمف ثـ انتصر مشركع غزك مصر بيدؼ تسييؿ مركر التجارة الفرنسية 

إلى الشرؽ بدالن  مف طريؽ رأس الرجاء الصالح الذم يسيطر عميو األسطكؿ اإلنجميزم 
قامة إمبراطكرية فرنسية ىنالؾ  كبيدؼ تقكيض اإلمبراطكرية البريطانية فى الشرؽ كا 

،  "الحممة الفرنسية عمى مصر وأثرىا: كقد اخترنا أف يككف مكضكع بحثنا مكسكما
إبراز جانب  أىمية بالغة في أكساط البحث منذ كقت متقدـ، تتمثؿ في كىك مكضكع اكتسب

مف  التنافس االستعمارم  األكربي  المدفكع بجممة مف المتغيرات  الجديدة عمى العالـ 
اإلسبلمي؛ ككذا تأثير الحممة الفرنسية عمى مصر كالتغييرات التي مست مختمؼ المجاالت، 

 .إضافة إلى إبراز الجكانب االيجابية كالسمبية لمحممة عمى مصر 
لتعرؼ عمى شخصية نابميكف بكنابرت كالتعرؼ عمى كاقع اكمف أىداؼ ىذه الدراسة 

مصر قبؿ كأثناء الحممة ككذا التعرؼ عمى أىمية مصر االستراتيجية كالحضارية، فضبل 
عمى التعرؼ عمى الحممة في مختمؼ جكانبيا كتأثيرىا عمى كاقع مصر كالكقكؼ عمى جكانب 

مف العبلقات الداخمية لمعالـ اإلسبلمي مف المكاقؼ مف الحممة عمى مصر ككيؼ تعاممت 
. معيا دكؿ العالـ اإلسبلمي 

كمما دفعنا إلى اختيار ىذا المكضكع كشجعنا عمى الخكض فيو تمؾ الرغبة الممحة 
في االطبلع عمى التنافس االستعمارم كالتكالب األكربي عمى العالـ اإلسبلمي، كالحاجة إلى 
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إثراء البحث األكاديمي بدراسة تتناكؿ تاريخ العبلقات بيف الشرؽ اإلسبلمي كالغرب 
: كقبؿ ذلؾ البد أف نشير إلى اإلشكاؿ التالي . المسيحي

  التي خمفتيا؟اآلثارماىي حقيقة حممة الفرنسية عمى مصر ؟كما ىي  -
 :تتفرع منيا التساؤالت التالية

 ما ىك المسار الذم عرفتو حياة نابميكف بالمكازاة مع الظركؼ التي أكصمتو لمحكـ؟ -
 ما ىي أكضاع مصر قبؿ الحممة الفرنسية ؟ -
 كيؼ انتيت الحممة الفرنسية عمى مصر ؟ -
 ما ىي ايجابيات كسمبيات الحممة الفرنسية عمى مصر؟ -
 

أما المنيج المناسب الذم اعتمدناه لئلجابة عمى اإلشكاؿ المطركح كالكصكؿ إلى 
المنيج : مجمكعة مف المعطيات التاريخية حكؿ مكضكع الحممة الفرنسية عمى مصر ىك

 ككنو يتناسب مع كصؼ حياة نابميكف ك أحداث الحممة كترتيبيا ترتيبا  الكصفيالتاريخي
. زمنيا

كقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى خطة قكاميا مقدمة كأربعة فصكؿ كخاتمة  

فالمقدمة جاءت في شكؿ تكطئة لممكضكع كطرح لئلشكاؿ كاىـ المصادر المعتمد 
. عمييا في البحث

كالفصؿ التمييدم تناكلنا فيو حياة نابميكف كمساره السياسي كالعسكرم مف مكلده  
كنشأتو ثـ تعميمو ثـ مساره السياسي في عد القنصمية كمساره العسكرم في عيد اإلمبراطكرية 

. كصكال إلى منفاه ككفاتو
أما الفصؿ األكؿ فتناكلنا فيو المكقع الجغرافي لمصر كأىميتيا االستراتيجية ك 

الخصائص الطبيعية لمصر ك أكضاعيا قبؿ الحممة الفرنسية في مختمؼ المجاالت كصكال 
. إلى أسباب الحممة ك أىدافيا 
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كفي الفصؿ الثاني تناكلنا حيثيات الحممة مف تجييزىا ك إعدادىا كالمسار الذم تتبعتو 
في طريقيا لمصر ككيؼ تـ مكاجيتيا مف طرؼ المصرييف ثـ كقكع مصر في نابميكف كاىـ 

ما صاحبو مف أحداث إلى غاية عكدتو الى فرنسا ثـ مرحمة كميبر ك اخيرا مرحمة مينك 
. كصكال الى اتفاقية الجبلء كنياية الحممة 

كفي الفصؿ الثالث تناكلنا بعض المكاقؼ مف الحممة مف خبلؿ مكقؼ الدكلة 
العثمانية كالدكؿ العربية كمكقؼ بريطانيا المنافسة الكبيرة لفرنسا كالمستيدفة مف الحممة في 

أبعادىا االستراتيجية ثـ تناكلنا نتائج الحممة في مختمؼ المجاالت العسكرية كاإلدارية 
. كاالقتصادية كاالجتماعية كالعممية

كفي األخير خاتمة المكضكع في شكؿ مجمكعة مف االستنتاجات عف دراسة مكضكع 
. الحممة  

كتاب الجبرتي  المعنكف بعجائب : كقد اعتمدنا عمى مجمكعة مف المصادر كالمراجع أىميا
اآلثار في التراجـ كاألخبار لعبد الرحماف الجبرتي ككذلؾ كتابو مظاىر التقديس بذىاب دكلة 

الفرنسيس باعتباره مصرم عايش الحممة كاىـ المراجع التي اعتمدنا عمييا ىي كتاب أبك 
الركس أيمف  المعنكف بنابميكف بكنابرت ككتاب يحي جبلؿ بعنكاف مصر الحديثة ككتاب 

. محمد رفعت بعنكاف تاريخ مصر السياسي في األزمنة الحديثة
أما أىـ الصعكبات التي كاجيتنا في أعداد ىذا البحث فيي شح المادة العممية التي 

. تتناكؿ كاقع مصر قبؿ الحممة
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 الفصل التمييدي
نبذة عن حياة نابميون ومساره السياسي 

والعسكري 
  حياة نابميون بونابرت وتعميمو : المبحث األول

 (1799/1804) في عيد القنصمية  السياسيمساره:المبحث الثاني 

  (1804/1814)مساره العسكري في عيد اإلمبراطورية: المبحث الثالث: 

 الحروب النابميونية -

مصير نابميون ووفاتو
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مف إسقاط حصف الباستيؿ معمنة بذلؾ  1789 جكيمية 14     تمكنت الثكرة الفرنسية في 
 أكربا كخارجيا كقد مرت ىذه الثكرة داخؿبداية عيد جديد في فرنسا ستككف لو تأثيرات كبيرة  

 بتجارب مختمفة ميزىا التنكع في أشكاؿ السمطة التنفيذية كالتشريعية في نفس الكقت كاف
اإلمبراطكرية االنجميزية ذات األطماع االستعمارية المتزايدة في الشرؽ لقد  الصراع قائما مع

 كاف ك استعمارية تنافس االنجميز إمبراطكرية في فرنسا ضركرة إقامة اإلدارة حككمة رأت
الشخص المناسب لمقياـ بياتو الميمة في ىذه المرحمة كمف  (1الممحؽ رقـ )نابميكف بكنابرت 

 كحضارية إستراتجية أىمية مف األخيرةثـ جاء قرار الحممة الفرنسية عمى مصر لما ليذه 
كقبؿ الغكص في تفاصيؿ الحممة الفرنسية عمى مصر نتناكؿ جكانب ميمة مف حياة نابميكف 

 .كمساره السياسي كالعسكرم 
المولد والنشأة   :أوال

 الكاقعة  1كم في بمدة اجاكس1769 أكت 15 في (1الممحؽ رقـ)      كلد نابميكف بكنابرت
 كالده ىك شارؿ بكنابرت ايطالي األصؿ كقد شغؿ منصبا ميما في إدارة 2بجزيرة ككرسيكا

 كالدتو فيي مارم ليتيشا أماالتجارة كأنشطة مختمفة  المحاماة كمجمس الجزيرة  كما مارس 
رامكلينك ككانت صارمة حادة الطباع شديدة الثقة بنفسيا كصاحبة عقؿ سديد ك قكة في 

 الكنسية لحضكر احتفاؿ العيد المقدس إلى يـك كالدتيا لنابميكف ذىبت أفالجسـ كيذكر 
فجاءىا المخاض في الطريؽ فاضطرت الف تمده في بيت غير بيتيا بعد أف اشتد عمييا 

. 3المخاض
جكزيؼ كنابميكف ك لكسيف :  ذككر ىـ 5 تتككف مف كينتمي نابميكف ألسرة      

، قضى طفكلتو في جزيرة 4ليزا ك باكلينا ك كاركلينا :  اناث ىف 3كلكيس ك جيرـك ك
                                                           

دكف إمضاء ،ككرسيكا جزيرة نابميكف : جزيرة في البحر المتكسط جنكب فرنسا ينظر : اجاكسيك-  1
.   14 ،ص2014جكاف 1االحد/9576العدد/37الساحرة، في السياحة جريدة العرب ،سنة 

تسمى جزيرة الجماؿ تتميز بجماؿ شكاطئيا كخضرة أشجارىا  تقع في القسـ الغربي مف : ككرسيكا -  2
 .14دكف إمضاء المرجع السابؽ ص: البحر المتكسط كما تتميز بجباليا المرتفعة ، ينظر 

  7 - 6ص2013، القاىرة 1ايمف ابكالركس ،نابميكف بكنابرت مكتبة بف سينا لمنشر كالتكزيع ،ط-  3
  471،ص1985 بيركت لبناف ، 2يكحنا افندم ابكاريكس ، قطؼ الزىكر في تاريخ الدىكر ، ط-  4



 :الفصل التمهيدي والعسكري السياسي ومساره نابميون حياة عن نبذة

 

8 

 

 في سف مبكرة كىك لـ يتجاكز رأسو النببلء ك قد غادر بيئتو كمسقط أبناءككرسيكا بيف 
.  نحك فرنسا لمدراسةالعاشرة مف عمره

 أرممة ك ىي 1 مف جكزفيف دم بكىارنيو1796 مارس 09تزكج نابميكف بكنابرت في 
 التي عرفتيا الثكرة كقد ساعدتو عمى نيؿ ثقة حككمة اإلرىاب أحداث في ا مصرعوتنبيؿ لقي
 التي عينتو قائدا لمحممة الفرنسية عمى ايطاليا كالتي استطاع اف يبرز مف خبلليا اإلدارة

، كلـ تنجب لو أبناء فقرر الطبلؽ كفاءتو الكبيرة في الحركب رغـ الصعكبات التي كاجيتو
مارم "  بأرشيدكقة النمسا كقريبة الممكة السابقة 1810مارس مف سنةبالتراضي ليتزكج في 

استمر زكاج مارم لكيز . ، كبيذا كاف قد صاىر األسرة الممكية"مارم لكيز"  المدعكةانطكانيت
نابميكف "كنابميكف حتى كفاة األخير، كلدت مارم لكيز طفبلن كحيدان لنابميكف عيرؼ باسـ 

 .كما عرؼ عف نابميكف عبلقاتو العديدة مع النساء،2  "فرنسيس جكزيؼ شارلز
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  16ايمف ابك الركس المرجع السابؽ ، ص- 1
 37 ،36،ص1924،مطبعة اليبلؿ ،مصر 2يكسؼ البستاني ،نابميكف االكؿ اك النسر االعظـ ،ط-  2
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تعميمو وتكوينو  : ثانياًا 
 ثـ التحؽ بمدرسة اتكف  كبيا تعمـ 1تعمـ نابميكف االيطالية أياـ صباه في اجاكسيك

 . يجيد القراءة كالكتابة بيا في فترة كجيزة مما ابير مدرسيو أفالمغة الفرنسية كاستطاع 
كاتصؼ بالعبقرية كالذكاء ثـ التحؽ بمدرسة برياف العسكرية بمدينة برييف كىك في 

 سنكات كبرع في العمـك الرياضية بشكؿ خاص أربعسف العاشرة مف عمره ك أمضى بيا 
 كما كاف شغكفا بدراسة التاريخ كالجغرافيا مياال لمعرفو سير القادة ،فأشاد بو مدرسكه

كالعظماء فتمنى أف يككف احد أكلئؾ القادة الكبار ك تنامي لديو ذلؾ الطمكح ك أصبح يبحث 
 .  2عف سبؿ تحقيقو مستقببل
ظير تفكقا كبيرا ا مدرسة ساف سير العسكرية كفييا إلى دخؿ 14   كعند بمكغو سف 

 جانب تفكقو إلى ا كالتاريخ كالجغرافياألدبنو في مختمؼ مجاالت العمـك خاصة اعمى اقر
 برتبة مبلـز 1785 يتخرج مف مدرسة ساف سير العسكرية في سبتمبرأفالعسكرم كاستطاع 

 سنة كعمؿ بعد تخرجو كمبلـز ثاف في 16ثاف في سبلح المدفعية كعمره لـ يتجاكز حينيا 
 .3سبلح المدفعية الممكي

   عايش نابميكف في ىذه المرحمة بركز مجمكعة مف الفبلسفة كالمفكريف الذيف ىاجمكا 
 في مقدمتيـ إلى حياة تسكدىا الحرية ك العدالة كالكرامة ككاف االنظاـ الممكي المستبد كدعك

                                                           

،دار النيضة 1848-1453عبد المجيد النعنعي اكربا في بعض االزمنة الحديثة كالمعاصرة ، -  1
 281،ص1983العربية ،بيركت ،لبناف،

 ،المطبعة األىمية ، 1عمي المرزكقي ، ط:جفرم براكف ، تاريخ اكربا الحديث ،تر-  2
 391،ص2006عماف،

 9ايمف ابك الركس ، المرجع السابؽ ،ص-  3
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بحياة إنسانية يحكميا العقؿ كالمنطؽ بعيدا عف نظـ االستعباد كالعبكدية الذيف  نادكا  ك1ركسك
. 2لقد كانت كتاباتيـ بمثابة كقكد لمثكرة الفرنسية ضد النظاـ الممكي

  ككرسيكا كحمؿ إلىحاكؿ نابميكف عند اندالع الثكرة ضد الممكية استغبلؿ الكضع فعاد     
لكاء مناىضة األشراؼ كالنببلء كرجاؿ الديف ، لكف الثكرة ما لبثت ك ألغت نظاـ الحكـ القديـ 

عبلف تبعيتيا لمحكـ الديمقراطي في فرنسا ليعكد نابميكف إلى باريس   .3في ككرسيكا كا 
( 1799/1804)مساره السياسي في عيد القنصمية :المبحث الثاني 

سياسة نابميون الداخمية  : اوالًا 
   بعد عيد اإلرىاب في الثكرة الفرنسية جاءت حككمة اإلدارة لتنيي سطكة اليعاقبة كبطشيـ 

لكنيا لـ تكف ىي أيضا في منأل عف الديكتاتكرية كالفساد المالي كاإلدارم كلقد تككنت 
 حكمكا الببلد في الفترة مف ،حككمة اإلدارة مف خمسة مدراء كاف نابميكف بكنابرت احدىـ

 .4 1804  إلى1799 ثـ تمتيا حككمة القنصمية  في الفترة الممتدة 1799 إلى 1795
 كاف متخكفا مف األخير ىذا 5   كقد عمؿ نابميكف بكنابرت عمى التقرب مف جماعة سييس

نكا بعد عكدة نابميكف مف مصر  السمطة كتمؾإلىطمكحات نابميكف كتطمعاتو الكبيرة لمكصكؿ 
يبدأ  كالذم عرؼ بانقبلب بركمير ؿ1799 نكفمبر9 في اإلدارةتدبير االنقبلب عمى حككمة 

 كما كاف متفؽ عميو بيف  ثبلثة قناصؿإلىعيد حككمة القنصمية في الببلد كسممت السمطة 

                                                           

كلد في جنيؼ صاحب كتاب العقد االجتماعي  لعبت كتاباتو  (1712/1778):جاف جاؾ ركسك  -  1
شكقي الجمؿ ،عبد اهلل عبد الرزاؽ ، تاريخ اكربا مف النيضة :، ينظر 1789دكرا كبيرا في الثكرة الفرنسية 

 84، ص2000الى الحرب الباردة ، المكتب المصرم ، القاىرة ، 
 104،ص2002 ،دار الكفاء ، االسكندرية ،1فرغمي عمي تسف ، تاريخ أكربا الحديث كالمعاصر ، ط-  2

 14أيمف أبك الركس ، المرجع السابؽ ، ص -   3
 406، ص2000سامي خشية ، عالـ المعرفة ، ، الككيت ، :فيميب تايبمكر ، قصؼ العقكؿ ، تر-  4
سياسي كمفكر فرنسي كرجؿ ديف لعب دكر بارز في  (1748/1836)ايمانكيؿ جكزيؼ سييس -  5 

 406، ينظر فميب تايمك المرجع السابؽ ، ص″ ما ىي الدكلة  القائمة″الثكرة الفرنسية مف خبلؿ كتابو 
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نابميكف بكنابرت – ركجيو ديكك – امانكيؿ جكزيؼ سييس :  كىـ نابميكف كجماعة ييس
 .1األكؿينتخبيـ مجمس الشيكخ لمدة عشر سنكات مع اعتبار نابميكف القنصؿ 

كبديؿ 2 تسمـ نابميكف السمطة بادر بمشركعو اإلصبلحي فشكؿ مجمس الخمسمائة أف بعد         
 جديد ك الذم منحو صبلحيات كاسعة  لتنظيـ الكضع في  دستكرإصدارلمجمس النكاب كتـ 

الببلد كىك ما جعمو يشعر بارتياح كبير في عممو كشجعو عمى المضي في إصبلحات شاممة 
حيث أصبح الطريؽ مفتكحا أمامو لتحقيؽ طمكحاتو كتجسيد أفكاره كمشاريعو ك ذلؾ بالرغـ 
مف كجكد قنصميف آخريف معو إال انو كاف يتحكـ في زماـ األمكر كيبسط يده عمى كؿ شيء 
فكاف ىك المخكؿ بإعبلف السمـ كالحرب  كعقد المعاىدات كتشريع القكانيف التي يراىا مناسبة 

 .لتسيير الببلد في ىذه المرحمة الصعبة كالحساسة 
 

   كما كانت لنابميكف بكنابرت صبلحيات تعييف كعزؿ كبار المكظفيف في الدكلة ك قادة 
 :، أما الييئة التشريعية فقد حددىا الدستكر الجديد في أربعة مجالس كىي 3الجيش 

 عضك كتتمثؿ ميامو 25يعيف أعضاؤه مف طرؼ القنصؿ األكؿ كعددىـ : مجمس الدولة 
في اقتراح القكانيف كصياغتيا قبؿ عرضيا عمى مجمس آخر لقبكليا أك رفضيا كىك مجمس 

 .4التريبكف

                                                           

،، 1991، دار الكتاب الكطنية ف بنغازم ، 1848- 1453ميبلد المقرحي ، تاريخ أكربا الحديث ،-  1
 323ص

سنة يسقط ثمث العدد عؿ سنة 29عضك تزيد سف العضكية عف 560يتككف مف : مجمس الخمسمائة -  2
فرغمي عمي تسف ، : يتكلى كضع مشركعات القكانيف كتبني القرارات التي يصدرىا مجمس الشيكخ ، ينظر 

 114المرجع السابؽ ، ص
عادؿ زعيتر ، مؤسسة ىنداكم ، مصر : غكستاؼ لكبكف ، ركح الثكرات كالثكرة الفرنسية ، تر-  3
 166،ص2012ف
 المكتب الجامعي 2جبلؿ يحي ،التاريخ االكربي الحديث كالمعاصر بسيطرة أكربا عمى العالـ ،ج -  4 

 329الحديث، اإلسكندرية ،مصر، د س ف، ص
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 عضك كيشترط 100يتشكؿ مف  أك مجمس المدافعيف عف حقكؽ الشعب:مجمس التريبون 
 سنة يتكلى ىذا المجمس ميمة دراسة القكانيف 29في العضك أف ال يقؿ عمره عف 

كالتشريعات التي يقترحيا عميو مجمس الدكلة حيث يبدم مكافقتو أك رفضيا ليا ك بعدىا يتـ 
عرضيا عمى المجمس التشريعي كما لو الحؽ في رفع تكصيات  لممجمس أك الييئة 

  .1التشريعية
أك المجمس التشريعي يتككف مف ثبلثمائة عضك يتكلى ميمة التصكيت : الييئة التشريعية 

عمى القكانيف كالتشريعات دكف مناقشتيا كيبدم قبكلو ليا أك معارضتيا كما يمكنو تكييؼ 
  .2اإلجراءات كالمقترحات التي ترفع إليو مع القانكف كمف ثـ تطبيقيا مف عدمو

أك مجمس الشيكخ كعادة ما يضـ ثمانيف عضكان مف ذكم العقكؿ : مجلس السناتو
ليف بإلغاء القكانيف التي  سنة  كىـ 40 الذيف ال تقؿ أعمارىـ عف الناضجة  مخكَّ

يحكمكف بأنيا غير دستكرية، كىـ مخّكلكف أيضان بتعييف أعضاء مجمس التريبيكف 
كأعضاء الييئة التشريعية، كما أنيـ مخّكلكف  (مجمس المدافعيف عف حقكؽ الشعب)

 مف بيف كجياء األمة (مجمس الشيكخ أك السينات)بإضافة أعضاء جدد إلى مجمسيـ 
 .3،كما يتكلى تعييف القناصؿ كؿ عشر سنكات

زاد فيو مف صبلحيتو 1800 فيفرم 17قاـ نابميكف بإصدار قانكف جديد لتنظيـ الببلد  في 
حيث أصبح بمكجب ىذا القانكف ىك المخكؿ بتعييف المكظفيف اإلدارييف في المقاطعات  

ليصبح نظاـ الحكـ مركزيا  أما في الجانب الديني فشجع التسامح الديني كحرية المعتقد ككقع 
كقد رّسخ االتفاؽ كضع  1801 جكيمية 15 معاىدة ككنككردات في بيكس السابعمع البابا 

 ليا معظـ كضعيا  أعادتالكنيسة الكاثكليكية الركمانية ككنيسة األغمبية في فرنسا ك
 1804 مارس 21،كما اصدر نابميكف قانكنا مدنيا لمتنظيـ الكضع االجتماعي في المدني

                                                           

 142شكقي الجمؿ ، عبد اهلل عبد الرزاؽ ، المرجع السابؽ ، ص  -  1
 331جبلؿ يحي ، المرجع نفسو ، ص-  2
 142شكقي الجمؿ ، عبد اهلل عبد الرزاؽ ، المرجع نفسو ، ص-  3
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، كقد 1عرؼ بقانكف نابميكف المدني حيث اشرؼ عمى إعداده أربع قضاة عينيـ نابميكف 
إذ  الثكرة الفرنسية الركمانية ك أفكار مزيجا بيف القكانيف المعركفة آنذاؾ في فرنساكانت مكاده 

، ك منحت لمشعب حريات جديدة لكنيا أبقت عمى بعض األفكار التقميدية مثؿ نظاـ اإلرث
 ، كذلؾ حرص عمى 2اقر ىذا القانكف حؽ المساكاة بيف الناس كالعدالة في تطبيؽ القانكف

، أما الجانب التعميمي فقد كاف لو 3تمتيف الركابط األسرية كتحديد المسؤكليات االجتماعية 
اىتماـ كبير بو حيث كاف يعتبر أف التعميـ إحدل أىـ المحاكر التي يرتكز عمييا إصبلح 

 تشريع خاص بالتعميـ كاىـ ما كرد إصدار عمؿ نابميكف عمى فقدالببلد كتحسيف أكضاعيا 
 الشعب الفرنسي أبناء التعميـ االبتدائي لمفقراء مما يتيح فرصة لتعميـ جميع مجانيةفيو تأكيده 

 الدكلة إلشراؼ جامعة تخضع 1808كعمـ سياستو عمى جميع مراحؿ التعميـ كانشأ عاـ 
 الفرنسيةلتككيف أيطر تدريسية لممدارس  (دار المعمميف) لؤلساتذة المدرسة العميا كأسس

.  4 الفرنسيةكتشجع تدريس المغة 
 جديدا لمببلد اعتمد إداريااصدر نابميكف تنظيما ؼ   أما في الجانب االقتصادم ك اإلدارم

ف حقكؽ م لتأـاألقاليـ كالمقاطعات في إدارية محاكـ أقاـ القديـ كاإلدارمعمى التقسيـ 
 إلى ة شّكؿ مجمسا استشارياى لييتـ بالشؤكف المالياالقتصادم كالماليمجاؿ اؿكفي ،المكاطنيف 

 كيرجع لو الفضؿ في تأسيس الدكلة كنظمت الضرائب فزاد مف كاردات إقميـجانب كؿ حاكـ 
. 5 1800مصرؼ فرنسا عاـ 

 الجسكر بناء الزراعية كاألراضيقاـ نابميكف بفتح طرؽ المكاصبلت كاستصبلح    كذلؾ 
  . 6يعج بمظاىر الحياة األنيقةد القصكر فأصبحت باريس بؿ عمـك فرنسا كجيان جديدا مشيتك

                                                           

 331جبلؿ يحي،المرجع السابؽ ،ص-  1
احمد نجيب ىشاـ ، كديع : ،تعر(1950-1789)ىربرت فيشر ،تاريخ أكربا في العصر الحديث -  2

. 69،ص1958 ،دار المعارؼ ، مصر 6الضيع ، ط
 16،ص2014 ، مؤسسة ىنداكم ، مصر ، 1ابراىيـ رمزم ، كممات نابميكف ، ط-  3
 71ىربرت فيشر، المرجع السابؽ ، ص  -  4
 17ابراىيـ رمزم ، المرجع السابؽ ، ص-  5
 69، ص ىربرت فيشر، المرجع نفسو -  6
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بؿ كصمت لدرجة ال محدكدة بفضؿ لنابميكف  الكبيرة  الثقةالفرنسية األمةحت مفلقد     
سياستو الداخمية كقد كاف النتصاراتو العسكرية الفضؿ الكبير في المكانة التي أصبح يحظى 

 قنصؿ أكؿ لمدة عشر سنكات كبعد سنتيف مف الحكـ انتخب قنصبل 1800بيا فانتخب سنة 
 بعد 1804 مام 18 ثـ تقرر تسميتو إمبراطكرا عمى فرنسا في 1802مدل الحياة سنة 

استفتاء جماىيرم لصالحو ك بأغمبية مطمقة ك قد حضر مراسيـ  تتكيجو  في كنيسة نكترداـ 
 كاظير خبلؿ تمؾ المراسيـ إخضاع الكنسية 1804 ديسمبر2بباريس البابا بيكس السابع في 

 .1الكاثكليكية كالبابا بيكس السابع لسمطتو
  سياسة نابميون الخارجية  :ثانياًا 

  أثارت الثكرة الفرنسية مخاكؼ الدكؿ األكربية كبشكؿ خاص بريطانيا كالنمسا كالتي ناصبتيا 
العداء منذ بدايتيا كبذلت كؿ ما في كسعيا لمحاصرتيا ك إخمادىا في ميدىا كذلؾ لعدة 

 :اعتبارات أىميا 
الثكرة الفرنسية تخمصت مف النظاـ الممكي المستبد ك أقامت النظاـ الجميكرم  مما اثأر 

 .مخاكؼ األنظمة الممكية المستبدة مف انتقاؿ أفكار الثكرة الفرنسية لبمدانيـ
 كما أف الثكرة الفرنسية نادت بالحقكؽ القكمية لمشعكب  كىك ما ييدد مصالح الدكؿ التي 

 كما أف الثكرة الفرنسية لـ تسمـ مف 2تبسط نفكذىا عمى قكميات متعددة كالنمسا كبريطانيا
مقصمتيا األسرة الممكية فقد اعدـ الممؾ لكيس السادس عشر كالممكة مارم انطكانيت شقيقة 

إمبراطكر النمسا فاعتبرت النمسا ذلؾ بمثابة إعبلف حرب عمييا، كما كانت االنتصارات 
 .3الفرنسية في ايطاليا مساسا بمكاسب النمسا في منطقة تعتبرىا جد ىامة بالنسبة ليا

     أما بريطانيا فكانت تركز في عبلقتيا مع فرنسا عمى مصالحيا االستراتيجية،  كقاـ 
نابميكف كالذم يدرؾ جيدا ضعؼ القكة البحرية  الفرنسية أماـ البحرية االنجميزية بعقد حمؼ 

                                                           

 17ابراىيـ رمزم ، المرجع نفسو ، ص-  1
 116ىربرت فيشر ، المرجع السابؽ ، ص  -  2
 ، ط، القاىرة ، دت.، ب1تاريخ نابميكف األكؿ، منشكرات مكتبة اليبلؿ، جالياس  طنكس الحكيؾ ، -  3

 47ص
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بحرم ضـ كؿ  مف ركسيا كالسكيد  كبركسيا كالدانمرؾ ضد بريطانيا لكف ىذا التحالؼ 
سرعاف ما زاؿ بعد كفاة قيصر ركسيا كتحطـ األسطكؿ الدانماركي أماـ االنجميز، لكف بكادر 

 كالذم 1803 مارس 25التكافؽ بيف فرنسا كبريطانيا عادت مف خبلؿ عقد صمح امياف في  
اقر السبلـ مؤقتا بيف فرنسا كبريطانيا ك أقرت مف خبللو  بريطانيا بمكاسب الثكرة الفرنسية، 

 .  1لكف األمر لـ يستمر طكيبل
    لقد كرث نابميكف عف حككمة اإلدارة مشاكؿ خارجية عديدة أبرزىا تشكيؿ التحالؼ الثاني 

ضد فرنسا مف طرؼ بريطانيا، النمسا، الدكلة العثمانية، كركسيا، كلكنو تمكف مف فرض 
نفسو كقكة كبيرة في أكربا فكاجو جيكش النمسا في ايطاليا كاستطاع أف ييزميـ لمرتيف ليتـ 

 الذم اعترفت بمكجبو  النمسا بالجميكريات الجديدة 1801 فيفرم 9عقد صمح لكنفيؿ في 
 .2التابعة لنابميكف في ايطاليا كىكلندا كسكيسرا كما اعترفت النمسا بضـ بيدمكنت  إلى فرنسا 

قائمة عمى تقديـ نفسو في صكرة  الخارجية خاصة في أكربا لقد كانت سياسة نابميكف     
 الممكية االستبدادية التي بدكرىا استنزفت حكـ األنظمةحررىا مف ـعكب كشالمخمص لؿ

كما  ، الجبياتعمى كؿ  الرجؿ حارب الجميع كفتح الصراع أفنابميكف ككمفتو نيايتو ذلؾ 
انو في الحقيقة سياستو انحرفت عف مبادئ كركح الثكرة الفرنسية التي لطالما تغنى بيا كسمى 
نفسو ابف الثكرة لكنو أصبح أكثر استبداد كتمسكا بالسمطة التي أصبح مستعدا لمتضحية بكؿ 

 .شيء مف اجؿ البقاء فييا ضاربا تمؾ المبادئ عرض الحائط
 ( 1804/1818 )مساره العسكري في عيد اإلمبراطورية : المبحث الثالث 

 :الحروب النابميونية: أوالًا 
لقد كانت ىذه المرحمة تعج بالصراعات كالنزاعات بيف نابميكف كمختمؼ الدكؿ األكربية     

التي تحالفت ضده عدة مرات كيبدك انو كاف يؤمف بقدرتو عمى قير تمؾ الدكؿ ك إخضاعيا 
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، كسنكرد ىنا أىـ تمؾ الحركب التي خاضيا نابميكف في عيد 1لو كتكسيع إمبراطكريتو
 .اإلمبراطكرية

 :حرب االئتالف االثالث - ا 
  مف كانت قد تحالفت ضده مع كؿ1805في سنة  انجمترا لغزكيستعد نابميكف     قبؿ أف

، ككاف نابميكف ييدرؾ عجز البحرية الفرنسية عف الدخكؿ كجينا لكجو في معركة النمسا كركسيا
ك تشتيت تمركزىا في منطقة القناة ستدراج السفف البريطانية  فحاكؿ ا، بريطانيامع

 مع ضرب كتيديد المصالح ، حتى تتمكف السفف الفرنسية مف قتاليا بشكؿ أفضؿ2االنجميزية
فتضطر عندئذ البحرية الممكية أف تنسحب مف حدكد بريطانيا الغربية االنجميزية في الشرؽ 

إال  لسيطرة عمى القناةبا اسبانيا لمدفاع عف تمؾ المستعمرة، فتقـك فرنسا بالتعاكف مع حميفتيا
، 1805 مف سنة جكيميةالبحرية في شير " رأس فينيستر"أف انتصار البريطانيكف في معركة 

جعؿ نابميكف ييدرؾ عجز قكاتو كعدـ تمكنو مف الكصكؿ إلى بريطانيا لمحاربتيا في عقر 
 .3دارىا

، في حممة أطمؽ ل ألمانياجيشو المتمركز بشماؿ فرنسا بالزحؼ عؿنابميكف أمر   بعدىا 
، فأحاط الجيش الفرنسي بالقكات النمساكية التي كانت عمى كشؾ أف 4"حممة أكلـ"عمييا اسـ 

: 20تيياجـ فرنسا، قاطعنا بذلؾ خطكط التكاصؿ بينيا، كىزميا ىزيمةن كبيرة بتاريخ
ىزيمة تمقكا  أسير في تمؾ المعركة، إال أنيـ 30,000قبض الفرنسيكف عمى  ك1805 أكتكبر
 عمى األسطكؿ الفرنسي في " البريطاني  األسطكؿ افي اليـك التالي، عندما انتصركبيرة 

قرب الشاطئ اإلسباني، مما جعؿ بريطانيا تبسط سيطرتيا عمى  معركة الطرؼ األغر
كبعد ستة أسابيع مف ىذه الحادثة، كفي اليـك الذم يكافؽ الذكرل األكلى لتربع . البحار
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  معركة اكسترليتزبكنابرت عمى العرش، ىـز الجيش الفرنسي الجيشيف النمساكم كالركسي في
 بانتصار نابميكف عمى الدكؿ كانت نتيجة ىذا االنتصار أف انتيت حرب االئتبلؼ الثالث .""

فرض عمييا شركطنا  ك النمسا عاصمة فيينا ، ثـ تكجو إلى مدينةاألكربية المتحالفة ضده
 عف المزيد مف األراضي لصالح فرنسا، كأف تكقع عمى معاىدة ت تتنازؿ، كقاسية لمصمح

 اتحاد الرايف"كالدة ك   اإلمبراطكرية الركمانية المقدسةسبلـ پراسبكرغ التي قضت نيائينا عمى
".1  

 حرب االئتالف الرابع- ب 
 بركسيا  كركسيا  كبريطانيا ك : ، ، كضـّ كؿ مف1806االئتبلؼ الرابع سنة تشكؿ    

كفي ذات السنة كقع خبلؼ بيف نابميكف كبركسيا، فتقدمت ساكسكنيا  كالسكيد كصقمية ،
كاحتمت " معركة يينا"الجيكش الفرنسية بسرعة خاطفة كىزمت البركسييف في 

ممؾ بركسيا إلى ناحية الشرؽ كي ينضـ لحميفتو " فريدريش الثالث"فانسحب  برليف عاصمتيـ
 لكف نابميكف زحؼ عمى الجيش الركسي المتقدـ عبر. ركسيا التي أرسمت جيشنا لنجدتو

أزىقت فيو أركاح الكثير مف الجنكد الفرنسية " معركة إيبلك"كقاتميـ قتاالن دمكينا في  بكلندا
نحك بركسيا الشرقية لكف 1807 فيفرم 6الجيش الركسي مف مكاقعو في تراجعلي، 2كالركسية

أبـر   كبعد ىذا النصر الحاسـ  معركة فريدلند،البركسييف معنا في كىزمو ك  نابميكف لحؽ بو
فاقتسـ بمكجب إحداىا السمطة في أكركبا  "معاىدتي تيمزينت"نابميكف معاىدتيف عيرفتا باسـ 

أما الثانية التي أيبرمت مع بركسيا، فاقتطع بمكجب  الكسندر األكؿ مع القيصر الركسي
نصكصيا جميع أراضي تمؾ الدكلة التي تقع غربي نير األلب، كجميع األراضي التي 

، كصنع مف ذلؾ دكيبلت جديدة، نصب عمى  بكلنداغنمتيا في التقسيميف الثاني كالثالث مف
 ،3الذم تّكجو ممكنا عمى مممكة كستفاليا" جيرـك"عركشيا بعض أقربائو كأصدقائو، مثؿ شقيقو 
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الذم سيطرت عميو فرنسا مف بكلندا، كنصب  في الجزء" دكقية كارسك"كذلؾ أنشأ نابميكف 
 ."فريدريؾ أغسطس األكؿ"عمى عرشيا الممؾ 

 فقاـ بمحاربتيا اقتصاديا أخضع نابميكف أكركبا كميا تقريبنا لسيطرتو كعجز عف بريطانيا   
فحّرـ عمى جميع الدكؿ األكركبية المتاجرة معيا، عف كحـر عمى الدكؿ األكربية التعامؿ معيا 
إال أف ىذه الحرب االقتصادية لـ ييكتب ليا النجاح، إذ ،طريؽ إصداره لمرسكميف إمبراطكرييف

أف بريطانيا رّدت عميو بالمثؿ، فمنعت المتاجرة مع فرنسا، كضربت حصارنا عمى القارة 
 ككجدت في البرتغاؿ حميفة ليا فاتفؽ نابميكف مع حميفتو اسبانيا عمى غزكىا كاقتساـ األكركبية

أراضييا كنجحت الخطة لكف أطماع نابميكف كتعييف أخيو جكزيؼ ممكا عمى البرتغاؿ اثأر 
حفيظة حميفتو اسبانيا التي دخؿ في حرب معيا كمفتو كثيرا كقد كصؼ نابميكف حربو في 

 .1ايبريا بأنيا دمرتو ككانت سبب كؿ الككارث التي حمت بو
 :حرب االئتالف الخامس - ج 

كىبت لبلنقضاض     استغمت النمسا انشغاؿ نابميكف بإخضاع حميفتو اسبانيا المتمردة عميو 
 مف رؾح فاضطر نابميكف إلى أف يت1809بريطانيا في ابريؿ  عمى بكنابرت بتحريض مف

 نير كيقكد الجيش الفرنسي المرابط عمى  أبقى بيا بعض قكاتو لمكاجية التمردلاسبانيا التح
انتصر الفرنسيكف في بادئ األمر عمى النمساكييف في . كالحدكد األلمانية بنفسو الدانكب

مف بعض المعارؾ الصغيرة، لكنيـ عادكا ككاجيكا صعكبة في عبكر الدانكب، فييزمكا بالقرب 
لكف النمساكييف . 2مف نفس العاـ 1809 مام22بتاريخ" إسمينغ-معركة آسپيرف"في  فيينا

فشمكا في االستفادة مف الكضع كما لحؽ بالجيش الفرنسي، األمر الذم أعطى نابميكف 
 تكجو نابميكف بعد انتصاره إلى كالفرصة لييعيد تنظيـ الصفكؼ كيقير الجيش النمساكم 
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معاىدة "عاصمة النمسا، حيث أممى شركط الصمح ككقع مع النمساكييف  فيينا مدينة
  .1 اإلمبراطكرية النمساكية المجرية، التي قضت بسمخ أجزاء ميمة أخرل مف"شكنبركف

 : حرب االئتالف السادس   -د 
بعد عكدة نابميكف مف غزكة ركسيا المكمفة كالمستنزفة لقكتو استغؿ أعداءه الفرصة لمقضاء    

عميو فشكمكا تحالؼ جديد دعت إليو بركسيا كضـ إلى جانب بركسيا كؿ مف ركسيا كبريطانيا 
كالسكيد كالنمسا كاسبانيا كالبرتغاؿ كاستطاع نابميكف أف يمحؽ بيـ اليزيمة في بداية األمر 

لكف الدكؿ المتحالفة لـ تستسمـ ك كضاعفت تعداد جيكشيا ك استطاعت أف تمحؽ بنابميكف 
 كانسحب نابميكف بعد أف تقمص جيشو بشكؿ كبير كقد أصبح 2ىزيمة كبيرة في معركة األمـ

التخاذؿ كالتمرد يسكد جيش نابميكف بعد ىزيمتو في معركة األمـ كقد تعرضت فرنسا نفسيا 
لغزكا الجيكش المتحالفة ضد نابميكف الذم فقد السيطرة عمى الكضع ك أصبح يقدـ التنازالت 

لمدكؿ المتحالفة ضده التي أعادت الحكـ الممكي كنصبت لكيس الثامف عشر ممكا عمى فرنسا 
بعد رفضيا مقترح نابميكف بتنازلو عف العرش في فرنسا البنو ممؾ ركما كانتقؿ نابميكف إلى 

،  لكنو ما لبث أف عاد ليخمص فرنسا 3جزيرة ألبا االيطالية محتفظا لنفسو بمقب اإلمبراطكر
مف الحكـ الممكي كأعمف قبكلو  لشركط معاىدة باريس األكلى  حتى يناؿ قبكؿ الدكؿ 

 بعد فرار 1815 مارس 20األكربية كلكنيا رفضت عكدتو ككصؿ نابميكف إلى باريس في 
الممؾ لكيس الثامف عشر إلى بمجيكا لتبدأ فترة حكـ المائة يـك في فرنسا مف يـك عكدة 

 1815.4 جكاف 18نابميكف لباريس إلى غاية ىزيمتو في معركة كاترلك ببمجيكا في 
 :مصير نابميون و وفاتو :       ثانيًاا 
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   بعد ىزيمتو في معركة كاترلك أعمف نابميكف استسبلمو فتقدمت الجيكش المتحالفة نحك 
كمعيا الممؾ لكيس الثامف عشر الذم نصبتو ممكا 1815جكيمية 7باريس كدخمتيا في 

 التي تجبرىا عمى دفع غرامة 1815 نكفمبر20ككقعت فرنسا عمى معاىدة باريس الثانية في 
 مميكف فرنؾ ذىبي كتخمي فرنسا عف كؿ األراضي التي احتمتيا في عيد 700حربية ب 

 .1الثكرة ك اإلمبراطكرية 
كقضى بيا السنكات 1815اكت 1   أما نابميكف فقد تـ نفيو إلى جزيرة سانت ىيبلنة في 

 صحة نابميكف بالتراجع تراجعنا حادان ك آخذت األخيرة مف حياتو في ظؿ ظركؼ جد صعبة
كشؼ عميو طبيباف بريطانياف كانا قد كصبل  مام 3، كفي1821 مف سنة فيفرمفي شير

 كما 1827 مام 5 إلنقاذه ليتكفى بعدىا بيكميف في إلى الجزيرة، كلـ يستطيعا فعؿ شيء
 1840زالت مبلبسات  كفاتو غير معركفة يشكؿ دقيؽ ، كقد تـ نقؿ جثمانو إلى فرنسا سنة  

  .2بطمب مف الممؾ الفرنسي  لكيس فميب كدفف في مقبرة االنفاليد
 

بعد انتياء   فرنساقضى نابميكف عمى حالة الفكضى كاالضطراب التي كانت تعيشيا     
ا محبكبنا كبطبلن قكمينا في نظر الكثيريف، إال أف معارضيو  الثكرة،األمر الذم جعؿ منو شخصن

كما زاؿ نّقاد نابميكف يقكلكف بأنو لـ تكف لديو  نظركا إليو عمى أنو طاغية كمغتصب لمسمطة،
أية مشكمة في التضحية بآالؼ بؿ بمبلييف األشخاص في سبيؿ الكصكؿ إلى اليدؼ الذم 

كأجج النزاعات فييا  اكربا يبتغيو، كأنو في سعيو إلى السمطة المطمقة أشعؿ نار الحرب في
متجاىبلن المعاىدات كاالتفاقيات المبرمة بيف تمؾ الدكؿ كفرنسا كبينيا فيما بعضيا في سبيؿ 

كذلؾ فإف الدكر الذم لعبو في الثكرة الياييتية كقراره اليادؼ إلى إعادة . الحفاظ عمى السبلـ
ا بسبب  ،سمعتو كرجؿ دكلة ب يضر  في مستعمرات فرنسا العبكدية نظاـ ىكجـ نابميكف أيضن

سماحو لجنكده بنيب المدف كالببلد التي دخمكىا، فمتاحؼ فرنسا ال تزاؿ غنية بالتحؼ كاآلثار 
، متحؼ المكفر التي غنمتيا الجنكد الفرنسية في العديد مف البمداف التي غزتيا كأحضرتيا إلى
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األمر الذم جعؿ منو متحفنا مركزييا ميمنا؛ كقد أدل عمؿ بكنابرت ىذا إلى تقميد القادة 
كقد بمغ الحد ببعض  ،البلحقيف لو في غزكاتيـ، مما حـر الكثير مف الدكؿ مف كنكزىا القكمية

ادكلؼ " المؤرخ اليكلندم، إلى مقارنة نابميكف بالقائد النازم" پيتر گيؿ"المؤرخيف، مثؿ 
المختص بالحقبة البكنابرتية في ىذا " دايڤيد كاندلر"كقد قاؿ المؤرخ البريطاني  ، "ىتمر

 .ما كاف يمكف أف يككف ىناؾ تشبيو أكثر إىانة لؤلكؿ كأكثر إطراءن لمثاني: "التشبيو
ا أف اإلرث الحقيقي الذم خمفو بكنابرت ىك فقداف فرنسا لييبتيا كمكانتيا بيف  يقكؿ النّقاد أيضن

. كالمكت غير المبرر آلالؼ مف الناس بفعؿ نزكاتو الشخصية" الحضارية"الدكؿ العظمى 
إف ما تقدمو الكثائؽ العسكرية ال ييمكف التشكيؾ ": "...ڤيكتكر دايڤيس ىانسكف"يقكؿ المؤرخ 

فبلس لمخزينة 6 سنة مف الحركب المتكاصمة نجـ عنيا حكالي 17—فيو  مبلييف قتيؿ، كا 
يمكف كصفو "ييضيؼ البعض أف نابميكف ."الفرنسية، كفقداف الدكلة لمستعمراتيا ما كراء البحار

بالرجؿ الذم أعاد الحياة االقتصادية في أكركبا جيبلن كامبلن إلى الكراء بفعؿ التأثير المدمر 
يرد بعض المؤرخيف عمى ىذا الرأم بالقكؿ إف تحميؿ بكنابرت المـك عمى كؿ ما  ،لحركبو

حصؿ ىك لمجرد أف تمؾ الحركب التي دارت رحاىا في القارة األكركبية تحمؿ اسمو، في 
حيف أنو في كاقع األمر، كانت فرنسا ضحية سمسمة مف التحالفات الدكلية التي ىدفت إلى 

 .القضاء عمى المبادئ المثالية لمثكرة
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 مصر قبيل الحممة وأوضاعالخصائص الطبيعية 
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 إمبراطكريتيـ كبيرة ك اختيارىا مف طرؼ الفرنسييف لتككف نكاة بأىميةتحظى مصر    

تتمتع مصر بمكقع جيك إستراتيجي مميز مكنيا مف  االستعمارية المستقبمية لـ يكف اعتباطيا 
لعب دكر ىاـ في صياغة السياسات اإلقميمية كالدكلية حربا كسمما، كأعطاىا مكانة مختصة 

في العالـ بممتقاه اآلسيكم كاألفريقي فضبل عف ككنيا مف البلعبيف الكبار بمنطقة الشرؽ 
األكسط بتاريخو المعقد كالمأزـك منذ عقكد طكيمة، كتستند األىمية الجيك إستراتيجية لمصر 

المكقع الجغرافي كالقكل البشرية اليائمة كالثركات االقتصادية : عمى أربعة محاكر رئيسية
،كىذا ما جعميا محؿ أطماع كالتراث الحضارم التاريخي العريؽ الذم يعكد آلالؼ السنيف

التنافس االستعمارم بيف فرنسا كبريطانيا، كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ اف نبيف أىمية مصر 
 .ككاقعيا قبؿ الحممة الفرنسية
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: الموقع الجغرافي :أوال
تقع مصر في الجية الشمالية الشرقية مف القارة اإلفريقية، كىي مف الدكؿ العربية العابرة 

 .1لمقارات تمتد بيف قارتي إفريقيا كاسيا
كمـ  كمف الجنكب  995يحدىا شماال  البحر األبيض المتكسط بساحؿ يبمغ طكلو     

كمـ كمف الشرؽ  1115 كمف الغرب ليبيا عمى امتداد خط بطكؿ ،كمـ 1280السكداف بطكؿ 
كتبمغ ، كمـ 265كمـ كفمسطيف بطكؿ  1941 بساحؿ يبمغ طكلو 2البحر األحمر كخميج العقبة

 .  3 كيمك مترا مربعا1.002.000مساحتيا 
:  المناخ والتضاريس:ثانيا

: المناخ/ 1
 صيفا، مف شير مام إلى ا جاؼن اتحتكم مصر بشكؿ عاـ عمى مناخ صحراكم كيعد حارن 

الرياح السائدة نحك البحر ك. معتدؿ ممطر شتاء يمتد بيف شيرم نكفمبر كابريؿك ،أكتكبر
 السبلسؿ الجبميةاألبيض المتكسط تيب باستمرار فكؽ الساحؿ الشمالي دكف أم إعاقة مف 

   .4كليذا تجعؿ ىذه الرياح درجة الحرارة معتدلة عمى مدار السنة
:  التضاريس/ 2

عميو بعض المنخفضات كمنخفض سيكا  تتميز جميكرية مصر بسيؿ صحراكم كاسع تمتد
: كالقطارة، أما المناطؽ الجبمية فػتتػكاجػد عمى أطراؼ الببلد  منيا

                                                           

ىدل محمد عباس القطب، أسماء عكاصـ مصر عبر العصكر، الشبكة القكمية لممعمكمات  - 1
 10: ، ص2011القاىرة، جميكرية مصر العربية، . اإلحصائية

خميج عربي يقع شماؿ شرقي البحر بيف الساحؿ الشرقي لممكمة العربية السعكدية : خميج العقبة-  2
كالساحؿ الغربي لشبو جزيرة سيناء أما الدكؿ المشرفة عمى ىذا الخميج فيي المممكة األردنية الياشمية 

، 2:عبد الكىاب الكيالي، المرجع السابؽ، ج: كجميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية، ينظر
 .226: ص

 10: ىدل محمد عباس القطب، المرجع نفسو، ص - 3
 6،ص1969ابف ظييرة ، الفضائؿ الباىرة في محاسف مصر كالقاىرة ،دار الكتب ، دبف، - 4
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في كسط  مصر تكجػد  جبؿ لعكينات في أقصى الجنكب كجبؿ تاتريتا جنكبي  الجمؼ الكبير،
كمـ الذم يعد أطكؿ نير في العالـ  6650صحراء كاسعة يتخمميا  نير النيؿ الذم يبمغ طكلو 

. كفرعيو األبيض كاألزرؽ
 مف سكاف مصر في كادم النيؿ كالدلتا في حيف يبمغ نسبة بالمائة 99.3يتركز ما يقارب 

 أما سكاف مصر، إجمالي مف بالمائة 22.3 كاإلسكندريةتركيز السكاف في مدينتي القاىرة 
. بالمئة مف تعداد سكاف مصر 0.7الصحراء فتشغؿ النسبة األقؿ تركيزا كالتي تبمغ حكالي 

 :األىمية اإلستراتيجية لمموقع الجيوسياسي: ثالثا
 جعميا ىمزة كصؿ بيف عالميف متامييزيف ا جغرافياتحتؿ جميكرية مصر العربية مكقع

سيا كاآلخر إفريقيا كال سيما أف المنطقة آمختمفيف مف حيث اإلمكانيات كاالحتياجات، احدىما 
. البشرية ال يقؼ أماميا أم حاجز أك مانع طبيعي بيف القارتيف سيمة أماـ التحركات 

كما تشرؼ ارض الكنانة عمى بحريف األكؿ ىك البحر األبيض المتكسط الذم يتكسط العالـ 
القديـ كينتيي إلى المحيط األطمسي  غربا كالذم يتميز بمياىو الباردة المعتدلة، كالثاني البحر 

األحمر الذم شيد نشاطا تجاريا مستمرا منذ عصكر ما قبؿ التاريخ كالذم ال زاؿ إلى يـك 
. 1الناس ىذا كينتيي إلى المحيط اليندم كدكؿ أسيا المكسمية

 لمتجارة الغربية ا ميـافنظرا لمكقعيا الممتد بيف البحر األحمر كالمتكسط جعؿ منيا مركز
كالشرقية، كانت مصر معبر استراتيجي لتمؾ التجارة إلى غاية اكتشاؼ الطريؽ البحرم الجديد 

.  ـ مف طرؼ البرتغاليكف أقصى جنكب إفريقيا القارة1789رأس الرجاء الصالح سنة 
ستراتيجي مميز مكنيا مف لعب دكر ىاـ في صياغة السياسات  كتتمتع مصر بمكقع جيكا 

اإلقميمية كالدكلية حربا كسمما، كأعطاىا مكانة مرمكقة في العالـ فضبل عف ككنيا مف 

                                                           

،دار النيضة العربية بيركت، لبناف، (1966-1516)عمر عبد العزيز ، تاريخ المشرؽ العربي  - 1
 221،ص1984
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البلعبيف الكبار بمنطقة الشرؽ األكسط بتاريخو المعقد كالمتأـز منذ عقكد طكيمة كتستند 
:  1األىمية الجيك إستراتيجية لمصر عمى أربعة محاكر رئيسية

 المكقع الجغرافي 
 القكة البشرية اليائمة 
 الثركات االقتصادية 

. التراث الحضارم التاريخي العريؽ الذم يعكد آلالؼ السنيف
كاستنادا لتاريخيا المكغؿ في القدـ كالتي عرفت فيو أشكاال مختمفة مف أنظمة الحكـ، كانت  

مصر سياسيا كاقتصاديا كعسكريا عامبل مؤثرا في محيطيا األفريقي أكال ثـ في جكارىا 
اآلسيكم عبر شبو جزيرة سيناء، كالتاريخ يؤكد الغزكات المصرية العسكرية لمنطقة ببلد الشاـ 

. 2بأكثر مف مناسبة
كلعؿ التاريخ الحديث يحمؿ ما يؤكد ىذه األىمية الجيك سياسية حتى قبؿ افتتاح قناة 

عندما حاكؿ محمد عمي باشا االنفصاؿ عف الحكـ العثماني ككصكؿ قكاتو إلى - السكيس
.  فمسطيفأبكاب عكا في
 مصر قبيل الحممة الفرنسية أوضاع:  المبحث الثاني

الوضع السياسي واالقتصادي  :  أوال
. الوضع السياسي/1

 عمى السمطاف المممككي األكؿـ بعف انتصار سميـ 1517 مصر كالية عثمانية منذ أصبحت
.  معركة الريدانية الحاسمةإثرطكمانبام 

: تركز الحكـ في مصر العثمانية المممككية عمى ثبلث ىيئات

                                                           

عصاـ محمد شبارك، المقاكمة الشعبية لبلحتبلؿ الفرنسي كالغزك البريطاني ، دار التضامف ، لبناف  - 1
 17،ص1992

،مركز الدراسات 2لطؼ اهلل بف احمد حجاؼ ، نصكص يمنية عف الحممة الفرنسية عمى مصر، ط - 2
 56ص1989اليمنية صنعا اليمف 
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مقر حكمو قمعة القاىرة،يعد نائب السمطاف كرئيس السمطة التنفيذية، مدة : (الباشا) الوالي 
 السمطاف إلى الضرائب إرساؿ ثبلث سنكات، مف ميامو إلىحكمو تدـك مف سنة كاحدة 

 .العثماني في اسطنبكؿ كؿ سنة كؿ سنة
يستطيع  يتككف مف كبار المكظفيف كالضباط  كالعمماء، لو سمطة مراقبة الكالي كال : الديوان

. إليو في حالة الرجكع إال في المسائؿ المصيرية األخيرالتصرؼ ىذا 
  .1 مف فرؽ عسكرية تقـك بحفظ النظاـ كالدفاع عف الدكلةتتألؼ :الحامية العثمانية

 أكضاع مصر عند مجئ الحممة الفرنسية كانت قد بمغت أقصى درجات أفمف المؤكد 
الضعؼ نتيجة استئثار المماليؾ بالسمطة كالنفكذ كاىماليـ لشؤكف الببلد في مختمؼ المجبلت 

. 
ككاف ذالؾ بسبب النظـ السياسية التي كضعتيا الدكلة العثمانية في بداية القرف السادس عشر 
مما تسبب في انييار األكضاع في مصر لذا اعتمد العثمانيكف عمى تعدد السمطات بيا حتى 

تظؿ كالية عثمانية، كاستعانكا العثمانيكف بباقي العناصر المممككية في حكـ مصر بعد 
 مصر بشؤكفـ لبلستفادة مف خبرة ىؤالء الكبيرة 1517ىزمتيـ كالتغمب عمييـ في عاـ 

. 2بأحكالياكمعرفتيـ 
 أصبحكا أنيـفاغتنمكا الفرصة فتمكف المماليؾ مف بسط نفكذىـ كسيطرتيـ عمى الببلد حتى 

 (الحكـ مقر) القمعة إلى كيقكدكه معزز مكـر بالميناءمف الباب العالي  يستقبمكا الكالي المعيف
بعد أ إلى الميناء، بؿ ذىبكا إلىكيظؿ سجينا بيا حتى نياية كاليتو، كيقكدكنو ثانية مف القمعة 

 الحياة السياسية الداخمية كاتسمت، المطالبة بطرد العثمانييف كاالستقبلؿ بمصر، مف ذالؾ
المنافسة بيف المماليؾ حكؿ المناصب كبصراع شبو متكاصؿ كزادت الفكضى كاالضطرابات 

 .3جمع الماؿ أك  قافمة الحج المصرم إمارة أكالعميا مثؿ شيخ البمد 

                                                           

 75لطؼ اهلل بف احمد حجاؼ ،المرجع السابؽ ، ص - 1
 22عصاـ محمد شبارك شبارك ،مرجع سابؽ، ص - 2
 46،ص2010،دار الفكر،عماف،1نمير طو ياسيف ،تاريخ العرب العرب الحديث كالمعاصر،ط - 3



 الفصل األول الفرنسية الحممة قبيل مصر وأوضاع الطبيعية الخصائص

 

28 

 

سنكات بالتحديد عاـ     قكتيـ قبؿ مجئ الفرنسييف بعدةأكج المماليؾ بمغكا إف إلىكنشير 
. ـ1768
 في منصب شيخ البمد كىك منصب يمي منصب 1ـ عيف عمي بيؾ الكبير1763سنة كفي 

 عف فخرجـ 1768 فرصة انشغاؿ تركيا بالحرب مع ركسيا يفكتالكالي العثماني، ك الذم لـ 
طاعة السمطاف العثماني كامتنع عف دفع الخراج كعزؿ الكالي العثماني محمد األكرفمي كمنع 

ـ، فصؾ النقكد 1769قدـك غيره فصار الحاكـ الفعمي لمصر فاستقؿ بيا عف العثمانييف سنة 
الذىب  ثـ أبك باسمو كاستكلى عمى الشاـ كالحجاز في اقؿ مف عاميف عمى يد قائده محمد 

. 2مد يد المساعدة لظاىر العمر لمتخمص مف سمطة السمطاف العثماني
الذىب أبك  محمد فأغركالـ يكف العثمانييف قادريف عمى التصدم لقكة عمي بيؾ الكبير  

بمشيخة مصر، لينقمب عمي سيده عمي بيؾ فرجع مف الشاـ بجيشو لطرد عمي بيؾ مف 
 الشاـ ليجمع الجيش ليسترد مصر لكنو ىـز في مكقعة الصالحية كاسر إلىمصر، فذىب 

 الذىب عمى كرسي الكالية في مصر مكافأة لو مف أبكـ، ليتربع 1773كمات في زنزانتو 
 كعادت أخرلالدكلة العثمانية عمى خيانتو لسيده كبذالؾ عادت الدكلة العثمانية لمصر مرة 

الذىب، فبرز في مصر ثبلث حكاـ أبك ، كبعد عاميف مات كاألمراضالفكضى كالمجاعات 
 محمدية نسبة إلى بؾ،  كمراد بؾ حيث انقسـ المماليؾ إبراىيـ بؾ، إسماعيؿمف المماليؾ ىـ 

 بؾ كمراد بؾ، كالى عمكية نسبة لعمي بؾ الكبير إبراىيـ رأسيـ الذىب كعمى أبك محمد إلى
 بؾ، لقد كثرت إسماعيؿ بؾ كمراد بؾ عمى إبراىيـ بؾ، كتغمب إسماعيؿ رأسيـكعمى 

                                                           

تكلى قيادة قافمة الحج سنة 1773مام8 كتكفي 1728مممكؾ قكقازم كحاكـ مصر كلدسنة - 1
ثـ انفرد بحكـ مصر بعد معركة دارت بينو كبيف محمد بؾ أبك الذىب ، 1760كلقب شيخ البمد سنة1753

،دار كمطابع المستقبؿ 1،ط2ينظر رؤكؼ سبلمة مكسى، مكسكعة ، أحداث كأعبلـ مصر كالعالـ ج
 689ص2002بيركت ، لبناف 

 11محمد فراج ، النضاؿ الشعبي ضد الحممة الفرنسية ،دار القكمية ،دبف، دسف ،ص-  2
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 كسادت الفكضى في مصر، فمـ تكف الجباياتكات كجمع اتألمظالميما لمناس مف فرض ا
 .1ـ1786 حممة بحرية بقيادة القبطاف حسف باشا عاـ فأرسمت راضية بذالؾ األستانة

قض م عف طريؽ تخفيض الضرائب فانتصر عمييما لكف لـ األىالي كعمؿ عمى كسب ثقة 
 عنيما كخرج مف مصر، كبقيا يقتسماف السمطة كيتناكباف عمى مشيخة البمد اعمييما كعؼ

.  مجئ الحممة الفرنسيةإلى غاية كتميزت فترة حكميما بالقتؿ كالنيب كاالحتياؿ 
  :  االقتصاديةاألوضاع/2

 االقتصادية في مصر فتدىكرت الحياة األكضاع عمى انعكاساتكاف لمحالة السياسية 
 إلى إضافة كالنزاع بيف الفرؽ العسكرية، كاألمنيبسبب عدـ االستقرار السياسي  االقتصادية

 الرجاء الصالح، حيث اقتصرت في رأس طريؽ إلىتحكؿ النشاط التجارم بيف الشرؽ كالغرب 
 المتكسط كببلد العرب كالحبشة كالسكداف ككاف األبيضمعامبلتيا التجارية عمى حكض البحر 
 عمى ا كاضحأثرا كعدـ ثبات قيمة الحممة ألخرالختبلؼ المكاييؿ كالمكازيف مف مكاف 

 عمى السكؽ التجارية بفضؿ االمتيازات التي األجانباالقتصاد، زاد عمى ذالؾ سيطرة 
: 2االقتصاد المصرم يعتمد عمى ركيزتيف تحصمكا عمييا مف الحكاـ العسكرييف ككاف

 :الزراعة/ ا
 التي تككف األرضف الرئيسي لميد العاممة المصرية ككاف الفبلحكف يزرعكف مككانت الـ

حؽ )كينتفعكف بيا بعد دفع الضرائب بمقتضى قانكف  (السمطة) لمدكلة األصؿممكيتيا في 
 أنفسيـ يعتبركا أنيـ أم (االلتزاـ ) نظاـ إلىثـ طكر الممالؾ ذالؾ النظاـ  (االنتفاع 

. 3 يمتزمكا بدفع الضرائبأف عمى األرضمالكي  (الفبلحيف )

                                                           

،المطبعة األميرية بكالؽ،القاىرة 1محمد رفعت ، تاريخ مصر السياسي في األزمنة الحديثة ،ج - 1
 11ص1934مصر،

، مجمة المؤرخ (قبيؿ الحممة الفرنسية كعيا)احمد نسمي ، لمحات ، لمحات مف تاريخ مصر الحديث  - 2
 6،ق ص1387،دمف،صفر2العربي ، العدد

، 1983عبد العزيز نكار ، تاريخ العرب المعاصر كمصر كالعراؽ ، دار النيضة العربية ، بيركت ، - 3
 72ص
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 خدمة مقابؿ الضرائب الباىضة التي كانت تجمعيا مف أملكف لـ تكف الحككمة تقدـ لمفبلح 
 طبقة أف، عمما األرض إىماؿ إلىع ر، مما دفع بالمزااألمفالفبلحيف كعدـ تكفير حتى 

  . الطبقات في البمدأفقر ثمثي الشعب المصرم كىي آنذاؾالفبلحيف كانت تمثؿ 
: الصناعة/ب 

اقتصرت عمى الصناعة اليدكية ككانت لمصناع طائفة ترعى عبلقتيـ بالحككمة مف حيث 
 ككانت ضعيفة كلـ يكجد في القاىرة حتى مف يصمح اإلنتاج عمى كاإلشراؼجمع الضرائب 

. 1 ثمناكأغمىالساعات، ككانت ترتكز عمى المنسكجات الحريرية كاف كانت اقؿ اتقانا 
ريؽ طعد ممصر لـ  أشرنا سابقا أف  مف الزراعة كالصناعة كقدأحسف التجارة لـ تكف أما

 الرجاء الصالح ككاف ذالؾ رأس بعد اكتشاؼ طريؽ أكركبا إلى أسياالتجارة الشرقية مف مكانئ 
، كاحتكار الحككمة العثمانية لممكانئ األكركبيةسبب مظالـ المماليؾ كتعدييـ عمى التجارة 

. 2المصرية
كع ج مف اؿأىميا ىكة الخراب االقتصادم كعانى إلى مصر تدىكرت أفكانت نتيجة ذالؾ كمو 

 إلى مميكف 15كالعراء كاليجرة كالتعسؼ كفقدت مكانتيا في العالـ كانخفض عدد سكانيا مف  
. 3 الحممة الفرنسيةأثناء ؼ مميكف كنص2

يرعى ال  كأرضا مف الزماف لما بقي في مصر مف يحرث آخر عمر المماليؾ ربع قرف آؿكلك 
.  كأضحت مصر خرابالماشية

 الوضع االجتماعي والثقافي  :ثانيا
:  الوضع االجتماعي/ 1
 مميكف نسمة، 4ك3 العيد العثماني تراكح ما بيف إباف آنذاؾ اجتماعيا فاف عدد السكاف أما

 العثمانييف األتراؾ كىي فئة األمكرتمكنة مف زماـ ـ قسميف متباينيف طبقة حاكمة كإلىكانقسـ 

                                                           

 130،ص2012جرجي زيداني ،تاريخ مصر الحديث ،مؤسسة الينداكم ،القاىرة ، مصر ،  - 1
جماؿ الديف الشياؿ ، الترجمة في مصر عيد الحممة الفرنسية، مكتبة الثقافة الدينية ، بكرسعيد ،  - 2

 12، ص2000مصر
 46نمير طو ياسيف ، مرجع سابؽ ، ص - 3
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 محككمة كادحة عانت ظمما بينا كىي طبقة عامة الشعب مف المشايخ كأخرلكالمماليؾ 
 لمدكلة األخيرة كالتجار كالفبلحيف، كلـ تكف تربط الطبقتيف عبلقة سكل ىذه األزىركعمماء 
 كانت تستحكذ عمى األكلى أما كانت كادحة محركمة كفقيرة أنيا رغـ اإلسبلميكنظاميا 

. 1 السمطةني المماليؾ كمداهكأمراءالتجار  الثركة كالماؿ كالجاه كتتككف مف كبار
 االجتماعية في مصر كخاصة الصحية حيث انتشرت األحكاؿفنتج عف ىذا كمو تدىكر 

 المختمفة التي قضت عمى األطفاؿ  كأمراضالرمد، الطاعكف،:  منياأمراضالمجاعات كعدة 
. 2 المصرييفأالؼ

، فضعفت األىالي مف األمكاؿحياة البذخ كالترؼ كجمع يقتصر عمى المماليؾ أصبح اىتماـ ك
 . الفرنسييفأماـ سائغة لقمة أصبحتكسائؿ الدفاع عف الثغكر كفي داخؿ الببلد حتى 

  : الثقافيةاألوضاع/2
 القرف أكاخر مف العصر المممككي بفضؿ العديد مف العمماء فقد شيد بدأتالحالة الفكرية 
 كفيرا مف الكتب كتنكع المكضكعات التي تناكلتيا تمؾ الكتب مف عمـ إنتاجاالثامف عشر 

 ق شيخإلى إضافةالفمؾ كالرياضيات كالطب ككاف الجبرتي مثاالن لمنيضة الفكرية في مصر 
،  كلغكية كعمميةأدبيةككانت ىناؾ نيضة  (تاج العركس)المرتضي الزبيدم صاحب كتاب 

 كمحمد الصباف كمحمد الدمنيكرم كمحمد األميرظ مف خبلؿ كتب الشجاعي كمحمد حنبل
الكفراكم كعبداهلل البشراكم كحسف العطار الذم كانت لو  كتب ميمة في الطب كالمنطؽ 

  .3كالمكسيقى
 كتصحيح كاألكىاـ كتصحيح العقيدة مف البدع األمةككاف يصاحب ذلؾ نيضة عامة في 

الشيخ عبد القادر البغدادم :  كالعمـك الطبيعية مف خبلؿ ثمة مف العمماءكاألدبالمغة كالفقو 

                                                           

عمر االسكندرم كسميـ حسيف ،تاريخ مصر مف الفتح العثماني إلى الكقت الحاضر ،مؤسسة الينداكم -  1
 100،ص2012القاىرة ، مصر 

 78،مطبعة الحجاز ، القاىرة ،مصر ،ص1حسيف يكنس ،الشرؽ اإلسبلمي في العصر الحديث ،،ط - 2
 دار النيضة العربية بيركت ، لبناف 1922-1516عمر عبد العزيز ، تاريخ الشرؽ العربي ،  - 3
 132،ص1984،



 الفصل األول الفرنسية الحممة قبيل مصر وأوضاع الطبيعية الخصائص

 

32 

 

كالشيخ محمد بف عبد الكىاب كالشيخ الشككاني كالشيخ الجبرتي الكبير قاضي الحنفية ككاف 
. 1 الجبرتي المؤرخأب كالكيمياء كالفمؾ كىك كاآلالتمع ذلؾ عالما في الميكانيؾ 

 الحكـ أكاخرالحياة الفكرية في  تدب أخذت مظاىر الضعؼ كانتشار الطرؽ الصكفية أف إال
 إلى الدركشة منو إلىف التصكؼ الذم انتشر كاف اقرب أل 2العثماني المممككي لمصر
 التصكؼ كاف ظاىرة اجتماعية كليست فكرية أك فمسفية ىركبا أفالتصكؼ كمف ىنا نقكؿ 

 الطرؽ الصكفية مخمصيف في الزىد أربابمف طغياف الحكاـ كظمميـ كلـ يكف جميع 
 . 3 يتمتعكف بنفكذ كبير لدل الحكاـ كالرعيةأنيـ إال ممحديفكالتقشؼ كالعبادة بؿ كاف بعضيـ 

 
 

 مف العثمانييف لدعـ المذىب بإيعاز كالتركيز عمى العمـك الدينية لمدنية العمـك اإىماؿكتـ 
.  كالثراء باألمف4األزىر لذلؾ تمتع عمماء ،السني كصار لعمماء الديف نفكذ

 . المدارس كاختفت العمـك الطبيعية كالرياضيات كالطب كالكيمياء كأغمقتكىكذا انتشر الجيؿ 

                                                           

 08:53،05/04/2018بتاريخ 1801-1798محمد بف حسف ، الحممة الفرنسية عمى مصر ،  - 1
www sai.net/doat/almubrk60ntm 

ىكاإلعتكاؼ عمى العبادة كاالنقطاع إلى اهلل كاإلعراض عف زخرؼ الدنيا كالزىد فييا مما :التصكؼ -  2
نفراد عف الخمؽ في الخمكة لمعبادة  انظر أبك القاسـ سعد اهلل ، :يقبؿ عميو الجميكر مف لذة كماؿ كجاه كا 

 8،ص1998،دار الغرب اإلسبلـ ،بيركت ، لبناف ،4ج» 1954-1830»تاريخ الجزائر الثقافي 
 14،ص1998زينب عبد العزيز ،مائتا عاـ مف حممة المنافقيف الفرنسييف ، ادار لقاىرة ، مصر  - 3
ـ حيث كضع 950/ق359بناه جكىر الصقمي ، قائد المعز لديف اهلل الفاطمي عاـ : جامع األزىر  - 4

أساس جامع األزىر بالقاىرة كاف الغرض مف إنشائو أف يككف مسجدا تقاـ فيو الصبلة كيمارس فيو 
المذىب الشيعي لكف تحكؿ بعد فترة إلى معيد لمدراسة حيث ألقيت فيو الدركس الدينية كالمغكية كبمجئ 

صبلح الديف األيكبي أغمؽ الجامع ليمنع دراسة المذىب الشيعي ثـ عادت الدراسة لكف بالمذىب السني في 
سعيد احمد غراب ، قراءة في األدب العربي : عيد الظاىر بيبركس كظؿ ذلؾ حتى يكمنا ىذا ، انظر 

 34ص2011الحديث ، العمـ نكر كاأليماف ، مصر 
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، كربما كانت فرنسا ا ثقافيتأخرنا كجدت الببلد تعيش 1798ت الحممة الفرنسية ءفعند ما جا
 األكركبي عمى العالـ مصراعييا مصر عمى أبكابالمخمص مف ىذا النظاـ البالي كفتح 

. 1كالمدنية الغربية
فيي نقمة نكعية شيدتيا مصر بسبب الحممة الفرنسية كما قدمتو مف عمـك كحضارة كأنظمة 
جديدة عمى مختمؼ األصعدة سياسيا كاقتصاديا ك اجتماعيا، كاف ىذا الكضع أرحـ كأفضؿ 

 .عند المصرييف مما عرفكه في ظؿ حكـ المماليؾ كاألتراؾ
 الحممة الفرنسية عمى مصر وأىداف أسباب: المبحث الثاني

ىك داخمي يتعمؽ بفرنسا   منيا ماأسباب حممة نابميكف بكنابرت عمى مصر لعدة أسبابترجع 
ذاتيا كمنيا ما يرجع لمكضع الدكلي كالمصالح التجارية كالرغبة الجامحة في السيادة عمى 

. اإلستراتيجية المناطؽ
 : الداخمية األسباب: أوال
ف م الفرنسيأذىاف نابميكف كحده بؿ كانت تتردد في رأس في تترسخحتبلؿ مصر لـ  ا فكرةإف

 بالديف إلييا منذ القرف الثالث عشر مدفكعا 2 مف لكيس التاسعءن عبر مختمؼ الحقب الزمنية بد
ف الفكرة إال أـ 1249 كانتيت الحممة الصميبية السابعة بيزيمة فرنسا أحبلموكقد تبخرت 
 الدكلة العثمانية في االضمحبلؿ أخذت رجاالت الدكلة الفرنسية حيث أذىافالزالت في 

 تككف مصر مف نصيب فرنسا مف الكاليات أف ففكركا أمبلكياكطمعت ركسيا كالنمسا في 
. 3العثمانية

                                                           

، 1990،، الزىراء لبلعبلـ العربي ، القاىرة ،3محمد جبلؿ كشؾ ، كدخمت الخيؿ االزىر ، ط - 1
 220ص

قاد حممتيف صميبيتيف ، السابعة كالثامنة كأسره 1270تكفي 1214ممؾ فرنسا كلد:لكيس التاسع - 2
انظر، رؤكؼ سبلمة مكسى ، المرجع . ، مات بالطاعكف في تكنس 1250المصريكف في المنصكرة 

 939السابؽ ، ص
،مف الفتح العثماني إلى غاية الحرب 1918*1516ىشاـ سكادم ىشاـ ،تاريخ العرب الحديث  - 3

  114،ص2010دار الفكر األردف ،1العالمية األكلى،ط
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مكانية مصر أكضاعكقد كرد في التقارير التي كتبيا رجاؿ السياسة الفرنسييف عف   احتبلليا كا 
:  قؿ الخسائر، كمنيا أب

.1798 فيفرم  09تقرير شارؿ ما غمكف قنصؿ فرنسا العاـ في القاىرة في    
 عمى مصر كمعاقبة المماليؾ كاف ذالؾ لف االستيبلء طالبا منيا اإلدارةحيث كتب لحككمة 

 السمطاف سكؼ يستحسف ذالؾ، كسكؼ يككف إفيؤثر عمى عبلقة فرنسا بالدكلة العثمانية بؿ 
 المصرييف لف يمقكا مقاكمة مف جانب المصرييف أف عندما اعتقد أخطا خسائر، فنجد انو بأقؿ

. 1 غاية خركجياإلىفقد ظؿ الشعب المصرم يناصب الحممة العداء مف دخكليا 
 كزير الخارجية 2 مف تاليرافآخركبعد فترة قميمة مف تقرير مجالكف تمقت حككمة فرنسا تقريرا 

 لمقياـ بالحممة ثـ ابرز كسائؿ الحممة، مييأة احتبلؿ مصر كاف الظركؼ أىميةيكضح فيو 
 احتراـ الشعب المصرم مف حيث العادات كالتقاليد كالشعائر الدينية حيث صرح إلىداعيا 

 عمى مصر كطريؽ تجارم باستيبلئنانو  أ1798سبتمبر13تاليراف لنابميكف في خطابو 
 الرجاء رأسنستطيع القياـ بخمس رحبلت  مقابؿ ثبلث رحبلت بالطريؽ المعتادة حكؿ 

الصالح الذم سيطرت عميو انجمترا ككانت تضيؽ الخناؽ عمى السفف الفرنسية ىناؾ كانو 
. 3سكؼ يسيؿ عمينا تجارة اليند

 حيز العمؿ إلى خرجت مف مرحمة النظر كالتفكير اإلدارة حككمة أفككاف مف كقع التقريريف 
 قرارىا التاريخي بكضع جيش الشرؽ تحت قيادة نابميكف كأصدرتكالتنفيذ لغزك مصر 

 التي األسباب كتضمف القرار مقدمة كست مكاد، تضمف المقدمة 1798 ابريؿ 12بكنابرت 
                                                           

،دار الفكر، عماف ،األردف 1احمد عبد العزيز عمي عيسى ، تاريخ العرب الحديث كالمعاصر ،ط - 1
 174،ص

مارس 17كتكفي في 1754فيفيرم 12تاليراف شارؿ مكريس بيرجكر، سياسي كرئيس فرنسي كلد في  - 2
 كاف أسقفا ألتكف كعمؿ كزير خارجية لنابميكف فمما أبعده عمؿ مف بعده رئيسان لحككمة لكيس 1848

انظر ، رؤكؼ سبلمة مكسى ، أعبلـ كأحداث : 1815السادس عشر ، لعب دكران ميمان في مؤتمر فبينا 
 . 211،ص2002،مطابع المستقبؿ ، بيركت ، لبناف ، 2مصر كالعالـ ، ج

ط، القاىرة ، دت، .، ب1الياس طنكس الحكيؾ، تاريخ نابميكف األكؿ، منشكرات مكتبة اليبلؿ، ج - 3
 11ص
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 عقاب الممالؾ الذيف اساؤا معاممة أىميا مصر كمف إلى حممتيا إرساؿ إلىدعت الحككمة 
، البحث عف طريؽ تجارم بديؿ عف كأعراضيـالرعايا الفرنسييف كاعتدكا عمى ممتمكاتيـ 

 الرجاء الصالح الذم استكلت عميو انجمترا كما تضمف القرار تكميؼ نابميكف بطرد رأسطريؽ 
. 1األحمركالقضاء عمى مراكزىـ التجارية  في البحر  االنجميز مف ممتمكاتيـ مف الشرؽ

 الشرؽ أسرار كاف شغكفا بالكشؼ عف أظافره نابميكف منذ نعكمة أفلـ يكف ىذا فقط بؿ 
 الحضارة العريقة لذلؾ الحممة التي قادىا نابميكف ضمت عددا مف العمماء دكخاصة مصر مو
 . كالميندسيف بغرض الدراسة كاكتشاؼ مصركالكيمائييفكالفنانيف كالباحثيف 

ال ليعمـ الشعكب اليمجية البربرية كالمتخمفة ، سكداء المكف كما يقكلكف، لكف ليعرفكا المكاقع 
  .اإلستراتيجية كالثغكر لمسيطرة عمييا كاالستفادة منيا  

 األبيض مكقع مصر التجارم كاالستراتيجي الياـ نابميكف فيي تقع عمى البحر أغرلكما 
 كجرياف أراضييا كما تتكسط العالـ العربي كمكانئيا القريبة مف فرنسا كخصكبة األحمركالبحر 
مكانيةالنيؿ   البلزمة األكلية السكر كذالؾ تكفر المكاد أىميا الزراعات الغربية إدخاؿ كا 

. 2 تجارية لتصريؼ المنتكجاتأسكاؽلمصناعة الفرنسية كالبحث عف فتح 
.  لعاب فرنسا كجعمتيا تستغؿ ضعؼ الدكلة العثمانية كتنفيذ الحممةأسالتفيذه المغريات 

 الخارجية األسباب : ثانيا
رغبة فرنسا في فرض سيادتيا عمى الطرؽ التجارية القصيرة بيف البحر المتكسط كاليند مركرا 

 كلتككف 3 الفرنسية الجديدةلئلمبراطكرية، فكانت فرنسا تسعى لجعؿ مصر نكاة األكسطبالشرؽ 
 العدك آنذاؾالحد الفاصؿ بيف بريطانيا كمستعمراتيا في اليند، انتقاما مف بريطانيا التي كانت 

                                                           

 12محمد فرج ، المرجع السابؽ ص - 1
 54- 38ايمف ابكالركس، المرجع السابؽ، ص - 2
بكنابرت كاإلسبلـ ، تر، بشير السباعي ، دار سينا «الحممة الفرنسية عمى مصر» ىنرم لكرانس كآخركف 3

 55،ص1995،القاىرة،1لمنشر،،ط
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 مع 1775 مارس 07 عقدت شركة اليند الشرقية البريطانية فيأفالمدكد لفرنسا خاصة بعد 
. 1 الذىب اتفاقاأبكالحاكـ المممككي محمد بيؾ 

 تستفيد مف المستعمرات القديمة بدأت فرنسا الحرب عمى انجمترا التي  أعمنت1778كفي سنة 
فريقيا كأكركبا آسياىذا كتعد مصر نقطة التقاء بيف   كمركز استراتيجي ىاـ في خطكط كا 

 اليند، كالسيطرة عمى مصر ستؤثر سمبا عمى المصالح التجارية االنجميزية إلىالمكاصبلت 
 . 2 كاليندأمريكا فرنسا كانت تسعى لفتح مستعمرات جديدة لتعكيض ما خسرتو في أفخاصة 

 
 : أىداف الحممة: ثالثا

كانت لمحممة أىداؼ سياسية كاقتصادية كعسكرية كحضارية تسعى فرنسا لتحقيقيا بما أتيت 
 .مف قكة 

باتت مصر محؿ أطماع فرنسا لجعميا قاعدة عسكرية تمكنيا مف السيطرة كسيكلة الكصكؿ 
إلى اليند، ىذا انتقاماى مف بريطانيا كيفتح ليا المجاؿ لمتجارة كاالستيبلء عمى مكارد مصر 

كيمكنيا مف التكغؿ إلى الدكؿ اإلفريقية لنفس السبب كىذا ما دعاىا إلحتبلؿ الجزائر 
كالمغرب أيضا، كالبحث عف طريؽ تجارم آخر بعد استيبلء انجمترا عمى طريؽ رأس الرجاء 
الصالح كتضييؽ الخناؽ عمى السفف الفرنسية في اإلبحار فيو ، لذالؾ سعت فرنسا لبلنتقاـ 

 .3منيـ كمكاجية النفكذ اإلنجميزم بالقضاء عمى مراكزىـ التجارية في البحر األحمر
 كرأت أف السبيؿ إلى ذلؾ ال يككف إال بعكدة التجارة إلى طريقيا القديـ لمحصكؿ عمى 
 .4منتجات الشرؽ بكاسطة السكيس كليذا ظيرت الحاجة الممحة عمى حفر قناة السكيس 

                                                           

 دار الفكر، عماف، األردف 1احمد عبد العزيز عمي عيسى، تاريخ العرب الحديث كالمعاصر، ط - 1
. 95، ص 2010

 289،ص1997،دار الشركؽ، عماف، األردف 1سيار الجميؿ، تككيف العرب الحديث،ط - 2
 دار النيضة العربية ، بيركت ، لبناف 1922-1516عمر عبد العزيز عمر ، تاريخ المشرؽ العربي ، - 3
 133-123، ص1984، 
. المرجع نسو كالصفحة نفسيا - 4
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مكاصمة الحممة الصميبية في بعدىا الفكرم كالعسكرم مدعية الحضارة كالسبلـ حتى برر 
غزكىا لمببلد المصرية كلـ ترعى فييا إالى كال ذمة فأىمكت الببلد كالعباد كأخذت المذنب 

 .كالبرئ عمى السكاء إف كاف ىناؾ مذنب 
فتبلعب االستعمار الفرنسي بالمصطمحات لتحقيؽ أىدافو مدعيا تارة نشرة الحضارة، 

كالتحديث، العمـ، السبلـ، لكنيا كميا مغالطات استعمارية،فالغزك الفكرم الذم سمكه الفرنسييف 
بالتحديث فيذا في حقيقة األمر لتمرير أىدافيـ الحقيقية كأفكارىـ بكؿ سبلسة كمركنة كغسيؿ 

 العقكؿ كتثبيط العزائـ  
  .1كاليمـ كالتشكيؾ في بعض الثكابت

كنتساءؿ ىنا؟ ىؿ كانت الحممة الفرنسية حقا بداية لعصر جديد الستقبلؿ مصر كما يدعكف 
عف اإلمبراطكرية العثمانية ، لدينا العشرات مف األدلة التي تؤكد أف الدكلة العثمانية لـ 

 تستعمر مصر بؿ لـ يكف عمييـ سكل تعييف الكالي مف اسطنبكؿ 
كالمماليؾ بيدىـ األمر كمو ، متى أرادكا أف يخمعكا ىذا الكالي الذم عينو السمطاف بعثكا إليو 

، فيعزؿ نفسو أنت معزول: رجبل معركفا بكامؿ االحتراـ كيطكم مف أمامو البساط كيقكؿ لو
  .2مباشرة، فمـ تكف الدكلة العثمانية مستعمرة ال لمصر كال لغيرىا مف البمداف العربية

فكانت الحممة الفرنسية امتداداى لمحمبلت الصميبية ، كسياسة نابميكف امتداداى لسياسة لكيس 
السادس عشر ، ادعى نشر الحضارة كالتحرر لكنو قتؿ ثمانيف عضكا مف أعضاء الدفاع في 

فيؿ المحرر يقتؿ ؟ . يـك كاحد
 

 بإطبلؽ الرصاص 1كتب لو الجنراؿ بيجا يقترح عميو بعد أف تفّشت حاالت اإلعداـ في القمعة
، بأف ينصب جبلداى أم يقطع الرؤكس بالسكاكيف لتقميؿ الضجيج كتكفير الرصاص ، فكافؽ 

                                                           

 288سيار الجميؿ، المرجع السابؽ ص  1
 : 06/04/2018   17:45عدناف ابراىيـ ، حقيقة اىداؼ الحممة الفرنسية   - 2

wwwsaid.net/doat.abmurk60htm  
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بكنابرت عمى ذلؾ كىك الذم يدعي انو صاحب رسالة حضرية تحررية ، فكأف اإلنساف 
 .المصرم ال يستحؽ يضرب بالرصاص

أم غير الغربي أك -التحديث كالتغريب كيعني أف يمتمؾ الشرقي : كىذا مف منطمؽ ما نسميو
 .ما يمتمكو الغرب مف معرفة كمنتكجات- الجنكبي حسب مصطمح اليـك

 .2«إف الشرقي فاشؿ في التعاطي مع التكنكلكجيا الحديثة»: كيقكؿ المكرد كركمؿ 
كاقترح الجنراؿ مينك عمى الحككمة اف تنشئ في مصر مصنع لؤلجكاؽ التي شحت بيا 

نعـ، ينبغي أف يبنى المصنع عمى أف ال يقبؿ فيو عامؿ : األسكاؽ في القاىرة فكانت النتيجة
كاحد مصرم ، ألنيـ كانكا عمى دراية بأف المصريف ميرة كمقتدركف عمى الصناعة ، ك لك 

  .3تعممكا اضركا بالصناعة الفرنسية
ىؿ فعبلى أراد ىؤالء أف يدخمكا مصر إلى العصر : فالسؤاؿ ىنا الذم ينبغي أف نثيره 
 .الصناعي ك كينقمكىا إلى الحداثة

إضافة إلى ذلؾ حقيقة أف اكبر مرحمة شيدتيا مصر تخمفان في تاريخيا ىي فترة الحممة 
الفرنسية أخر حقبة مف حكـ المماليؾ لكف أحسف بكثير مما صكركه ىؤالء السماسرة 

كالمأجكركف عف مصر ، فاألزىر كاف درس العمـك الدينية كالمدنية كالرياضيات كالفمؾ 
 .كالحساب كالحيؿ كالمثمثات كالميكانيكا 

 قبؿ الحممة 1946 المؤرخ أف جماعة مف طمبة العمـ اإلفرنج عاـ 4يقكؿ الجبرتي الصغير
 سنة، جاءكا مف أكركبا إلى الجبرتي الكبير ليتعممكا مف العمـك الككنية 52بأكثر مف 

                                                                                                                                                                          

عبد الرحماف بف حسيف الجبرتي، عجائب األثار في التراجـ كاألخبار ، تح ، عبد الرحيـ عبد الرحماف  1
 112عبد الرحيـ ، دار الكتب المصرية مطبعة بكالؽ القاىرة ص

 56زينب عبد العزيز ، المرجع السابؽ ص - 2
 96الجبرتي ، عجائب األثار في التراجـ كاألخبار ، مرجع سابؽ، ص -3
في أسرة  1825جكاف 18بالقاىرة تكفي 1754عبد الرحماف الجبرتي مؤرخ مصرم كلد : الجبرتي  -4

عممية كثرية مف أصؿ أيكبي درس في األزىر ، عمؿ مع مرتضي الزايدم في جمع سير عظماء سكريا ثـ 
عيف بعد دخكؿ قكات نابميكف مصر كاتبا بمجنتو كخدـ محمد عمي كرئيس لممذىب الحنفي تكفي أعمى ، 

. 260انظر ، رؤكس مكسى ،ص
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كالرياضية كالحسابية كالصنائع ألف أبكه كاف عالمان في الشؤكف الشرعية كالمغكية كعالمان في 
  .1الشؤكف المدنية

فتعممكا منو العمـك النافعة العجيبة كعادكا إلى ببلدىـ كحققكا بيا ما تعممكه منو بإخراج العمـ 
، فما كانت مصر متخمفة كما كاف األزىر  (مف النظرم إلى التطبيؽ)مف القكة إلى الفعؿ 

متخمؼ كما كاف العمماء متخمفيف كما يكركا ىؤالء السماسرة الدرجة القاتمة كاف ىنالؾ تخمؼ 
لكف ليس بتمؾ الدرجة التي تبعث عمى اإلحباط كاليأس ، الفرؽ يكجد فقط في السمطة كاإلرادة 

السياسية  ففي مصر المماليؾ  كانكا يجيضكف اإلبداعات كاالبتكارات في العمماء عكس 
الحككمات األكركبية التي تحتضف ىؤالء في مؤسسات كتنمي مياراتيـ كتعزز قدراتيـ 

مكاناتيـ  .2كا 
إذف لـ تكف مصر متخمفة إلى لتؾ الدرجة، كالتغريب يقطع الطريؽ أماـ التحديث ألنو يعني 
انؾ تدرؾ كتقر أف المستعمر ىك كلي نعمتؾ كالذم صنع عقمؾ كشكؿ فيمؾ كىك المثاؿ 
كاألسكة فيجعمؾ تأكؿ كما يأكؿ كتمبس كما يمبس كيعيش المصرم كما يعيش فميما اخذ 
المصريف بالتغريب ال يمكف اف تتحدث ، فاظيركا حقدىـ لبلسبلـ كصرحكا بانقضاء ممة 

 اإلسبلـ كتجييؿ الشعب المصرم كالمساعدة عمى نشر البدع كالمنكرات في المجتمع 
 .كداسكا عمى مقكماتيـ فأصبحكا بذلؾ لقمة صائغة لبلستعمار

 

                                                           

بشير السباعي، دار : ترجمة« بكنابرت كاإلسبلـ»ىنرم لكرانس كآخركف ، الحممة الفرنسية في مصر  -1
   50ص1995 ،القاىرة ،1سينا لمنشر،ط

 عدناف ابراىيـ ، المرجع السابؽ  2
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حيثيات الحممة  : لمبحث األول ا 
بداية الحممة الفرنسية عمى مصر كانت بداية التصاؿ الشرؽ اإلسبلمي بالغرب كمعرفة     

ما كاف يدكر في الغرب بعد انقطاع طكيؿ ، كىك بدية لمتاريخ الحديث في المنطقة ألف تمؾ 
الحممة استتبعت كؿ المتغيرات التي جرت في الشرؽ كدخكؿ القكات اإلستخرابية البريطانية 
. كالفرنسية لمعالـ اإلسبلمي كتغيرات جذرية في العمميف اإلسبلمي كالعربي عمى الخصكص 

إعداد الحممة وتجييزىا  : أوال 
اختمرت فكرة غزك مصر في ذىف نابميكف بعد أف تمت لو السيطرة الكاممة عمى جميع    

أجزاء ايطاليا فاخذ يفكر في الخركج بيذه الفكرة إلى حيز التنفيذ مف اجؿ ىذا اتخذ الخطكات 
 :التالية 

 .استكلى عمى أسطكؿ جميكرية البندقية لتتجمع بيده قكة بحرية تكاجو انجمترا   -1
إذا أردنا أف نياجـ انجمترا فعمينا أف نياجميا : بعث إلى حككمة اإلدارة في فرنسا قائبلن  -2

في مصر فيككف لنا منيا الطريؽ إلى اليند يسيؿ عمينا أف ننشئ مستعمرة مف اجؿ استعمار 
 .العالـ

فجمع الكتب المتعمقة بالمشرؽ كمصر كما جمع كثائؽ كزارة الحربية الخاصة بمصر  -3
كانكب عمى دراستيا كأصبحت مصر مكضع أبحاثو كمطمعاتو حتى نضجت فكرة احتبلليا 

 .1تماـ النضكج في فكره كقمبو كذاكرتو 
استمـ آلمر مف حككمة اإلدارة بالسير إلى مصر، كتحرؾ إلى ميناء طكلكف ، اختار      

نابميكف جنكد كضبط حممتو كاف معظميـ مف جيش ايطاليا الذم أحرز بو انتصارات أمثاؿ 
كديزيو، كجاؾ مينك ككؿ الضباط الكبار بمغ العدد اإلجمالي (2انظر الممحؽ رقـ) 2كميبر

                                                           

 12، صقلساباجع رملج، ارفمحمد  -  . 1
ما دنسي عنرلف اشيجلدة اعمى قيا"ف ونابمي"نسي نصبو رلف اشيجلؼ او صفيفـ دنسي خر فد قائ: ري كمي -2
يخ رتا،  شبكةوبس أليا إ ينظرة ،رلقاى ايف"ف الحمبي سميما "لناضمل اد  عمى يلقت، سير باىلا إرسد عا
 1995بيركت  ،2ط، ت رنابوبف وليوناب"
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كما اصطحب مجمكعة مف صناع كعمماء فرنسا كنكابغيا في الرياضيات .  ألؼ40حكالي 
كاليندسة، الطب، الجغرافيا كالكيمياء، الفمؾ، األدب، كاالقتصاد السياسي، اآلثار، المعادف، 

 آالؼ بحارة إضافة إلى مطبعة كانت 10، ك200الجسكر كالرساميف بمغ عدد ىؤالء حكالي 
، كأتـ نابميكف اإلعداد لمحممة كأصبحت جاىزة لمتحرؾ مف مكانئ 1تطبع منشكرات نابميكف

 كاجاكسيك كسيفيتافكيا ككانت تتككف مف ثبلثمائة سفينة يحرسيا أسطكؿ 3 كطكلكف2جنكة
 سفينة بحرية بقيادة بركيس الذم يتكلى القيادة مف سفينة تسمى اكرياف بمعنى 55مؤلؼ مف 

. 4مدفعان 120الشرؽ كانت تحمؿ عمى ظيرىا 
 5«جيش الشرؽ»أحيطت الحممة بسرية تامة كسمي الجيش المشترؾ في ىذه الحممة    

ا  تضميبل لمعدك أم بريطانيا ألف البريطانيكف كانكا يتربصكف كيعممكف أف ىناؾ جيشا ضخمن
كعددا كبيرا مف السفف تتحرؾ لكف ال يعممكف كجيتيا، حتى جنكد كضباط الحممة كانكا ال 

 . 6يعرفكف أيف متجيكف، فالكحيد الذم كاف يعرؼ ىك نابميكف كحككمة اإلدارة
                                                           

 65زيف العابديف ،المرجع السابؽ ،ص  -1
عاصمة إقميـ ليجكريا الشماؿ الفرنسي ايطاليا كتعتبر 2009الؼ سنة 600مدينة سكانيا حكالي :  جنكة -2

عمى مكلى ، المرجع : انظر. الميناء الرئيسي اليطاليا، أنجبت بعض مشاىير البحارة مثؿ ككلكميس
 1236السابؽ ص

مكجكدة عمى البحر األبيض المتكسط بيا ميناء 2009الؼ 172مدينة سكانيا حكالي :  طكلكف -3
عسكرم، بدأت شيرة نابميكف باسترجاعيا مف انجمترا، قريبة نسبيا مف مصر ال يفصميا عنيا إؿ البحر 

 157المرجع نفسو ،ص: انظر .(المتكسط)الكبير 
4 -  

Jean  fracois  meslin, léxprédition  de bonaparte en  egypte ,   faculté  des  lett
res  et  seiences  humainees,  univarsite  de  sherbrooke 2010 p85 

 175احمد عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص - 5
،مكتبة العبيكات، الرياض، السعكدية ، 1إسماعيؿ احمد باغي، العالـ العربي في التاريخ الحديث، ط - 6

 207،ص1997
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 مسار الحممة : ثانيا 
مام  19اقتنعت حككمة اإلدارة بكجية نظر نابميكف كاستقر الرأم عمى أف يككف يـك     

.  مكعد انطبلؽ الحممة1798
جنكب فرنسا  (3الممحؽ رقـ)كبسرية تامة إنطمؽ األسطكؿ الفرنسي مف ميناء طكلكف      

بقيادة نابميكف بكنابرت يحمؿ قكات اإلنزاؿ البرية كالتحقت بيـ ثبلث قطع مف جنكة كاجاكسيك 
كستفتيا فكيا االيطالية كانضـ إلييـ مف مالطا بعض العرب عممكا كمترجميف بعد ما استكلت 

 كأصبحت 1798جكاف9الحممة عمى مالطا في طريقيا إلى اإلسكندرية دكف أم صعكبات 
قاعدة ليا، كاصؿ إبحاره نحك مصر في سرية تامة حتى يتجنب انجمترا سيدة البحار 

.  1 سفينة400باألسطكؿ الذم يتككف 
 3«ىكراشيك نمسكف » خكفا مف مطاردة األسطكؿ البريطاني بقيادة 2ذىب إلى جزيرة كريت    

، فقد استطاع نابميكف كبفضؿ خبرتو 4الذم كاف يييمف عمى البحر األبيض المتكسط
 كيفمت مف مراقبة السفف البريطانية االستطبلعية المنتشرة في عرض نيمسكفالعسكرية مغافمة 

. البحر األبيض المتكسط 
تكجو إلى اإلسكندرية، كىك يعمـ أف األسطكؿ االنجميزم قد سبقو إلى ميناء اإلسكندرية    

 .   5كغادره بحثا عف األسطكؿ الفرنسي
                                                           

 176احمد عبد العزيز ، المرجع السابؽ ، ص-  1
 نسمة 623666 حكالي 2005 كعدد سكانيا سنة 2 كمـ8380اكبر جزيرة باليكناف مساحتيا : كريت -  2

انظر ، عمي مكال المرجع .كمـ طبلء اليكناف عاصمتيا كانديا 96تقع في شرؽ البحر المتكسط عمى بعد 
 2624السابؽ ص

كاف اصغر كأعظـ قكاد البحرية اإلنجميزية 1758سبتمبر 29ىكراشيك نمسكف ، أميراؿ انجميزم كلد -  3
 1131انظر ، رؤكؼ سبلمة مكسى ،المرجع السابؽ ، ص. 1805قتؿ 

 16محمد فرج ، المرجع السابؽ ص-  4
 66زيف العابديف ، المرجع السابؽ ،ص - 5
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ألف االنجميز كانكا يتحسسكف لمقكات الفرنسية كيفرضكف رقابة مشددة عمى كؿ السفف التي 
. تعبر البحر األبيض المتكسط 

 01/07/1798في يوم : احتالل اإلسكندرية 
كصمت الحممة إلى اإلسكندرية كبادرت باإلنزاؿ بثاني اكبر المدف المصرية ألف نابميكف     

ككاف نابميكف قد طبع ، (انظر الممحؽ رقـ)كاف يعمـ أف اإلنجميز يبحثكف عف الحممة الفرنسية
إعبلف عمى متف سفينتو بالفرنسية كترجمو إلى العربية يعمف فيو انو ابف النبي كالثكرة كانو أتي 

لينقذ المصرييف مف ظمـ المماليؾ الذيف يسيطركف عمى الببلد منذ خمس قركف، لكف 
. المصرييف لـ يصدقكا كممة مف ذلؾ كسمكا أسمحتيـ ضده

 الساحؿ صكب المدينة كأخذت في بمحاذاةكبعد اإلنزاؿ بدأت قكات الفرنسييف بالزحؼ    
محاصرتيا كتمكنكا مف السيطرة عمييا كاحتبلليا رغـ المقاكمة الباسمة مف طرؼ أىميا 

 بسبب عدـ تكافئ القكة بيف الطرفيف ال مف حيث التنظيـ كال 1«محمد كريـ »كحاكميا 
. 2السبلح كالعدة

كبعد أف ىيمف بابميكف عمى اإلسكندرية حاكؿ تنفيذ سياستو باستعطاؼ كاسترضاء المصرييف 
لكسب كد الشعب فاجتمع بأعياف كمشايخ المدينة كأذاع منشكره الذم أعده في طريقو إلى 

مصر، كأكضح فيو سياستو التي يعتـز عمى إتباعيا في مصر، كيكضح مف خبللو أنو جاء 
لتخميص المصرييف مف المماليؾ عقابان ليـ لسؤ معاممتيـ لمفرنسييف كأنو يحتـر األىالي 

. 3كالديف أإلسبلمي كالنبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ كالقرآف الكريـ

                                                           

 تعمـ العمـك الدينية كأتـ دراستو باألزىر كاف 1745السيد محمد عبد الكريـ ،شريؼ النسب كلد عاـ  - 1
انظر، جاد طو، معالـ تاريخ مصر الحديث . بمثابة محافظ اإلسكندرية عند كصكؿ الحممة الفرنسية 

 17كالمعاصر، دار الفكر العربي، جامعة عيف شمس، د س ف ص
 542الجبرتي ، المرجع السابؽ ص - 2
 95عمراالسكندرم كسميـ حسف ، المرجع السابؽ ص-  3



 الفصل الثاني مصر عمى الفرنسية الحممة حيثيات

 

45 

 

تظاىر انو صديؽ لمسمطاف العثماني لكسب كالء العثمانييف كبعد أف أمف الفرنسيكف أىؿ     
عيد بكنابرت ك يجعمو يحتفظ بمنصبو « محمد كريـ»المدينة ابـر نابميكف اتفاؽ مع حاكميا 

. فيك رجؿ قكم الشخصية عسكرم محنؾ قادر عمى القيادة  « لكميبر» بالقيادة
 :       كبعد أف حمكا ظيكرىـ باإلسكندرية انقسمي الجيش إلى قسميف :احتالل القاىرة -1

جكيمية زحؼ نحك القاىرة باتجاه دمنيكر التي نجح في السيطرة عمييا ثـ تكجو 7كف في منابؿ
. (4انظر الممحؽ رقـ ) 1798جكيمية 10منيا نحك الرحمانية التي احتميا أيضا في

 جكيمية ثـ سار منيا نحك 06تحرؾ مف اإلسكندرية إلى الرشيد فاحتميا « دكجا»أما الجنراؿ 
الرحمانية ،كالتقى مع باقي قكات الجيش الفرنسي ىناؾ المتكجو إلى القاىرة ككاف في ىذه 

براىيـ بؾ . 1الفترة يحكـ مصر أميريف ىما مراد بؾ كا 
 جكيمية نزؿ الفرنسيكف في امبابة كفييا التحما الجيشيف كالمممككي كالفرنسي قبؿ 21في يـك 

الكصكؿ إلى القاىرة، لـ يصمد الجيش المممككي أماـ الضربات الفرنسية القكية مما اضطرىـ 
. 2إلى التراجع نحك الصعيد بقياد مراد بؾ

 بعد تكبدىـ خسائر فادحة 3في حيف غادر الثاني إلى الشاـ بقيادة إبراىيـ بؾ كالكالي العثماني
 . 4 جندم30 الؼ جندم بينما لـ يفقد الجيش الفرنسي سكل 20قدرت بحكالي 

. كبسقكط القاىرة اكبر المدف المصرية أصبحت مصر مفتكحة أماـ فرنسا 
 
 

                                                           

محمد السعيد العشماكم ،مصر كالحممة الفرنسية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر ،  - 1
 45،ص1999

 198اسماعيؿ احمد باغي ، المرجع السابؽ ،ص - 2
 384جبلؿ يحيى ، مصر الحديثة ، المرجع السابؽ ص-  3
 101عصاـ محمد شبارك ، المرجع السابؽ ، ص - 4
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 1798اوت 1:معركة أبي قير - 3
بعد أسبكعيف مف دخكؿ نابميكف القاىرة أصبح خميج أبي قير بيف الرشيد كاإلسكندرية     

مسرحا لصداـ عنيؼ بيف القكات الفرنسية كاالنجميزية ألف األسطكؿ البريطاني اكتشؼ 
. 1األسطكؿ الفرنسي الذم كاف يتجنبو منذ أشير

قائد األسطكؿ اإلنجميزم بالسيطرة عمي السفف الفرنسية المقيدة « نمسكف»قاـ األميراؿ     
كالتي كانت تسمى  سفينة نصؼ الدنيا  (الشرؽ)عمى الشاطئ كفجر اكبر سفينة أكرياف 

كبعد معركة أبي قير التي حقؽ فييا اإلنجميز « ركبيو» لضخامتيا كجماليا كانت مقر القائد
 فرضكا حصاران عمى الشكاطئ المصرية المطمة عمى البحر األبيض المتكسط 2انتصارات كبيرة

فأصبح الفرنسيكف ال يستطيعكف أف يتمقكا أم مدد مف الخارج فاضطركا إلى االعتماد عمى 
.  3تدبير شؤكنيـ باالعتماد عمى مكاردىـ الداخمية 

بات الفرنسيكف معزكليف عف اإلمدادات التي يمكف أف تصميـ مف فرنسا آك آم جية      
أخرل فيـ تحت رحمة األسطكؿ االنجميزم الذم يصكؿ كيجكؿ عمى طكؿ الشريط الساحمي 

. لمبحر األبيض المتكسط يراقب كؿ حركات كسكنات الفرنسييف 
 . وقائع الحممة وتطوراتيا في عيد نابميون وسياستو في مصر: المبحث الثاني 

منذ كطأت إقداـ الفرنسييف ارض مصر الطاىرة أعمف الشعب غضبو كرفضو لبلحتبلؿ كثار 
في كجو الحممة الفرنسية بكؿ ما يممؾ مف قكة فتمسؾ بكطنو كمبادئو كقكميتو كسيادتو كرض 

. الخضكع لممستدمر الفرنسي 
 

                                                           

 08/04/2018 13:45عمار دليمي ، الحممة المصرية الجزء األكؿ ، -  1
Wwwdlim.net/doatabrumk.60htm 

 374،ص1981 دار النفائس ، بيركت ،لبناف ، 1محمد فريد بؾ المحامي ،  - 2
 113-111محمد حراش ، المرجع السابؽ صص - 3
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 1799اكتوبر 21: انتفاضة القاىرة األولى : أوال 
ذكرنا سابقان أف نابميكف بذؿ جيكدان كبيرة لكسب كد المصرييف كتيدئة نفكسيـ كعمؿ عمى      

فراد حممتو المحتمكف، لكف المصريكف كانكا عمى دراية  إيجاد نكع مف الثقة بيف المصرييف كا 
كعمـ بأىداؼ كنكايا نابميكف فحرصكا عمى رفض االستعمار كتحرير ببلدىـ  

 الدافع الذم استطاع العمماء كرجاؿ الديف إحياءه في نفكس المصرييف كيجمعكف :أسبابيا 
كاف مقرىا جامع األزىر ككانت « لجنة الثكرة »صفكفيـ كينشركف الدعكة لمثكرة كتأسيس 

ثارة الكراىية في نفكس الشعب ضد فرنسا  . 1ميمتيا التكعية كا 
إثر تحطيـ األسطكؿ الفرنسي في معركة أبي قير السالفة الذكر كمحاصرة اإلنجميز ليـ،     

أصبح الفرنسيف أشبو باألسرل في مصر مما دفع بيـ إلى فرض الضرائب الباىظة عمى 
القرل كالميف كمصادرة أمبلؾ النساء كاغتصاب األغذية لتمكيف الجيش الفرنسي كتسديد 

. نفقاتو 
خراجيـ النساء كالبنات المسممات عاريات كالتبرع كاستيتار الجنكد الفرنسييف  الفساد األخبلؽ كا 

 .كشربيـ الخمر عمنية 
التدخؿ الفرنسي في حياة السكاف بشكؿ سافر، كفرض عمييـ أمكر صحية السكاف لـ يتعكدكا 
عمييا فالسكاف متعكديف عمى طريقة معيشة بسيطة ألف ظركفيـ المعيشية ال تسمح ليـ بذالؾ 

 .رغـ اف الحؽ مع الفرنسييف في ىذا الجانب  .2ال يريدكف التخمي عنيا
 

 
                                                           

 رخ أكايفمصر نسي رلفؿ احتبللئلمتو ك مقايف رىزأل دكر ايمر وصكم  لشنا ادمحم زيزلع ادعب -  1
 116، ص 1918رلقاىب ط  ا.    ةلكت  دار ار عشيلثامف ارلقا
، -1985احمد طبريف ، تاريخ المشرؽ العربي المعاصر ، المطبعة الجديدة ،دمشؽ ، سكريا  - 2

 38ص1986
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  .1منع المصرييف مف دفف أمكاتيـ بجانب بيكتيـ، كأمركىـ أف يدفنكىـ خارج القاىرة
جراء الفحكصات كالمقاحات، كالتطعيـ ضد األمراض كاف  أمركىـ بالتنظيؼ ككنس الشكارع، كا 
المصريكف يرفضكف ىذا رغـ انو كاف خدمة لصالحيـ، بات المصريكف يشّككف في كؿ شي 

 .2يتصؿ مع الفرنسييف
إزالة الفرنسييف لمبكابات التي كانت تضع في الحارات الكبرل، فتفتح صباحان كتقمؽ ليبلن ألمف 

ألف الفرنسييف كانكا يرغبكف في التجكاؿ بكؿ .... كسبلمة الساكنة مف المصكص كالمجرميف 
  .3حرية في القاىرة دكف حكاجز

ىدـ الفرنسييف بيكت األىالي كالكثير مف المساجد كالمباني كاآلثار بحجة تكسيع الطرؽ 
كتحصيف القاىرة كتدمير جميع البيكت المحيطة بالقمعة بحجة ترميميا كأمركا سكانيا بإخبلئيا 

4. 
قصد تشريدىـ كخمؽ ليـ أزمة اجتماعية، كلفت أنظارىـ عف ما يقـك بو المستعمر مف 

تجاكزات كيصبح ىميـ الكحيد البحث عف بيت يأكييـ كال يفكركف في المقاكمة إال أف ذاؾ لـ 
صرار   .5يثني المصرييف كلـ يزيدىـ إال عزيمة كا 

إعداـ محمد كريـ حاكـ  اإلسكندرية كقائدىا المحبكب عند الشعب المصرم بكافة طبقاتو 
كالذم حارب الفرنسييف في اإلسكندرية، المبؽ المطيؼ العالـ ، اتيـ انو يشجع األىالي عمى 

 . 6الثكرة كانو ىك سبب ثكرة دمنيكر أماـ ديزيو ، اعدـ في ميداف الرميمة

                                                           

جماؿ سعيد : عزت حسف افندم ، الحممة الفرنسية في ضكء مخطكط عثماني ، مخطكط ضيامة ،تر  - 1
 2212، 1999عبد الغاني الييئة المصرية العامة لمكتاب ، ب ط القاىرة ، 

 38. صقلساباجع المرجي كرلسمحمد محمكد ا-  2
 58نمير طو ياسيف ، المرجع السابؽ ، ص-  3
 39صجع نفسو رملا-   4
 65زيف العابديف شمس ، المرجع السابؽ -  5
 654الجبرت ،المرجع السابؽ ص-  6
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ىذا يدؿ عمى أف الشعب المصرم المسمـ لف يقبؿ كجكد الكافر في ببلده كيبذؿ حياتو 
مكاناتو مف اجؿ إخراج الكفار مف ببلده كىذا ما جرل عمى كؿ مستخرب دخؿ ببلد  كمكارده كا 

.  اإلسبلـ كأراد البقاء فييا 
 
: مجرياتيا   

ـ لكف 21/10/178 تجمع الكثير مف الناس حكؿ األزىر  دكف  قائد يقكدىـ في     
سرعاف ما تشكمت لجاف المقاكمة كأصبحكا عازميف عمى المقاكمة كشمركا عمى سكاعدىـ، 

ليخرج معيـ إلى بكنابرت  (ادىـ )ذىبت تمؾ الجمكع إلى بيت القاضي التركي إبراىيـ 
لمطالبتو بإلغاء نظاـ الضرائب الجديد الذم أثقؿ كاىميـ إال انو خشي مف عاقبة الثكرة 

. 1فانياؿ عميو الثائركف بالحجارة كلـ يتمكف مف اليرب مف أيدم تمؾ الحشكد
كما تكافد لؤلزىر العمماء كالجمكع الغفيرة كعمت الثكرة أنحاء القاىرة في لمح البصر        

" حاكـ القاىرة"كنظرا الف الفرنسييف لـ يتكقعكا قياـ المصرييف بثكرة فقد خرج الجنراؿ ديبكل 
مع بعض عساكره لتيدئة األحكاؿ كذىب إلى بيت القاضي ففكجئ بالجمع الغفير مف البشر 
اليائج فيجـ عميو الثكار كقتمكه كما قتؿ الكثير مف فرسانو كسيطر الثكار عمى معظـ مداخؿ 
القاىرة، كقامكا بيدـ مساطب الدكاكيف الستخداـ أحجارىا كحكاجز تعيؽ ىجـك العدك، ككقؼ 
كراء كؿ حاجز حشد عظيـ مف الناس، كبعد أف أدرؾ الفرنسييف اندالع الثكرة بمقتؿ الجنراؿ 

 بدأ اليجـك عمى الثكار بإطبلؽ النار عمى الناس في الشكارع كخمؼ الحكاجز فتجمع 2ديبكل
الثكار في األزىر كنصبكا الحكاجز في الطرؽ كالحارات كاألزقة المؤدية إليو لتحصيف مركز 

. 3الثكرة،كقد انضـ إلى صفكؼ الثكار اىالى القرل المجاكرة لمقاىرة 

                                                           

عصاـ محمد شبارك، المقاكمة الشعبية المصرية لبلحتبلؿ الفرنسي كالغزك الفرنسي،لدار التضامف .  د -1
 75 ص 1992لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف ،

 100-99 ىشاـ سكدام ىشاـ ، المرجع السابؽ ص -2
3 - REYBOUD,histoire scientifique et militaireen egypte vol,vi,p268. 
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كخبلؿ األحداث تمت مياجمة دكاكيف التجار كسرقت محتكياتيا، كفى أثناء الميؿ نصب      
. الفرنسيكف مدافعيـ عمى جبؿ المقطـ قرب القمعة

كفى اليـك التالي استمر الثكار في اليجـك عمى كتائب الفرنسييف كقد بدأ نابميكف خطتو     
في خنؽ الثكرة بنشر جنكده حكؿ ضكاحي القاىرة لمنع أىميا مف االنضماـ إلى صفكؼ 

الثكار،ثـ أرسؿ في طمب مقابمة المشايخ فمـ يجيبو احد كعندىا كبداية مف عصر اليـك الثاني 
. أمر نابميكف بقصؼ القاىرة 

انتشر الخكؼ الشديد في أكساط المصرييف كدخمكا الشقؽ كاحتمكا بيا في حيف كاصؿ جنكد 
. 1نابميكف أصكار المدينة حتى تزعزعت 

كبعد تكسط المشايخ أمر نابميكف بإيقاؼ القصؼ كقد استمر الثكار في الحسينية كما     
. 2حكليا في المقاكمة حتى نفذت ذخيرتيـ

كفى اليـك الثالث دخؿ الفرنسيكف منطقة األزىر التي خربيا القصؼ كمات تحت أنقاضيا     
اآلالؼ، كىدمكا الحكاجز كدخمكا جامع األزىر بخيكليـ كحطمكا كؿ ما كجدكه في طريقيـ، 

، ثـ بدأ االنتقاـ بالقبض عمى أعداد غفيرة نفذ فييـ 3كنيبكا البيكت بحجة البحث عف األسمحة
. 4جميعا حكـ اإلعداـ ككاف بينيـ الكثير مف النساء

كتكالت حكادث االختفاء كالتعذيب كالقتؿ كبمع النيؿ المئات مف شيداء الثكرة المصرييف     
البسطاء الذيف ىبكا لمدفاع عف حقيـ في الحياة كأعمنكا كراىيتيـ لمظمـ كلبلحتبلؿ، ككاف مف 
 5ضمف الضحايا الشيخ عبد الكىاب الشرقاكم مف أىـ عمماء األزىر كالشيخ سميماف الجكسقى
كقد قتؿ مف عمماء مصر ثبلثة عشر عالما كبمغ عدد ضحايا الثكرة ما يقرب مف األربعة 

                                                           

عبدهلل كاؾ منك كخركج الفرنسييف مف مصر ،الييئة المصرية العامة لمكتاب :محمد فؤاد شكرم  - 1
 132،القاىرة ص

 92عصاـ محمد شبارك ، المرجع السابؽ .د - 2
 84محمد محمكد السركجي ، المرجع السابؽ ، ص - 3
 131المدخؿ إلى تاريخ مصر الحديث ، الييئة العامة لمكتاب ، القاىرة ، ص:رجب حراز  - 4
 75،76عصاـ محمد شبارك ، المرجع السابؽ ص - 5
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الذل كاف يعمؿ برسـ " تستيفكد" فرنسي بينيـ كبير ميندسي الحممة 200اآلالؼ في مقابؿ 
. 1خريطة حديثة لمصر كأيضا قتؿ بعض الجراحيف كالرساـ دكبرل

كرغـ أف الثكرة استمرت ثبلثة أياـ فقط كانيزمت أماـ التفكؽ العسكرم الفرنسي إال أف    
. صداىا قد انتقؿ مف القاىرة إلى باقي أنحاء مصر

: نتائجيا 
ألقى نابميكف القبض عمى زعماء الثكرة كحكالي ثبلثة عشر عالمان مف مشايخ األزىر كحكـ  

.  كصادر ممتمكاتيـ 1798 نكفمبر 01عمييـ باإلعداـ بالقمعة 
كبذلؾ يككف نابميكف أنيى سياسة التكدد كالمجاممة التي كاف ينتيجيا مع الشعب      

المصرم عند احتبللو لمقاىرة كعطؿ الديكاف عقاب لسكاف القاىرة 
 (المسمميف كاألقباط)سعى الفرنسيكف إلى زرع بذكر الفتنة كالتفرقة بيف أبناء الشعب المصرم 

لتشتيت المصرييف، لكف المصريكف كانكا عمى دراية كعمـ كابطمكا تمؾ المؤامرة كحافظكا عمى 
لحمتيـ ككحدة صفيـ بؿ ىذا ما زاد كحدتيـ الكطنية بدليؿ انو خبلؿ الثكرة لـ تقع أم 
اعتداءات بيف المقاكمة كاألقباط، رغـ زيادة اليكة كالكراىية بيف المصرييف كالفرنسييف 

ساءتيـ لؤلىالي كاستخداميـ القسكة كسؤ المعاممة معيـ . 2كا 
ىذا ما يجعمنا نقكؿ أف النكايا الحقيقية لمحممة الفرنسية بدأت تظير كتتضح كيتأكد     

استحالة : واآلخر أف احتبللو لمصر مرفكض مف قبؿ المصرييف األول: نابميكف مف أمريف
. التعايش مع الفرنسييف المحتميف

: الحممة عمى الشام وموقعة أبي قير
كانت الشاـ في ىذه الفترة تطمؽ عمى سكريا، كلبناف، كاألردف كمقسمة إلى خمس كاليات    

. عثمانية ىي حمب ،دمشؽ ،طرابمس، عكا كالقدس
الؼ جندم 16 عمى رأس جيش يتككف مف حكالي 1799فيفيرم 10غادر نابميكف القاىرة في 

: لغزك أراضي الشاـ لعدة أسباب منيا
                                                           

 320عبد الرحماف الجبرتي ، المرجع السابؽ ص - 1
 89المرجع السابؽ ص : عصاـ محمد شبارك .د - 2



 الفصل الثاني مصر عمى الفرنسية الحممة حيثيات

 

52 

 

سعيو التخاذ الشاـ كسيمة ضغط عمى الدكلة العثمانية سياسيا كمحاكلة التفاكض  .1
جبارىا عمى التنازؿ عمى مصر مقابؿ انسحابو مف مصر  .معيا كا 

كالي عكا لذا تحرؾ 1كانت الشاـ مركز تجمع القكات العثمانية لمصدر األعظـ كالجزار .2
 كاستباؽ الخطر العثماني كمنعيا مف الكصكؿ 2نابميكف لتحطيـ تمؾ القكات في مكانيا
 .إليو في مصر كضربيا في مكانيا 

تعد ثغكر الشاـ العريش كيافا كحيفا كعكا كبيركت كطرابمس قكاعد ثابتة لؤلسطكؿ  .3
 .  فكقكعيا في يد الفرنسييف يحكؿ دكف استفادة االنجميز منيا 3االنجميزم
 1789فيفري 20: احتالل العريش

انطمؽ نابميكف مف القاىرة في شير فيفرم بحممتو متكجيا الى الشاـ بمحذات الساحؿ     
. الشرقي لمبحر المتكسط لسيكلة اإلمدادات كطرؽ المكاصبلت 

 فيفرم فقاـ بقصفيا بالمدفعية كبعد مقاكمة بسيطة مف المحمييف 17كصؿ إلى العريش    
كحامية المدينة كانت فاشمة أماـ جحافؿ القكات الفرنسية اضطر إبراىيـ آغا إلى االستسبلـ 

 كاستمر الزحؼ إلى الشاـ بيدؼ تثبيت الكجكد الفرنسي في 1789 فيفرم 20 في لمفرنسييف
مصر كتقديـ دعـ سياسي لممفاكضات التي بدأتيا حككمة اإلدارة مع الباب العالي في 

 . 4اسطنبكؿ كلضرب المصالح االنجميزية في المنطقة
: 1789مارس 07احتالل يافا 

سقطت مدينة يافا بأيدم الفرنسييف بعد مقاكمة جبارة كباسمة لسكاف كحامية المدينة كتـ 
 .5احتبلليا

                                                           

احمد باشا الجزار كالي عكا قدـ مف بشناؽ احد الكاليات العثمانية إلى مصر كقيؿ انو دعي بالجزار  - 1
ـ، التككيف ، دمشؽ 19سييؿ الزكار، تاريخ ببلد الشاـ في القرف :انظر .بعد أف شاعت أعمالو البربرية 

 98ص 2006،سكريا 
 48المرجع السابؽ ص: محمد رفعت  - 2
 49المرجع السابؽ،: محمد رفعت - 3
 183احمد عبد العزيز، عمي عيسى ،المرجع السابؽ ،ص - 4
 72عصاـ محمد شبارك، المرجع السابؽ ، ص - 5
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ارتكب نابميكف كجنكده أبشع األعماؿ قسكة حيف اعدـ أكثر مف ألفيف شخص مف حامية     
 مف 4000يافا كاعدمكا األسرل في مجزرة رىيبة ارتكبيا الفرنسيكف كيقدر الذيف قتمكا فييا  

.  1الجنكد كالمدنييف
تعتبر طريقة إعداميـ بيذه الكحشية مف دكافع فشؿ الحممة في سكريا ألنو أثار في نفكس     

. الفرنسييف السخط كالرغبة في اإلنتقاـ كالحقد البلمتناىي عمى الفرنسييف 
:  1789ماي 14مارس الى 18من : صمود عكا 

بعد سقكط يافا كاحتبلؿ حيفا كاصؿ الجيش الفرنسي زحفو إلى عكا التي كانت ذات     
مف نفس الشير بدأت 23مارس، كفي 18تحصينات منيعة ، فحاصرىا نابميكف بداية مف

المعركة بالقصؼ المدفعي مف مختمؼ الجيات لكف نابيمكف لـ ينجح في اختراؽ التحصينات 
. 2التي أقاميا الجزار ككانت القكات البريطانية تشد أزره كتستنجد بقكات صيدا كدمشؽ كحمب

بعد فشمو في اختراؽ أسكار عكا المنيعة اصدر أكامره لجنكده لمكاصمة الحصار لعكا    
. كمنعيا مف اية امدادات خارجية

مام فؾ 20يكما، كبعد فشؿ نابميكف كجيشو كمدفعيتو، قرر في 62كبعد حصار داـ    
 . 3الحصار عمى عكا ثـ عادكا إلى مصر يجركف أذياؿ اليزيمة

كميما يكف مف آمر يمكننا استنتاج عجز كفشؿ نابيمكف عمى احتبلؿ عكا إلى ثبلث أسباب 
: رئيسية 

 أسكار المدينة كتحصيناتيا  -1
 المساعدات االنجميزية لمقائد الجزار بالعتاد كاألسمحة  -2
انتشار الطاعكف في صفكؼ االجيش الفرنسي كانتياء المؤمنة كالذخيرة  -3

. 

                                                           

 46محمد رفعت ، المرجع السابؽ  - 1
عمي : صفحات مف تاريخ مصر مف نياية عيد الممالؾ إلى نياية حكـ إسماعيؿ ، تر: يانج جكرج  - 2

 47ص1996احمد شكرم ،مكتبة مدبكلي القاىرة 
 99عبد اهلل الرزاؽ شكقي الجمؿ ، المرجع السابؽ ، ص - 3
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 :1799اوت 20معركة أبي قير 
، كصؿ إليو خبر نزكؿ 1799جكاف 14بعد رفع الحصار عمى عكا كعكدتو إلى القاىرة     

عمى متف أسطكؿ بريطاني فأمر نابميكف حاميتو 1799جكيمية 25العثمانييف بأبي قير في
. بضركرة السير كالتجمع عند الرحمانية لمياجمة األتراؾ في أبي قير 

ككاف الجيش التركي مذعكرا كقد غرؽ اآلالؼ منيـ أثناء محاكلتيـ السباحة إلى السفف     
البريطانية الراسية عمى بعد ميميف مف الشاطئ بينما فر آخركف إلى قرية آبي قير، كبعد ذلؾ 

.  قتيؿ 1000 قتيؿ بينما كانت خسارة الفرنسييف حكالي 8000بفترة قصيرة تكبد األتراؾ نحك 
 :  نتائجيا 

. قضاء نابميكف عمى الجيش العثماني المؤلؼ مف خيرة جنكد اإلنكشارية
اختبلؿ نظاـ الجيش العثماني كالقميؿ منيـ مف كصؿ إلى  سفنو كمنيـ الضابط الشاب الذم 

. لعب دكرا ميما في تاريخ مصر الحديث ىك محمد عمي باشا 
كقكع القائد العثماني مصطفي باشا أسيرا عند نابميكف فأطمعو عمى أحكاؿ أكركبا كتألب الدكؿ 

. 1عمى فرنسا (انجمترا ،النمسا كركسيا )الثبلثة
 جندم بيف قتيؿ كغريؽ كلـ يخسر الفرنسييف 8000فكانت ىزيمة العثمانييف بفقدانيـ حكالي 

. 2 جندم1000سكل 
رجع نابميكف إلى القاىرة ظافرا كالمظاىر تدؿ عمى أف سمطة الفرنسييف أصبحت راسخة 

. كدكلتيـ باقية لكف الشعب المصرم لـ يستسمـ كلـ يستكف لبلحتبلؿ 
: سياسة نابميون في مصر  

عمؿ نابميكف عمى تكطيد عبلقتو مع العثمانييف كتحكيؿ مصر إلى مستعمرة فرنسية       
. كتكجيو ضربات لبريطانيا

انشأ ديكاف القاىرة إلشراؾ العامة في السمطة كالحكـ رغـ أف ىذا الديكاف لـ تكف لو أية      
قرار النظاـ الضريبي لجمع الماؿ   سمطة كقاـ بتعديؿ النظاـ التشريعي كالقضائي المعمكؿ بو كا 
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، كاصدر تعميمات لمنع الجنكد مف السمب 1لئلنفاؽ عمى الحممة كتسديد مرتبات الجنكد 
 .كالنيب

جمس مع الزعماء المحمييف كالعمماء كاقر باحترامو لمشرائع اإلسبلمية كالقكانيف المستمدة مف 
(. 4الممحؽ رقـ )« أف ال الو إال اهلل كاف محمد رسكؿ اهلل »الشريعة ، كشيد أماميـ 

دخاؿ صناعات حديثة لمصر      عقد اجتماع مع العمماء كاألطباء لمقضاء عمى الطاعكف كا 
 . 2كتطكير التعميـ كنظاـ المكاصبلت كضبط الرم كربط النيؿ بالبحر األحمر

كتـ إنشاء المجمع العممي المصرم كمدرستيف لتعميـ الفرنسييف المكلكديف بمصر، كأسسكا     
 سرير كمعمؿ كيميائي كمرصد 500مسرحا لمتمثيؿ كمركز لمطب كالصيدلة كمستشفى مف 

فمكي كمعرض لمرسـ كحديقة لمحيكاف كمتحؼ لمتاريخ الطبيعي كسبلح اليندسة ك كرشات 
إلنتاج المكاد االستيبلكية كالصناعات كالطحائف ككاف مف أىـ انجازات المعيد العممي 

 . description de égypt» .» 3كصؼ مصر: جزء بعنكاف 24المصرم مجمد كبير مف
غير أف رجاؿ الديف كاعياف المجتمع المصرم كاجيكا تمؾ السياسة بالعداء الصارخ رغـ     

ادعاءات نابميكف باعتناقو لئلسبلـ كلباسو العمامة كالجمباب كاشتراكو في الصبلة ، بؿ نشأ 
. الشعكر القكمي لدل المصرييف في حيف تأثر بعضيـ بمظاىر الحضارة الفرنسية 

وقائع الحممة في عيد جان باتيست كميبر : المبحث الثالث 
 20/01/1800اتفاقية العريش : أكال 

انظر الممحؽ )، عيد إلى الجنراؿ كميبر 1799اكت 22قرر نابميكف العكدة خفية إلى فرنسا 
. شير قيادة الجيش الفرنسي في مصر (3رقـ

                                                           

 1987،دار المعارؼ1الرفاعي ،تاريخ الحركة القكمية كتطكر نظاـ الحكـ في مصرج  عبد الرحماف-  1
 1998 دار الكتب المصرية 1،2عبد الرماف الجبرتي ،عجائب اآلثار في التراجـ كاآلخبار ج 2
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 بعد مغادرة نابيمكف تدىكرت أحكاؿ الجيش كأصبح في حاجة ماسة إلى الذاخرة كالمبلبس، 
 . 1كبدأ كميبر يفكر في إجراء المفاكضات مع الدكلة العثمانية مف اجؿ الجبلء عف مصر

الى 1800سبتمبر17فاتبع األسمكب السياسي لمتفاكض مع الدكلة العثمانية، بعث برسالة في 
الصدر األعظـ يكسؼ ضياء باشا تضمنت أقكاؿ كادعاءات نابميكف التي جاء بيا عند 

 . 2احتبللو لمصر
بدأت المفاكضات بيف الطرفيف حكؿ كيفية الجبلء  الفرنسي عمى مصر كشركط ذالؾ انتيت 

. بمعاىدة العريش 
:  كالتي نصت عمى ما يمي 1800جانفي 21(4انظر الممحؽ)
 .ىدنة ثبلثة أشير كقد تزيد مدتيا إذا لـز اآلمر  -1
 جبلء الفرنسييف مف مصر بكامؿ أسمحتيـ كعتادىـ كعكدتيـ إلى فرنسا  -2
الحصكؿ مف الباب العالي أك حمفائو بريطانيا كركسيا جكازات مركر لضماف عدـ  -3

 .االعتداء عمى الجيش أثناء نقمو إلى مكانئ فرنسا 
تجييز تركيا ك حمفائيا لمسفف لنقؿ الجيش الفرنسي إلى ببلده عمى أف يتعيدكا بعدـ  -4

 .3التعرض ليذا الجيش بأم آذل
بدأ الفرنسيكف بتطبيؽ االتفاقية بسحب قكاتيـ مف المناطؽ التي احتمكىا كتعكيضيـ 

، لكف عكدة الجيكش الفرنسية إلى أكركبا ستزيد قكة فرنسا في مياديف الحرب في 4بالعثمانييف
  . 5أكركبا فأبدت الحككمة البريطانية معارضتيا عمى بنكد االتفاقية

                                                           

 مجمة كمية اآلداب 1899،9-1769حزيـ حسف زعير ، ارتقاء نابيمكف بكنابرت لمسمطة في فرنسا -  1
 1959جامعة بغداد 98العدد
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 ك طالبت ببقائيـ في مصر أك تسميـ أنفسيـ كأسرل حرب حتى ال يككنكا كدعامة     
انب ػػػف جػػػظمى ـػػػػر الذم رفضو كميبر كاعتبره خيانة عػػػم أكركبا األـػػػػػرنسي ؼػػػػػلمجيش الؼ

. 1ككمة البريطانية، فحث جنكده عمى الحرب كأكد ليـ أف النصر سيككف  حميفيـ ػػػالح
خاضت القكات الفرنسية المككنة مف عشرة آالؼ جندم معركة حاسمة ضد أربعة      

أضعاؼ عددىـ مف األتراؾ بقيادة يكسؼ ضياء باشا فكاف النصر حميؼ الفرنسييف في 
كفر يكسؼ باشا كمف معو تاركيف خزائنيـ كمؤمنتيـ 1800مارس 20معركة عيف شمس 

كذخائرىـ ،كىرب جزء كبير مف الجنكد العثمانييف كانتشركا في القرل كاألرياؼ كما تبقى مف 
 . 2الجيش العثماني انسحب إلى الحدكد مع فمسطيف

لكف الفرنسيكف لـ يتمتعكا بذلؾ االنتصار ألف القاىرة كانت تحضر نفسيا إلنتفاضة ثانية     
 .ضدىـ

 1800افريل 21 مارس الى 20:انتفاضة القاىرة الثانية 
اندلعت الحرب في أكركبا ضد فرنسا فاضطر نابيمكف لمرحيؿ تاركا الجنراؿ كميبر يكاجو      

الدكلة العثمانية مف جية كالشعب المصرم مف جية ثانية ، ىذا الشعب لـ يستسمـ كلـ 
. يخضع لبلحتبلؿ ففجر ثكرة ثانية في القاىرة 

اندلعت ثكرة القاىرة الثانية كمعركة عيف شمس قائمة فإنتيز المصريكف فرصة خركج     
كميبر كانشغالو بمحاربة العثمانييف فأعمنكا ثكرتيـ كحاربكا بقية القكات الفرنسية داخؿ القاىرة ، 

ىاجمكا مقر القيادة العامة لمجيش الفرنسي في األزبكية كحاصركه كأقامكا المتاريس كتسمح 
كتكجو . 3األىالي بكؿ ما كجدكه مف أخشاب كعصي كمعادف كسيكؼ كقامكا مصنع لمسبلح

. 4 أالؼ كالتقكا مع الجيش الفرنسي لكف ردكىـ عمى أعقابيـ خاسريف10الثكار كعددىـ
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كبعد انتياء معركة عيف شمس عاد كميبر لمقاىرة كجد الثكرة قكية كالشعب متبلحـ كتضـ 
.  1تحت لكائيا كؿ الطكائؼ المصرية

فشاؿ الثكرة  سعى إلبراـ معاىدة مع مراد بؾ  كلتشتيت تمؾ الكحدة كاختراؽ الصؼ لمصرم كا 
ـ تنص عمى تسميـ مراد بؾ الحكـ في الصعيد األمر الذم كاف ينتظره مراد 1800افريؿ21

 .  بفارغ الصبر ألنو كاف يخشى عكدة السيادة العثمانية عمى مصر كطرد المماليؾ منيا 
كبذلؾ أمف الفرنسيكف شر مراد بؾ الذم سعى في إخماد الثكرة كسمـ إلييـ العثمانييف     

 .الذيف لجؤا إليو يطمبكف حمايتو
فأعطاه كميبر حككمة الصعيد تحت سيادة الفرنسييف ، فتكسط ىك ك احد اتباعية لمصمح ،    

: فتكصؿ المشايخ كالفرنسيكف إلى اتفاؽ أىـ ما جاء فيو 
.  منح أىؿ مصر عامة كسكاف القاىرة خاصة عفكان شامبلن 
مميكف فرنؾ كىك مبمغ ضخـ مقارنة 16إال أف كميبر نقض العيد كفرض غرامة حربية مقدارىا 

باألحكاؿ االقتصادية السيئة لمببلد مما أثقؿ كاىؿ األىالي ، كنكؿ بزعماء الثكرة كعمى رأسيـ 
. محمد السدات 

: استقرت األكضاع كبدأ كميبر يعيد تنظيـ الحممة كيجرم إصبلحات أىميا 
إنشاء مصانع لمختمؼ منتجات حاجيات الحممة ، تككيف لجاف ثـ إرساليـ لمختمؼ الجيات 

لمزاكلة البحث ككتابة التقارير ، كزيادتو في صفكؼ الحممة مف فرؽ الطكائؼ الشرقية 
كبينما ىك منكب عمى ىذه .  2المسيحية ك بنى القصكر كالقبلع بالقاىرة كاإلسكندرية

 عمى تصفيتو جسديان ، كتتبعو مف 3«سميماف الحمبي»اإلصبلحات ،عـز شاب سكرم أزىرم  
. 4 1801جكاف 14الجيزة إلى حديقة منزلو فطعنو بخنجر أرداه قتيبلن يـك 
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: جالء الحممة الفرنسية عن مصر: ثانيا
: اتفاقية الجالء عن القاىرة / 1

شددت الحممة الفرنسية العثمانية الحصار عمى القاىرة كقد قمت فييا المؤف كالذخيرة     
جبلء الفرنسيف عنيا كفي « بميار»فأضطر القائد  إلى إجراء المفاكضات لتسميـ المدينة كا 

تـ التكقيع عمى اتفاؽ الجبلء عف القاىرة ، لكف الجنراؿ منك رفضو غير أف 1801جكاف 27
. بميار اسر عمى تنفيذه 

خرجت الحامية الفرنسية مف القاىرة متجية إلى اإلسكندرية ثـ إلى 1801اكت 13في     
. رشيد كمنيا إلى أبي قير ، فأبحرت نحك فرنسا

 :1801اوت 31اتفاق الجالء عن اإلسكندرية / 2
احكـ اإلنجميز الحصار عمى منك كتأزمت الحالة في ضكاحي اإلسكندرية بسبب قمة الغذاء    

كنفاذ الذخيرة كعززكا أسطكليـ بقكات إضافية كانضمت ليا الحممة اليندية بقيادة الجنراؿ بيرد 
كاحتمت القصير ، مما جعؿ منك يتأكد أف مكاصمة القتاؿ ستقضي عمى ما تبقى مف رجالو 

كاف يسمـ الفرنسيكف سفنيـ كمدافعيـ 1801اكت 31فكقع اتفاقية الجبلء عف اإلسكندرية في 
. 1كذخيرتيـ كينقمكف عمى مثف سفف الحمفاء إلى فرنسا 

كبجبلء القكات الفرنسية مف اإلسكندرية طكيت صفحة االحتبلؿ الفرنسي في مصر بعد أف    
 بؿ فقدت فرنسا 2استمر ما يقارب ثبلث سنكات دكف تحقيؽ النتائج العسكرية المرجكة 

سيادتيا في الشرؽ األكسط ك استفادت انجمترا التي كانت تتحيف الفرصة لمسيطرة عمى مصر 
. كتطبيؽ سياسة مؿء الفراغ
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المواقف من الحممة   :األولالمبحث 
: موقف الدولة العثمانية – أوال
جاءت الحممة الفرنسية عمى مصر في فترة  حكـ السمطاف العثماني سميـ الثالث كبعد اف    

نبكؿ طكصمتو أخبار الحممة عمى مصر طمب تكضيح مف القائـ باألعماؿ الفرنسي في اس
 كانت ىناؾ حممة فرنسية عمى إذا انو إلى جيمو بيذا المشركع مشيرا أكدركفاف  كالذم 

مصر فيي تستيدؼ حكاميا بككات المماليؾ ،ككذلؾ قطع الطريؽ بيف بريطانيا كمصالحيا 
  .1 حرصو عمى استمرار صداقة فرنسا كالدكلة العثمانيةأبدلفي اليند الشرقية ك 

كلـ تقؼ الدكلة العثمانية رغـ مرحمة الضعؼ التي كانت تعيشيا كعبلقتيا الحسنة مع     
فرنسا مكتكفة األيدل حياؿ الحممة الفرنسية عمى مصر، فقد تحالفت مع إنجمترا كركسيا 

 أبى قير عمى يد نيمسكف قائد األسطكؿ في الفرنسيالقيصرية، بعد ىزيمة األسطكؿ 
 .2اإلنجميزم

أكليما لمياجمة سكاحؿ مصر الشمالية بالتعاكف مع البحرية :  كأرسمت حممتيف عثمانيتيف   
اإلنجميزية، كالثانية برية أعدىا باشكات الشاـ لتياجـ مصر مف ناحية الشرؽ بريًّا، مما شجع 
المصرييف عمى القياـ بثكرة القاىرة األكلى كقد دفع ذلؾ بكنابرت لمتكجو إلى الشاـ لمكاجية 

 عاـ فيالحممة الثانية العثمانية كاألسطكؿ اإلنجميزم، كليخفؼ حصاره لمسكاحؿ المصرية 
جنكب شرؽ عكا، كقد  (تؿ طابكر) فيـ، كنجح فى التغمب عمى قكة عثمانية محدكدة 1799
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 مكقعة أبى قير البرية فيكاجو بكنابرت قكة أخرل عثمانية أتت مف ركدس، كانتصر عمييا 
 .1ـ1799
 كقد قرر بعدىا العكدة سرنا إلى فرنسا؛ حيث كاف يتطمع إلى تسمـ زماـ الحكـ فييا،      

 مصر في قاد الحممة الذم". كميبر "الفرنسي مصر إلى القائد فيكترؾ بكنابرت قيادة الحممة 
 جكاف 14 في الحمبي سميماف األزىرمـ، حتى مقتمو عمى يد 1799 أغسطس 22منذ 

ـ، ككاف كميبر يتكقع أف يككف مصير الحممة ىك الفشؿ العتبارات عديدة، مما دفعو 1800
 السمطاف كممثميقائد األسطكؿ اإلنجميزم، "  سميثسدني"إلى سرعة التفاكض مع السير 

 العريش، كقد رفضت إنجمترا مفاكضات العريش خشية عكدة القكات الفرنسية في العثماني
غير أف كصكؿ عناصر  .إلى أكركبا، مما قد يؤثر عمى المكقؼ لصالح فرنسا آنذاؾ
 ـ أثار1800 مارس 20 فيعثمانية مع إبراىيـ بؾ إلى عيف شمس بالقرب مف القاىرة 

 قمعيا الفرنسيكف بالعنؼ كالتي" القاىرة الثانية" األىالي، مما دفعيـ إلى القياـ بثكرة غضب
أحد الطبلب  -الحمبيالشديد حتى دخمكا بخيكليـ إلى األزىر الشريؼ، كىك ما دفع بسميماف 

ـ، لذلؾ 1800 يكنيك 14 فيإلى أف يطعف كميبر طعنة قاتمة كيقضى عميو - السكرييف
  إلى فرنسا حيث بقيت إلى يكمنا ىذات جثتوعيكقب قتبلن عمى الخازكؽ كذيبح رفاقو، كنيقؿ

مؼى كميبر . ىناؾ  سيستمر حكمو حتى جبلء الذم" مينك" قيادة الحممة الجنراؿ فيكقد خى
ـ،عمى الرغـ مف أنو كاف مف أنصار بقاء الحممة فى مصر؛فأعمف 1801 سبتمبر فيالحممة 

إسبلمو، كتزكج زكجة مصرية مف رشيد، كلكنو لـ يكف قائدنا أك سياسينا محنكنا مثؿ بكنابرت 
 معظـ حياتو العممية في قيادة الحممة؛ ألف مينك قد شغؿ فيككميبر، كأقؿ إمكانية كميارة 
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مناصب إدارية، ككاف اإلنجميز كالعثمانيكف قد كضعكا خطة ميحكمة لمياجمة مصر بقكات 
 .1مشتركة مف الشرؽ كالشماؿ كانتيى األمر بيزيمة الفرنسييف ك انسحابيـ مف مصر

  موقف بريطانيا–ثانيا 
 تستيدؼ المد ة     كانت الحممة الفرنسية عمى مصر في أىدافيا البعيدة ك االستراتيجي

كعمى الرغـ مف السرية التامة التي أحاطت   االستعمارم االنجميزم في جزر اليند الشرقية،
بتحركات الحممة الفرنسية كبكجيتيا فإف أخبارىا تسربت إلى بريطانيا العدك المدكد لفرنسا، 

كبدأ األسطكؿ البريطاني يراقب المبلحة في البحر المتكسط، كاستطاع نيمسكف قائد األسطكؿ 
قبؿ كصكؿ الحممة الفرنسية بثبلثة أياـ، كأرسؿ بعثة صغيرة   اإلسكندريةالكصكؿ إلى ميناء

خباره أنيـ حضركا لمتفتيش عف الفرنسييف الذيف  محمد كريـلمتفاىـ مع  حاكـ المدينة كا 
خرجكا بحممة كبيرة كقد يياجمكف اإلسكندرية التي لف تتمكف مف دفعيا كمقاكمتيا، لكف السيد 
محمد كريـ ظف أف األمر خدعة مف جانب اإلنجميز الحتبلؿ المدينة تحت دعكل مساعدة 
المصرييف لصد الفرنسييف، كأغمظ القكؿ لمبعثة فعرضت أف يقؼ األسطكؿ البريطاني في 
عرض البحر لمبلقاة الحممة الفرنسية كأنو ربما يحتاج لمتمكيف بالماء كالزاد في مقابؿ دفع 

 اإلنجميزم لممكاجية مع الحممة في األسطكؿالثمف، لكف السمطات رفضت ىذا الطمب لتترؾ 
معركة أبي قير البحرية قرر نمسكف مباشرة االستعداد لمياجمة األسطكؿ الفرنسي المتكقؼ 

 .في الخميج مستفيدان مف الرياح المؤاتية
في الجانب الفرنسي، كبعد عقد اجتماع حرب عاجؿ أصر األميراؿ بركيس عمى      

مكاجية األسطكؿ البريطاني مف قبؿ المراكب الفرنسية كىي متكقفة عمى الياطر خبلفان لرأم 
كما أف القائد . دم شايبل الذم اقترح رفع األشرعة كمكاجية األسطكؿ البريطاني في البحر

الفرنسي استبعد حصكؿ المكاجية البحرية فكران نظران لقرب حمكؿ الظبلـ كصعكبة خكض 
 2.معركة ليمية مف قبؿ السفف الشراعية البريطانية
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كاعتبر أف ذلؾ سيسمح لو باالستعداد كرفع الجيكزية في مجاؿ العناصر التي أكعز      
إلييا بااللتحاؽ فكران بالمراكب، إضافة إلى ذلؾ كاف ىنالؾ شعكر لدل القادة الفرنسييف 

بتفكقيـ عمى األسطكؿ البريطاني بفضؿ الدارعات المرافقة لؤلسطكؿ الفرنسي كالتي إلحداىا 
 مركبان فرنسيان كاف لدل 17 مدفعان؛ كمقابؿ 80 مدفعان إلى ثبلث أخرىات لكؿ منيا 120

 مدفعان 46نحك ) مركبان جميعيا مف القياس المتكسط كمسمحة تسميحان متكسطان 15نمسكف 
كاف األميراؿ الفرنسي يخشى مياجمة أسطكلو مف المؤخرة أم مف جية الجنكب، . (لكؿ منيا

لذلؾ عمد إلى تركيز مراكبو القكية في الكسط لتأميف مساندة المؤخرة عند الضركرة كبذلؾ تـ 
% 50جيكزية المراكب الفرنسية مف الطكاقـ البحرية لـ تكف تتعدل . إىماؿ مقدمة األسطكؿ

نظران إلرساؿ باقي العناصر لمتزكد بالمؤف، ككانت قد نفذت في معظميا أعماؿ طبلء 
ألقساميا الخشبية كبالتالي كانت عرضة لبللتياب السريع ككف الطبلء لـ يجؼ بصكرة 

 .1تامة
ترؾ مسافات )بعدما تحقؽ نمسكف مف نقاط الضعؼ المكجكدة في الجانب الفرنسي       

كبيرة بينيا، بعدىا عف مساندة المدفعية الساحمية، إمكانية استعماؿ المساف البحرم بينيا كبيف 
قرر مياجمة مقدمة األسطكؿ الفرنسي بدكف تأخير كمف الجيتيف، كبدأ المكاجية  (الشاطئ

كقد قامت ثمانية مراكب بريطانية بإحاطة خمسة مراكب فرنسية . 18.30البحرية الساعة 
مطارىا بالقذائؼ مف الجيتيف في آف كاحد كعمى مسافات قريبة جدان يمكف معيا استعماؿ  كا 

كقد راىف نمسكف عمى خبرة قادة مراكبو العالية في مجاؿ المناكرة كتنفيذ . المسدسات الصغيرة
 .أكامره بحذافيرىا

 جاىزيةبالرغـ مف مفاجأة الفرنسييف باليجـك الميمي غير المتكقع ك مف تدني مستكل      
مراكبيـ فقد خاضكا المعركة بكؿ شجاعة كتصميـ ممحقيف إصابات مباشرة بالمراكب 

 .البريطانية
« الشرؽ»اف بسفينة القيادة الفرنسية ت أحاط سفينتاف بريطاني20.00 الساعة      كحكالي

كأمطراه بقذائؼ مباشرة أدت إلى مقتؿ قائد األسطكؿ الفرنسي بركيس عمى الفكر، كاستمرت 
                                                           

1 - https://ar.wikipedia.org/wiki 
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المكاجية العنيفة بيف ىذه السفف، إلى أف أصابت إحدل القذائؼ البريطانية مستكدع الذخيرة 
عمى سفينة القيادة الفرنسية مما أدل إلى انفجارىا بشكؿ مركع كتبلشي أجزائيا، كبالتالي 
مقتؿ معظـ طاقميا البالغ عددىـ نحك ألؼ عنصر، كقد دكل صكت انفجار سفينة القيادة 

 .1في المنطقة محدثان ذىكالن كبيران لدل السكاف عمى البر
بعد تدمير سفينة القيادة الفرنسية كشؿ سفف المقدمة، انتقمت السفف البريطانية مجتمعة     

 السيطرة عمىلتركيز اليجـك عمى كسط المراكب الفرنسية كمؤخرتيا، كعند بزكغ الفجر تـ 
 :كجاءت حصيمة المعركة البحرية . باقي السفف الفرنسية

 .تدمير بارجتيف كمدمرتيف فرنسيتيف كأسر تسعة سفف مع ثبلثة آالؼ بحار
   بحار فرنسي بينيـ قائد األسطكؿ األميراؿ بركيس1700 كما قتؿ خبلؿ المعركة 

 . عنصران كجرح نحك ألفيف288في الجانب اإلنجميزم سجؿ مقتؿ 
 كبالرغـ مف عدـ خسارتيا أم مركب إال أف ثمثي المراكب البريطانية أصيبت خبلؿ     

المكاجيات إصابات مباشرة، كأصبحت بحاجة إلى إجراء تصميحات فييا، كقد أصيب خبلؿ 
 .2ىذه المعارؾ األميراؿ نمسكف إصابة بميغة

 بريطانيا أف تككف كجية الحممة الفرنسية إلى مصر العثمانية دليؿه عمى عزميا تكتىكقُّع     
عمى اقتساـ مناطؽ النفكذ في العالـ العربي كتسابقيما في اختيار أىـ المناطؽ تأثيرا فيو، 

لتككف مركز ثقؿ السيادة كاالنطبلؽ منو إلى بقية المنطقة العربية، كلـ يكف ىناؾ دكلة 
 ، لذلؾ عمدت بجيد كبير إلفشاؿ الحممة أفضؿ مف مصر لتحقيؽ ىذا الغرض االستعمارم

الفرنسية عمى مصر ككانت المحرؾ األساسي لمدكلة العثمانية لمكاجية الحممة كما أسمفنا 
 .3كساىمت بشكؿ كبير في إنياء الحممة الفرنسية.

                                                           

 256يسرل محمد عبد اليادم الحنفي ، المرجع السمبؽ ص 1
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: مكقؼ الدكؿ العربية لثا ثا 
    كانت اغمب الدكؿ العربية تحت مظمة الحكـ العثماني الذم كما بينا سمفا كاف رافضا 
 أمرلمحممة الفرنسية عمى مصر كقد حذت الكاليات العثمانية حذك البابا العالي الذم كاف قد 

خضاعيـ االياالتباعتقاؿ الرعايا الفرنسييف في مختمؼ   الشاقة كمصادرة لؤلعماؿ  كا 
 السجف لفترة أك في اغمب الدكؿ العربية بالطرد خارج الببلد األمرممتمكاتيـ كانتيى بيـ 

طكيمة ففي الجزائر اسر جميع الفرنسييف المكجكديف بالعاصمة ككضعت األغبلؿ في أرجميـ 
 السجف ك أغمقت إلى ميناء العاصمة كالعكدة مساء إلىثـ أرغمكا عمى النزكؿ كؿ صباح 

 ىذا األخير بإحضار بقية الرعايا الفرنسييف أمر الدام ، ثـ إلىدكرىـ كسممت مفاتيحيا 
 فتكمف ، الجزائرم بترصد البحارة الفرنسييفاألسطكؿ أمرالمكجكديف في مختمؼ المدف كما 

 الجزائر  إلىاحد البحارة الجزائرييف خبلؿ ىذه المدة مف اسر مائتاف ك أربعكف فرنسيا اقتيدكا  
 مبادلة أك كقد رفض دام الجزائر طيمة ىذه المدة تسريح ،كتمت معاممتيـ كأسرل حرب

 متفرقة قبؿ كخبلؿ الحممة رغـ الجيكد أكقات الفرنسييف الذيف كقعكا في يده في األسرل
. 1الكبيرة التي بذلتيا فرنسا السترجاعيـ

 الحممة الفرنسية عمى مصر أف عمى المستكل غير الرسمي فتذكر بعض المصادر     أما
  بمصر األقصى مف المغرب كآخريفصادفت كجكد ابف األحرش كبعض الحجاج الجزائرييف 

 بعد التدخؿ االنجميزم العثماني إال كلـ يعكدكا لمجزائر قفشارككا الجيش المصرم في مقاكمت
. 2ضد الفرنسييف
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 ضد اإلجراءات الحرب عمى فرنسا كاتخذت بعض أيضا أعمنتافقد   تكنس كطرابمس    أما
 مستكل كقكة المكقؼ الجزائرم كذلؾ راجع لعدة إلىف كاف مكقفيما لـ يصؿ إرعاياىا ك

 :أبرزىا أسباب
 كثافة العبلقة التي كانت تربطيما بفرنسا 

 . قربيما مف الشرؽ الذم كانت تستيدفو الحممة
 لـ تسمح أنيا إال لمحرب عمى فرنسا بعد الحممة عمى مصر إعبلنيا فتكنس رغـ     

 ىناؾ أفلقراصنتيا اعتراض سبيؿ المراكب الفرنسية خاصة التجارية منيا عمى اعتبار 
. ركابط تجارية كثيقة بيف البمديف يصعب التخمي عنيا في كقت كجيز

أما في  ايالة طرابمس فقد أعمف الباشا يكسؼ القرمانمي مبدئيا  الحرب عمى فرنسا     
 عقابي إجراء ألم الرعايا الفرنسييف إخضاعاستجابة لطمب الباب العالي لكنو رفض بشدة 

 تطالو الحممة لقربو مف مصر كما أف عبلقتو بالباب العالي أفكيعكد ذلؾ لتخكفو الشديد مف 
قبؿ الحممة لـ تكف جيدة باإلضافة إلى استفادتو ماديا مف ارباح طائمة نتيجة عبلقاتو 

االقتصادية بالحامية الفرنسية في مالطا كجيش الشرؽ في مصر كلـ يكتفي بذلؾ بؿ لعب 
 استعداده لمتعاكف مع فرنسا رغـ أبدلدكرا في إيصاؿ اإلمدادات لمجيش الفرنسي بمصر ك 

 ضد الرعايا إجراءات الحرب ضد فرنسا كاتخاذ بإعبلفتظاىره بقبكؿ تعميمات الباب العالي 
 بعد مغادرة مبعكث الباب اإلجراءات تخمى عف تمؾ أفالفرنسييف في ليبيا لكف ما لبث 

 طرابمس كاستمر في كده لفرنسا رغـ الضغكطات التي مارستيا عميو الدكلة إلىالعالي 
العثمانية 
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 كصكؿ مراسبلت الكثائؽ الذم لـ يكف تحت الحكـ العثماني تؤكد األقصى    كفي المغرب 
مف الباب العالي تحث السمطاف المغربي مكالم سميماف عمى الجياد كقطع عبلقاتو بفرنسا 

. 1 تشبث بعبلقاتو السممية مع فرنسا طيمة مدة الحممةاألخيرلكف ىذا 
 بعض إال أف الدكلة العثمانية أرسمتيا في الحجاز كرغـ نداءات الجياد التي      أما
 الحجاز ساعد بف مغالب الذم كانت أمير لمفرنسييف مثمما فعؿ بتأييدىا جاىرت اإلمارات

بينو مراسبلت مع نابميكف كرجالو في الشرؽ ،في حيف فضمت إمارتي اليمف كمسقط النأم 
. بالنفس في ىذا المكضكع كلـ تستجيبا لنداءات الجياد مف السمطاف سميـ الثالث 

أما في الشاـ فقد تـ سجف الفرنسييف المكجكديف بحمب كتعرضكا لمضرب كمعاممة قاسية ،    
 .2 بقتميـأمركفي عكا جمع الجزار الرعايا الفرنسييف في المنطقة كتـ تعذيبيـ ثـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

محمد حراش ، خطاب التضامف اإلسبلمي في ضكء حممة نابميكف عمى مصر كالشاـ كمكقؼ المغرب - 1
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نتائج الحممة الفرنسية عمى مصر : المبحث الثاني 
: النتائج العسكرية -أوال
 أبرزىا لعؿ األىداؼ مصر بغية تحقيؽ مجمكعة مف إلىلقد جاءت الحممة الفرنسية     

طكرية استعمارية فرنسية كبيرة سيتـ تككينيا في الشرؽ ااتخاذ مصر كقاعدة ارتكازو إلمبر
 لـ تستطيع أنيا إالككذلؾ قطع الطريؽ بيف بريطانيا كمستعمراتيا في جزر اليند الشرقية 

 األىداؼحسـ النصر عسكريا في المنطقة كمف ثـ انتيت الحممة الفرنسية دكف تحقيؽ 
 . مف اجميا الحممةجاءت التي 1العسكرية 

قضت انتصارات الفرنسييف عمى نفكذ المماليؾ، كفتحت الباب أماـ تغيير كبير سيككف     
مف نتائجو كصكؿ محمد عمي لمحكـ ك قيامو بإصبلحات كبيرة كاف ليا دكر كبير في 

نيضة مصر ككذلؾ عكدة مصر لمدكلة العثمانية 
 بمصر أقاـ   لقد قاـ نابميكف بإدخاؿ بعض الشباب المصرييف في سمؾ البحرية ، كما  

 .2معمبل لمصناعات الحربية خكفا مف انقطاع أك تأخر اإلمدادات العسكرية عمى جيشو
لقد فتحت الحممة الفرنسية عمى مصر صراع جديد بيف القكل الغربية عمى منطقة      

تحظى بالكثير مف األىمية ك التأثير فجاءت حممة فريزر البريطانية  عمى مصر سنة 
 تؤكد اىتماـ الغرب بمصر، كذلؾ ساىمت ىذه الحممة في أنيا إال كالتي رغـ فشميا 1807

, كتراجع  مكانة فرنسا كدكلة بحرية في أعيف الدكؿ األكركبيةتراجع الجيش الفرنسي 
كبالمقابؿ ارتفاع مكانة بريطانيا كدكلة بحرية عظمى لنجاح أسطكليا في القضاء عمى 

  .األسطكؿ الفرنسي
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 اإلدارية والسياسية النتائج: ثانيا
 يظير نفسو في صكرة أف نابميكف في بداية الحممة كسب كد المصرييف فحاكؿ      أراد

 الطغاة عمى حد كصفو ليـ، ككاف يريد التعرؼ عمى ىذا المجتمع المماليؾالمخمص ليـ مف 
حتى يخطط لسياسات الحكـ فرأل ضركرة االتصاؿ مباشرة بطبقة العمماء كاألعياف لما ليـ 
مف نفكذ كمكانة مرمكقة بيف األىالي، كمف خبلليـ يستطيع نابميكف تنفيذ ما يراه مناسبنا ، 

 كبعد اإلدارم تـ لنابميكف احتبلؿ مدينة القاىرة عمؿ مف البداية عمى تنظيـ الجانب أففبعد 
 إقامة مرسـك ينص عمى 1798 جكيمية 25 اصدر في األزىر استشار عمماء مف أف

 . 1الدكاكيف لتنظيـ الببلد
  نابميكف معركفة لدل المصرييف كتـ تعميميا في كامؿ أقاميالـ تكف الدكاكيف التي      

: مصر كيمكف تمخيصيا فيما يمي 
 أعضاء مف المشايخ كاألعياف،كتتمثؿ ميمتو النظر في أحكاؿ 9يتككف : ديكاف القاىرة  ( أ

 العاصمة
 أسس نابميكف في كؿ مديرية ديكاف يتككف مف سبعة أعضاء كميمتو:  دكاكيف األقاليـ ( ب
: 

   .النظر في المصالح كالشكاكم
   .العمؿ عمى منع المشاحنات بيف القرل

 .جباية األمكاؿ كالضرائب المقررة عمى األىالي
 :  الديوان العام (ج

يمثؿ سمطة مركزية عميا، كيتككف مف دكاكيف القاىرة كالمديريات كقد ككنو نابميكف مف      
 3 تجار ك3 عمماء ك3األعياف كالشخصيات التي ليا نفكذ بيف األىالي كيمثؿ كؿ مديرية 

                                                           

عمر بف عبد العزيز كاخركف ، دراسات في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر ، دار المعرفة الجامعية -  1
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مشايخ قرل كرؤساء العرباف ، كتتمثؿ ميمتو في  تدريب األعياف المصرييف عمى نظاـ 
مجالس الشكرل بما يعكد عمى النفع عمى األىالي في مجاالت القضاء كالمكاريث كالممكية 

 بعد قياـ ثكرة القاىرة األكلى، حيث قالعقارية كالضرائب ، كقد تـ تطكير ىذا الديكاف كتنظيـ
عطؿ نابميكف الديكاف العاـ كبعد انتياء الثكرة أعاد نابميكف العمؿ بو بعد أف كضع لو نظاما 

  :، فقد قسمو إلى ىيئتيف ىما1جديد يجعمو أكثر قدرة عمى ممارسة نشاطو
 :الديوان العمومي (أ

 عضكنا اختارىـ الفرنسييف بالتعييف مف العمماء كالمشايخ كالعسكر 60   يتككف مف    
 .كالتجار كالصناع كاألقباط كاألجانب، كيختار األعضاء رئيس الديكاف مف بينيـ

 :الديوان الخصوصي (ب
   . عضكنا يتـ انتخابيـ مف الديكاف العمكمي14يتألؼ مف 

   .يجتمع يكمينا لمنظر في مصالح الناس
في عيد مينك قاـ بدمج الديكانيف مرة أخرل في ديكاف كاحد كجعؿ لو اختصاصات كاضحة 

 .في القضاء
 يشارككف في أصبحكا اثر كاضح في حياة المصرييف الذم اإلدارم  لقد كاف ليذا التنظيـ   

 .2حكـ ببلدىـ كتسيير شؤكنيا
فقد أجرل نابميكف بعد عكدتو مف عكا تغييرا في نظاـ القضاء  في ما يخص القضاء     أما

 فحدد رسـك .الشرعي حيث جعؿ العمماء المصرييف يتكلكف القضاء بطريؽ االنتخاب
 لمقضاء األمر القضاء فرفض مبدأ الدية كترؾ إصبلحككاصؿ مينك جيكد  التقاضي ،
.  محكمة لكؿ طائفة مف الطكائؼ المكجكدة  إنشاء كألحكاموكالخضكع 
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    لقد كاف المصريكف قبؿ الحممة الفرنسية في سبات عميؽ ال يعرفكف شيئا عف المدنية 
األكربية شيئا فأحدثت الحممة ىزة عنيفة أيقظتيـ مف سباتيـ كحركت أركاف المجتمع 

المصرم ك فتحت أعيف المصرييف عمى أفكار كنظـ جديدة ال عيد ليـ بيا فانبيركا بكاقع 
أكربا  كناؿ إعجابيـ كما تنامي لدييـ الشعكر القكمي متأثريف بما حدث في أكربا قبؿ زمف 
الحممة كترجـ ذلؾ في حركات المقاكمة كاالنتفاضات التي قاـ بيا المصريكف تعبيرا عف 

 .1رفضيـ لمكجكد الفرنسي في ببلدىـ
     لقد قاـ نابميكف بدعكة ييكد العالـ ليككف ليـ كطف في فمسطيف ككاف بذلؾ أكؿ مف 

شجعيـ عمى احتبلؿ فمسطيف فاصدر خبلؿ حصاره لمدينة عكا نداء لمييكد يدعكىـ لمتعاكف 
 .2معو في مشركعو بالمنطقة مقابؿ إقامة كطف قكمي ليـ بأرض فمسطيف 

 :النتائج االقتصادية و االجتماعية : ثالثا
 :االقتصادية - أ

 في عيد نابميكف ككميبر لـ يتـ تنفيذ أم مشركعات اقتصادية أك اجتماعية كذلؾ بسبب      
 .ثكرات المصرييف كعداء المماليؾ كاإلنجميز كالعثمانييف

أما في عيد مينك فقد أقيمت المشركعات في المجاالت المختمفة كذلؾ لككنو قد قرر      
 فأطمؽالبقاء في مصر كتزكج مف مصرية كسعى الف تككف مصر مستعمرة فرنسية متميزة ، 

   :3المشركع العظيـ الذم يعد مف أىـ أعمالو في مصر كركز فيو عمى
 . مف ضرائبيؤدنوالمساكاة بيف المصرييف فيما - أ      

كف القضاء كاإلدارة ؤحرماف الممتزميف مف ممارسة ش - ب
إلغاء كافة الضرائب التي ابتكرىا الممتزمكف كالبككات المماليؾ كتقرير ضريبة كاحدة  - ت

 .عمى حساب عدد األفدنة كالجكدة
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 تحرير الفبلح مف جميع القيكد المالية كالقضائية ليصبح مف حقو التصرؼ في األرض  - ث
 .كزراعة ما يشاء 

 
 : في مجال الزراعة-(1

قاـ عمماء الحممة بدراسة مجرل نير النيؿ كفحص القنكات كالجسكر كما قامكا بإجراء       
التجارب لزراعة البف كقصب السكر، كتـ إنشاء حديقة لزراعة النباتات المجمكبة مف فرنسا 

 .1مثؿ الخكخ كالكمثرل كالمشمش كالتفاح، كما اىتمكا بزراعة األرز كالقمح كالذرة
 : في مجال الصناعة (-2

إنشاء عدة مصانع لمنسيج كالحدادة كالدباغة كالساعات كحركؼ الطباعة كاقتصر العمؿ      
في ىذه المصانع عمى العماؿ الفرنسييف كذلؾ حتى ال تتسرب أسرار الصناعة إلى 

  .المصرييف، كما قاـ بإصبلح دار الصناعة التي أنشأىا مراد بؾ بالجيزة
 : في مجال التجارة (-3

اىتـ مينك بإحياء التجارة التي ركدت بسبب حصار اإلنجميز لمشكاطئ المصرية ككجكد      
الجيش العثماني في سكريا،كما  فتح مينك أسكاقنا جديدة لمصر في ببلد البحر األحمر حيث 
سارت المراكب بيف جدة كينبع كالسكيس محممة باألنسجة القطنية كالبف كالحرائر، كما سعى 

 .إفريقيا عبلقات تجارية كاسعة مع السكداف كالحبشة كبمداف شماؿ إلقامة
: اجتماعيا – ب 

 األىاليفي الجانب االجتماعي  فقد اظير نابميكف اىتمامو بالعمماء كاحترامو لعادات        
 لجنكده بضركرة أكامره التي كاف يحتفؿ بيا المصريكف كاصدر باألعياد كاحتفؿ ،كتقاليدىـ

 كتقاليدىـ ككاف نابميكف شديد الحرص عمى احتراـ المصرييف كتجنب األىالياحتراـ عادات 
  كتنظيؼ الشكارع ، ك اعتنى بشؤكف األزقةاستفزازىـ، كما اىتـ بالعمارة كعمؿ عمى تكسيع 

 كالتي تعتبر دخيمة األىاليالصحة ، ك ادخؿ الفرنسيكف  بعض العادات التي استيجنيا 
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 أكؿ الفرنسييف أقاـعمى المجتمع المصرم كاختبلط الرجاؿ بالنساء في االحتفاالت ، كما 
. 1باألزبكية 1799مسرح في مصر سنة 

لقد غيرت الحممة الفرنسية عمى مصر ترتيب كمكانة الطبقات في المجتمع المصرم      
 مف العثمانييف كحؿ محميا المسؤكليف أساساحيث اختفت الطبقة الحاكمة لمببلد المككنة 

الفرنسييف كالمقربيف مف المصرييف ،  كما تـ استبداؿ القاضي العثماني بقاضي مصرم ، 
كما تراجع نفكذ المماليؾ كمكانتيـ االجتماعية كخرج عدد كبير منيـ باتجاه سكريا في حيف 

 يتحالؼ البعض منيـ مع االنجميز في تحالؼ أفانسحب بعض نحك الصعيد المصرم قبؿ 
.  استعادة نفكذىـ كمكانتيـ السابقةإلى مع الفرنسييف كما سعكا بعد نياية الحممة آخركف
 حرية مقمدة أكثر أصبحت عمى كضع المرأة في مصر كالتي تأثيرلقد لكاف لمحممة       
 كتجاكزت نظاـ الحريـ مما جعميا تكاجو تحدم األسكاؽ تتجكؿ في كأصبحت الفرنسية المرأة

. الخركج عف عادات كقيـ مجتمعيا 
 النتائج العممية : رابعا 
 عالما فرنسينا في مختمؼ فركع العمـ 175اصطحب نابميكف في حممتو عمى مصر     

كطائفة مف رجاؿ الفنكف مف المصكريف كالرساميف كالمكسيقييف ، كقد كاف اىتمامو كبير 
 لجاف إلى بالمجمع العممي الفرنسي، كقسمو أسكة المجمع العممي المصرم فأسسبالعمـ 

 كمينك كيضـ  ر في عيد كميبإالمختمفة كلـ يتـ تفعيؿ نشاط المجمع العممي بشكؿ فعمي 
المجمع العممي عمماء في التخصصات المختمفة كمجمكعة مف كبار القادة كالضباط 

، ككاف المجمع العممي يتألؼ مف أربعة أقساـ  العسكرييف الذيف ليـ خبرة كبيرة في العمـك
رئيسة ىي قسـ الرياضيات كقسـ الطبيعيات كقسـ االقتصاد السياسي كقسـ اآلداب كالفنكف 

 .2 عضكنا12كيضـ كؿ قسـ 
العمؿ عمى تقدـ العمـك كالمعارؼ في مصر ك   مف اجميا فييأسس التي األىداؼ أما   

دراسة المسائؿ الطبيعية كالصناعية كالتاريخية كنشرىا ، ككذلؾ دراسة المسائؿ الطبيعية 
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كنشرىا ك إبداء الرأم العممي لمحككمة في المسائؿ التي تستشيره 1كالصناعية كالتاريخية 
 إقامة مطبعة عربية كأخرل أىمياانجازات عديدة   كقد حقؽ ىذا المجمع العممي،فييا

أم )فرنسية، كـ انشأ المجمع جريدتيف فرنسيتيف إحداىما سياسية باسـ ككرييو دليجيت 
أم العشرية )كاألخرل عممية اقتصادية باسـ ال ديكاد اجيبسييف  (الجكانب المصرية

  .أياـكتصدر كؿ عشرة  (المصرية
كاف المجمع العممي نافذة أطؿ منيا المصريكف عمى ما يدكر في أكركبا مف تقدـ في  لقد    

 .العمـك كاألفكار كالسياسية كاالقتصادية
 الحممة الفرنسية عمى مصر صدر كتاب ارافقككنتيجة لمجيكدات العمماء الذيف        

مممككة  الصكر كالمكحات  مجمدان مف11كصؼ مصر كىك عبارة عف مجمكعة مكثقة تضـ 
 مجمدات مف النصكص مف بينيا مجمد خاص باألطالس كالخرائط 9لمكتبة اإلسكندرية ك

 غطى جميع أرض مصر عظيـ بيا المجمع العممي المصرم كقاـ ىؤالء العمماء بعمؿ أسيـ
مف شماليا إلى جنكبيا خبلؿ سنكات تكاجدىـ كقامكا برصد كتسجيؿ كؿ أمكر الحياة في 

 جزءا لكتاب 20يتعمؽ بالحضارة المصرية القديمة ليخرجكا إلى العالـ  مصر آنذاؾ ككؿ ما
كيعتبر ىذا الكتاب . كصؼ مصر كتميز الكتاب بصكر كلكحات شديدة الدقة كالتفاصيؿ

مكتكب  ألف أكبر كأشمؿ مكسكعة لؤلراضي كاآلثار المصرية ككنو أكبر مخطكطة يدكما
كمرسـك برسـك تكضيحية تميزت بالدراسة العميقة مف طرؼ الدارسيف كاألكاديمييف الذيف 

تشتمؿ ىذه المجمكعة عمى ك. 1809/1829رافقكا نابميكف فيما نشر الكتاب بيف عامي 
نشاط المصرم القديـ لآلثار المصرية كأياـ الحممة نفسيا التاريخ اؿصكر كلكحات ألكجو 

الطبيعي المصرم باإلضافة إلى تكثيؽ كؿ مظاىر الحياة كالكنكز التاريخية كالفنية كالدينية 
.  2المصرية كتسجيؿ جميع جكانب الحياة النباتية كالحيكانية كالثركة المعدنية آنذاؾ

ما اقترح عمماء الحممة  بفضؿ بحكثيـ الميدانية مشركع تكصيؿ البحريف األحمر       ؾ
كلكف الفكرة لـ تنفذ كذلؾ بسبب اعتقاد , "قناة السكيس"كالمتكسط فيما يعرؼ اآلف باسـ 
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 االنجازات أىـ، كمف 1خاطئ باف البحر األحمر أعمى في المستكل مف البحر المتكسط
  مف طرؼ( 5انظر الممحؽ رقـ ) فؾ رمكز حجر رشيد العممية خبلؿ الحممة الفرنسية

المغة المصرية القديمة، كما قاـ عمماء  الحممة برسـ أكؿ خريطة  شامبميكف كاكتشاؼ أسرار
. 2دقيقة لمقطر المصرم ك التي عرفت بخريطة جاككثاف 

ىذه النتائج، اختمؼ الباحثكف العرب في تحميميا كتقييميا، ففي حيف يرل العديد مف ىؤالء     
أف الحممة الفرنسية، برغـ مضامينيا االستعمارية الكاضحة، كانت خطكة ميمة في سبيؿ 

التقدـ المصرم كالمركر نحك عصر الحداثة كالمحاؽ بركب التقدـ كالنيكض العممي، كالتي 
ظيرت بكادره في عصر محمد عمي باشا كخمفائو مف حكاـ األسرة العمكية الذيف كضحت في 
عيكدىـ تشّكؿ الدكلة المصرية الحديثة؛ فإف باحثيف آخريف يرفضكف ذلؾ الرأم، حيث يركف 

أف الحممة قد عرقمت خيطى نيضة مصرية عممية كانت بكادرىا تمكح في اآلفاؽ، كأنيا قد 
ف كاف قد  مّثمت حمقة جديدة مف حمقات مسمسؿ الصراع الدامي ما بيف الغرب كالشرؽ، كا 

 .اسيتبدلت فييا الدكافع الدينية بأخرل أيديكلكجية الطابع
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تعتبر الحممة الفرنسية عمى مصر امتداد لمصراع الذم عرفتو اركنا بيف      
القكل الكبرل حكؿ مناطؽ النفكذ داخؿ أكربا كخارجيا أرادت مف خبلليا فرنسا أف 
تحقؽ أىداؼ إستراتيجية أماـ منافستيا بريطانيا، كقد استيدفت الحممة في بعدىا 
االستراتيجي قطع الطريؽ بيف بريطانيا كمستعمراتيا في الشرؽ ، كعميو فإنو ميما 

ادعى الفرنسيكف مف أىداؼ حضارية كعممية إال أف ىذا ال يدحض الجكانب 
 .الخفية لمحممة

 :مف كؿ ما تقدـ نصؿ إلى جممة مف النتائج أبرزىا ما ياتي
  عرفت أكربا بعد مرحمة العصكر الكسطى تغييرات عميقة أثرت عمى

مختمؼ الجكانب خاصة االجتماعية كالسياسية منيا ك لعؿ  أبرزىا  كتبمكر 
 .الحركة القكمية ك االستعمارية

  أف الحممة الفرنسية عمى مصر جاءت بيدؼ خدمة مصالح فرنسا
كالتحضير لبناء إمبراطكرية استعمارية في الشرؽ تككف مصر ذات األىمية 

 .االستراتيجية قاعدة ليا 
  حاكؿ نابميكف أف يخفي طمكحاتو في مصر كيسيؿ ميمتو فييا متخفيا

تحت عدة أقنعة كالكالء لمعثمانييف في بداية الحممة ك تأديب المماليؾ كما 
 .ادعى حب الرسكؿ الستعطاؼ المسمميف كقرب العمماء 

  استطاعت الحممة الفرنسية عمى مصر أف تفتح أعيف العرب عمى الحضارة
الغربية كما تكصمت إليو في مختمؼ الجكانب فانقسمكا بيف منبير بيا 

جرفتو بركافدىا كبيف معارض ليا رافض لكؿ ما جاءت بو، في حيف اثر 
 .البعض االستفادة مف ما ىك ايجابي دكف ذكباف في قيـ الغرب
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  لقد كانت الحممة بداية مرحمة جديدة بيف الشرؽ كالغرب كانت فييا مكازيف
القكل تميؿ لصالح الغرب بما يمتمكو مف ثقؿ االنقبلب الصناعي الذم 

 .حدث في أكربا مقابؿ سبات كرككد كبير كاف يعيشو العالـ اإلسبلمي
  أحدثت الحممة الفرنسية عمى مصر النقمة النكعية في كضع الببلد كالنظـ

لغت نظاـ السياسية ك اإلدارية ك أثرت عمى النسيج االجتماعي فقد  ا
 دكف مقابؿ اإلجبارم كاف يعنى العمؿ  الذمكاف معمكؿ بو كم  الذةالسخر

 كحفر الترع كالقنكات ة المضنية مشركعات الدكؿأك البككات أراضي مؼ
 العمؿ  الحممة كمف ثـ جعمت األعماؿ الجسكر كغير ذلؾ مف ىذه إقامةك

 منحيـ إلى باإلضافةيضطر العماؿ لميرب  مقابؿ اجر مستحؽ حتى ال
 .  كتعكيضات عند حصكؿ مكركهة لمراحأكقات

  ال يمكف أف ننفي القيمة العممية لمحممة بغض النظر عف أىدافيا كأبعادىا
فالحممة حممت في مككناتيا عديد العمماء ككانت ليـ عدة جيكد عممية في 
مصر فقد كتبكا عف كؿ ما شاىدكه في مصر في مختمؼ المجاالت خاصة 

 .تاريخ مصر الفرعكني 
  أظيرت الحممة لممصريف أف ببلدىـ مستيدفة مف قبؿ الدكؿ االستعمارية كال

 .سبيؿ لممكاجية إال ببناء دكلة قكية كىك ما تحقؽ في حكـ محمد عمي باشا
  كشفت الحممة الفرنسية عف صكر لمتضامف العربي اإلسبلمي مف خبلؿ

 .مكقؼ الجزائر كتكنس كالباب العالي



 خاتمة  
 

81 

 

  لقد بينت الحممة أطماع الفرنسييف في العالـ اإلسبلمي بغية االستفادة مف
فعمؿ . ثركاتو كمكاجيتو حضاريا كدينيا في امتداد لمحركب الصميبية

الفرنسيكف عمى نشر بعض العادات الدخيمة عمى المسمميف فدعكا إلى 
تحرير المرأة عمى النمط الغربي كاختبلطيا بالرجاؿ ك تشجيع الفجكر 

 .كالفسؽ

  كما شجع نابميكف  (العممانية )لقد دعت الحممة إلى فصؿ الديف عف الدكلة
الييكد عمى التحالؼ معو مقابؿ كطف في فمسطيف خبلؿ حصاره عمى 

 .مدينة عكا

مـ نابميكف بكنابرت بتأسيس قاعدة استعمارية فرنسية في المشرؽ،    لقد  تبلشى حي
كذلؾ بفعؿ الظركؼ القاىرة التي تعرض ليا جيشو ىناؾ، فآثر أف يعكد إلى كطنو 

ليستحكذ عمى السمطة المضطربة فيو، مخمفان كراءه أحداثان ككقائع كبرل كاف ليا 
اليد الطكلى في تغيير تاريخ كمصير الببلد العربية المشرقية عمكمان كمصر عمى 

 .كجو الخصكص



 

 

 
 
 
 
 

 مصادر البحث ومراجعو
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: مصادر والمراجعقائمة ال
: المصادر العربية

  .1969ابف ظييرة ، الفضائؿ الباىرة في محاسف مصر كالقاىرة ، دار الكتب ، القاىرة، (1
عبد الرحيـ عبد : الجبرتي عبد الرحماف ، عجائب اآلثار في التراجـ ك األخبار، تحقيؽ  (2

 .1998الرحماف ، دار الكتب المصرية، مطبعة بكالؽ ، القاىرة ، 
عبد الرزاؽ عيسى : الجبرتي عبد الرحماف ، مظاىر التقديس بذىاب دكلة الفرنسيس ، تحقيؽ  (3

كعماد احمد ىبلؿ ، العربي لمنشر ك التكزيع ، الطبعة األكلى ،الجزء األكؿ ، القاىرة ، 
1991. 
: األجنبية المصادر

1. COLONEL  CHEVALIER  LOIS  GLLEGRIS ,  HISTOIRE  DE  LEMMPEREUR  NA

POLLEON 1ER, PARIS, 1852 
2. JUAN COLE ,NAPOLEONS EGYPET,LETRA LIBRE, NEW YOURK, 2007 P65- 
3. JEAN  FRACOIS  MESLIN, LEXPREDITION  DE BONAPARTE EN  EGYPTE ,   F

ACULTE  DES  LETTRES  ET  SEIENCES  HUMAINEES,  UNIVARSITE  DE  SHER

BROOKE 2010 
4. REYBOUD,HISTOIRE SCIENTIFIQUE ET MILITAIREEN EGYPTE VOL,VI,P268. 
5. LE COLENEL CHEVALIER LOI GLLEGRIS ,OP,CIT,P203 
 

: المراجع العربية 
 .2014 ، مؤسسة ىنداكم ، مصر ، 1ابراىيـ رمزم ، كممات نابميكف ، ط (1
، القاىرة 1ابك الركس ايمف، نابميكف بكنابرت مكتبة بف سينا لمنشر كالتكزيع ،ط (2

2013. 
،دار 1احمد عبد العزيز عمي عيسى ، تاريخ العرب الحديث كالمعاصر ،ط (3

 .2010الفكر، عماف ،األردف،
البير سكبكؿ ،تاريخ الثكرة الفرنسية ترجمة جكرج ككسي ، منشكرات عكيدات ،  (4

  .بيركت  
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،مطبعة اليبلؿ ،مصر 2،نابميكف االكؿ اك النسر االعظـ ،ط يكسؼالبستاني  (5
1924. 

  .1995،بيركت 2ت ، طرنابوبف وليوناب"يخ رتا،  شبكةوبس ألياإ (6
، دار الكتاب الكطنية ف 1848- 1453، تاريخ أكربا الحديث ،ميبلدالمقرحي  (7

 .1991بنغازم ، 
جماؿ الديف ، الترجمة في مصر عيد الحممة الفرنسية، مكتبة الثقافة الدينية الشياؿ  (8

  .2000، بكرسعيد ، مصر
،دار 1عبد الرحماف  ،تاريخ الحركة القكمية كتطكر نظاـ الحكـ في مصرجالرفاعي  (9

 .1987المعارؼ
محمد السعيد ،مصر كالحممة الفرنسية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب العشماكم  (10

 .1999،مصر ، 
،مكتبة العبيكات، 1باغي إسماعيؿ احمد ، العالـ العربي في التاريخ الحديث، ط (11

 .1997الرياض، السعكدية ، 
 بف قايد عمر ، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ، د دف، دس (12
جرجي زيداني ،تاريخ مصر الحديث ،مؤسسة الينداكم ،القاىرة ، مصر  (13
،2012. 
 ،المطبعة األىمية 1عمي المرزكقي ، ط:جفرم براكف ، تاريخ أكربا الحديث ،تر (14

 .2006، عماف،
 2جبلؿ يحي ،التاريخ األكربي الحديث كالمعاصر بسيطرة أكربا عمى العالـ ،ج (15

 .المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية ،مصر، د س ف
جاد طو، معالـ تاريخ مصر الحديث كالمعاصر، دار الفكر العربي، جامعة  (16

  .عيف شمس، د س ف
احمد : ،تعر(1950-1789)أكربا في العصر الحديث  ىربرت فيشر ،تاريخ (17

 .1958المعارؼ، مصر   ،دار6نجيب ىشاـ ، كديع الضيع ، ط
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« بكنابرت كاإلسبلـ»ىنرم لكرانس كآخركف ، الحممة الفرنسية في مصر  (18
 .1995 ،القاىرة ،1بشير السباعي، دار سينا لمنشر،ط: ترجمة

،مطبعة الحجاز ، 1حسيف يكنس ،الشرؽ اإلسبلمي في العصر الحديث ،،ط (19
 .القاىرة ،مصر 

لطؼ اهلل بف احمد ، نصكص يمنية عف الحممة الفرنسية عمى مصر، حجاؼ  (20
 .1989،مركز الدراسات اليمنية صنعا اليمف 2ط
، خطاب التضامف اإلسبلمي في ضكء حممة نابميكف عمى مصر محمدحراش  (21

 .2013،شبكة العربية، بيركت ، لبناف ، 1كالشاـ كمكقؼ المغرب منيا ، ط
طبريف احمد، تاريخ المشرؽ العربي المعاصر ، المطبعة الجديدة ، دمشؽ ،  (22

   .1986-1985سكريا 
، 1طنكس الحكيؾ  الياس تاريخ نابميكف األكؿ، منشكرات مكتبة اليبلؿ، ج (23

 .ط، القاىرة ، دت.ب
 بيركت لبناف 2يكحنا افندم ابكاريكس ، قطؼ الزىكر في تاريخ الدىكر ، ط (24
،1985. 
صفحات مف تاريخ مصر مف نياية عيد الممالؾ إلى نياية حكـ : يانج جكرج  (25

 1996عمي احمد شكرم ،مكتبة مدبكلي القاىرة : إسماعيؿ ، تر
،، الزىراء لبلعبلـ العربي ، 3محمد جبلؿ ، كدخمت الخيؿ االزىر ، طكشؾ  (26

 . 1990القاىرة ،
، دار 6عشر في اكربا، ط محمد قاسـ كحسيف حسني ، تاريخ القرف التاسع (27

 .الكتب المصرية ، القاىرة مصر
،المطبعة األميرية 1 رفعت ، تاريخ مصر السياسي في األزمنة الحديثة ،جمحمد (28

 .1934بكالؽ،القاىرة مصر،
، أسماء عكاصـ مصر عبر العصكر، الشبكة القكمية  ىدلمحمد عباس القطب (29

 .2011القاىرة، جميكرية مصر العربية، . لممعمكمات اإلحصائية
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،دار 1نمير طو ياسيف ،تاريخ العرب العرب الحديث كالمعاصر،ط (30
 .2010الفكر،عماف،

،دار الغرب 4ج »1954-1830»سعد اهلل أبك القاسـ ، تاريخ الجزائر الثقافي  (31
 .1998اإلسبلـ ،بيركت ، لبناف ،

سعيد احمد غراب ، قراءة في األدب العربي الحديث ، العمـ نكر كاأليماف ،  (32
 .2011مصر 

ـ، التككيف ، دمشؽ ،سكريا 19سييؿ الزكار، تاريخ ببلد الشاـ في القرف  (33
2006. 

 .1997،دار الشركؽ، عماف، األردف 1سيار الجميؿ، تككيف العرب الحديث،ط (34
محمكد محاسيس ، معجـ المعارؾ التاريخية ، دار زىراف لمنشر نجاة سميـ  (35

 .كالتكزيع ،عماف االردف
،مف الفتح العثماني إلى 1918*1516سكادم ىشاـ ،تاريخ العرب الحديث  (36

 .2010دار الفكر األردف ،1غاية الحرب العالمية األكلى،ط
عبد العزيز زينب ،مائتا عاـ مف حممة المنافقيف الفرنسييف ،دار القاىرة ، مصر  (37

1998. 
عبد العزيز سميماف نكار ك آخركف ، التاريخ األكربي  الحديث مف عصر  (38

 .1999النيضة إلى نياية الحرب العالمية األكلى ،دار الفكر العربي، مصر،
عبد العزيز نكار ، تاريخ العرب المعاصر كمصر كالعراؽ ، دار النيضة  (39

 .1983العربية ، بيركت ،
ؿ حتبللئلمتو ك مقايف رىزأل دكر ايمر وصكم  لشنا ادمحم زيزلع ادعب (40
 .1918رلقاىب ط  ا. ةلكت  دار ار عشيلثامف ارلق ارخ أكايفمصر نسي رلفا
-1453اكربا في بعض االزمنة الحديثة كالمعاصرة ،  عبد المجيد النعنعي (41

 .،1983،لبناف، ،دار النيضة العربية ،بيركت1848
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عزت حسف افندم ، الحممة الفرنسية في ضكء مخطكط عثماني ، مخطكط  (42
لمصرية العامة لمكتاب ، ب ط 1جماؿ سعيد عبد الغاني الييئة : ضيامة ، تر

 .1999القاىرة ، 
عصاـ محمد شبارك، المقاكمة الشعبية لبلحتبلؿ الفرنسي كالغزك البريطاني ،  (43

 .1992دار التضامف ، لبناف 
عمر االسكندرم كسميـ حسيف ،تاريخ مصر مف الفتح العثماني إلى الكقت  (44

 .2012الحاضر ،مؤسسة الينداكم القاىرة ، مصر 
عمر عبد العزيز كاخركف ، دراسات في تاريخ مصر الحديث كالمعاصر ، دار  (45

 .2003المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، مصر ، 
 دار النيضة العربية 1922-1516عمر عبد العزيز ، تاريخ الشرؽ العربي ،  (46

 .1984بيركت ، لبناف ،
 ،دار الكفاء ، 1فرغمي عمي تسف ، تاريخ أكربا الحديث كالمعاصر ، ط (47

 .2002االسكندرية ،
سامي خشية ، عالـ المعرفة ، ، الككيت ، :العقكؿ ، تر فيميب تايبمكر ، قصؼ (48

2000. 
 ، دار النفائس ، 1 ، تاريخ الدكلة العثمانية العمية ،طمحمدفريد بؾ المحامي  (49

  .1981بيركت  ، لبناف، 
 .، النضاؿ الشعبي ضد الحممة الفرنسية ،دار القكمية ،دبف، دسف محمد فراج  (50
،دار 1،ط2رؤكؼ سبلمة مكسى، مكسكعة ، أحداث كأعبلـ مصر كالعالـ ج (51

 .2002كمطابع المستقبؿ بيركت ، لبناف 
شكقي الجمؿ ،عبد اهلل عبد الرزاؽ ، تاريخ اكربا مف النيضة الى الحرب الباردة  (52

 .2000، المكتب المصرم ، القاىرة ، 
عادؿ زعيتر ، مؤسسة : غكستاؼ لكبكف ، ركح الثكرات كالثكرة الفرنسية ، تر (53

. 2012ىنداكم ، مصر ،
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 :الرسائل الجامعية
  يسرل محمدعبد اليادم الحنفي، الحممة الفرنسية عمى مصر كالشاـ، شبو الجزيرة

العربية، أطركحة دكتكراه في التاريخ اإلسبلمي الحديث، جامعة أـ القرل، المممكة 
   . 2001العربية السعكدية، 

 :المقاالت
-1769حزيـ حسف زعير ، ارتقاء نابيمكف بكنابرت لمسمطة في فرنسا  .1

 1959جامعة بغداد 98 مجمة كمية اآلداب العدد1899،9
قبيؿ الحممة )احمد نسمي ، لمحات ، لمحات مف تاريخ مصر الحديث  .2

 .،ق 1387،دمف،صفر2، مجمة المؤرخ العربي ، العدد(الفرنسية كعيا
دكف إمضاء، ككرسيكا جزيرة نابميكف الساحرة في السياحة، جريدة العرب، العدد 

  .2014 جكاف 01، األحد 9579
: مواقع الويب

 08:53،05/04/2018تتاريخ 1801-1798هحود تي حسي ، الحولة الفرًسية على هصر ،  -

- www sai.net/doat/almubrk60ntm 

 : 06/04/2018   17:45عدًاى اتراهين ، حقيقة اهداف الحولة الفرًسية   -

- wwwsaid.net/doat.abmurk60htm 

 08/04/2018 13:45عوار دليوي ، الحولة الوصرية الجزء األول ،  -

- Wwwdlim.net/doatabrumk.60htm 

 رضوى زكي ،هقال تعٌواى الحولة الفرًسية على هصر في هوقع  -

http://hadarat.ahram.org.egاالهرام للفٌوى واالداب و التراث ، 

- 1
 - https://ar.wikipedia.org/wiki 

- 1
  -https://ar.wikipedia.org/wiki 

  http://www.maioz.com/#ixzz5DQ9pwvcq ايوز |  ًتائج الحوله الفرًسيه على هصر  -

                                             

http://hadarat.ahram.org.eg/
?????%20??????%20????????%20???%20???%20|%20%20%20????
http://www.maioz.com/#ixzz5DQ9pwvcq
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الصفحة المكضكع  

 ب - أ مقدمة
21-7نبذة عف حياة نابميكف كمساره السياسي كالعسكرم   :الفصؿ التمييدم  

 7لمبحث األكؿ   نبذة عف حياة نابميكف كمساره السياسي كالعسكرم ا
 8  المكلد كالنشأة :أكالن 
 9   تعميمو كتككينو :ثانيا

 10( 1799/1804)المبحث الثاني  مساره السياسي في عيد القنصمية 
 11   سياسة نابميكف الداخمية أكال

 12مجمس الدكلة   
 13مجمس التريبكف   
 14الييئة التشريعية    

 15 مجمس السناتك  
 16   سياسة نابميكف الخارجية ثانيا 

 17 ( 1804/1818 )المبحث الثالث   مساره العسكرم في عيد اإلمبراطكرية 
 18المطمب األكؿ  الحركب النابميكنية  

 19حرب االئتبلؼ الثالث   - ا 
 20 حرب االئتالف الرابع- ب 
 21حرب االئتبلؼ الخامس   - ج 

 22حرب االئتبلؼ السادس    
 23المطمب الثاني   مصير نابميكف ك كفاتو   

 38-24الخصائص الطبيعية كأكضاع مصر قبيؿ الحممة الفرنسية   :الفصؿ األكؿ
 24المبحث األكؿ  الخصائص الطبيعية لمصر  

 24أكال  المكقع الجغرافي  
 24ثانيا  المناخ كالتضاريس  

 24المناخ  / 1
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 24التضاريس   / 2
 24ثالثا  األىمية اإلستراتيجية لممكقع الجيكسياسي  

 25المبحث الثاني   أكضاع مصر قبيؿ الحممة الفرنسية 
 26أكال   الكضع السياسي كاالقتصادم  

 26. الكضع السياسي/1
 29  األكضاع االقتصادية  /2
 29الزراعة  / ا

 30الصناعة  /ب
 31ثانيا  الكضع االجتماعي كالثقافي  

 31الكضع االجتماعي   / 1
 31األكضاع الثقافية   /2

 31المبحث الثاني  أسباب كأىداؼ الحممة الفرنسية عمى مصر 
 32أكال  األسباب الداخمية   
 34ثانيا   األسباب الخارجية 

 35ثالثا  أىداؼ الحممة   
 41حيثيات الحممة الفرنسية عمى مصر  الفصؿ الثاني 

 41لمبحث األكؿ   حيثيات الحممة  ا
 41أكال   إعداد الحممة كتجييزىا  

 44ثانيا   مسار الحممة  

 45 1798.07.01احتبلؿ اإلسكندرية   في يـك  -2
 46  1798.07.21احتبلؿ القاىرة  
 47 1798.08.01معركة أبي قير  

المبحث الثاني   كقائع الحممة كتطكراتيا في عيد نابميكف كسياستو في 
.  مصر

49 

 49 1799.10.21أكال   انتفاضة القاىرة األكلى   
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 54 1789فيفرم 20احتبلؿ العريش  
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:  بالمغة العربيةالممخص

 ىذا دراسةكقد اعتمدنا في  (1801-1798)   يتضمف مكضكع بحثنا ىذا  الحممة الفرنسية عمى مصر كنتائجيا
جاءت الحممة الفرنسية عمي مصر بسبب الصراع االستعمارم بيف فرنسا ،  الكصفيالمنيج التاريخيالمكضكع عمى 

ميبلدم كقد نجحت الحممة بقيادة نابميكف بكنابرت في 18ميبلدم كاستمر طكاؿ القرف 17كانجمترا الذم بدأ في القرف  
دخكؿ مصر بعد ىزيمة المماليؾ ، كما استطاع األسطكؿ االنجميزم بقيادة نمسكف تحطيـ األسطكؿ الفرنسي في معركة 
أبك قير البحرية كىك ما عجؿ برحيؿ الحممة عف مصر حيث لـ تستمر سكل ثبلث سنكات، لـ يخضع المصرييف لمحممة 

إلي مقاكمة أىالي الصعيد  (القاىرة األكلي كالثانية  )طكاؿ الثبلث سنكات بؿ قاكمكىا كاختمؼ شكؿ المقاكمة مف ثكرات 
، تكلي كميبر قيادة الحممة الفرنسية بعد رحيؿ نابميكف كلكنة لـ يرغب في البقاء في مصر لذلؾ عقد معاىدة العريش مع 
العثمانييف ثـ تكلي مينك قيادة الحممة عقب مقتؿ كميبر كحاكؿ البقاء في مصر كقاـ بعمؿ مشركع مينك العظيـ الذم كاف 

سيمكنو مف االستمرار في مصر لكال تدخؿ انجمترا ك إرساليا حممة إلخراج الفرنسييف مف مصر، كقد كاف ليذه الحممة 
. تأثير كبير عمى مصر  في مختمؼ الجكانب رغـ قصر مدتيا 

 

:    الممخص  بالمغة االنجميزية   

      The French campaign against Egypt was the result of the colonial struggle between 

France and England, which began in the 17th century AD and continued throughout the 18th 

century. The campaign led by Napoleon Bonaparte succeeded in the French campaign 

against Egypt and its results (1798-1801) After the defeat of the Mamluks, the English fleet 

led by Nelson succeeded in destroying the French fleet in the Battle of Abu Qir. This 

accelerated the campaign's departure from Egypt. It lasted only three years. The Egyptians 

did not undergo the campaign for three years. O Lee and the second) to resist the people of 

Upper Egypt, Kleber took command of the French campaign after the departure of 

Napoleon, but did not want to stay in Egypt so the Treaty of El Arish with the Ottomans and 

then took command of Mino after the killing of Kleber and tried to stay in Egypt and the 

work of the great Mino project, To continue in Egypt without the intervention of England 

and send a campaign to get the French out of Egypt, has been a campaign to have a great 

impact on Egypt in various aspects, despite the short duration .  

 


