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ة والنافعة نعمة العلم          ا على هذه النعمة الطی ار ثیرا م ــر هللا وأحمده حمدا  أش
صیرة .   وال

تور المشرف       ر الجزل والثناء الخالص إلى الد الش سوم شرفنــي أن أتقدم  "م
مة وعلى حرصه الدائم إلتمام هذا العمل وعلى عظمة  بلقاسم" على توجیهاته الق

ل الخیر . ر دمت لنا الشعاع المنیر جزاك هللا عنا    صبره فألف ش

ر إلى األستاذ     الش  على توجیهات "شلبي شهرزاد"الفاضلة  ة مـــا أخص 
ل من ساهم في ما  ،والمساعدة التي قدمتها لي طیلة الوقت ر  هذه الرسالة من أش

ل أساتذة  عید و افة أصدقاء التارخ  قرب أو من  رة إلى  س ضر  جامعة محمد خ
ة . لمة طی ل من مد لي ید العون وساعدني ولو    وزمالء الدراسة إلى 



 

 

 

ير في إلـــى كل قلب دافق بالعطاء و يرجوا رحمة رب السماء و يسعى للخ
 العسر و الرخاء

 أهدي هذا العمل إلى من قرنت طاعتهما ملك الملك و جل قوله فيهما:

"وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل ربي أرحمهما كما ربياني 
 صغيرا"

 إلى الوالدين الكريمين إكبارا و تجليال

لحاجمن جعل العلم منبع إشتياقي له أقدم لك وسام اإلستحقاق عمي ا إلى  

م األخ إلى إخواتي و أخواتي وإلى األصدقاء و النفوس الطيبة و على رأسه
 عبدلي نجيب

 إلى من وسعتهم ذاكرتى ولم تسعهم مذكرتي.



  قائمة المختصرات : 

  ص:الصفحة

  ع: العدد 

  : الجزء ج

عة    : الط

  : تعرب رتع

  : ترجمة تر

  : دون مؤلف د م

  : دون سنة ن د س

  : دون بلد النشر د ب ن

   : دون دار النشرد د ن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	مقدمــة
 

 أ
 

  

قة داخل فرنسا و خارجها في إطار      ة إلى إحداث تغیرات عم ادئها  أدت الثورة الفرنس م
هاوالمساوا  والعدل الحرة(الثالث ن إمبراطورة ة) وتوسعات مسار حرو حدود  تتعد لتكو

ة  ن مستعمرات تنافسالإلى الدخول في  الخارطة األورو ا لتكو  الدولي بین فرنسا و برطان

طرة على الطرق التجارة  هزمتها في  على اإلنجلیز و ذلك بتغلب فرنسا و،  إلى الهند و الس
ة و القضاء على تجارتها بتحول التجا حرن األحمر مستعمراتها الشرق ة إلى ال رة الشرق

ضو  ة إنجلتر بدال م المتوسط األب طر عل فأولت ،  ان طر رأس الرجاء الصالح الذ تس
ومة اإلد م ضرة لإلاح ة تنظ تهم و للقضاء علیه ،نجلیزرة الفرنس طر إعاقة عن م سر شو

ة تجارتهم عبر الهند و  جدید من مستعمرات في العالم ال خسرته عما فرنسا تعوضوشل حر
ه نابلیون والهند و  حملتههذا ما توصل إل ه  1798لى مصر عام ع بونابرت  صطلح عل أو ما 

رتي الموسوم بـ: " حملة نابلیون بونابرت على مصر" حرب ألف یوم   .وهذا هو موضوع مذ

ة   الموضوع            أهم

مختلف  أثر إبراز _ ة على مصر  اجوانبها و الحملة الفرنس ي  حتكاك الغربذلك  األورو
المشرق  حي     .اإلسالميالمس

ة _ ة  على مصر تعتبر الحملة الفرنس ر الحضار الذ شهدتهلبوا مصر فهي مرحلة  لتنو
ة  . إلىاألولى االنتقال   عصر النهضة في التارخ المصر

  

 

  



	مقدمــة
 

 ب

 

  أهداف الدراسة:

رة  _ ة و العس اس ة نابلیون بونابرت الس شخص   .التعرف  

ة على مصر.  يءقبیل مج دراسة أحوال و أوضاع مصر  _   الحملة الفرنس

ح وقائع سیر الحملة .  _ ان و توض   تب

ط  الضوء   _ اساتإعلى تسل   الحملة مع إبراز إفرازاتها على مصر و الوطن العري. نع

اب  ارأس   الموضوع: اخت

ة و حب _ ع علىاإلطالع  الرغ العالقات بین الشرق اإلسالمي والغرب  المواض المتصلة 
ي   . األورو

. موضوعمعرفة  _ ة ألنه أحدث طفرة و نقلة في صلب المجتمع المصر   الحملة الفرنس

ة  _ ة الجامعو مساهمة في  الرغ ت ة ة بدراسة أكادٕاثراء الم   .م

ر الغري في الفترة الحدیثة.محاولة فهم الجانب   _   اإلیدیولوجي للف

ة: ال   اإلش

ة     ال ة:من أجل معالجة  هذا الموضوع نطرح اإلش   التال

قة حملة نابلیون ـ    ؟احتاللأهي غزو حضار أم مشروع  بونابرت على مصر ما حق

ة:و تندرج  ة التال   ضمنها التساؤالت الفرع

  من هو نابلیون بونابرت ؟  ـ 

ة ؟ يءـ ما هي أوضاع مصر قبیل مج   الحملة الفرنس



	مقدمــة
 

 ج

 

ة على مصر؟ انت مجرات الحملة الفرنس یف    ـ 

  حملة نابلیون بونابرت على مصر و الوطن العري ؟هي إفرازات ـ ما 

ع:المنهج     المت

ات عنمن أجل الوصول إ       ال  لى إجا  إعتمدتلتحقی أهداف الدراسة المطروح و اإلش
او  التحلیلي على المنهج التارخي رونولوج ا   هو األنسب لوصف األحداث وترتیبها ترتی

ل مرحلة من المراحل الواردة في خطة الدراسة     .ووضعها حسب 

ل الخطة :   أما عن ه

ة المطروحة ال   خاتمة وأرعة فصول و الخطة إلى مقدمة قسمت  لمعالجة اإلش

هسلط الفصل التمهید      اة نابلیون  ف  بونابرت بدءا بنشأته ثم تطرقت إلى الضوء على ح
ة و  اته العمل ات األولى لح ة ثم عهد البدا ا وعهد القنصل طال تعرضت إلى حملته على إ

ه ونهایته . ه حرو           اإلمبراطورة حیث تناولت ف

ة  الحملة  مجيء  قبیل  تحت عنوان واقع مصر  الفصل األول     ه   الفرنس عرضت توف
ات العامة حول مصر  م   ثم تطرقت إلى أوضاع المجتمع المصر في ظل  للمعط الح

ي رة فرنسا إلحتالل مصر في العصر الحدیث قبل وأثناء  ،العثماني المملو ثم تناولت جذور ف
اب ثم األهداف  ة مع األس   الثورة الفرنس

اق تحت و أدرجته أما في الفصل الثاني       ة على   عنوان الس التارخي للحملة الفرنس
ه وصف الحملة وموقف البلدان، مصر ة ثم إ عرضت ف ة من الحملة الفرنس نتفاضة العر

م آمال نابلیون  طرقت إلى الحملة على سورا وموقعةالقاهرة األولى ثم ت حرة وتحط أبي قیر ال
ا(ثم تناولت وقائع الحملة في عهد  ،فیها وعودته إلى مصر لیبربجان  ست  ه  )ت تناولت ف



	مقدمــة
 

 د
 

ة العرش للجالء من مصر ثم انتفامفاوضات  ال الجنإتفاق ة واغت لیبر ضة القاهرة الثان رال 
  تناولت الحملة في عهد جاك فرانسوا مینو وجالء الحملة من مصرفیها ثم 

ة فقد األخیرالفصل الثالث و وفي     اسات الحملة الفرنس شتمل على النتائج ، إالمعنون بإنع
ة  اس رة والس م العس ة والحضارة ثم تطرقت إلى تقی ة واإلجتماع واإلدارة ثم النتائج اإلقتصاد

  الحملة وأخیرا عرضت الحملة من المنظور الغري.

حوصلة لماالو     مجموعة من المالح التي ستضفي  دراسةقدم في ال خاتمة جاءت  مدعمة 
  من الوضوح و اإلضافات المختلفة. الموضوع نوعاً 

  المصادر و المراجع 

  :من أهمهالة من المصادر و المراجع جماعتمدت على لدراسة الموضوع       

شر أوال المصادر:      ا في العصر  الذ یرمز له هـ.ا.ل تاب ف عنوان تارخ أورو
ر  الحدیث ة نابلیون و دوره العس ان ملما لنشأة شخص اسي و و الذ  داخل و خارج الس
  .فرنسا

ا المراجع      ارو تاب  :ثان ة المصرة عصام محمد ش  لالحتاللعنوان المقاومة الشعب
عنوان مصر الحدیثة ،الغزو البرطانيالفرنسي و  حي جالل  تاب  محمد رفعت  بتاو ، و

اسي في  تاب ،إلى جانب مجموعة من الكتب ،زمنة الحدیثةاألعنوان تارخ مصر الس  منها 
ةعنوان محمد فرج  تاب عمر عبد العزز عمر ،النضال الشعبي ضد الحملة الفرنس    و

عنو و    .  المعاصران دراسات في تارخ مصر الحدیث و أخرون 



	مقدمــة
 

 ه

 

ة   تو  أطروحةفقد إعتمدت على أما الرسائل الجامع ة على عنوان  هر االد أثر الحملة الفرنس
ة:مصر و  ه الجزرة العر سر محمد عبد الهاد  الشام في ش ، جامعة أم القر الحنفيل

ة    .2001السعود

  

  صعوبات الدراسة:

ات التي واجهتني في معالجة الموضوع هي:        من بین الصعو

اإلجتماعي لواقع مصر قبیل مجيء الحملة التي تتناول الجانب اإلقتصاد و  قلة المراجع
ة  ان عرضها موجز ٕان وجدو  إلى مصرالفرنس ه المادة و جدا ،  ات  ةتشا ة العلم  التارخ

حث.المتخصصة في عرض    ال



  

  

  

مــــه   أوال : مولده وتعل

ا ـثانی طال   ا: حملته على إ

ة (ـثالث   ) 1804/  1799ا: عهد القنصل

اسة  )1  الداخلیــة نابلیون  س
اسة  )2  ة ـالخارجی ون ینابل س

ع   ة (ـرا   ) 1814/  1804ا: عهد االمبراطور

 حروب نابلیون   )1
  ــه ــنهایت  )2
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ة في              ة  14قامت الثورة الفرنس ل قة الوسطى " البرجواز 1789جو ادة الط ة " ق
قة العامة و  ة وٕاعالن الجمهورة فها أتم إلالتحالف مع الط نتهاء مرحلة عهد اغاء الملك

ومة اإلدارة عهدت هذه األخیرة  ام مرحلة ح ة وق ام اإلرهاب في طور الثورة الفرنس إلى الق
الشرق اإلسالمي للقضاء على اإلنجلیز وٕاحتكار طر التجارة  ن إمبراطورة  مشروع تكو
ه من  ة من خالل ما قام  ة برزت فاعلیتها على الساحة األورو ة تارخ الهند إلى شخص

أطماع إستعم رة ( حروب أو ماتعل  ة وعس اس ارة ) إلى نابلیون بونابرت وما مهمات س
ة حأ ة األورو اس العهد النابلیوني،دثه من تغیرات على الخرطة الس عرف    .أو ما 

ة الهامة وقبل      ة على مصر إحد المحطات التارخ في هذا الصدد تعتبر الحملة الفرنس
ة نابلیـون بونابــرت . لتطرق إلى عهد الحملة إرتأینا ا م سیرة موجزة عن شخص   تقد
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مهمولده و  أوال :    تعل

  عاصمة )1(ویفي مدینة أجاكس 1769في سنة ) 1نابلیون(أنظر الملح رقم ولد       
ا ة ، ینتمي إلى أسرة تكسانها لفرنساعن الجزرة وضم من تنازل جنوة )3( قبل عام) 2( ورس

ة هاجرت  طال الفقر أسرتهاألصل من ساللة إ عدما أصیبت  ا  ورس والده شارل  ،إلى 
ة  بونابرت وأمه لیت قة الوسطى الكورس  )4(شا رامولیتا من الط

.  

ورس       ور و 5ا فقد أنجب عتبر والده من أشهر الرجال في جزرة  إناث وهم  3ذ
ارولینا زو ج اولینا ،و   )5(ف ونابلیون ولوسین ولوس وجیروم أما البنات فأسماؤهن : لیزا ، 

سة لحضور حفل العید  قوة الجسم والعقل ففي یوم والدته توجهت إلى الكن أما أمه فإنها تتمتع 
...أن ولدته في غیر بیت فراشها بل في بیت (( )6(المقدس وفجأة جاءها المخاض في الطر 

ه آخر ا  ضرب  قة ممن  ان من شجعان األمم السا صور أع سا مرقوم  ان مفرشا ب و
ا على تلك الصور ))  األمثال في س )7(أساطیر الیونان فولدته لیت

.  

ا       ورس الء جزرة  ة تعلم فی )8(أمضى طفولته مع أبناء ن طال م دخل ث )9(ها اللغة اإل
ة والقراءة في أقل من ثالثة أشهر حتى اللغة  وتعلم  ،مدرسة أتون  ة فاستطاع الكتا الفرنس

أقوالهم وهو في  قرة امدرسة أتون وصفه المؤرخون  اء والع ولما بلغ سن العشر  )10(لذ
رة في مدینة برین  مدرسة بران العس ان شغوفا  4فأمضى فیها سنوات إلتح  سنوات ، 

  الحصون. یتعل بهندسة القالع و خاصة ما حب مطالعة التارخ و
                                                            

،كورسيكا دون إمضاء :  ، ينظرأكبر جزيرة في حوض البحر المتوسط و (فرنسا ) هي جزيرة تقع بالقرب من سواحل فرنسا وهي رابعيأجاكس  )1(
  17، ص  1435شعبان  3، 1/6/2014/ األحد  9576/ العدد 37جزيرة نابليون الساحرة ، في الساحية جريدة العرب ، سنة  

كورسيكا : تلقب أيضا جزيرة الجمال نسبة لزورق بحرها وإخضرار أشجارها وهي تصف بالجبل في وسط البحر تقع في قلب القسم الغربي من   )2(
م عن سطح لبحر بها أطول خط جبلي  جي.أر  الذي يشتهر 3000المتوسط تمتاز بكثرة المرتفعات منها جبل منتى شينتو يبلغ إرتفاعه البحر األبيض 

  17المرجع السابق ، ص ، ينظر: دون امضاء، في رحالت السير 
 281 ص 1983 ، بيروت،لبنان العربية، النهضةدار ، 1848 – 1453 والمعاصرة الحديثة األزمنة بعض في أوروبا النعنعي، عبدالمجيد )3(
  276،ص  1927حسن جالل ، الثورة الفرنسية ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر ،   )4(
 471، ص  1885، بيروت ، لبنان ،  2يوحنا أفندي أبكاريوس ، قطف الزهور في تاريخ الدهور ، ط)5(
 13، ص ن العمومية ، مصر ، د ن س ن، مكتبة زيدا 1ل جإلياس طنوس الحويك ، نابليون األو  )6(
)7(, paris 1852,p 11par ernapoleon ,1  De lemmpereur Histoire , lonel chevalier lois gallegrisle co 
 281المرجع السابق ، ص، عبد المجيد النعنعي    )8(
  391، ص 2006هلية ، عمان ، األ،  1طتر علي المرزوقي،  تاريخ أوروبا الحديث   جفري برون ،  )9(
 7 ،ص 1924 مصر، الهالل، ،مطبعة 2ط)  النسراألعظم( األول نابليون ، البستاني يوسف  )10(
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یر من      ثیر التف ة واللعب و ادئ  )1(صفاته قلیل الكالم والحر قصیر القامة نحیف في 
ذلك بین رع الكالم یجمع بین األحالم والثاألمر ، قو النظرات جوال العینین س غور العلمي و

)2(ق الوصول إلیها الطموح وطر 
رة  14في سن  . مدرسة سان سیر العس سنة واصل دراسته 

ان متفوقا ف ر بل  س على المجال العس ع زمالئه ل ي العلوم األخر حق نجاحا على جم
األد ضا  اب أ )3(و التارخ و جغراف

.  

ة وعمره حینئذ ستة عشر ثم تخرج منها مالزما ثان في سالح ا 1785وفي سبتمبر      لمدفع
ش الفرنسي إهتمض طا في الج ة ، تأث ا اس ثیر بدراسة النظرات الس في قراءته  ار وتحمس 

ان هذا الكتاب   )4(لكتاب العقد اإلجتماعي لـــ: جان جاك روسو  )5(من بین ما قرأه ،  و 
.  

ة ولم      ام الثورة الفرنس بیر في ق م االستبداد في حان لروسو أثر  اول تعدیل نظام الح
تا فرنسا ان فقد بین في  ل م ومات في  ات الح  –العقد االجتماعي  –ه فحسب بل حدد واج

ا لغیره في أ الحقوق ولضمان هذه الحرة والمساواة نظم األفراد ن اإلنسان خل حرا ومساو
ومات لتعمل بإرادتهم ألنها تستمد السلطة من هم ، فإذا أساءت إحداها أنفسهم وأقاموا الح

ان لهذا ستعمال هذإ انها و ومة أخر م ه السلطة أو أخلت بتلك الحقوق وجب عزلها وٕاقامة ح
ه من قوة  لما ورة وذلكثإنجیل البب الكتاب تأثیر خطیر في نفوس الفرنسیین حتى لق إمتاز 

ارة .    )6(العاطفة وسالمة الع

 

  

                                                            
 372يوحنا أفندي أبكاريوس ، المرجع السابق ، ص  )1(
 392جفري بروان ، المرجع السابق ، ص  )2(
 372يوحنا أفندي أبكاريوس ، المرجع السابق ، ص   )3(
   1762مؤلفاته كتاب العقد االجتماعي الذي ظهر في عام  مننيف ،جأصله إلى  ، يرجع 1712ولد سنة جان جاك روسو :   )4(
شوقي الجمل ، عبد هللا عبد الرزاق ، تاريخ أوروبا من النهضة إلى  ينظر:، 1778أنجيل الثورة في فرنسا توفي سنة  بمثابة و هو  

   84، ص 2000القاهرة ،  ،  الحرب الباردة .المكتب المصري
  319، ص  1991بنغازي ،   ،دار الكتب الوطنية ،1848 – 1453ميالد .أ. المقرحي ، تاريخ أوروبا الحديث   )5( 
  104، ص  2002، دار الوفاء ، االسكندرية ،  1فرغلي  علي تسن ، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ، ط )6(
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ا ثانیـ طال   ــــا : حملته على إ

ة خدم نابلیون       ام الثورة الفرنس ق ة فأرسل في أفرل عام  و على رأس  1789السلطة الملك
رة إلى مدینة سور  الواقعة على نهر السین للقضاء على المظاهرة التي قامت  seurreقوة عس

  هناك ضد التاج .

سو  تهإلتح بثكن      رة في أو ، وساهم في إخماد هجوم 1791ن حتى مطلع عام العس
لو  ارس في  Tuileriersقصر التو ة ج 20ب ل ان ) 1(ن الذ اقتحمه المتظاهرو  1792و
ا للنظام و ا   مح ة بإخالص آمن  للعنف والقانون ومعاد الفوضى مدافعا عن الثورة الفرنس

ر القرن  رون –حیث یراه  18أراء مف ة " فأسمى نفسه" ابن  –المف أنه " نتاج الثورة الفرنس
  )2( الثورة "

ام جمهوران من بین متحمسي ما     ار جان جاك روسو لق ة ومن جهة أخر أف ة فرنس
د  ا من مؤ ورس رة استقالل    .)3(ف

، إلى الهجرة وهو –عائلته  –وقع في نزاع مع عائلته مع الحزب الملكي فتحتم علیها األمر      
فرنسا  )4(واالقامة 

ه إشعارا من وزر الحرب الفرنسي  . عد تلق ة  اته العمل ة لح رجع نابلیون ثان
قرار لجنة التحقی التي برأته من التهم  لها  –یبلغه فیها  ومة الثورة التي ش انته لح هاخ عاق  - ل

ة  )5( صورة وقررت ترقیته إلى رت شارك  ة رغم أنه لم  عاق نقیب وتعرف أثناءها على ناد ال
ة .فعل   ة في أحداث الثورة في البدا

                                                            
التربية  كلية،ن ب   ، د 98مجلة كلية األدب ، العدد  1799 -1769نابليون بونابرت للسلطة في فرنسا حسن زغير حزيم ، ارتقاء )1(

  61، ص ن دس  جامعة المستنصرية
  61ميالد .أ. المقرحي ، المرجع السابق، ص )2(
 6س ن ، ص ، مطبعة النهضة الجديدة ، أسيوط ، د  1918 -1700محمد كمال الدسوقي ، تاريخ أوروبا الحديث )3(
 322، ص  2012دار المسيرة ، عمان ،  1زين العابدين شمس الدين نجم ، تاريخ أوروبا الحديث والمعصر ، ط   )4(
سييبي ابدي كان مصمما على ب ، برز من أعضاء الحزب األب ، اشتهر هذا الحزعضوا 136(حرب اليسار) : أعضاءه  اليعاقبة)5(

ة الوطنية وسائل الضغط واالرهاب عمل أعضاء الحزب اليمني والوسط انقسم إلى فرق يعالجمأيام    اسقاط الملكية اتبع حزب اليعاقبة
ي الجمل عبد هللا قوش: ينظرله  ئيسيير كربسبة خاصة أيام روعيأهمها الحروب وكان لنادي اليعاقبة أتوه في توجيه سياسة الجمعية التشري

 111عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص 
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ة عام  ة التي  أعلنت  1793في نها ا العناصر الملك ومة  ساندت برطان تمردها على ح
طرت  فرضها حصار على میناء طولون  83مقاطعة من مجموع  60الثورة وس ة  مقاطعة فرنس

Toulon  ة عاق ادة النقیب  الفرنسي فأرسلت لجنة األمن العام التي أنشأها ال ق ة  قوات فرنس
ش إلى نابلیون بونابرت  ،لفك الحصار canotو نر  ادة الج تعرض النقیب لحادث أسندت ق و

اء لرفع الحوالذ أظهر شجاعة  من  1793نوفمبر  19ى إلـ 15صار والذ إمتد من وذ
)1(األسطول البرطاني  

.  

ة جوزفین دسنة تزوج أرملة  27د سن أ عن 1796في سنة       الغة من  )2( بوهارن ال
)3(سنة  34العمر 

ارا وهي أرملة نبیل لق ، سه د  ي تعرف نابلیون علیها عن طر رئ
ه  1796مارس  9فتزوجها في  مصرعه على المقصلة في حوادث اإلرهاب ، ولكنها أسندت إل

عض  ارا أد إلى خدمة جلیلة ألن معرفتها ب ومة االدارة مثل  ومة االدارة إأعضاء ح صدار ح
ة على  1796لقرار تعیین نابلیون في سنة  ادة الحملة الفرنس انت أول فرصة لق ا ف طال إ

ه في الحرب واالدارة  حت له إلبراز مواه )4(أت
.  

ا وٕانشاء جمهورة أو جمهورات على النمط الفرنسي ن سهل لمهدف جالء النمسا عب      ارد
عتمد على التأیید الفرنسي  سرا  توجه نابلیون حیث  ، )5(أ من نوع أنشىء في هولندا وسو

شه الصغیر المفتقر إلىلمحارة الن ا بج طال   )6(المؤن والذخائر عن طر األلب  مسا في إ
ان في أفرا ة و طال الد 1796ل تجاه األراضي اال ل  مونت دبی، وخالل شهر واحد إحتل 

ا و  س أوتعقب جیوش سردین التنازل عن ن جبرها على عقد الصلح مع فرنسا مع القبول 
                                                            

  61، ص  60حسن زغير حزيم ، المرجع السابق ، ص  )1( 
من عائلةنبيلة فقيرة ، لم تواصل دراستها   1763جوزيفين دي بوهارنية ، ولدت في جزيرة المرتينيك (في جزر الكراييت) في عام    )2(

  أعدمه اليعاقبة في ارهابهم وتزوجت في سن السادسة عشر من اإلسكندر بوهارنية وهو ضابط في جيش الفرنسي من الجير وندويين ،
ة عالقتها الشخصية مع قادة حكومة االدارة وبالذات مع باراس ، تزوجت نابليون وكان لديها طفالن وعاشت بعد ذلك حريصة على تنمي

    79حسن زغير حزيم ، المرجع السابق ، ص ينظر: أوجين وتنس ، وإنتهى أمر جوزفين في النهاية إلى المقصلة 
ابهاء فهمي ، مر : أحمد عزت عبد  تر) 1789/1950أوروبا في القرنيين التاسع عشر والعشرين (جرانت ، هارولد تمبرلي ، أ.ج.   )3(

  142، ص  2001، مؤسسة سجل العرب ، د.ب .ن ، 6ط، الكريم 
  322زين العابدين شمس الدين نجم ، المرجع السابق ، ص   )4(
  127عبد الرزاق إبراهيم ، المرجع السابق ، صوقي عطا هللا الجمل ، ش  )5(
كلم ، تبدأ من الساحل المتوسطي ، بين فرنسا وإيطاليا وتمتد على شكل قوس تجتاز سويسرا وألمانيا  1100األلب : سلسلة جبال تمتد بطول نحو  )6(

لب ، كلمة التينية م وترجع تسمية األ 4810ألبيض بإرتفاع والنمسا وتحاذي الشاطىء األدرياتيكي اليوغسالفي حتى ألبانيا أعلى قيمة فيها الجبل ا
   310، دار رواد النهضة ، لبنان ، د س ن ، ص  3مسعود خويد ، الموسوعة العربية التاريخية الجغرافية ، جينظر ،ألبيض ،ألبوس وتعني ا



	نابلیون بونابرت حیاة                            الفصل التمھیدي                                         
 

12 
 

عد ذلك فاوسافوا تم تعقب النمس ین  الاو ا ومدینة م ارد نو وأخذ یتقدم في حتل مقاطعة لوم
ة  و تقدم النمس، عندئذ نا ذاتهاییمهددا مدینة فاألراضي النمساو طلب الصلح او وفي نفس ن 

اب ةالوقت أجبر الدولة ال احتالل أراضي جمهورة البندق ما قام  ة على االستسالم له    )1( و

موافقة النمسا على شرو صلح  ثم دارت مفاوضات بین الطرفین الفرنسي والنمساو وانتهت 
  التي نصت على مایلي :  1797امبو فورمیو

ة والساحل تحصل فرنسا   .1 ا) والجزر األیون ة (بلج على األراضي المنخفضة النمساو
 الدلماشي.

عها   .2 ة وتوا ا في مقابل حصولها على البندق طال ل ممتلكاتها في إ  .تتخلى النمسا عن 
ا ودخلت من ضمنها   .3 ارد ة التي تكونت في لم تعترف النمسا بجمهورة األلب الشمال

الن   .م
ة تعترف النمسا بجم  .4   )2(هورة لیجورا التي حلت محل جمهورة (جنوة) المتداع

ة (  ) 1804 -1799ثالثا : عهد القنصل

اسة   )1 ة :نابلیون  س  الداخل
و      المظهرت ح عد عهد االرهاب  سبیرلخمة اإلدارة  ة ورو عاق طش ال رغم )3(ص من 

ومة  تاتورةأنها ح م د الفساد اإلدار والمالي إضافة إلى الكوارث والحروب  هاسادت فترة ح
ر الشهیر نابلیون بونابرت حیث  ان من بینهم القائد العس فقد تكونت من خمسة مدراء 

مت  الد خالل الفترة من ح ومة القنص 1799إلى  1795ال عتها ح   م إلى 1799ة من لثم أت

                                                            
  282عبد المجيد النعنعني ، المرجع السابق ، ص  ) 1(
،  1971عبد العزيز نوار ، التاريخ األوروبي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فينا ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  وعبد الحميد البطريق )  2(

  444ص 
حكم اإلرهاب برئاسة للجنة األمن العام وسيطرته بحزبه ) الثوري الفرنسي وقائد  1794 – 1758ر مكسميليان فرانسوا (ييبسهو روبير : يبسبرو  )3(

الملكة ماري أنتوانيت ولكنه أعدم أعدم الكثيرين من زمالئه ، كما أعدم الملك لويس السادس عشر وزوجته ،ف (اليعاقبة) على الجمعية الوطنية المتطر
نظر : فيليب تايلور . ، قصف العقول (الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتى العصر ي 1794أيضا بالمقصلة ضمن إنقالب ترميدور العسكريي عام 

  406، ص 2000عالم المعرفة ، الكويت ، سامي خشية ،:،ترالنوري) 
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س )1( 1804 فضل قائدا )2(، وقد إنضم نابلیون إلى جماعة سی ان  ون آ الذ  خر غیره 
الثمرة لنفسه وقد دبر مع اتحت إم ستأثر  ة حتى ال  ون قلیل األطماع الشخص رته وأن 

انقالب 1799نوفمبر  9/10في )3( جماعة إنقالبو  سسی عرف  م (أو ما  برومیر حسب التقو
الد إلى ثالثة ور اذالث م السلطة في ال س تقرر تسل ل جوزف سی ه  ـ قناصل هم  إمانو روج

وـ ومة اإلدارة د  )4(.  نابلیون بونابرت بدال من ح

ل شيء      ان  ض نابلیون بونابرت على زمام الدولة  محتاجا إلى اإلصالح  فحینما ق
عد سقو مجلس النواب (مجلس الخمسمائة) و  خوله سلطة دستورا ی )5(التجدید فشن نابلیون 

ة  الد و اف م ال ام نابلیالوظائف و ظل لتنظ ه حتى أواخر أ ونص على اقامة ون معموال 
ة في ید ثالثة السلطة  الت لمدة عشر سنوات  على  )7(ینتخبهم مجلس الشیوخ  )6(، لناصقنفیذ

ون بونابرت هو القنصل األول عد نجاح  )8( أن  ح بونابرت الحاكم الفعلي لفرنسا  ذلك أص و
الجمهورة  ان شبیها  ة  ة القنصل ة وتسم طل على هذه الفترة اسم القنصل إنقالب برومیر و

ة  ان ثالثة قناصل لكن السلطة فعلى الرومان على رأس الدولة قنصالن في حالة فرنسا 
انت في ید القنصل األول (بونابرت)  ة  ق ومنحوه ح إعالن الحرب وعقد المعاهدات  )9(الحق

انا  ش أما القنصالن اآلخران ف ار الموظفین ورئاسة الج وٕاصدار القوانین وتعیین الوزراء و

                                                            
 ، مكتبة إحياء التراث االسالمي ، مكة المكرمة 1الثورة الفرنسية عرض ونقد في ضوء التربية اإلسالمية ، ط، عدنان حسن باحارث )1(
  69، ص 2012،
 كتابه إثر الفرنسية لثورةعصرا في وبرز اشتهر دين ورجل فرنسي ومفكر سياسي  1748)– 1836(:  سييس جوزيف إيمانويل  )2(

 مصر من عودته إثر 1799 العام في السلطة إلى بنابليون اإلتيان في مهما دورا لعب ولكنه 1789 عام" القائمة الدولة ماهي" الصغير
 406السابق،ص لور،المرجعتاي فيليب:  نظري واالرهاب الفوضى على القضاء هو هدفه كان وإن الثورة على بذلك فقضى

 326المرجع السابق ،ص ،زين العابدين شمس الدين نجم   )3(
 323المرجع السابق ، ص ،ميالد د.أ . مقرحي   )4(
عضو تزيد سن العضوية عن سنة يسقط ثلث العدد كل عام ومهمته وضح مشروعات القوانين  560مجلس الخمسمائة : يتكون من   )5(

 114ص نظر : فرغلي علي تسن ، المرجع السابق يوتبني القرارات التي يدرها مجلس الشيوخ ، 
، ص  2012مؤسسة الهنداوي ، جمهورية مصر العربية ، ،عادل زعيتر :،تر  الثورات والثورة الفرنسية  حور، غوستاف لوبون   )6(

166 
عضو تزيد سن العضوية عن أربعين سنة ومهمة المجلس مراجعة قرارات المجلس اآلخر ووقف  250مجلس الشيوخ : ويتكون من   )7(

  114نظر : فرغلي علي تسن ، المرجع السابق ، ص يمال يتفق منها مع المصلحة العامة 
المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية ، مصر ،  2التاريخ األوروبي الحديث والمعاصر بسيطرة أوروبا على العالم ، ج ،جالل يحي   )8(

 329ن ، ص  د س
 135عبد هللا عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص   ،شوقي الجمل ) 9(
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ة ممثلة  1799ما وضع نابلیون دستور  )1(مساعدین له  حت من خالله الهیئة التشرع أص
  في أرعة مجالس :

اغتها حتى تعرض على مجلس التریون وأعضاء هذا إقتراح القوانین وص مجلس الدولة :
عنیهم القنصل األول    .المجلس 

ل عضو عن  100یتكون من  مجلس التریون : قل سن  سنة لدراسة القوانین  29عضو ال 
ه مجلس الدولة قدمها عل    .لى مجلس تشرعيالقبول أو الرفض ثم یتم عرضها ع التي 

عي : صوت على قبولها أو رفضهاوهو ال یناقش  مجلس تشر   . القوانین لكن 

قل سنهم عن  80یتكون من  مجلس السناتو: وهو مجلس محافظ مهامه  ،سنة 40عضو ال
ل عشر سنوات.،هو مراجعة األخیرة للقوانین یوافقها أو یرفضها   ومن إهتمامه تعیین القناصل 

سمب 10وفي   ید  في  لها   السلطاتب أن فهم الشع دستور جدید و  أعلن 1799ر د
)2(نابلیون 

الد وأصدر قانون  أعاد . م ال فر  17نابلیون تنظ بإدارة  التي عهدت 1800ف
ع ام المنتخبینالمقاطعات إلى موظفین  ذا أعاد النظام  ،ینهم القنصل األول بدال من الح وه

ز في  م الالمر ة .ح ه الثورة الفرنس ة فقد عمل  عد أن قضت عل اسة الدین أما في مجال الس
ة فألغى القرارات الخاصة بنفبونابرت على حل األزمة  لنظام لرضین ارجال الدین المع يالدین

وردات في  ورن ا عن طر معاهدة  ا ة  10الجدید وأعاد حرة العقیدة حیث اتف مع ال ل جو
الكن 1801 ةواعترف  ادتها الروح ة وس ما یخص المجال االجتماعي  .سة الكاثول أما  ف

 ،وتمیز هذا القانون بوضوح)3( 1804أصدر القانون المدني (قانون نابلیون) في مارس 
ة  م والتقالید لألسرة والملك حافظ على الق له قانونا  النصوص واالیجاز ومنح لفرنسا والعالم 

شمل أفضل ما في تشرعات  ة من قوانین  الخاصة و جدیدة في مجاالت حرة الثورة الفرنس
ة، ف ازات االقتطاع ع الحرات التي األفراد وحقوقهم والعدل االجتماعي وٕالغاء االمت ضمن جم

                                                            
 329جالل يحي ، المرجع السابق ، ص   )1(
  142عبد هللا عبد الرزاق ، المرجع السابق، ص ،شوقي الجمل   )2(
 331المرجع السابق ، ص ،جالل يحي   )3(
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یر حرة التعبیر...) ار مهنته، حرة التف ما  أعطتها الثورة (حرة العمل، ح الفرد في اخت
طرة الرجال واألزواج ضمن لهم المساواة والعدالة أمام القا ما أخضع المرأة لس أما في ) 1(نون، 

ما أنشأ بنك فرنسا ، والوسام المعروف  م للفقراء من التالمیذ   ة التعل م تقرر مجان مجال التعل
رة الممتازة  ة والعس عطى للخدمة المدن ان    . )2(بوسام لجیون دونور أ وسام الشرف و

رة وانتصاراته ونظرا لما انت سلطة نابلیون في       صلة سمعته العس طة  الداخل مرت
شه فرنسا في الداخل والخارج من األحداث أدت إلى تزاید نفوذه ونجاحه ففي سنة   1800تع

ة عین قنصال ات شعب انتخبته  1802وفي سنة  )3(أول مدة عشر سنوات  أجرت انتخا
اةالج ة قنصال مد الح ة نابلیون إمبراطورا  1804 ما 18، وفي ماهیر الفرنس تقرر تسم

ة  أغلب عد استفتاء  ارس %99على فرنسا  ع إلى  ا بیوس السا ا من األصوات وحضر ال
یج نابلیون إمبراطورا على فرنسا في  سمبر 2لتتو سة نوتردام  1804د ن  note-dameفي 

ارس عینه وتفاد نابالشهیرة في  افة  ة ، وقد درست تفاصیل االحتفال  أ لیون اإلعتراف 
ه ووضعه على رأسه بنفسه  ا فأخذ التاج من ید ا ادة لل س زوجته (جوزفین) تاجها  )4(س ثم أل

ه  ضا بید ع  )5(أ ه لوس الرا ان عل وصار نابلیون األكبر سلطة وحاكما مطلقا أكثر مما 
 )6(عشر 

 

  

  

  
                                                            

، دار المعارف ،  6ط،وديع الضيع و تعر .أحمد نجيب هاشم ،) 1950 – 1789تاريخ أوروبا في العصر الحديث ( ،شريف هـ.أ.ل )1(
 71، ص  69، ص  1958مصر ، 

 16، ص2014، جمهورية مصر العربية ، ، مؤسسة الهنداوي  1إبراهيم رمزي ، كلمات نابليون ، ط   )2(
 332ميالد .أ. المقرحي ، المرجع السابق ،ص    )3(
  333نفسه ، ص   )4(
   17راهيم رمزي ، المرجع السابق ، ص بإ   )5(
  333ميالد .أ. المقرحي ، المرجع السابق ، ص   )6(
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اسة   )2 ة :نابلیون س  الخارج
اللقد وجه بونابرت معظم        انت  ا والنمسا في حرب مع   مناهتمامه إلى الحرب و برطان

سرا ودخوله ال األلب من سو عبوره ج مهاجمة جیوش النمسا  ا فهدد  فرنسا فقام  ارد سهل لوم
ین تم إلتقى بهم في سهل مارنجو یوم مواصالت النم وهزمهم فاضطروا  1800جوان  24سو
ة في  ،إلى طلب الهدنة عد هزمة ثان فیل في و سمبر تم عقد صلح لون فر  9شهر د  1801ف

الجمهورات التي أنشأها  امبو فورمیو، واعترفت النمسا  ه شرو معاهدة  الذ تجددت 
سرا  ا وهولندا وسو طال عة لفرنسا هي جمهورات،وال )1(بونابرت في إ ة التا طال   جمهورات اإل

ةواألل  لیجورا ا   ، أما في هولنداب الشمال اتاف سراوهلجمهورة  ا  في سو )2(فات
ما اعترفت  ،

ضم بید مونت إلى فرنس ة جعل ، االنمسا  حرة الفرنس ا فإن ضعف ال ما یتعل ببرطان أما ف
حرا في شهر جانفي  ل من  1801بونابرت عاجزا عن مهاجمتها ولكنه عقد حلفا  ضم 

ا ضد انجلترا  ا والدانمارك وروس روس د و ش السفن لمنع وصول السو انت تقوم بتفت التي 
م األ ة إلى فرنسا ولكن انجلترا أسرعت بتحط صر اسطول الدانمالمهرات الحر ي ومات ق ر

ا ان في زال الحلف وقلت آمال بونابرت في النصر وقبل عقد صلح أف ،روس مارس  25م
ل ما أخذته مالذ تخلت ف 1803 الن وتا فن فرنسا وحلفاءهه انجلترا عن  رانییبداد یها عدا س

س یوحنا وسینورفه إلى إوتعهدت برد مالطا إلى ف،ورأس الرجاء الصالح  ا ، أما رسان القد ان س
ة  تها للدولة العثمان   )3(فرنسا فإنها انسحبت من مصر وتر

  

  

  

 

                                                            
، الكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية ،  2جالل يحي ، التاريخ األوروبي الحديث والمعاصر (حتى الحرب العالمية األولى ) ج  )1(

  330مصر ، د.س.ن ، ص 
تاريخ األوروبي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية األولى ، دار الفكر ال،وآخرون  عبد العزيز سليمان نوار  )2(

  260، ص  1999العربي ، مصر ، 
  330المرجع السابق ، ص ،جالل يحي ، التاريخ األوروبي (حتى الحرب العالمية األولى)    )3(
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ة  عا : عهد اإلمبراطور   1814/ 1804را
 حروب نابلیون :   )1
 :  1809الحرب مع النمسا   .أ

أنها غیر جادة        ا  ة وتأكید روس ان في محالفتها مع نابلیون  انتهزت شجعت الثورة اإلس
)1(الحرب  1809النمسا الفرصة لمحارة نابلیون فأعلنت في 

ین نصف ملیون  ، فجمع النمساو
مسحوا عد واقعتي مارنجو وأسترلتر فساد بها العار الذ لح  من الجنود یردون أن  بهم 

ام في االضطراب في الد فقام األرشدوق شارل ودعا الشعب األلماني للق خترق اوجه نابلیون ف ال
افقین و رانهر النابلیون  ام (یارا وضرب فیهر األرشدوق شارل في  ل ذلك في تسعة أ  3نا 

ین  )2(ق نابلیون نهر الدانوبثم إختر ) أفرل 12أفرل إلى  ة  6في  )3(وحارب النمساو ل جو
ة وأجرم وانتصر  1809 وعلى أثرها طلبت النمسا الهدنة والدخول في ،علیهم في معر

ا في  ر  9مفاوضات الصلح ثم وقع الطرفان معاهدة فین التي نصت على فرض  1809أكتو
ما ال یتجاوز  بیرة على النمسا وتحدید قواتها  ة  ما فقدت  150.000غرامة حر جند 

انها حوالي أرعة مالیین نسمة وفقدت ش حر النمسا أراضي یبلغ عدد س واطئها على ال
ي    )4(األدرات
  نتائجها : 

یر النمسا في محارة في بونابرت وهو في أوج قوته دلیل على أن النمسا ال    .1 محاولة تف
قوته  الي   ت

ة   .2  .غیرت الجیوش المهاجمة أسالیب جدیدة : روح قوم

                                                            
 22إبراهيم رمزي ، المرجع السابق ، ص    )1(
 8288مساحة حوضه حوالي كلم بوسط جنوب شرقي أوروبا أكبر أنهار أوروبا بعد الفولجا  2850نهر الدانوب : نهر طوله   )2(

ب غرب ألملنيا ويعبر أو يؤلف أجواء من حدود النمسا وسلوفاكيا والمجر وكرواتيا ويوجوسالفيا ينبع من هضبة الغابة السوداء جنو2كلم
قبل أن يصب في البحر األسود بعد مروره بالباب الحديدي يتسع محراة ، وشفرع عند جاالتس إلى دلتا وروكانيا وبلغاريا وأوكرانيا 

  1480نظر علي موال ، المرجع السابق ، ص يدكتريها المستنقعات 
   151عبد هللا عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص ،شوقي الجمل   )3(
كلم من أهم  225إألى  93كلم وعرضه  8.4ذراع من البحر المتوسط بين إيطاليا وشبه الجزيرة البلقان طوله  حر األدرياتيكي :بال

  195نظر علي موال ، المرجع السابق ، ص يموانئه : البندقية ، باري ، فيوهي ، 
  339ميالد .أ. المقرحي ، المرجع السابق ، ص   ) 4(
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ة وٕاصالح .3 ة النهضة الحر ة من آثارها : إنشاء جامعة برلین سنة  ات ظهور حر داخل
1810.  

عملون معه ضتكتل أعداء نابلیون والطامحون في ملكه والذین   .4 انوا  ذلك من  ه و حرو اقوا 
ة تالیران  ه وٕانجلترا  )1(مثل مفاوضات وزر الخارج ة فوش والنمسا ومفاوضات بین وزر الخارج

د بإسم شارل جون  1810وقائده برنادوت الذ صار عام   )2(ملكا للسو
انت طل نابلیون بونابرت زوجته األولى جوزفین ألنها لم تكن من الب  .5 یت اإلمبراطور و

ضا  ، ز عاقر أ مار لو تنجب له ولداولم تمر سنة  إبنة إمبراطور النمسا على أن )3(فتزوج 
ه على زواجهما حتى ولدت له في مارس ولدا     .ملك رومالق

ا ونتائجها : ب .    الحرب مع روس

ا قد اتفقت مع نابلیون على أن ال تتعامل مع انجلترا ولكنها نقضت ذلك العهد        انت روس
قتص شا یبلغ عدده نصف ملیون  منها فأراد نابلیون أن  وتوجه إلى ،جزاء ذلك فجهز إلیها ج

ا ف امن وتقاروس شه نهر ن قدر خترق بج ش الروس  ان ج و و ثالثمئة  حواليدم إلى موس
عتمدوا على قوته حیث لم  الطقس في  م وسالحهم، بل إعتمدوا على برودةوستین ألف مقاتل 

انت الهزمة واقعة على الروس ث م توجه نابلیون وجنوده نحو مدینة سموالنسك فضرها الدها ف
انها –مدفعه، فهرب أهلها  و وحدثت بین ثم دخلها ن -س عد ذلك إلى موس ابلیون ثم تقدم 

الموقعة بإنسحاب الروس إلى  )4(سبتمبر، وانتهت 8وتوسف القائد الروسي في موقعة برودینو 
عد أن قتل في هذه الموقعة و    ألف أو أكثر . 70 الشمال صوب موس

  

                                                            
كان  1848ماي  17وتوفي في  1754فيفري  12رجور ، سياسي ورئيس فرنسي ولد في يموريس بهو تاليران شارل تاليران :   )1(

خارجية لنابوليون فلما أبعده عمل من بعده رئيسا لحكومة لويس السادس عشر .لعب دورا هاما في مؤتمر فيينا  أسقفا ألتون وعمل وزير
    211، ص 2002، مطابع المستقبل، بيروت، لبنان، 2والعالم جوعة أعالم وأحداث مصر ، موسنظر رؤوف سالمة موسىي. 1815

  151عبد هللا عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص ،ل شوقي الجم  )  2(
إبنة إمبراطور النمسا فرنسوا الثاني تزوجها نابليون وأنجب  1847وتوفيت في سنة  1791: زوجة نابليون ولدت عام ماري لويز  )3(

المرجع السابق  ،رؤف سالمة موسى ينظر: غريبا عنه وخانته بين نفيه ، ولم تأبه به وربت إبنهما الذي مات صغيرا منها إبنه ملك روما 
  519ص 

 305 المرجع السابق ، صبراهيم رمزي ، ا  )4(
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  ج. حروب األمم : 

ة ضد نابلیون فإنضم مستشار النمسا مترنیخ إلى خصومه ثم       تكتلت الجیوش األورو
طالیو  د واإل ة لیبزج إتخذوا   ن انضم األلمان والسو ا ولكنه انهزم أخیرا في معر ضده موقفا عدائ

قرب من  انت  50وخسر ما ئة بین الجند وانسحبت قواته التي  ألف من جنوده وٕانتشرت األو
ا فأتاحت فرصة للقائد البرطاني  ان انت فرنسا  ولنجتنفي إس وجنوده على فرنسا من الجنوب و
بیرة من اإلن حت غیر قادرة على السیر وراءه وعرض هاتنفسها قد وصلت إلى درجة  ك وأص

ة ال تحتفظ نالصلح على أ 1813ه في نوفمبر عام علیها أعداء ع حدودها الطب راین فرنسا 
ال )1(   . لكنه رفض ذلك ،)2(األلب ،البرانس  ،ج

ین أعدائه واوتجددت الحروب        ین في الفي  طر لمحارة الروسضبینه و شمال والنمساو
أن ا ،ووتعرضت فرنسا ذاتها للغزو رغم،الجنوب  ة مواجهته لألعداء شعر  ألمة الفرنس

ة وغیر حت منه عن حقه ،التنازل عن العرش فتنازل  قادرة على أن تسیر وراءه فعزم على أص
ة من  1814في عرش االمبراطورة في أفرل  ا وهي جزرة قر عطي ملك جزرة أل على أن 

ا ساحل  ورس ا من  طال ا وأعضاء أسرته ماعدا إ اته وٕانسحب إلى جزرة أل ة ح ق ش فیها  ع ل
ة .     )3(زوجته النمساو

  : نهایتـــه _2

ا في استمرار الحرب وفشل       ان اعتقاد الحلفاء أن نابلیون فقد مقومات النصر سب
ة لی ر  16زج (الشعوب) في بمحاوالت الوصول إلى حل سلمي ، وفي معر انت  1812أكتو

عدها جیوش الحلفاء زحفها إلى داخل فرنسا من الشمال بینما  هزمة نابلیون الكبر إذ بدأت 

                                                            
) بألمانيا على حدود هولندا وبلجيكا ولوكسمبرغ وتعرف أيضا بروسيا البراينية 2كلم24478راين : مقاطعة بروسيا سابقا مساحتها (ال)  1(

، المرجج على موالنظر ي، لية ومقاطعة الراينالند بالتيناتقسمت المقاطعة بين مقاطعة الراين وسنغاليا الشما   2بالراينالند وبعد ح ع
  1621السابق ص 

كلم من  425البرانس : سلسلة جبلية جنوب غرب أوربا تفصل جزيرة أبيويا  عن سائر أوربا وتفصل اسبانيا عن فرنسا تمتد حوالي  )2(
اب خشغنية باألم في قمة بيكودي أنيتواسيانيا والبرانس 34.6الخليج بسكاي في الغرب إلى البحر المتوسط في شرق وتصل إلى ارتفاع 

  665، ص على موال، المرجع السابقنظر ي والمراعي والقوي الكهربائية المولدة من الساقط المائية 
  153شوقي الجمل ، عبد هللا عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص   )3(
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ة  ان ة –انت الجیوش االس قوة ولقد قاوم  ،فرنسا من الجنوبتغزو  البرطان الشعب الفرنسي 
انوا متفوقین   1814نه ملك روما عن العرش إلبنابلیون  تنازل ثم  عن أرضه ولكن الحلفاء 

ا  ة محتفظا فیها بلقب االمبراطور  )1(وغادر فرنسا إلى جزرة أل طال ظل هناك  ،1814اإل ولم 
عتقد  ان  ما  عرش الذ عاد إلى ال  )2(من لوس الثامن عشر –حتى عاد إلى فرنسا لینقذها 

ین وإلنقاذ فرنسا من شر تحت أسلحة االنجلیز والروس   )3(الهزمة . والنمساو

حث  1814النمسا في نوفمبر في مدینة فیینا عاصمة  اعقدت الدول المتحارة مؤتمر       لل
ل المشاكل المتعلقة في  ة في  ة العامة للحدود الفرنس ا منها التسو حیث ظهرت ،أورو
ا رطان ا و ات ومصالح مختلف الدول ، وفي أثناء إنعقاد  ،خالفات بین روس تنوعت بین رغ

فر  قرر نابلیون هذا المؤتمر ، ة ف ا  1815العودة إلى فرنسا ففي نها غادر نابلیون جزرة أل
ار ة أما لوس  مارس من نفس السنة وأعاد 20س في ووصل إلى  س االمبراطورة الفرنس تأس

ا وعالثامن ع  7المتحالفة والمجتمعون في فیینا الدول  رؤساء ندما علمشر فقد هرب إلى بلج
انا في عودته1815مارس  ه تالیران  13، أصدروا ب   اسم فرنسا –مارس وقع عل

اره عدو العالم "  اعت ه  ا إلى محارة نابلیون والقضاء عل ه شعوب أورو    "المتمدندعوا ف

م المائة یوم (      ه 1815جوان  18 –مارس  20أما في فرنسا فقد بدأ ح ) وحاول نابلیون ف
ستقط ارس أن  ما حاول اقب تأیید الفرنسیینعد عودته إلى  ا،  ة بنوا من  هناع الدول األورو

ارس األولى  الدول المتحالفة أصرت على  ع نصوصها إال أنبجم )4(خالل قبوله معاهدة 
ة بین نابلیون وأعدائه وانتصرت  ة حتم حت المعر ان الثمن ،وأص عاده عن فرنسا مهما  إ

                                                            
تجاه تسكانيا بإيطاليا الوسطى في البحر التيراني وأهم مدنها بورتوفيوايو ، غمارة لفترة قصيرة  2كلم 223جزيرة ألبا : جزيرة  )1(
  366على موال ، المرجع السابق ، ص ينظر: ) في أثناء نفي نابليون الذي أقام بتحسين طرقها ومواصالتها  1815 – 1814(
أتخذ تاليران  1518 ،وفي   عاد إلى فرنسا بعد الثورة الفرنسية 2418وتوفي في  1757لويس الثامن عشر : ملك فرنسا ولد    ) 2(

 940رؤف سالمة موسى، المرجع السابق، ص ينظر: وزيرا فساعده على استرجاع مكانة فرنسا الدولية 
  305المرجع السابق ، ص و آخرون ، عبد العزيز سليمان نوار   )3(
تقريبا مع استرداد بعض  1792أعادت فرنسا إلى حدودها التي كانت عليها عام  1814ماي  30: عقدت في باريس األولى  ةمعاهد  )4(

  أسيوط ، مصر ، د س ن ،مطبعة النهضة الجديدة ،تاريخ اوروبا الحديث ،مستعمراتها ينظر: محمد كمال الدسوقي 
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ش الروسي في  ة على الج ة في البدا  أن الحرب سرعان إال 1815جوان  16القوات الفرنس
ة صغیرة) في  انتهت بهزمتهما ة واترلو (قرة بلج   .)1( 1815جوان  18في معر

عد      ة أدرك نابلیون  ا معر حت خاسرة فأعلن استسالمه لبرطان ة أص إال  ،واترلو أن القض
ارس ودخلتها في   7أن هذه األخیرة لم تبد نحوه أدنى شفقه وتقدمت القوات المتحالفة نحو 

ة  ل ة ومعها لوس الثامن عشر، 1815جو ارس  20فيو  للمرة الثان ع معاهدة  نوفمبر تم توق
ة  ة تقدر بــ  على أن التي نصتالثان ملیون فرنك ذهبي  700تدفع فرنسا غرامة حر

ما نصت على أن تقبل فرنسا لمدة خمس سنوات قوات احتالل  ، ضات أخر عض  وتعو في 
ة  ع األراضي التي إحتلتها في عهد الثورة واال،المقاطعات الفرنس وهي  ،مبراطورةو فصلت جم

ا وهولندا أو أراضي الراین س وجزء من السافور وقد وقفت ، بلج ولم یترك لها إال مدینة ن
ة بر  ا ضد رغ ا في الحصول على مقاطعتي األلز برطان      )2(اس وس

ة لفرنسا )3(واللورن  النس ة المهمتین  ضا على أن تعاد الكنوز الفن الثمینة  ونصت المعاهدة أ
ا إلى أصحابها  ارس من متاحف أورو    )4(التي جلبها نابلیون إلى 

النة  1815أوت 1وفي       توفي بها نتیجة مرضه حیث الموحشة  )5(نفي إلى جزرة سانت ه
 1830( )7(في عهد الملك لوس فلیب  1840وفي سنة  ،)6( 1821ما  5السرطان في یوم 

                                                            
  346ميالد .أ. المقرحي ، المرجع السابق ، ص   )1(
على نظريلشرقي فمحاذاة حدود الراين مع ألمانيا تخترقه جبال الفوج يشمل األقسام : بالراين ا  إقليم ومقاطعة سابقة الشمالاس : األلز  )2(

 380موال المرجع السابق ص 
جبلية  نانسي يخترق االقليم نهرا ميرو موزل وجبال الفوج وهياللورين : إقليم ومقاطعة سابقة الشمال الشرقي عاصمته التاريخية   )3(

  2895نفسه ، ص  عموما ومنطقة زراعية ، المرجع
  347ميالد. أ. المقرحي ، المرجع السابق ، ص   )4(
كلم من البرازيل   3500كلم من أنغوال و 1950سانت هيالنة ، جزيرة في محيط األطلسي بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية على مسافة   )5(

نسمة أكتشفت من الرحالة  6000، عدد سكانها كلم العاصمة جيمستاون، اللغة انجليزية 10 وعرضها كلم 17كلم طولها  122مساحتها 
  78، المرجع السابق ، ص  6ج،دنويخنظر مسعود اليم ،  1502ماي  21البرتغاليون  في 

  668، ص  2008أسامة ، األردن ، ، دار النشر  2، ط 2األمم ج محمود شاكر ، موسوعة الحضارات القديمة والحديثة وتاريخ ) 6(
وكان ديموقراطيا ومؤيدا للثورة في البداية  1830تولى ملك فرنسا باإلنتخاب في  1850وتوفي  1773ملك فرنسا ولد لويس فليب:   )7(

رؤوف سالمة نظري انتفاضات وثورات متتالية إلى قيام عدة انتفاضات وثورات ، إلى قيام عدة ثم أدى تشدده، ورفضه أيه إصالحات
     940، ص موسى، المرجع السابق
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الحالي في مقبرة األنفالید ، ومازال حتى یومنا في قلب مدینة ى مقره ) نقل جثمانه إل1848-
   . )1(رة برس في تلك المقا

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                            
  349ميالد .أ. المقرحي ، المرجع السابق ص   )1(
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ة إلمتالكه       اإلنجازات والطموحات التوسع ة عن تارخ نابلیون بونابرت حافال  إن الكتا
رة و نحال ن من إسقا ة العس اسي، فتم ومة اإلدارة النبوغ الس  ،على السلطةو إستولى ح

ة حتى  رة وطموحاته التوسع فضل انجازاته العس ة وازداد نفوذه  ومة قو ما أنشأ إدارة ح
ة وصل إلى المشرق  ان تحت را مغامرته فأش اإلسالمي الذ  ة  رف على قلعة الدولة العثمان

الد الشام .العلم والحضارة مصر ث   م زحف إلى 

ة ته المتالحاانتصار ف       ا الوسطى والغر قة امتدت امبراطورته لتشمل معظم مناط أورو
ة و  االنجلیز في معر ة .رلتاواصطدامه    و التي تعتبر معلم لهزمته النهائ



؛  

 
 

.معطيات عامة حول مصر أوال :   

/ التسمية      1       

املوقع اجليوسياسي( إسرتاتيجي) -املوقع اجلغرايف      ب -أ/ املوقع    2       

  / املناخ والتضاريس   3     

: أحوال مصر قبيل جميء احلملة (يف ظل احلكم العثماين اململوكي) .ا ـني  

األوضاع الثقافية  - 3األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية      -2الوضع السياسي     -1  

: املطامع الفرنسية يف مصر وأسباب احلملة . اـلث  

املطامع الفرنسية على مصر  -1  

األسباب الداخلية  - األسباب اخلارجية    ب -أسباب احلملة    أ -2  

 ية .: أهداف احلملة الفرنس اـرابع        
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ك        الممال شهد المشرق العري توسع عثماني أد إلى حدوث تصادم واحتكاك 
ة في  ة والقوات العثمان ة بین القوات المملو ة الرایدان طرن على مصر في معر  23المس

انت نتیجة  1517جانفي  حت مصر إبتداءانتصار العثمانییذلك و ك وأص من  "ن على الممال
ة . ة عثمان ور وال   التارخ المذ

ة تضعف أمام أعدائها واتضح أكثر خالل       ع عشر أخذت الدولة العثمان وفي القرن السا
س ذلك على ممتلكاتها في الشرق خاصة مصر حیث بدأ فیها نفوذ  القرن الثامن عشر وقد انع

طرة ا ا وس م ومن جهة أخر زادت حدة الصراع والتنافس بین برطان ك على مقالید الح لممال
انت إلستلوفرنسا  الء علیها ،و في هذا الفصل سوف نعرف األوضاع في مصر التي 

  مقصد"ا مستهدفا من نابلیون بونابرت.
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ة    الفصل األول : واقع مصر قبیل مجيء الحملة الفرنس

ات   عامة حول مصر  أوال : معط

  ــة :/ التسمیـــــ1

مجموعة من الم         اعرفت مصر عبر العصور  عة أرضها وعن سم ت عبرت عن طب
ات إلى ثالث مجموعات . م هذه المسم ن تقس م   وضعها الجغرافي ، و 

مت" م منذ أقدم العصور اسم"  المجموعة األولى : فهي تلك التي أطلقها علیها المصر القد
ان المصر یزرع وتعني األرض السوداء ة إشارة إلى واد النیل والذ  ، أو األرض الخص

ة  ذلك اسم " دشرت " أ األرض الحمراء أو األرض الصحراو ه منذ أن عرف الزراعة و ف
سیین في مصر (جنوب مصر وشمالها)  مین الرئ " أ األرضین إشارة إلى االقل وأسماها "تاو

  ــتا .أ الصعید والدل

ا في الدولة الحدیثة ة : وعرفت في زمن الح للمجموعة األولى وغال أطل  )1(المجموعة الثان
ان اإلله بتاح ذاته في عهد دولة - ا-علیها اإلغر وقدماء المصرین اسم حت بتاج وتعني م

مةمصر الق اإلضافةد طيتإلى اسم آخر إجیب ،  من و  )2(أصلها لفظ یوناني و  وس والتي تعني ق
تس ة الحدیثة الكلمة الدالة على مصر مثل النط الیوناني لالسم إیجو ، اشتقت اللغات األورو

)Egypt) اإلنجلیزة   .) Egyptain) و

قف على رأسها اسم مصر الذالمجموعة الثالثة ه حتى یومنا هذا: ف الذ ، ذلك اإلسم  تعرف 
لمة مصر  ،رد في القرآن الكرم وفي التوراةو  وجد  لمون مصرستعني قطر وعندما فتح المف

                                                            
جمهورية  –هدى محمد عباس القطب ، أسماء عواصم مصر عبر العصور،الشبكة القومية للمعلومات االحصائية ، القاهرة ) 1(

  8،  ص2011مصر العربية ،
ص  929 -1988، د م ن،  د ن د،) 18-17ج (،رانيا الهاشم ، قصة وتاريخ الحضارات العربية بين األمس واليوم  ) 2(

27  
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تى والتي ت ة في نط إیجو طي شیالعرب صعو طي وق قو ر إلى المواطن المصر فنطقوها إ
حي أو المسلم    )1(للمواطن المصر المس

ة  ة والعر ق ة والفین ابل الد وردت في اللغات األشورة وال ع عشر قبل الم ومنذ القرن الرا
ات م ...نحو التالي مشر، مصر، مصور، مصرومصر على ال والعبرة مسم   ،مصرا

ه السالم     ة مصر إلى مصر بن حام بن نواح عل ى القضاعي عن ،یرجع أصل تسم فح
ن مصر  مة: أن أول من س ه نوح بن حام بن مصر هوتم عد أن أغرق هللا قوم  السالم عل

ه السالم  اح ،ماح ،وهم فاروق وأوالده أرعة  نوح عل ان مع نوح  ،و ومصر هذا األخیر الذ 
ة  ار ة الم نه هللا األرض المقدسة الطی س ه السالم في سفینة والذ دعا لمصر هذا أن  عل

ذلك سمیت مصر )2( فنزل بها و
.  

ا  ة جنو الد النو ا  أما أصل المصرین : الشعب المصر مزج من أصول عدة قدمت من  لیب
ة شم ،غرا ة شرقا والحام ، اختلطت هذه األصول في واد النیل وألفت الشعب الاالفئات السام

)3( المصر 
 .  

  / الموقــــع :  2

ا وتبلغ مساحتها  ة من قارة افرق ة الشرق ة الشمال ة في الزاو تقع جمهورة مصر العر
ال مرعا  385.229   یلو مترا مرعا . 997.738.5أ م

حر المتوسط ومن الجنوب السودانحدها من  ا  الشمال ال حر  ومن الغرب لیب ومن الشرق ال
ة األحمر   وفلسطین  )4( وخلیج العق

                                                            
  2هدى محمد ، المرجع السابق ،ص  )1(
  6، ص  1969د ب ن ، ابن ظهيرة، الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة دار الكتب، )2(
  27رانيا الهاشم ،المرجع السابق، ص  )3(
لساحل العربي خليج العقبة : خليج عربي يقع شمال شرقي البحر األحمر بين الساحل الشرقي المملكة العربية السعودية وا ) 4(

شبه جزيرة سيناء أما الدول المشرفة على هذا الخليج فهي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة 
 . 226،ص  2العربية السعودية ينظر: عبد الوهاب الكيالي ، المرجع السابق ، ج
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اســــي (إستراتیجي)ال   موقع الجیوس

ة وفي  تحتل       أرض الكنانة منذ أقدم العصور موقعا فردا في الشمال الشرقي للقارة اإلفرق
ونها الطرف الشمالي لواد النیل وهي في الموقع الجغرافي جعلها  دولة من الدول التي تتمتع 

ما ،سیو واآلخر إفرقيآهمزة الوصل بین عالمین أحدهما  وأن المنطقة سهلة أمام  وال س
شرة ال ات ال   .ل دون الرط والوصل بین العالمینحو حاجز أو حائل  قف فیها أ  التحر

حرن األول  ف مصرما تشر        حرهو على  م  المتوسط ال الذ یوجد في قلب العالم القد
ط األطلسي غرا ط المح نتهي إلى المح اردة و اه معتدلة  حر  ،وما وراءه من م ال والثاني 

بل التارخ حتى یومنا هذا والذ ینتهي قاألحمر الذ شهد نشاطا تجارا مستمرا منذ عصور ما
ة ا الموسم ط الهند ودول آس   )1( .إلى المح

قعة بین ال لتجارة الشرق  حرن المتوسط واألحمر جعالها محطة مهمةفوقوعها في أضی 
شف طر رأس الرجاء د مصر أهمیتها قولم تف،والغرب  عد  ارها معبرا لتلك التجارة إال  اعت
ا  1798سنة  الصالح حر حول افرق .وتحول التجارة إلى طر ال

 )2(
  

  المناخ والتضارس : _  3
  التضارس :

ة ت      عض المنخفصات سهل صحراو واسع تمیز جمهورة مصر العر ه  تمتد عل
ة  أما المناط منخفص سیوا و القطارة  الد منها :الجبل   فتتواجد على أطراف ال

ة الج2637فاعه جبل تاترتا (والذ یبلغ إرت ي سیناء هض نات م) جنو لف الكبیر وجبل العو
  في أقصى الجنوب الغري تتألف مساحة مصر الكبیرة من صحراء واسعة یجتازها نهرالنیل في 

  
  
  

                                                            

 63، ص 1998مصر ،  جغرافية مصر السياحية ، مطبعة اإلشعاع الفني، ،يسرى الجوهري)  1(

  221، ص 1984لبنان ، ،بيروت ،دار النهضة العربية ، )1516/1966(د العزيز، تاريخ المشرق العربي عمر عب)  2(
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ثافة ه  قارب  الوسط وتشهد دلتا النیل وواد ة (ما ة عال ان لم1200س ان 2نسمة / ما تغط ) ف
  )1( من األراضي المصرة.  %5أقل من

  ــــناخ: الم
طة       س ما تسجل درجات الحرارة تغیرات  طر على الساحل المصر مناخ حار ورطب ف س

ة في أوت ° 13.4فتكون في شهر نوفمبر  ة في القاهرة تتراوح درجات الحرارة و  ،°26مئو مئو
سود الجفاف في  35، 32وفي الصیف ما بین  20و  12في الشتاء مابین  من جهة أخر 

ما سجل في  ،° 41الدلتا ومصر الوسطى حیث تجاوز الحرارة الـ  حمتل° 7.5الشتاء ف  و
   في الصیف° 40في الشتاء و° 23وأسوان تسجل الحرارة معدل  روفي األقصحدوث جلید 

ي)اـــــثانــ م العثماني المملو   : أحوال مصر قبیل مجيء الحملة (في ظل الح
اسيالوضع ال _1   :س

م العثماني     ي إرتكزت أحوال مصر تحت الح   على ثالث هیئات : المملو
ان نائب السلطان و أوال الوالي ( اشا ):  س السلطةأو ال ة رئ قائه من سنة إلى  ،التنفذ مدة 

ة إلى الس ه إرسال الضر ان عل ار ثالث سنوات  ، تكون من  ا الدیوان و لطان العثماني، ثان
ا و  ة الض ة والموظفین والعلماءالحام ع  الوالي العثمان ستط ة الوالي وال  ، له سلطة مراق
ه،الي المسائل المهمة إال التصرف ف ة العثرجوع إل رة  ثالثا الحام ة  تألفت من فرق عس مان

حفظ النظام و الدفاع عن الدولة ومن المعروف أن أوضاع مصر عند مجئ الحملة  ،)2( تقوم 
ك  ار نتیجة استئثار الممال النفوذ وٕاهمالهم  والسلطة  انت قد بلغت أقصى درجات اإلنه

ع المجاالت الد في جم ة التي وضعها العثمانیون  ،لشؤون ال اس انت النظم الس   و
 

                                                            

 5المرجع السابق ،ص   ،رانيا الهاشم  )1(
   17، ص 1992لبنان ، ،عصام محمد شبارو، المقاومة الشعبية لإلحتالل الفرنسي والغزو البريطاني، دار التضامن   )2(
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ة القرن السادس عشر هي المسؤولة في إستئثار الممال هذا ما أد ضعف األحوال ،ك في بدا
م مصر على تعدد السلطات بهافي مصر )1( ، إذ قامت فلسفة العثمانیین في ح

ضمنوا حتى ،
ة  ة عثمان )2(قائها وال

م مصر  ، ة في ح اقي العناصر المملو ان العثمانیون قد استعانوا ب و
تهم في عام  سر شو أحوالها  1517عد  الد ودرایتهم  شؤون ال لة  لخبرة هؤالء الطو
التدرج من  ك  طرتهم ونفوذهم حتى قاموا ،فاستطاع الممال   عزل الوالي العثماني في مصر س

روا أكثر من ذلك في االستقال سهحو  عین غیره بل وف م مصر وطرد في القلعة حتى  ح ل 
ما بینهم حول الوصول  العثمانیین منه، ك ف سبب منافسة الممال ات  وزادت الفوضى واالضطرا

ك أوج قوتهم  ا مثل شیخ البلد أو إمارة قافلة الحج المصر ، وقد بلغ الممال إلى المناصب العل
عدة سنوات أ في عام قبل مجيء     . 1768الفرنسیین إلى مصر 

ك الكبیر 1763انت مصر في  ك وهو علي  م واحد من الممال استغل انشغال  )3(تحت ح
ة  ة التر الحرب الروس ا  حیث أعلن استقالل مصر فخرج عن طاعة السلطان  1763تر

النفود بإسمه فجرد الجیوش وفتح وامتنع عن دفع الخراج ومنع وورود الوالة العثمانیین فضرب 
ة فناد  حرن ثم مد یده لمعونة ضالجزرة العر ة سلطان مصر ، خاقان ال  اهره شرف م

ك أبلتخلص من سلطة السل العمر ه محمد  عث إل والذهب حیث استطاعت طان العثماني و
ك الكبیر فعاد إلى  ة على تفاهم معه في القضاء على علي  ك  -مصر الدولة العثمان محمد 

ة  –أبو الذهب  رسي الوال )4(وقتل سیده فاستطاع أن یترع على 
 . 

 

 

                                                            

، مركز الدراسات اليمنية صنعاء ، 2ط ،نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر ،لطف هللا بن أحمد حجاف )    1(
 . 56ص 1989،اليمن 

  17عصام محمد شبارو،  المرجع السابق، ص      )2(
 1753تولى قيادة قافلة الحج في  1773 ماي 8وتوفي  1728مملوك قوقازي وحاكم مصر ولد سنة  ،علي بك الكبير   )3(

ثم انفرد بحكم مصرقبل في معارك دار تبينه وبين محم دبك أبو الذهب .ينظر رؤوف سالمة  1760ولقب شيخا البلد في 
 689،ص 2002ومطابع المستقبل بيروت ، لبنان ،  ارد 1،ط 2أحداث وأعلم مصر والعالم ،ج  موسى موسوعة

 11، ص ن الشعبي ضد الحملة الفرنسية ، دار القومية ،د ب ن ، د س محمد فرج ، النظال   )4(
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ه فعادت الفوضى     انت عل اب العالي إلى ما  وصار أبو الذهب شیخا للبلد وعهدت سلطة ال
طل عهد أبووا ئة والمجاعات ولم  عد مو  ألو عد عامین و ك أبو الذهب بل مات  ت محمد 

ك )1( ثالوث الذهب برز في مصر م  ك ، إبراه ك هو اسماعیل  ك و  ،)2(من الممال ، )3(مراد 
م  ة ألبي الذهب) وعلى رأسهم ابراه ة (نس ك إلى محمد ك وٕالى حیث انقسم الممال ك ومراد 

ك على  ك ومراد  م  ك ، وتغلب ابراه ك الكبیر) وعلى رأسهم اسماعیل  ة لعلي  ة (نس علو
ك بینما عزمت  ادة  االستانةاسماعیل  ق حرة  قاف الفوضى في مصر فأرسلت حملة  على إ
اشا في  طان حسن  ض الضرائب  1786الق سب ثقة األهالي عن طر تخف وعمل على 

ل من  طان انتصر علیها إال أنه لم وأرسل القوات ضد  ك ومع أن الق ك و مراد  م  ابراه
)4(صر فعاد إلى القاهرة .ن مه مل خروجستطع القضاء علیهما فعفا عنهما قب

  

ك ض م  ال خم القامة حسن الطلعة حاد العینینان إبراه الغنى ، الطمع واالحت أما  ،إمتاز 
القتل  دا سلطتهما إال  الهما لم یؤ رم وسخاء و ه  فوقه إقداما وحزما وف ان  ك ف والنهب مراد 

الد  ال وقد إتفقا على اقتسام إیراد ال   .   )5(واالحت
ة تقاو  ة البلد وٕامارة الحج أ السلطتین اإلدارةوالحر ان مشخ سما السلطة بینهما وصارا یتناو

سیئان  ك أمیر الحج وقائد الجند وجعال یتنازعان و ك عادة شیخ البلد ومراد  م  ان إبراه ف
ة على مصر  الد حتى مجيء الحملة الفرنس ومة ال   .)6( م1798ح

  
  

                                                            
 11ص 1934المطبعة األميرية بوالق، القاهرة مصر ، ، 1ج،تاريخ مصر السياسي في األزمنة الحديثة   ،محمد رفعت   ) 1(
،  د م ن،  2مجلة المؤرخ العربي العدد  أحمد شلبي ، لمحات من تاريخ مصر الحديث (قبيل الحملة الفرنسية ومعها )  )2(

  6ص،هـ 1387صفر 
في  1798 -1775نافس مراد بك وحلف أبو الذهب بين  1816وتوفي  1735ابراهيم بك : مملوك وحاكم مصري ولد   )3(

 وعاش بقية عمره 1811حكم مصر وعندما احتل نابليون مصر ، هرب إلى سوريا وتفادي مذبحة محمد علي للمماليك في 
 . 41ص  ،طريدا ، ينظر رؤوف سالمة موسى ، المرجع السابق

 72، ص  1983 ،دار النهضة العربية ، بيروت،صر مصر والعراق ا، تاريخ العرب المععبد العزيز نوار ) 4(

ص ، 2012 ،، مصرمؤسسة الهنداوي، القاهرة ،2ريخ مصر القديم ، تاريخ مصر الحديث مع فذلكة في تاى زيدانج)  جر5(
130 

 11محمد رفعت ، المرجع السابق ، ص   )6(
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ة و 2 ة_األوضاع اإلقتصاد   :اإلجتماع
سبب تحول     ة في مصر   النشا  التجار بین الشرق و الغربتدهورت الحالة اإلقتصاد

ض المتوسط،إلى طر رأس الرجاء الصالح     إذ إقتصرت صالتها التجارة على حوض األب
شة و  قتین   لنظام الضربي أثره الواضح في المستو ان لو  ،الد العربوالسودان والح للط

س ذو  ،والفقیرة  الوسطى ة  لك على الوضع اإلقتصاد للدولة و ٕانع تأثرت التجارة الداخل
رة إضاو  األمنبإضطراب  ادلة و ٕاشتداد تنازع الفرق العس ٕاختالف فة إلى تغلب العملة  المت
اییل و  ان وآالم طرة التجار األجانب على سوق التجارة   خر،الموازین بین م زد على ذلك س

ازاتهم التجارة إنتظامهم و  فضل  رون ٕامت ام  العس قرها  الح   .التي 
انت األ       مقتضى  ما  ،رض ملكا للدولة ممثلة في السلطانأما الزراعة ف یزرعها الفالحون 

عد دفع الضرائب   نتفعون بهاالسلطان والدولة و  سمى ح اإلنتفاع أ یزرعوها لحساب
ال  تراخي الدولة عن حفظ األمن و زاده إهماأد هذا النظام إلى إهمال المزارع لألرض و ،
ة الجسور مالها ألمور الر و ٕاهو  ضان ،و تقو ة من الف الصناعة على الصناعات  ٕاقتصرتللوقا

ا من ص ة  ولم تبلغ ما بلغته أورو ان الصناع ینتظمون في طوائف  ترعى لناعة آالیدو ة و 
ومة من حیث جمع  الح ان لكل مهنة  طائفتها الضرائب و اإلشراف على اإلنتاج، و عالقتهم 

ین الرحالة األو  لهذا ال نعجب إذا قرأنا وصف، و )1( الكل طائف شیخهشخص طائفة و و لكل  رو
ة في أواخر القرن الثامن عشر أمثال الذین زاروا مصر والشام و  سائر بلدان الدولة العثمان

سط أحوالها  ساقار  ة فإنها في أ ة في مصر: " حتى الصناعات الیدو صف الحالة الصناع
صلح الساعة  ندر أن تجد في القاهرة من  صحابها فیها ٕاذا وجد فهو أفرنجي ،أما الصناعة فأو و

انت أقل إتقانا هالء وٕانما  یتقنون المنسوجات حلب لكنهم جأكثر مما في أزمیر و  الحررة وٕان 
ا"و    )2( .أغلى ثمنا من صنع أورو

                                                            

   22/04/2015،   13:45) دون امضاء ، الحملة الفرنسية على مصر ، بتاريخ  1(
    .MOQATEL.COM/ OPEN SHARE/ BEHOTH ATRIKIA/ 51/ MOHDALI/  SEC/   02.DOC_CVT.HTM       WWW  

  2000سعيد ،مصر،بور ،مكتبة الثقافة الدينية الترجمة في مصر في عهد الحملة الفرنسية ،  )   جمال الدين الشيال،2(
  12،ص
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ة      ة اإلجتماع ن القول أن   ،أما من الناح م ومین و ام ومح ان مصر إلى ح إنقسم س
ة و تتألف منا االإجتماع المجتمع المصر تكون من قو  ة وهي األقل نیین تراك العثماة فوق

ة و  ك وأخر  تحت قة المشاییخ أو علماء األزهر و والممال التجار ثم الفالحین في مقدمتها ط
ان الجهاز الحاكم في جهوالصناع و  ة والشعب المصر في جهة معظمهم من العرب .و
، و  ة من والء الدولة و أخر الشعب سو عالقة سطح ن یرطه  نظامها والشرعة لم 

ة، و  این شعور عدم ال رغم اإلسالم ام والمحالت ة  القومي بین الح انت القو  التحت ومین فقد 
ل شيء،من العرب المغلوب على أمرها و  غالبیتهاو  ة  المحرومة من  في حین أن القو الفوق

الشعب الجاه وتستبد  م وتتمتع  انت تستحوذ على مغانم الح له ،)1(الحاكمة  وترتب على هذا 
الد وتدهورت الصناعة والتجارة ،وابتدهور األحوال في مصر  ام شؤون ال تلیت فقد أهمل الح
الر  ك إال بجمع األموال من األهالي   أو االستقرار الزراعة لعدم االهتمام  حیث لم یهتم الممال

ضا الثروات ل اة واألجانب وأ ح البذخ  فساد االضطراب وعمت الفوضى وانتشرت لتمتع 
حت لقمة سائغة أمام الثالمجاعات وضعفت وسائل الدفاع في  الد حتى أص غور وفي داخل ال

عن هذه األوضاع في   )2(تي ر وقد عبر الجب 1798الفرنسیین عند مجیئهم إلى مصر عام 
ة فقال عنها : قت مجيء الحملة الفرنس قع بها م) : 1795/1796هـ ( 1210ألحداث س " لم 

  )3( تقدم من جور األمراء والمظالم "  سو مثل ما بتقییدها  عتنيشيء من الحوادث التي 

  

  

  

  

                                                            

 18)  عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص 1(
 ولد في القاهرة في أسرة ثرية  1825جوان  18وتوفي في  1754الجبرتي : عبد الرحمان الجبرتي مؤرخ مصري ولد ) 2(

من أصل أيوبي ودرس باألزهر ، عمل مع مرتضى الزايدي في جمع سير عظماء سوريا ثم عين بعد دخول قوات نابليون 
ف سالمة موسى ، له ،ينظر رؤمصر كاتبا بلجنته وخدم محمد علي كرئيس للمذهب الحنفي : توفي أعمى بعد وفاة أحب أبنائه 

   260ص 
  57لطف هللا ، المرجع السابق ، ص  )3(
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ة:األوضاع ال_3   ثقاف
قة أن      ة والحق رة فمن مظاهر ضعفها هو انتشار الطرق الصوف اة الف ما یخص الح أما ف

ة  ة على صورة الدروشةالتصوف الذ انتشر في مصر العثمان أداة للهرب من  )1( المملو
انهم وهذا  ام وطغ ه الفالحین التعساء لجور الح تخلص من ظلم و جبروت لما صار عل

اة الضرائب .    )2(الملتزمین وج
ة فقد ارتكزت على علوم الدین دو  ة العلم ا فقد شجع العثمانیون ومن الناح هذا  ن علوم الدن

انة  ما لإلسالم عامة والمذهب السني خاصة حیث تقروا إلى العلماء لما لهم من م ار تدع الت
ة انتهم الدین ة فضال عن م ة والمملو فلقد تمتع علماء  ,ونفوذ لد السلطات الحاكمة التر

انا عن الشعب المصر لم نوا من صد الظلم على أنفسهم وأح األمن والثراء فتم ا األزهر 
اتهم وهذا ما أد إلى انتشار الجهل  ظلم صدر من حتموا تحت را ك ل ام أتراك وممال   ح

ح التدرس في جامع األزهر مة ال  )3(فأغلقت المدارس وأص قتصر على قراءة الكتب القد
ع ،أكثر اءوفي المقابل اختفت العلوم الطب م ات والك الطب والراض   .ة 

اب الحملة . ثالـــثا: ة في مصر وأس   المطامع الفرنس
ة في مصر :_1   المطامع الفرنس

ة على      یتبین من تارخ فرنسا ومصر أن حملة نابلیون بونابرت لم تكن أول حملة فرنس
انت تطمح فرنسا إلیها منذ زمن ا  )4(فخالل القرن الثالث عشر  ، عید مصر بل  ا تقدم ال

ع عام  أنوسنت غرض انتزاع البیت المقدس من أید  1245الرا ة  حملة صلیب ام  م بدعو الق

                                                            

التصوف هو العكوف على العبادة واالنقطاع إلى هللا واألعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيها مما يقبل عليه )1(
ـــــ  1830ي تاريخ الجزائر الثقاف للعبادة : ينظرأبو القاسم سعد هللا , الجمهور من لذة ومال وجاه وانفراد عن الخلق في الخلوة

  8، ص  1998مي ، بيروت ، لبنان ، رب اإلسال، دار الغ 4،ج  1954
 . 22، ص السابق عصام محمد شبارو ، المرجع ) 2(
م حيث وضع أساس جامع األزهر 970هـ/359جامع األزهر: ، بناه جوهر الصقلي ، قائد المعز لدين هللا الفاطمي عام   )3(

فيه المذهب الشيعي ولكن تحول بعد فترة إلى معهد  بالقاهرة كان الغرض من إنشائه أن يكون مسجدا تقام فيه الصلوات ويعدى
للدراسة ، حيث ألقيت فيه الدروس الدينية واللغوية وبمجيء صالح الدين األيوبي أغلق الجامع ليمنع دارس المذهب الشيعي ثم 

اب ، قراءة عادت الدراسة لكن بالمذهب السني في عهد الظاهر بيبروس وظل كذلك حتى يومنا هذا، ينظر : سعيد أحمد غر
  34، ص 2011في األدب العربي الحديث العلم نور واإليمان،  مصر ، 

  15محمد فرج ، المرجع السابق ، ص   )4(
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اره على الملك لوس التاسع  قدر بــ  )1(المسلمین فوقع اخت ش  ألف مقاتل إلى مصر  50بج
ا  الدم ت قواته مع الجیوش المصرة في  )2( م ثم إلى المنصورة1249سنة  فنزل  حیث اشت

ألف وأغرق  30منهم  فدحرلفرنسیین فشل اوانتهت حملته  ،)3(م1250عام  المنصورةموقعة 
عد دفع مبلغ من المال وذلك في عهد الملك  الكثیر وأسر الملك لوس التاسع ثم أطل صراحه 

ع معاهدة بین ملك فرنسا  فر  1535ففي عام  الصالح أیوب وسلطان  )4( نسوا األولاتم توق
مان القانوني  ة سل )5(الدولة العثمان

ازات في تلك الفت في تقتضي المعاهدة منح فرنسا ، رة امت
ة   .)6( الدولة العثمان

عاقبها  1672وفي عام  حارب هولندا و ع  ان لوس الرا  )7( لمعارضتها لمصالحه جزاءً حینما 
اتجارا فرنسا منافسة  مشروعه )8(نتزبتقدم لی .وصناع ه  وهو أحد الفالسفة األلمان  قترح ف

ع عشر تجهیز الء على مصر بدال من  خوض الحرب مع هولندا  على لوس الرا حملة لإلست
ار هذه األخیرة منافسة لها و ا عمل الملك على تنفیذ  ، ولمأولى الدول اإلستعمارة في الشرق عت

از ألن هدفه هو القضاء على هولندا و تنمشروع لیب    )9( .التالي تفوق فرنسا أورو

                                                            

وأسره المصريون في م قاد حملتين الصليبيتين السابعة والثامنة  1270م وتوفي 1214: ملك فرنسا ولد لويس التاسع )1(
 . 939، ص نظر رؤوف سالمة موسى، المرجع السابقي ، ومات بالطاعون في تونس ،1250المنصورة 

، قرب الزقازيو على الضفة الشرقية للنيل من أكبر مدن الدلتا شهر مدن دلتا النيلمدينة مصرية من أ: المنصورة   )2(
الموسوعة كمال موريس، :نظري، ن أبرز معالمها مسجد الصالح أيوبوأجملها تتميز بكثرة معاهدها ومدارسها وبجامعتها م

  596،ص 1998، دار الجيل، بيروت، 1الجغرافية للوطن العربي، ط

 . 13، ص 1998، مصر، دار الكلمة 1، مصر بين حملتي لويس ونابليون ،طفرج محمد الوصيف  )3(
 1515في  وبعد انتصاره في ماريجنانو 1515، تولى حكم في  1547وتوفي  1494) فرنسوا األول : ملك فرنسا ولد 4(

محمد ينظر  ،خاض أربعة حروب كي يصبح امبراطورا رومانيا جعل اللغة الفرنسية هي لغة البالد الرسمية بدال من الالتينية
  735فرج ، مرجع سابق ،ص 

بلغت في عهده االمبراطورية العثمانية  1520) خلف أباه سليم األول عام 1566- 1494) سليمان القانوني : أو األول (5(
نظر علي ينه مصطفى حكم بوجه عام معتدال ، سطوتها ، أخفق في االستالء على مالط قتل وزيره األكبر ابراهيم ثم إبأوج 

  1881،ص  2010كتبة العصرية ، بيروت مال 1، مجلد  1موال:الموسوعة العربية الميسرة ط
 1،طي إلى غاية الحرب العالميةاألولى) من الفتح العثمان 1918 -1516تاريخ العرب الحديث( ،)  هشام سوادي هشام 6(

  114، ص  2010دار الفكر، األردن ،
لقب بملك الشمس بلغت فيه أوج في مجال الفنون وآداب  1715فيوتوفي اسير  1638) لويس الرابع : ملك فرنسا ولد 7(

   939ص  نظر : رؤف سالمة ، المرجع السابق ،يمما أدى إلى إفالس خزينة بالده  خاض حروب عدة
: نفسه ، ص نظري، انيا، فلسفة مثالية ومتفائلة) من رواد التنوير في ألم1716 – 1646يبنتز: هو أحد الفالسفة األلمان (ل) 8(

735. 
 22، المرجع السابق ،ص محمد رفعت )9(
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خاصة أن الدولة تطلعت فرنسا الحتالل مصر  ،)1(وفي عهد الملك لوس الخامس عشر
ار ولتحقی ذلك لجأ ة على وشك االنه ة العثمان ة الدولة العثمان التنازل عن  ت إلى مطال

ة مفاوضات لف بهذا المهام "الدوق د شوازل" ولم تجر أ الشأن  وتجددت في هذا  مصر و
رة مع   )3(الملك لوس السادس عشر) 2(الف

ارون د توت حاث رضوغم 1777بزارة مصر سنة  )4(حیث قام الرحالة ال أ ام  ه المعلن الق
ام ة للمجمع العلمي لكن غرضه الخفي هو الق ة وفلك ة حول سواحل علم  بدراسة استطالع

ض مصر والقالع الواقعة على ض حر االب سبب ولم ینف ،المتوسطفات ال ذ هذا المشروع 
ةإنش حرب االستقالل األمر رة ا، )6(في تلك الفترة  )5(  غال فرنسا  حتالل مصر استمرت ف

عض الرحالة الفرنسیین والذین زارو  ه  ت  )7(مصر ، ومن هؤالء : فولني  امن خالل ماكان 
ك منها وجهلهم  1787الذ نشر رحلته سنة  شرح فیها سهولة احتالل مصر وضعف الممال

)8( "رجالالتكلفنا الحملة سو عدد قلیل من  ال"یثة حیث دلطرق الحرب الح
.    

  
  
  

                                                            

نظر : يرا فقد مستعمرات في كندا والهند حارب إنجلت 1774وتوفي  1710) لويس الخامس عشر : ملك فرنسا ولد 1(
  939رؤوف سالمة المرجع السابق ،ص 

مرجع نفسه ، ص النظر ، ي) خلفا لجده لويس الخامس عشر ،  1793 – 1754)   لويس السادس عشر : ملك فرنسا (2(
940  

  16) محمد فرج ، المرجع السابق ، ص 3(
، كان موظفا في سفارة فرنسا في اإلستانة وعين قنصال في  1733سنة توت : ولد في شامايني  بارون ديفرانسوا )  4(

، ثم وظفته الحكومة التركية في عهد السلطان مصطفى الثالث ، وقام بتحصين الدردنيل ضد  1762دولته في القريم في سنة 
وانه البحر المتوسط شواطئ هجمات الروس أنشأ في تركيا معامل األسلحة النارية ثم إستقال وعاد لباريس ثم عين مفتشا لم

 . 89إبراهيم رمزي المرجع السابق ، ص :نظرييقيا من طرف الحكومة الفرنسية ، سوريا إفر
النضال الذي انتهي بحصول الواليات الثالث عشر المطلعة على المحيط ) 1783 -1776(ة ) حرب االستقالل األمريكي5(

نظر علي موال ، ياألطلنطي في أمريكا الشمالية على استقاللها من بريطانيا العظمى وقيام الواليات المتحدة األمريكية ، 
  322المرجع السابق ،ص 

 22المرجع السابق ، ص،) محمد رفعت 6(
كانت له إهتمامات سياسية واجتماعية ويقدرون آراءه في  1787هو رحالة فرنسي قام بزيارة إلى مصر عام : فولني ) 7(

الء على مصر يجب أن يكتاب أسماه الرحالة شرح فيه حالة المصريين وتعاسة الفالح المصري حتى أنه قال :" إن االست
  ،  129سابق ،ص المرجع الهشام سوادي هشام ،  :تكون محور السياسة الفرنسية "   ينظر

 23ص ، محمد رفعت ، المرجع السابق ) 8(
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اب الحملة :- 2   أس
اب منها ما یتعل    ة  ان لحملة نابلیون بونابرت على مصر عدة أس اب داخل   ) فرنسا (أس
الوضع الدوليومنها ی  ادة علىوالمصالح التجارة و  تعل  ة ( الس اب المناط اإلستراتیج أس

ما یلي ن حصرها ف م ة) و    : خارج
  األسباب الخارجیة:

ط    ادتها و س غرض س   بین رتها على الطرق التجارة القصیرة أطماع فرنسا اإلستعمارة 
حر المتوسط والهند  الشرق األوسط  والتي ال یرهم في إحتالل  ،تمر  ان تف لتكون نواة مصر ف

حیث تقطع  ة الجدیدة في الشرق  مستعمراتها و طر التجارة بین إنجلترا  لإلمبراطورة الفرنس
سي لفرنسا في تلك الفترة  ،في الهند إذ تفاقم  حدة )1(و في هذا إنتقاما من إنجلترا العدو الرئ

ا و  ستعمار الصراع اإل ة ٕانجلبین برطان ة الهند الشرق عد أن عقدت شر ة  ترا   7في البرطان
ك أبو الذهب وقبل1775مارس  ي محمد ب أشهر قلیلة م مع الحاكم المملو في سنة و  ،وفاته 
م  بینهما حینما  أعلنت فرنسا الحرب على إنجلترا التي بدأت  1778 تستفید من اإلستعمار القد

ا و حاوالت فرنفشلت  م مهاجمة برطان ان میدانا آ ٕاحتاللهاسا  خر للشرق األدنى و مصر 
انجلترا العظمى .   )2(إللحاق الضرر 

قاعدة لشن  الهجوم على و و اإلستراتیجي الهام  أغر موقع مصر التجار       ٕاستغاللها 
ار مصر ا الهند بإعت ا و  نقطة  إلتقاء بین أس ا وٕافرق زا  إستراتوأورو ایمر هاما في خطو  ج

ة على مصر ستو  ،المواصالت إلى الهند طرة الفرنس ا على المصالح التجارة الس ؤثر سل
انوا یرغبون في  إلنجلترا خاصة ضا عأن الفرنسیین  ما خسروه فتح مستعمرة جدیدة  لهم تعو

ا و  مستعمرات من ارس سنة في أمر ا 1793الهند في مؤتمر الصلح ب  ،ومن )3( مع برطان
انت مصر من أغنى ات الد جهة  ة إوال سبب موقعها فهي تقع ولة العثمان ا  على  قتصاد

حر  ما تتوسط دول العالم العري وموانئهاال حر األحمر  ة  من فرنسا  المتوسط و ال   القر
                                                            

 174،ص2010، دار الفكر  ،عمان ،األردن   1تاريخ العرب الحديث و المعاصر  ،ط ،) أحمد عبد العزيز على عيسى 1(
 302، ص1997،دار الشروق،عمان ، األردن ،  1) سيار الجميل ،تكوين العرب الحديث ،ط2(
 118هشام السوادي هشام ، المرجع السابق ، ص  )3(
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ة ة من و  ،)فااو صیدا وصور و مش د( و الدولة العثمان مراكز  إتخاذ  القرار العالمي  قر
ة  إستغاللها إلنتاجو  اأراضه ة خصوو  ان ة في المستقبل  جران النیل فیها بإم المحاصیل الزاع
ة و  إ دخال  و ذلك لتوفر الزراعات الغر ر مما یؤد إكتساب أراح ضخمة ،  أهمها الس

حث عن  ة في مصرمن جهة و ال ة الالزمة لصناعة الفرنس فتح أسواق جدیدة المواد األول
. ة من جهة أخر ضائع الفرنس   )1(لتصرف ال

ل هذا أسال لعاب  الفرنسیین  في غزوها حیث إستغلت فرنسا الضعف الذ دب على جسد 
اف ة على  ة و الدولة العثمان اس رة والس ة التي ألحقتها بها ر ة األصعدة العس ا و اإلقتصاد وس

ومة بإحتالل مصر و  على المقاومة غیر قادرةالنمسا فهي واهنة القو و  جاء في تقرر الح
ة :" إن اإلمبراطو  ة و الفرنس ة على شفا الهاو س ثمةرة العثمان لذلك  سناده،إ إلى یدعوناما  ل

ة مقابل الفوائد  ن التخلي عن صداقة الدولة العثمان    .)2( إن أحتلت مصر"  التي سنجنیها مام

ة : اب الداخل   األس
اها وتجارها      ة رعا ومة اإلدارة في حما ة ح یتعرضون  الذین  في مصرالفرنسین   رغ

ك الموالین إلنإلعتداءات ل ة إلىدفع  ما،لترا من قبل الممال ومة الفرنس اشر  الح اإلعالن الم
ة للتجارللعمل على  رسال حملتها إلى مصرال ٕاضطهاد و  الفرنسیین من ظلم  توفیر الحما

ك ال بهدف اإلعتداء على أمالك السلطان العثماني.    الممال
ة نابلیون ما ان         ة رغ ال اع رغبته الخ التي إختمرت في ذهنه من أجل بونابرت في إش
اعا ألحالمه بإحتالل مصر و الشه التي أرهقتها فخ روح الثورة في بلدان الشرق "سأن :سورةرة إش

ش دمش فحلبأزحف إلى المظالم و  ل مدینة أو قرة أصل فینضم المظلومون إلى ج ي في 
ة ،إلیها اب القسطنطین ة و و  ثم أدق  اإلمبراطورة التر ح  أنشىء في الشرق إمبراطورة أط

ال المقبلة و عظمى جدیدة تكون موضع إع ز جاب األج قد أعود إلى في التارخ و  تحدد مر
اد حب الجماهیر له  "،ارس عاد نابلیون عن فرنسا إلزد ضا في إ ومة اإلدارة أ ما رغبت ح

                                                            

،  14:03) محمد موسى شريف ، دوافع الحملة الفرنسية على مصر ، بتاريخ 1(
28/03/2015https.//video.search.yahoo.com        

  46، ص 2010، دار الفكر ، عمان ، 1)  نمير طه ياسين ، تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، ط2(
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ش الفرنسي فعینته لعد إنتصاره على النمسا  تتخلص منه خوفا من إتساع نفوذه في قلب الج
ش إنج ش الموجه لمحارة اإلنجلتقائدا عاما لج    )1( .لترارا أ الج

ة على مصر حیث تقدم شارل مجا      ون القنصل الفرنسي لالتقرر المقدمة قبل الحملة الفرنس
ومة في في مصر  فر  9تب إلى الح الء  )2(1798ف ك واالست ة الممال ا منها معاق طال

م مجالون ، )3(على مصر وتهدید االنجلیز في الهند  ام قلیلة من تقد عد أ ومة فرنسا  و تلقت ح
ةتتقررا آخر من  بیرة في تارخ الیران وزر الخارج انة  حتل هذا التقرر م  حملة نابلیون  و

ه ا م الزمانبونابرت على مصر حیث تناول ف مصر  بین فرنسا و  لعالقات التي قامت من قد
ا االست الحملةو أ الء على مصرثم بین مزا ام  أة للق  طرق إلى وسائلثم ت ،ن الفرصة مه

ة تنفیذ الحملة ودعا إلى إ حترام الشعب المصر من حیث التقالید والعادات والشعائر الدین
ه لنابلیون في  ،وغیرها طر تج 1798سبتمبر 13حیث قال تالیران في خطا ار ( أن مصر 

عطینا تجارة الهند  اإلستس ع أن نقوم بخمس رحالت مقابل ثالث  الءو على مصر نستط
ان الصراع على المستعمرات على أشده بین  ،المعتاد حول رأس الرجاء الصالح) الطر و

انت األخیرة قد فقدت مستعمراتها في الحروب مع إنجلترا  إنجلترا وفرنسا في ذلك الوقت و
ع ضرب انجلترا في رت في اإلستالء على مصر لتستط ة الهند ضرة فف   ) .4( قاض

ام الثورة و مصر إ غز  أن نال موضوع نان من أثر التقرر       عد ق ومة االدارة  هتمام ح
ة و  یر إلى حیز العمل والتنفیذ وأصدرت قرارها التارخي الالفرنس خروج من مرحلة النظر والتف

ادة نابلیون بونابرت في  ش الشرق تحت ق وتضمن القرار مقدمة  )5( 1798أفرل  12بوضع ج
ومة إلى إرسال حملتها على مصر األاشتملت المقدمة على ، مواد ستو  اب التي دعت الح س

ك الذین أس ، رواحهموأ معلى أمواله اعتدو ا معاملة الفرنسیین وإ ءو اوفي مقدمتها عقاب الممال

                                                            

، مؤسسة الهنداوي، القاهرة، مصر ،اضر، تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى الوقت الحاإلسكندري وسليم حسينعمر   )1(
  100، ص 2012

  173ص ،أحمد عبد العزيز ، المرجع السابق  )2(
  74، ص 1983مصر و العراق ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  زيز نوار ، تاريخ العرب المعاصر عبد الع )3(
  78، مطبعة الحجاري، القاهرة ، مصر ، ص 1الشرق اإلسالمي في العصر الحديث ، ط ،حسين مؤنس ) 4(
 ،  174حمد عبد العزيز ، المرجع السابق ، صأ ) 5(
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عد إ حث عن طر تجار آخر   ،حجلیز على طر رأس الرجاء الصالالء اإلنستوال
طرد اإلنجلیز  ما شمل قرار تكلیف نابلیون  ه  حار ف ة في اإل قهم على السفن الفرنس وتضی
القضاء على مراكزهم  ع الوصول إلیها و ستط من ممتلكاتهم في الشرق وفي الجهات التي 

حر األحمر على ش قناة برزخ السوس .   التجارة في ال
لف  ،وصفوة القول    ش الشرق نابلیون بونابرت بها القائد العام تتلخص المهام التي  لج

مایلي   :ف
طرد اإلنجلیز من مؤسساتهم في الشرق وما إستطاع إلى  - ستولي على مالطا ومصر و أن 

ال    .ذلك سب
ش برزخ السوس. -   أن 
حسن ا - ة للوطنیین في مصرأن  ش   - حسب زعمه- ألحوال المع
حتفظ  - اب العالي . أن  ة مع ال   )1(العالقات الطی

ة  رابـــعا     : أهداف الحملة الفرنس
طرة إرغبت  فرنسا في      نها من الس رة  تم قاعدة عس   حتالل مصر للحصول علیها 

شیر ،وسهولة الوصول إلى الهند فتح لها مجال  الت ة و    هذا إنتقاما من السلطات البرطان
الء  ضا على موارد مصر و  والتجارة واإلست نها أ ة من سهولة التوغل إم لى الدول اإلفرق

تشوش طر تجارة إضافة إلى  ،)2(المغربو  هو ما دعاها إلى إحتالل الجزائرلنفس السبب و 
حث عن طر تجار آ اإلنجلیز عن  عد ال الئهمخر هذا  على طر رأس الرجاء   إست

حا ة في اإل قهم على السفن الفرنس ه ، لذالصالح و تضی غبت فرنسا في مواجهة النفوذ لك ر ر ف
حر األحمر و رأت أن ال االنج القضاء على مراكزهم التجارة في ال سبیل  لذلك لیز المتزاید 

                                                            

  132، ص 1984ضة العربية بيروت، لبنان، ، دار النه1922 – 1516تاريخ المشرق العربي  ،عمر عبد العزيز عمر )1(
  7/04/2015،  13:45   ، بتاريخ 1801_1798بن حسن،الحملة الفرنسية على مصر   محمد ) 2(

 60 htm   www said.net/doat/almubrk 
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م للحصول على حاصالت الشرق ب واسطة السوس و لذا إال بإعادة التجارة إلى طرقها القد
س   .)1(ظهرت الحاجة الملحة لحفر قناة السو

الد لفرنسا      فیل بوالء أبناء ال ة في الشرق العري  إعتبرت فرنسا أن إنتشار اللغة الفرنس
ضا قد زودت الحملة  ما نجد أ ة وتعزز من إحتاللها  الد العر ضتها على ال م بذلك ق فتح

اعة ال عها الخاصة لط كتب وجلبت معها طائفة من العلماء الفرنسیین في مختلف مطا
الد محاولة القضاء على الدین اإلسالمي في  ة في ال التخصصات بهدف نشر الثقافة الفرنس
قة متوجهة  ة السا عد فشل الحمالت الصلیب ي وذلك  عقر داره ونشر الدین النصراني الكاثول

ة الم ة م ز الرسالة المحمد ه بذلك إلى مر الء على موانئ ش اإلست رمة والمدینة المنورة 
حر األحمر ة الواقعة على ال )2(الجزرة العر

قصد الغزات الفرنسیون مصر في محاولتهم  .
ة بین المسلمین  ة في مجتمع آمن بتمز أواصر األخوة اإلسالم الخبیثة بتفتیت الوحدة الوطن

ة ا انت نائمة وتمثل ذلك في إثارة الفتنة الطائف نوا للنصار ،لتي  ومیزوهم عن  حیث م
ل شيء وأعانوهم على التطاول علیهم بل وجندوا أقواما منهم في صفوفهم  المسلمین في 
وهم آمنین على أنفسهم وأموالهم وقد  لمحارة أبناء الوطن الذین برؤوهم وأحسنوا إلیهم وتر

عقوب ومجموعة من النصا ة لهم العمیل الخائن  ر حیث استغل الفرنسیون الوضع في إستجا
قول  امنة  انت  وتطاولت النصار من " :جبرتي في ذلكالإضرام النار بین الطرفین والتي 

السب والضرب ونالوا منهم غرضهم وأظهروا حقدهم ولم  ط والنصار الشوام على المسلمین  الق
انا وصرحوا بإنقضاء ملة المسلمین. قوا للصلح م ه رجال الحملة هو تجهیل " ومما غرض إی ل

رات  مساعدة نشر البدع والمن مه إلهاءا له عن عظائم األمور وذلك    الشعب المصر ال تعل
  

                                                            

 14،ص 1998القاهرة ،مصر ، ن ، د ،دم من حملة  المنافقين الفرنسيين عا مائتا زينب عبد العزيز،)  1(
  29المرجع السابق ، ص  ،يسرى محمد الحنفي  ) 2(
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ة في المجتمع  صورة علن ة  ة فرنس ار وتقالید وعادات غر في المجتمع المصر من أف
  )1(المصر المتزن بإسالمه.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                            

  67محمد وصيف، المرجع السابق ، ص    )1(
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ة إذ          اس ي في مصر إلى تدهور أوضاعها خاصة منها الس م العثماني المملو أد الح
ة نتیجة للفساد  اس اته عوامل ضعفهم فعاشت مصر ضعفا وعزلة س حمل نظامهم في ط
ة من  م فساءت األحوال اإلقتصاد الح ك  ة وحب الممال ات اإلنفصال وٕانتشار المضالم والحر

ئة زراعة وصناعة وتجارة و  ة للمصرین من فقر وجهل وأو ش اة المع ترتب على ذلك تدني الح
 . ر ود علمي وف   ور

مها في أهم طرق المالحة التجارة لعصور مختلفة        ونتیجة لموقع مصر الممتاز وتح
ة  ا الغر ة ضخمة جعل من دول أورو ا(أعطاها قوة إقتصاد رطان تتنافس علیها  )فرنسا و

ارهم  ومة اإلدارة بتكلیف مخطط أف ن إمبراطورة في الشرق لذلك عهدت ح اإلستعمارة بتكو
  الجنرال نابلیون بونابرت قائدا لغــزو مصــر .

  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
 



 

 

 

 أوال: وصف االحملة 

 خط سیرها  -2تجهیزها                    -1
ة  ة من الحملة الفرنس عض الدول العر ا: موقف    ثان

ة  -1  الدولة العثمان
ة الثالث ال -2  دول المغار

ر  21 ثالثا: انتفاضة القاهرة األولى    1798أكتو
ابها       -1  نتائجها  -3مجراتها        -2أس

عا :    حملة على سورة وموقعه أبي قیر الرا
 الحملة على سورة  -1

ا      افا        جـ / صمود ع   أ/ أحتالل العرش          ب/ احتالل 
 1799أوت  25  موقعة أبي قیر  -2
استه في مصر  -3  س

ا لیبخامسا: وقائع الحملة في عهد جان  ست    ر بت
ة العرش   -1  1800جانفي  20   اتفاق
ة   -2  1800أفرل  21 –مارس  20   انتفاضة القاهرة الثان

  سادسا : أحداث الحملة في عهد جاك فرانسوا مینو وجالئها 

 في عهد جاك فرانسوا مینو الحملة الواقع  -1
ة من مصر   -2  جالء الحملة الفرنس

ندرة ة الجالء عن اإلس ة الجالء عن القاهرة     ب/ اتفاق  أ/ اتفاق
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ار نابلیون          ومة اإلدارة وٕاخت ش قصد غزو مصر من طرف ح یل فرنسا للج عد تش
انوا یرون إستحالة  الشرق حیث  ة تجارتهم  بونابرت قائدا لها لضرب اإلنجلیز وٕاعاقة حر

ة ذلك بناء" غزو الجزر البرطان حر و حة نابلیون ثبت الرأ  نظرا لتفوقها ال على نص
قاعدة  1798الرسمي في مارس  ارها مفتاح المواصالت، وألخذها  على غزوها بإعت

ضا  حیث تعتبر المصدر اإلقتصاد األول لقوتهم وغنائمهم وأ الهند  لضرب اإلنجلیز 
اسي فاتجه إلیها  زه الس قو مر حق نصرا سرعا في مصر ل لكون بونابرت أراد أن 

  زا.غا
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  أوال : وصف الحملة 

 تجهیزهــــا:    - 1
ادة نابلیون بونابرت أول غزو أجنبي تعرضت لها مصر منذ     ق ة  انت الحملة الفرنس

ة وقد أعدت فرنسا هذه الحملة في سرة تامة ام الحروب الصلیب ش المشترك  ،أ سمي الج
ش الشرق  اسم ج انت االستعدادات قد بدأت  1798مارس  5فمنذ  )1(في هذه الحملة 

ش یتجمع في  1798أفرل  12لتجهیز الحملة  دأ الج المقرر إرسالها إلى مصر و
ة تحت  االشواطئ الجنو ال للعدو أ برطان ش انجلترا تضل سر لج   . )2(اسم الجناح األ

ل    عد معدات الحملة  ومة  عد إقرار الح ختار جهد وقوة فا أما نابلیون فقد أخذ 
ه اإلنتصارات ، وض ه المعارك وأحرز  ا الذ خاض  طال ش إ م معظم جنوده من ج

ش الراین و  تائب من ج عض  وجهز )3(مقاتل 36000بذلك تكونت الحملة من إلیهم 
عة إلى  ة وعهد بإدارة هذه المط ونان ة و ة وفرنس عة فجمع أحرفا عر مط ضا  حملته أ

اتم سره وترجمانه فنتور مفتشا عاما لها أحد المستشرقین  ة وعین  ألعضاء اللجنة العلم
ع منشورات ومطبوعات نابلیون في  انت تط ا و أمره شخص ع بها شيء إال  ط حیث ال 

عة  ) 4(هذه المط
.  

ات والهندسة والطب  ما اصطحب معه طائفة من غها في الراض علماء فرنسا ونوا
اسي واألثار والمعادن والجسور وطائفة  اء واإلقتصاد الس م ا والفلك واألدب والك والجغراف

 عضوا مابین عالم وأدیبومهندس ومثال  146أخر من رجال الفنون فبلغ عدد هؤالء 
 

                                                            

  65المرجع السابق ، ص  زين العابدين ، )1(

،  1997، مكتبة العبيكات ، الرياض ، السعودية ، 1اسماعيل أحمد ياغي ، العالم العربي في التاريخ الحديث ، ط )2(
  207ص 

  175أحمد عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص )3(
  40، ص1998، دار الكلمة ، مصر ، 1فرج محمد الوصيف ، مصر بين حملتي لويس ونابليون ، ط  )4(
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مجموعة الفنون و تألف منهم لجنة العلوم و ة جهزهم  ع   املة من اآلالت الط
ة و  حت جاهزة ل )1(.  الراض  )2( ةتحرك في موانئ جنو لوأتم نابلیون اإلعداد للحملة وأص

حرسها أسطول مؤلف  یووأجاكس)3(طولون  انت تتكون من ثلثمائة سفینة  ا و فیتاف وس
ادة بروس الذ 55من  ق حرة  ادة من السفینة تسمى  سفینة  معنى یتولى الق أوران (

سمیه )4(الشرق)  ان  ما  ا  ب نصف الدن انت أو مر ا المصرین لضخامتها ألنها 
قرب من تح   . )5(مدفعا  120مل على ظهرها ما 
 خط سیرها :   - 2

سرة تامة غادر األسطول الفرنسي میناء طولون في جنوب فرنسا ما و  19في فجر 
ادة حمل قوات اإلنز  ق ه ال نابلیون بونابرت  وأجاكسیو  قطع من (جنوة 3البرة وٕالتحقت 

انت مؤلفة من  ة و طال ا ) اإل اف حدود  36000وسفت عداإلضافة  حت  جند وأص
رافق 55000 ع التخصصات وا 146هم جند و عض عالما في جم نظم إلیهم من مالطا 

ى جزرة وقد استولت الحملة في طرقها إلى مصر عل،العرب عملوا مترجمین للحملة 
نابیلون على فرسان واتخاذها قاعدة لها ومنها قضى  1789جوان عام  9مالطا في 

س یوحنا  حاره نحو  ،وأطل سراح ألفي مسلم محتجز هناك،ونقلهم إلى فرنسا القد ع إ وتا
ندرة و حر نابلیون إلى اإلس خوفا من مطاردة األسطول  )6( رتالكتمان نفسه وأ

ادة هو  ق حر )7(راشیو نلسون البرطاني  ان یجوب ال ض المتوسط و الذ  ن  األب   قد تم

                                                            

 176أحمد عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص   )1(

عاصمة إقليم ليجوريا الشمال الفرنسي إيطاليا وتعتبر  2008نسمة سنة  588450جنوة : مدينة سكانها حوالي   )2(
ص الميناء الرئيسي إليطاليا ، أنجبت بعض مشاهير البحار أشهرهم كولوميس ينظر علي مولى ، المرجع السابق ، 

1236  
بقسم فار جنوب شرق فرنسا ، بدأت شهرة نابليون  2008نسمة سنة  169050طولون : مدينة سكانها حوالي  )3(

  2175بونابرت باستردادها من انجلترا ينظر : المرجع نفسه ، ص
  16محمد فرج ، المرجع السابق ،ص   )4(
  157حسن جالل ، حياة نابليون ، المرجع السابق ، ص   )5(
نسمة تقع في 623666حوالي  2005كلم وعدد سكانها في سنة 8380كريت : أكبر جزيرة باليونان مساحتها   )6(

كلم من طالء اليونان عاصمتها كانديا ينظر علي موال ، المرجع السابق ، ص 96شرق البحر المتوسط على بعد 
2624  

صغر وأعظم قواد البحرية اإلنجليزية وقتل كان أ 1758سبتمبر  29هوراشيو نلسون ، أميرال إنجليزي ولد   )7(
   1131ينظر رؤوف سالمة موسى ، المرجع السابق ، ص  1805
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حر المتوسط  ال ة المنتشرة  ة السفن اإلستطالع فلت من مراق نابلیون من مغافلة نلسون و
ال لیتوجه قه  أن األسطول البرطاني قد س ندرة وقد علم  وصول إلى میناء نحو اإلس

ندرة وغادر  حث عن األسطول الفرنسي هاإلس وصلت سفن الحملة إلى مشارف  و لل
ندرة في ی ان 1798جوان  30وم اإلس دأت   ة  2في   العتاد زال الجنود وو ل جو

وأخذت في  محاذاة الساحل صوب المدینةثم بدأت قوات الفرنسیین في الزحف ، 1798
نوا من ا اسلة تحمحاصرتها وتم ضع ساعات من اللها رغم مقاومة أهلها ال التي دامت 

رم  سبب ا )1(جانب األهالي وحاكمها السید محمد  م والفرق الشاسوذلك  ع ختالف التنظ
  . )2(في األسلحة 

عد أن ثب استه التي حاول بها  مت أقداتو ندرة بدأ في تنفیذ س سترضاء إنابلیون في اإلس
مجاملة  ه قلوب الشعب المصر المصرین وذلك  ، و أثناء الدولة حتى یجتذب إل
مشایخ المدینة و ه )2(أنظر الملح رقم أذاع منشوره إجتماعه  ت ة  الذ  اللغة الفرنس

ة  وعره المترجمون  ه س،إلى العر اعها أراد أوضح ف فهم  ة أناسته التي عزم على ات
حترم شعور األهالي المصرین أنه جاء لمحارة  ك لسوء معاملتهم للفرنسیین وأنه  الممال

ضا أنه  ذلك القرآن الكرم وتظاهر أ ه وسلم و والدین اإلسالمي والنبي صلى هللا عل
ه قلوب المصرین . ستمیل إل   صدی للسلطان العثماني حتى 

ین حاكمه عد أن أمن الفرنسیون أهالي المدینة فقد تم االتفاق بینهم و حتفظ و ا على أن 
ا لكلیبر  ادة العل الق ه بونابرت  حاكم للمدینة في الوقت الذ عهد ف زه   )3(مر

ثم شرع ،
ة  7نابلیون في  ل دمنهور اتجاه  )3(أنظر الملح رقم فزحف نحو القاهرة 1798جو

طرة علیها ثم خرج ار ومنها تالقت الفرق في انتظ قدوم نابلیون إلیها الذ نجح في الس
ضا في  ة الذ إحتلها أ ة . 10منها قاصدا الرحمان ل   جو

                                                            

تعلم العلوم الدينية ثم أتم دراسته باألزهر  1745السيد محمد عبد الكريم ، شريف النسب ولد على أرجح عام   )1(
د طه ، معالم تاريخ مصر الحديث والعاصر ، دار كان بمثابة محافظ اإلسكندرية عند وصول الحملة الفرنسية ينظر جا

 17، ص ن الفكر العربي ، جامعة عين شمس ، .دس
 66زين العابدين ، المرجع السابق، ص    )2(
) قائد فرنسي درس في العمارة ثم الهندسة الحربية برزفي حروب الثورة 1800-1753يتسيت (بكليبر جان با  )3(

  2725مرجع السابق، ص الفرنسية ، ينظر علي مولى ، ال
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ندرة  ة ثم سار من 6إلى الرشید فاحتلها یوم أما الجنرال دوجا فقد سار من االس ل ها جو
فرقیته إ ة وانظم  اقي قوات اإلى الرحمان القرب من شبرا خیتلى  ش الفرنسي ، و  لج

ش الفرنسي في  الج ك  ة 13إلتقى مراد  ل فهزمه نابلیون واضطره إلى التقهقر إلى  جو
ة الفاصل ة إالقاهرة استعدادا للمعر ما یلي: )1(ة أو األهرام امة وهي معر   وتتلخص ف

ة  21في یوم  ل ش نز  1798جو ة وفیها إصطدام الج ا القرب من إم ل الفرنسیون 
صمدوا مما ك فلم  شف واقع الممال ش الفرنسي وان الج ي  إضطرهم إلى التراجع  المملو

ك في حین غادر اآلخر إلى  فانقسموا الى ادة مراد  ق فرقین األول تراجع إلى الصعید 
ذلك صا بیرة ، و عد تكبدهم خسائر  م والوالي العثماني  ادة إبراه ق رت مصر قطرا الشام 

أوأثناء  )2(ن مفتوحا أمام الفرنسی م عودة نابلیون إلى القاهرة علم ن سطول في األ تحط
ة النیل) ادة نلسن یب1798أوت  1في  موقعة أبي (معر ق ن األسطول اإلنجلیز 

ه  ادة األمیرال برو ق    )3(واألسطول الفرنسي 

ة أبي قیر  ان لمعر   نتائج خطیرة أهمها:  1798أوت  1وقد 

ة -1 حرة الفرنس مة أنهت ع خسائر تكبدت ال قيجس ائها ف ان إح ل أمل في ام  لى 
حار  طرة في ال  اإلنجلیز أصحاب الس

حر المتو  افرض اإلنجلیز حصار  -2 سط شدیدا على الشواطئ المصرة المطلة على ال
ح من المتعذر تماما ش  حتى أص ة إمدادات إلى ج إرسال النجدات من عتاد حري أو أ

 الشرق في مصر 
اتهم في هذه  إضطر الفرنسیون في مصر إلى اإلعتماد -3 في تدبیر شؤونهم وسد حاج

ة اسة اإلسالم الس اع نابلیون "  ان ذلك في إت ة وحدها و الد على مواردها الداخل  )4(ال

                                                            

 95)  عمر اإلسكندري وسليم حسن ، المرجع السابق، ص 1(
 45، ص1999 ،اوي ، مصر والحملة الفرنسية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصرم)  محمد سعيد العش2(
 30)  المستر جورج يانج ، المرجع السابق ، ص3(
  دعائم وهي 3على  )  السياسة اإلسالمية الوطنية : وإعتمدت4(
 ل البالد هعادات الدينية ألالالتظاهر  بإحترام الدين اإلسالمي والمحافظة على تقاليد و -
 محاولة سلخ المصريين من أحضان الخالفة العثمانية  -
لكن هده السياسة فشلت في تحقيق أهداف نابليون منها ،إنشاء حكومة وطنية من عقالء وأفاضل المصريين  -
  384ص ،، مصر الحديثة ، المرجع السابق جالل يحي  :نظري)  1798أكتوبر  I )21فاضة القاهرة مقاومة في إنتال
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ة "  ،الوطن
ل   ش اة للفرنسیین وتروض المصرین  اب الح ان هدفها توفیر أس التي 

م أجنبي عنهم.     األسالیب على قبول ح

عض البلد ا : موقف  ة على مصر ثان ة من الحملة الفرنس   ان العر

ة :  - 1  الدولة العثمان

قاء على  ین القدرة على ال ة التي تجمع بین الضعف و یتضح لنا أن أحوال الدولة العثمان
لضعفها من جهة  بها األقل مترددة في إتخاذ موقف إیجابي من فرنسا أو قطع عالقتها

ي عام لإلستحواذ  ولخوفها من جهة أخر على أن تكون هذه الحملة ممهدة لمخطط أورو
  على ممتلكاتها .

حرة  عد هزمتها في موقعة أبي قیر ال وقررت إعالن الحرب علیها وقطع عالقتها بها 
ة وعرضت علیها مساعدت، )1( 1798أوت  1في  ها حیث قدمت انجلترا للدولة العثمان

ة في حفظ أمالكها بل خوفا على طر التجار  على إخراج الفرنسیین من مصر لرغ
ة  مراكب حر ا فقد زودتها  ضة الفرنسیین فقبلت ذلك أما روس ون في ق للهند من أن 

مدینة  1798سیبتمبر  2فتم إعالن الحرب على فرنسا في  ع جیوشها  وأخذت بتجم
   )2(مصر  دمش وجزرة رودوس إلرسالها إلى

م الثالث األعمال الفرنسي في )3( وقد حاول السلطان سل لإلستفسار من روفان القائم 
ة وأهدافها فأكد روفان اب الحملة الفرنس ه جهله التام بهذا المشروع بدور   إستنبول عن أس

حة فإن أهداف الحملة  ار صح انت هناك أخ ك وقال أنه إذا  وات الممال ستكون تأدیب 
ة وأضاف  ،مصرفي  قة اإلنجلیز ومهاجمة مؤسساتهم التجارة في الهند الشرق ومضا

غي أن  اب القائال " أن مهاجمة مصر ین تؤثر في عالقات الصداقة القائمة بین فرنسا وال
غي أن ن وا ت ال العالي و ا في إعالن الحرب على فرنسا وعلى العثمانیین أن یدر كون سب

                                                            

 57) لطف هللا ، المرجع السابق ، ص 1(
 374، ص1981، دار النفائس ، بيروت ، لبنان ،  1العثمانية ، ط ةبك المحامي ، تاريخ الدولة العلي) محمد فريد 2(
ه كان شاعرا و خطاطا  محبا للسلم ،تولى 1175الثالث ابن السلطان مصطفى  ،ولد عام  هوسليم) سليم الثالث:3(

ه ينظر :زياد أبو غنيمة  ،المرجع السابق 1222ه ،قام بإصالحات شاملة في كيان الدولة  ،قتل علم 1203الحكم عام
  66ص 
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ومة اإلدارة  س لح اب العالي أنه ل ة أهداف أخر غیر ضمان السالم القائم مع ال أ
ته "    .)1(وتقو

ع إعالن الحرب ع      ة وقد ت س التجار الفرنسیین  لى فرنسا في العاصمة العثمان ح
الء ثم صودرت ممتلكاتهم وأرغم هؤالء التجار على اإلقامة  ان یتصل بهم من و ومن 

ان  ا الفرنسیین فقد في م اقي الرعا آخر متناهي الصغر ال یتناسب مع عددهم أما 
وضعت األغالل في أرجلهم وأخضعوا لألعمال الشاقة ثم نقل أغلبهم للعمل في مناجم 

ل الفرنسیین الموجو  عد أن تلقو دالنحاس ، أما في سورا فقد تم سجن  حلب  ضرا  این 
ا الذین استلموا إلى أشد أنواع العذاب ثم أمر  و تعرض الفرنسیون  مبرحا في مدینة ع

  قتلهم .

ة الثالث:-2   الدول المغار

العاصمة في      ع الفرنسیین  سمبر  21في الجزائر أمر جم ووضعت األغالل  1798د
اح إلى میناء العاصمة والعودة مساء  ل ص في ارجلهم ثم أرغموا إلى النزول إلى مطلع 

حها إلى الدا وأغلقت دورهم و إلى السجن  ة ،سلمت مفات ق ثم أمر هذا األخیر بإحضار 
اقي المدن الجزئرة وحدث أن وقع خالل هذه المطاردة  ا الفرنسیین الموجودین ب الرعا

ضة القراصنة الجزائرین . فاق ا في ق عهم إلىتمائتان وأرعون فرنس الجزائر حیث  یدوا جم
أسر  اب العا تمت معاملتهم  لي إضطر الدا إلى إعالن الحرب على وتحت ضغط ال

ادلة األس 1800فرنسا  في أوقات  ر الفرنسیین الذین وقعوا في األسرورفض تسرح أو م
ة في هذا  متفرقة قبل الحملة وخاللها رغم الجهود الكبیرة التي بذلتها السلطات الفرنس

ة إلستخالص جزء من الدیون التي  ما استغل هذه المناس ومة اإلتجاه ،  طالب ح ان 
مین  اإلدارة بردها عن طر المصادرة التي تعرضت لها ممتلكات التجار الفرنسیین المق

      )2(الجزائر .

                                                            

منشأة  1807 -1789ب األوروبي في )  ناهد ابراهيم دسوقي ،بدايات اإلصالح في الدولة العثمانية وأثر الغر1(
 256، ص2006المعارف ، اإلسكندرية ، مصر ، 

،  1ام وموقف المغرب منها ،طشفي ضوء حملة نبليون على مصر وال ) محمد حراش ، خطاب التضامن اإلسالمي2(
  109، ص 2013شبكة العربية بيروت ـ لبنان ، 
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ما وقع في الجزائر ل من  تونس وطرابلس إلى إعالن الحرب ضد وأسوة  ، اضطرت 
اب خاصة بهذین  فرنسا وٕاتخذت ه تلك التي طالبتهم في الجزائر ألس عض اإلجراءات إل

ش  ة وقرهما من ج الجمهورة الفرنس انت ترطها  ثافة العالقات التي  البلدین منها 
مصر یثیر مخا ان مجرد وجوده  ة لد قادة هذین البلدینالشرق الذ  ق   .وف حق

ا الفرنسیین ال ع الرعا قاطنین فوق ترابها ووضعهم تحت الحراسة في ففي تونس تم تجم
ع مخازنهم ومحالتهم التجارة ة وتشم وم اني الح وأكثر من هذا إضطرتها  ،أحد الم

ا  حارا فرنس ض على تسعین  اب العالي إلى الق الضغو التي مورست علیها من قبل ال
ة  السواحل التونس ألعمال ى الع اوأرغمو  هم السجنو عد إعالن الحرب فأدخلانوا قد نزلوا 

عها على هدنة غیر محددة مع فرنسا في  عد توق  26الشاقة ولم یتم اإلفراج عنهم إال 
طردهم عندما أرغمت مرة أخر  ،1800سبتمبر سنة  في شهر جانفي من  لكنها إكتفت 

اها .على  1801سنة  ض على رعا   إعالن الحرب ضد فرنسا والق

اب خاصة حرص یوسف ونتیجة أل عالقاته السلس ة مع ماشا القرمانلي على اإلحتفا 
ة فرنسا بل أبد استعداده التعاون  ما تحتاجه من مواد غذائ دها  ش الشرق وتزو مع ج

بیر في رط اإلتصال بینهم ل  ش ومة اإلدارة سواء على وساهم  ین ح ادل ا و مستو ت
اشا طرابلسداد"ا لهذا المو وامت ،الرسائل أو نقل المعدات والذخائر شأنه شأن  قف رفض 

ادئ األمر عندما إضطر إلى  على جارته الجزائر وتونس إعالن الحرب فرنسا في 
اب  عض اإلذعان ألوامر ال اتخاذ  عوث العثمانیین  التظاهر أمام الم العالي إكتفى 

عوث في  ا الفرنسیین ثم تراجع عنها فور مغادرة الم   ) 1(. 1799اإلجراءات ضد الرعا

  

                                                            

  113 -111، ص ص السابقالمرجع ، محمد حراش ) 1(
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ر  ة وماتخللها من تدخل عس اشا ورغم الضغو العثمان إلنجلترا استمر یوسف 
ة في جوان  ة مع فرنسا وعقد معاهدة مع الجمهورة الفرنس القرمانلي في عالقاته الود

تبت  ف التي استمرت فتملكه طیلةحد نهائي لحالة الرعب والخو  1801 السنوات التي 
  فیها حملة فرنسا.

ة فعوض أن تنزل إن مواقف الدو  الدولة العثمان اطها الصرح  ة الثالث رغم إرت ل المغار
مصر إستغل قادتها  شها  لكامل ثقلها إلى جانب الدولة األم وتستفرع في محارة فرنسا وج

ةهذه المن ة لتعزز إستقالالتهم الذات ضاف إلى هذا أن الحملة التي اس طرتها ،  سطت س
عدم جدو الدخول صر وجزء من سورةیر متوقعة على مسرعة غ ، أقنعت هؤالء القادة 

   )1(. ن تتكرر نفس التجرة على أراضیهمفي مواجهة مفتوحة مع فرنسا فخافت أ

ر  21ثالثا: انتفاضة القاهرة األولى    1798أكتو

اب - 1   :هاأس

مایلي:   اب إلنفجار إنتفاضة القاهرة األولى نجملها ف   لقد إختمرت عدة أس

ه  -1 ة أبي قیر إذ جعلت من الفرنسیین أش م األسطول الفرنسي في معر أثر تحط
ة تكفل  ة وٕاقتصاد مات مال ام بتنظ ة إلى الق الجهود الفرنس األسر في مصر مما أد 
ثرة الضرائب التي  الد إلى تذمر المصرین  ال المؤن واألموال لإلحتفا  ش الفرنسي  الج

ة اإلقارات والمهن والعرائض فرضها الفرنسیون على الع ضافة إلى الغرامات المال
ة على  ة والعلف الزائد المدن ومصادرة أمالك الاإلستثنائ ع األغذ نساء وٕاغتصاب جم

ة .  )2(لتسدید نفقات القوات الفرنس

                                                            

 115- 113) محمد حراش، المرجع السابق ،  ص ص 1(
) عبد العزيز محمد الشناوي ، صور من دور األزهر في مقاومة اإلحتالل الفرنسي في أواخر القرن الثامن عشر ، 2(

  78، ص 1971دار الكتب ، جمهورية مصر العربية ، 
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ار الجند الفرنسیین وشرهم للخمر هتاستنهاض المصرین ضد الفرنسیین منها است -2
ة وٕاخراجهم النساء والبنات المسلمات .  عالن

ع الطرق لمسیر العرات وخلع  -3 ة ألجل توس ة األز ر هدمهم للجوامع والمآذن و
ات الشوارع .  بوا

ین الشعب  -4 ة و م الفرنسي لمصر اإلسالم ش بین الح إستحالة إیجاد جو من التعا
سبب إختالف ا ان الشعب المصر في  ،لدین بین الفرنسیین والمصرینالمصر  حیث 

ا م18القرن  ل مجتمعا دین ش ة الكبر دولة اإلسالم  ازنتم  ینظر إلى الدولة العثمان
  )1(الكبر وأن سلطتها هو سلطان المسلمین 

ض على حاكم إ -5 رم من قبل الفرنسیین وٕاعدامه بتهمة لقاء الق ندرة محمد  اإلس
  )2( .اإلحتالل الفرنسي عن استخدام أسلوب القمع ضد المصرینمعارضة 

شف زف الفرنسیین بإدعائهم اإلسالم  -6 ة حیث  شخصیتهم اإلسالم شعور المصرین 
انوا أعداء المسلمین وأن حملتهم هذه هي استمرار لمحاولة فرنسا غزو  شفوا أنهم  بل 

ع ملك فرنسا سنة  ام لوس السا عد أن هزمه  م1248مصر أ والذ سجن في المنصورة 
  المصرون وأسروه .

الد وعلى مراف مصر المختلفة  -7 تسلط الفرنسیین على الدولة وعلى السلطة في ال
ان من حراتهم وشعور المصرین الوطني وشعورهم  ة وأن وتجرد الس الدهم مغتص أن 

مهم رامتهم هدم حتقرون تقالیدهم وق   هم الخمر .شر ت وأن الفرنسیین 
ات_ 2   :  هامجر

بیر من الناس حول جامع األزهر في  ر  21تجمع عدد  لت  1798أكتو وسرعان ماتش
وٕاستقر رأیهم على أن  ،لجان المقاومة وٕانضم إلیها المشایخ والعلماء واألئمة والمؤذنون 

صحبهم ل ایذهبو  ي ل طلبوا منه إلغاء نظام الضرائب مإلى بیت القاضي التر قابلة نابلیون ل

                                                            

  36ص ،) 1986-1985، (دمشق، سوريان ، تاريخ المشرق العربي المعاصر، المطبعة الجديدة، )  أحمد طربي1(
  58)  نمير طه ياسين ، المرجع السابق ، ص 2(
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ولكن سرعان ما ان سلك طرقه بهم حتى تبین له  ،الجدیدة ووافقهم القاضي على طلبهم
عد أن إنهال  العصى عظم التجمهر وخطورة الحالة فقل راجعا إلى بیته  الناس ضرا 

حات  واكتضت الشوارع قتال الفرنسیین الوالحجارة وازداد هیجان الشعب وتعالت ص
األزهر خمسة عشر ألف من الثوار وأخذوا  حاملي األسلحة والهروات واجتمع  والطرقات 
مون المتارس في الشوارع استعدادا لمالقاة الفرنسیین وماهي إال ساعات حتى انتشرت  ق

عض حراسها ا ة وقتلوا  ل أنحاء القاهرة حیث تقدموا إلى المخافر الفرنس إلنتفاضة في 
وا مع الجنود الفرنسیین وأطلقوا على حاكموا ، وفي القاهرة الفرنسي الرصاص وقتلوه شت

ر الف خطو رنسیین والدورات المسلحة وقطعوا أطراف القاهرة هاجم الفالحون العس
اه الضرائب الفرنسیین ا والموظفین وج ة وقتلوا عددا من الض   )1(. اإلتصال الفرنس

ر  22وفي یوم       ان الضواحي یتوافدون على المدینة التيأكتو حت  ان س أص
ان حرب ها في ید الثواربمعظم أبوا س أر ه رئ ه دار قتال عنیف بین الطرفین قتل ف ، وف

ة من فوق القلعة والتالل تضرب المدینة  ة الفرنس لبونابرت وفي الظهر بدأت المدفع
اء المجاورة المدافع واألح الذعر والرعب  والثوار والجامع األزهر  له مما أصاب الناس 

طش نابلیون التي ذهب ضحیتها مایزد على األوقتل الكثیر من   4000هالي إزاء قسوة و
من أبناء مصر مما إضطر المشایخ األزهر إلى طلب الهدنة فقبل نابلیون بونابرت واتفقوا 

  على إلقاء السالح ورفع المتارس .
عد وقف القتال اء وفي الیوم التالي  األهالي است فتكها  ة  ما ل ،استمرت القوات الفرنس

سبب فقدانهم لجنود )2(وقع من تمرد األهالي    على الفرنسیین دخلوا الجامع األزهر 
  
  

                                                            

، جامعة االسكندرية، اإلسكندرية يخ مصر والسودان الحديث والمعاصر، دراسات في تار) محمد محمود السروجي1(
  23، ص 1998مصر ، 

  74)  زين العابدين ، المرجع السابق ، ص2(
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ه المتمردون المصرون فدخلوا األزهر مع خیولهم ونهبوا الكتب واأل ثاث وتعصبهم لما قام 
أخذیته.     )1(  .."وداسوا المصاحف 

ر  ینهم " :قالحیث الجبرتي وقد ذ ودخلوا الجامع األزهر عنوة وهم راكبون الخیول و
صح المشاة األروقة ه ومقصورتهنالوعول وتفرقوا  قبلته وغاثوا  ، ورطوا خیولهم 

ة ونهبوا ما  ة والمجاورن والكتی سروا القنادیل والسهارات وهشموا خزائن الطل والحارات و
الدوالیب والخزانات ودشنوا الكتب وجدوه من المتاع واألواني و  ات  القطاع والودائع والمح

ه  سروا أوان أرجلهم ونعالهم داسوها .... وشروا و والمصاحف وعلى األرض طرحها و
ه أخرجوه "  اوألقو  ا ه عروة ومن ث ل من صادفوه  ه و   )2(صحنه ونواح

استعمال الشدة مع الثوار وذلك  ة انتقاما من مشایالتدابیر اقام نابلیون  رة القمع خ لعس
ع  انت معهم األسلحة وٕاغراق جم قطع ست من رؤوس الذین  قادة األزهر فأمر 

النیل    )3( المساجین وٕالقاء جثثهم 
ر أن العلماء الذین أعدموهم ثالثة عشر عالما ودخلوا  أما الشیخ عبد هللا الشرقاو فقد ذ

شوفة یوما وعض اللی عض بخیلهم األزهر وم ه  ة وقتلوا ف علماء ونهبوا منه اللة الثان
ر ال یدخله  ه (أ األموال) أن أهل اللیلة ظنوا أن العس ثیرة وسبب وجوها ف أمواال 

ه أمتعة بیوتهم فنهبوها ونهبوا أكثر ال وا تبیوت التي حول الجامع األزهر ودشفحولوا ف
عتقدون أن به ود الذین ان معهم من الیه ا أمواال وأخذ منالكتب التي في الخزائن 

سة  ا ومصاحف نف ت بیر من )4(یترجمون لهم    وزادة على هذا فقد قام نابلیون یهدم عدد 
  

                                                            

(1) Jean-francois meslin ,léxprédition de Bonaparte en egypte, faculté des letters et seiences 
humaines , faculté des letters et siences hummainees, université de sherbrooke,2010 ,p7    

   220، ص 9019، الزهراء لإلعالم العربي ، القاهرة ، مصر ، 3محمد جالل كشك ، ودخلت الخيل األزهر ، ط )2(
)3 ( juen cole ,napoleons egypte invodin the middle cast. Amireca 2007, p214  
 222محمد جالل كشك ، المرجع السابق ،ص   )4(
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ن من  بیر من الحصون والقالع حتى یتم عدد  حجة تحصین القاهرة وٕاحاطتها  المساجد 
طرة علیها إذ ماقام المصرون  . الس   )1(انتفاضة أخر

 نتائجها :  - 3
اعتقاد نابلیون إن إحتالله لمصر مرفوض من قبل المصرین وأخوانهم العرب وٕاستحالة  -

ش مع المصرین .  التعا
 ت عاملة الفرنسیین مع أبناء مصر فاستخدموا القسوة مع األهالي.ساء -
اسة التو  - دد والمجاملة التي إنتهجها عند إحتالله للقاهرة وتشدد في أنهى نابلیون س

ة الثوار فأ عدم العدید منهم وصادر أمالكهم وعطل دیوان القاهرة لمدة شهرن ثم معاق

سمبر  عض أعضائه أواخر د عد تغییر   . 1798أعاده 
ا لتشتیت  - ة بین المسلمین واألق ة، لكن أبناء زرع بذور الفرقة الطائف الوحدة الداخل

المصر وحدتهم  قاومة ضد المحتل والحفا علىم، ردوا على ذلك بإعالنهم التمسك 
هم وتعاونهم .  وتماس

ة بدلیل أنه خالل الثورة  - ة لد المصرین إلى جانب العاطفة الدین بروز العاطفة الوطن
.  على لم تقع ا ة إعتداءات بین المقاومة واألق   )2(أ

عا : حملة نابلیون  ا وموقعة ابي قی على را   1799أوت  25 رسور
ا :  .1  الحملة على سور

ات  5تتألف من سورا ولبنان وفلسطین واألردن ومقسمة إلى  1799سورا سنة  انت وال
ة ه ا والقدس.عثمان    ي حلب ودمش وطرابلس وع
فر  10في یوم  مقاتل تغزو األراضي  16000غادر نابلیون القاهرة على رأس  1799ف

مایلي :  ن إجمالها ف م اب    السورة ألس

                                                            

  27محمد محمود السروجي ، المرجع السابق ، ص   )1(
  54نمير طه ياسين ، المرجع السابق ، ص   )2(
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ز اإلستعدادات لمهاجمة مصر فیها تجمعت القوات  .1 انت األراضي السورة هي مر
ة للصدر األعظم والجزار واا م ولذا تحرك نابلیون لعثمان ك إبراه ا وممال بهدف  )1(.لى ع

انها . مها في م   تأمین وضعه في مصر بهزمة تلك اإلستعدادت القائمة وتحط
افاثال .2 یروت  غور السورة(العرش وغزة و ا و فا وع انت القواعدو ح  طرابلس) 

ة لألسطول البرطاني الذ ع حاجة  الطب حاصر مصر واألسطول في ذلك الوقت 
الماء واللحوم  انت   ،والخضروات فموانئلموانئ یتزود منها  ة من مصر  السورة القر

ن األسطول  حرم على اإلمراكز لتمو نجلیز من االنجلیز فسقوطها في ید الفرنسیین 
 اإلستفادة منها .

ة  ،هاا ان یهدف في حملته على سورة إتخذ .3 وسیلة للضغط على الدولة العثمان
مصر في  م للفرنسیین  ن مثال أن یتفاوض مع العثمانیین على أساس التسل م ا ف اس س

   )2(مقابل الجالء عن سورة .
 

فر  20أ/ إحتالل العرش    :1799ف
فر  جند متجهة إلى  13000على رأس قوة تقارب  1799غادر نابلیون القاهرة في ف

حر المتوسط فوصل العرش في  محاذاة الساحل الشرقي لل فر وٕاحتشدت  17الشام  ف
جموع العرش ومدفعیتهم تحت أسوارها واشتد إطالق نیران المدافع على العرش حتى 

م  عآ اضطر إبراه م في  غا حاكمها إلى توق فر فأ 20شرو التسل وٕاحتل لت القلعة حف
عدها إلى سورا وذلك بهدف دعم الوجود الفرنسي    الفرنسیون العرش ، وٕاستؤنف الزحف 

                                                            

بشناق إحدى الواليات العثمانية إلى مصر وقيل أنه دعى بالجزار بعد أن شاعت قدم من  :أحمد باشا الجزار ) 1(
أعماله البربرية ، وسمي بالجزار لطمه الشنيع وذبحه األبرار ذبح النعاج ويعنون أيضا بلقبه جزار الغنم وصاحب 

، التكوين ، دمشق ،  19تـاريخ  بالد الشام في القرن ،سهيل زكار  ،لظلمه وكثرة شروره وقسوته ينظر  المقصبة
   98، ص  2006سوريا ، 

  96المرجع السابق ، ص  شوقي الجمل ،عبد هللا عبد الرزاق ، )  2(
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ح موقفه لصورة تساعد على نجاح المفاوضات  اب العالي على توض في مصر وٕارغام ال
ذلك حرمان  اب العالي في إستنبول و ومة اإلدارة قد بدأتها مع ال التي الشك في أن ح

ن سفنه من سورا . حر المتوسط من تمو     )1(األسطول اإلنجلیز من ال
افا    :1799مارس  7ب/ احتالل 

عد سقواصل       ش زحفه  ، الرملة ثم و العرش واستولوا على خان یونس، غزةالج
افا في  ة  1799مارس  7على  عد معر ذلك  جند عثماني  2000فة قتل منها عنو

ر  اسي والعس افا یخط نابلیون أحلك السطور في تارخه الس عندما أمر بإعدام  وفي 
شرجند أسر 3000 ه  انوا قد استسلموا إل اتهم فسی  ،  قاء على ح األسر إلى اإل

الرصاص . ا  عا رم حر حیث أعدموا جم   )2(شاطئ ال

ن نابلیون جند لحراستهم أو فیهم أو سفن تحملهم إلى مصر خاف أنه  وذلك لما لم  زاد 
ا فلم  حملون السالح ضده في ع هم وشأنهم ال یلبثون أن  لهم مصیرا من یجد إذا تر

ح فشا وانتشر الطاعون بین جنوده . ،ملة واحدةقتلهم ج   وعلى أثر هذا العمل الفض
ة من دوافع فشل الحملة في سورا ألنه أبوتعتبر طرقة إعدادهم  ار ثهذه الطرقة الوحش

   )3(.اإلنتقامفي نفوس الجنود العثمانیین عوامل السخط وحب 
  

ا    :1799ما  14مارس 18جـ/ صمود ع
افا ف إستأنف      عد سقو  انت ذات االفرنسیون زحفهم  ا و فا ثم وصلوا إلى ع حتلوا ح

عة ان حصارا شاقا  1799مارس  18فبدأ نابلیون في حصارها في  ،تحصینات من و
فضل مقاومة وال ا  ال صمدت معه ع اشا الجزار وهو الرجل الوحید الذ یطو ها أحمد 
اب العالي في سورا ث ه ال عتمد عل ان ان  م أمر بونابرت بتسییر الجنود إلى المدینة و

الدفاع وفي  "سدني سمیث"السیر  ا  مارس  20البرطاني هناك قدرات الجزار تمس
                                                            

  183سابق ، ص المرجع ال) أحمد عبد العزيز علي عيسى ، 1(
  72سابق ، ص المرجع ال ،) عصام محمد شبارو2(
  46)  محمدرفعت ، المرجع السابق ،ص 3(
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انت  1799 قوات صیدا ودمش وحلب بینما  سال الجزار واستنجد  بدأ القتال واست
عض ا وأرسل  جنوده  المدرعات اإلنجلیزة تشد أزره وضرب بونابرت الحصار على ع

ة الخیرات والمؤونة ثم وصلت المدرعات الفرنس  إلى صفد وصور وطبرا وغیرها فعادوا 
ندرة ومعها المؤن .   من اإلس

ة  الفرنسیون هجوماشن ما وهو الیوم الخمسون للحصار  9وفي  عاما ولكن الحام
ك صدت هجومهم هذا وهجوم  ادة حسین  ق ة  مساعدة العمارة اإلنجلیزة والنجدة التر

ستفزهم فیها ضد فشله هذا وخرجت منشورات على مشایالیوم فیئس بونابرت من  خ لبنان 
ارود والخمور للفرنسیین وهنا قرر العودة إلى بونابرت مما  حملهم على الكف تورد ال

  )1( .رمص
اله من الحرب  ان في  ل من  ره حین عزم على  المشرق حیثوذهب  خطب إلى عس

م إلى مصر ودخولكم إلیها  "مصر.الرجوع إلى  قول لكم بجمیل العذر في رجوع وهما 
عدما أخذتهم للعدو  حارتهم.عدما  من  6000من المدافع و 40: في قلب سورة و

ا مع أنه أت فا وع افا وح ه إقامتكم هنا  ىاألسر وهدمتهم أسوار  غي ف الوقت الذ ال ین
ه من الرجوع إلى مصر "  ا فشل لعدة ، )2(والبد لكم ف ر أن حصار ع ن أن نذ م ذا  وه

اب منها:   أس
مه على المقاومة . -  عزمة الجزار وتصم
حرموقع المدینة  -  وٕانفتاحها على ال
ش الفرنسي ونفاذ مؤنهالط إنتشار -  وذخیرته . اعون في الج

  

 
                                                            

صفحات من تاريخ مصر ، من عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل ، تعر: على أحمد شكري  ) يانج جورج ،1(
  47، ص 1996مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 

)2(,p203   cit-lois gllegris op le colonel chevalier   
  99عبد هللا عبد الرزاق ، شوقي الجمل ، مرجع سابق ، ص 
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ة أبي قیر  - 2   : 1799أوت  25معر

عد أن استمر حصارها أكثر      ا والعودة إلى مصر  قرر نابلیون رفع الحصار عن ع
ق 14مارس إلى  18من شهرن من  جند  3000رب عن ما حیث فقد من رجاله ما

مرض الطاعون ، دخل نابلیون  ولكن إبداء تظاهرة  1799جوان  14القاهرة في ماتوا 
ك الذین تشجعوا ووصلوا إلى القرب من الجیزة مهددین القاهرة  ،اإلنتصار لم یخف الممال
ه خبر نزول العثمانیی ك إذ وصل إل ك ومراد  أخذ العدة لمقابلة الممال ینما نابلیون  ن و

ة  24عند أبي قیر في  ل اإلسراع إلى مصر لرد الهجوم المنتظر  لذلك إعتبر ، 1799جو
ظن أن اإلنجلیز س ان  ا ف اب التي دعته إلى رفع الحصار عن ع ون شمن أهم األس تر

اطات أهمها فعال في هذه ال عد أن أخضعة ،  أمرا لدیزة بإخالءحملة فأخذ اإلحت الصعید 
ات األخر  وأقام في ومة عادلة وأصدر األمر إلى الحام ضرورة السیر أقسامه ح

ة لمنع تقدم المهاجمین ثم سار نابل ش واإلجتماع عند الرحمان ان األتراك بج یون شماال و
اشا قد إحتلوا قلعة أبي قیر وقتلوا من فیها  من  18 قدره ادة مصطفى  ق ألف جند 

  )1(.الفرنسیین 

ة أبي قیر:    أما نتائج معر

ن نابلیون في یوم واحد ش العثماني من خیرة الجنود  )أوت 25(تم من القضاء على الج
اإللتجاء إلى  ن جنوده للفرار طالبین النجاة  ش العثماني فأر شارة وٕاختل نظام الج اإلن
الرصاص من الشاطئ ومن بین القالئل  اه أبي قیر فغرق معظمهم أورموا  القوارب في م

ط شاب لعب دوراالذین أفلحوا في الوصول إلى سفنهم  مهما في تارخ مصر الحدیث  ضا
اشا أسیرا عند ، )2(هو محمد علي  ش الفرنسي الووقع قائد العثمانیین مصطفى  ج

                                                            

 48السابق ، ص)  محمد رفعت ، المرجع 1(
) ولد في مدينة قوله وهو من أصل ألباني اشتغل بالتجارة ثم عين ضابطا في 1769/1849)  محمد علي باشا (2(

الجيش األلباني العثماني ودخل مصر مع الجيش العثماني الذي جاء لطرد الفرنسيين ثم أصبح قائدا للجيش في مصر 
  244، ص 2008ريخية ، دار يافا ، عمان ، امعجم المصطلحات الت ،يحي محمد نبهان  ،ينظر اثم أصبح واليا عليه
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ه حدیث  الجند فأطلعه مصطفى اف ادته وأكرمه وتحدث إل ستقدمه نابلیون إلى مقر ق
ا والنمسا على فرنسا لترا وروس ا وتألب الدول الثالث إن    .اشا على سوء الحالة في أورو

ارثة عظمى فقدوا فیها  انت هزمة العثمانیین في هذه الموقعة  بین قتیل  8000وأخیرا 
فقد الفرنسیون إال  ،أسیر 3000وجرح وغر ووقع  ال و 250وفي المقابل لم   750قت

  جرحا .

ت لإلحتالل فإندلعت إنتفاضة  س ة لكن الشعب المصر لم  اق حت دولتهم  ذلك أص و
 .  1800مارس  20ة في القاهرة الثان

استه في مصر :  - 3   س

اسة       عض الس استه تجاه المصرین التي أطل علیها ال سار بونابرت على س
ة في المنشورات  اهلل واستعمل اللغة العر ة حیث أعلن أنه مثلهم مؤمن وموحد  اإلسالم

للدین اإلسالمي والقرآن الكرم والرسل  ب المصر وأظهر اإلحترامشعالتي أصدرها إلى ال
ه وسلم  ات القرآنخاصة سیدنا محمد صلى هللا عل آ ستشهد  ان  ودعا المصرین  ،و

ك الذین  إلى التعاون مع الفرنسیین أو على األقل عدم معارضتهم وأنه جاء لتأدیب الممال
بهذا الحدیث إلى وهو یهدف  )1(خرجوا على طاعة السلطان العثماني وظلموا المصرین 

هم  مان المصرین بینهم ومد تمس ه وأدرك نابلیون مد إ إستمالة قلوب المصرین إل
ة فأثشعائر ولهذا وجه غایته  المسألة الدین ة  ار في نظر المصرین إهتمامه إلى العنا

ه اإلسالم  ل مایدعوا إل ة وأظهر لهم عنایته  انة اإلسالم فولة وأعلمهم أن الحرة مالد
  شعائر وال عجب في هذا فهو حین خاطب المصرین للمرة الإلى أقصى حدودها إلقامة 

                                                            

  68)  زين العابدين شمس الدين ، المرجع السابق ، ص 1(
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م ال إله إال هللا ال ولد له و سم هللا الرحمن الرح في  ال شرك له األولى بدأ منشوره:" 
قول ،الملك " حانةا" أنني أكثر من المم :ثم  ك أعبد هللا س ه والقرآن  ل وتعالى وأحترم نب
م   . ". العظ

  في المجال الدیني: 

ان بذلك یهدف إلى تخفیف      ة و ته للمصرین في إحتفاالتهم الدین مشار إهتم نابلیون 
الدهم فقد حدث أن  انت تبدوا علیهم منذ إحتالله  ة التي  حتفل المسلمون في احدة الكراه

ر مولد النبو ال 1798أوت  24 أن ون د تمرشرف ولم یترك نابلیون هذه الفرصة بذ
ة  مناس المعتاد وعین  قام اإلحتفال  أن  سهم فیها تقرا من المصرین وقد أمر نابلیون 

ا لألشراف  ر نقی رم وخلع باإلحتفال خلیل ال ه بددال من السید عمر م لة ثمینة عل
ة  ةوجلس على إحد الموائد وقدم معاون ،حتى نهایته وصمم حضور اإلحتفال مال

ة ترضي المصرینإلخراج اإلحتف ما انتهز نابلیون فرصة حلول ال في صورة مناس  ،
ة إ ات الرؤ اإلحتفال بإث مة حشهر رمضان فأمر     )1( .تفاالت عظ

  في المجال اإلدار :

ة في      المشار ضا في محاولة إرضاء المصرین وٕاقناعهم   يإقامة نظامه الحرعمل أ
ن:  ان أول اإلجراءات هو إشراكهم في سلطة بتكو ناء قاعدة لإلمبراطورة ف   و

ة  25الدیوان العام (الدیوان الوطني) : في  ل أصدر نابلیون مرسوما على أن  1798جو
م القاهرة من جانب دیوان عام مؤلف من  أعضاء) یجتمع الشیوخ  9أشخاص ( 9تح

ل یوم من  السادات والشرقاو  رم ومحمد األمیر  سي وعمر م والغري وموسى السو
سا وٕاتخاذ من خارج  تولون تعیین واحد منهم رئ لون الدیوان و ش الساعة السادسة و

ل یوم ظهر ، وانتخب الشیخ عبد هللا الشرقاو  2صفوفهم  جتمع الدیوان  مترجمین و

                                                            

  24، صمحمد فرج ، المرجع السابق)  1(
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سا  رتیرا حیث له الح لرئ رؤساء الشرطة  –في تعیین لدیوان والشیخ المهد س
رة تتألف من –والمحتسب  ع العس عض المجام الشرطة وأنشأ   ما إهتم نابلیون 

العثمانیین والی ات      .یین وغیرهمنونامختلف الجنس

حث  ان یهدف إلى دراسة وال أما اإلجراء الثاني: هو إنشاء المجمع العلمي المصر و
ة ة والصناع ع ر ف ونشر المعلومات المط ة والتنو ة عن مصر إلى جانب الترق ي والتارخ

تكون المجمع من أ   :رع شعبمصر و

ات والفیزاء ه لكل الراض اسي واألدب والفنون فتح المجمع أبوا مصرین ال، اإلقتصاد الس
ه الحوارات بین قول نابلیون: " ودارت ف ان  في  األزهر هو السرون علماء األزهر و

ة األدب والفنون المستشرق الفرنسي ، مصر والبد أن تعلمه على هذا األساس "وتولى شع
ة التي ستح عة العر المط هرهم  ل تراث العرب مارسیل اندمج بین العلماء و افظ على 

الحضارة وسع مد ورصد المعهد جائزتین وتنشره أل قدم موضوعا یتصل  لكل من 
  ل عام .المصرة أو تقدم الصناعة 

س . ونابرت نائب الرئ سا له و   )1(وأنتخب العالم الراضي مونج رئ

ا"خامسا : وقائع الحملة في عهد  لیبربجان  ست    "ت

ة العرش  - 1   1800جانفي  24إتفاق

ة إلى فرنسا في       عهد إلى الجنرال  1799أوت  22عد أن تقرر لنابلیون العودة خف
ثیرا نتیجة لمغادرة  لیبر شیر لیبر  ط في مصر وقد إستاء  ش الفرنسي المرا ادة الج ق

ه ما ومته تقررا موضحا ف تب لح ما  نابلیون سرا و مصر الس ه حال الحملة  وصلت إل
ش في حاجة إلى  ح الج عد مغادرة نابلیون إذ تدهورت أحوال الجنود الفرنسیین وأص

                                                            
  17، ص السابقالمرجع  محمد عودة،  )1(
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وم ما طالب ح س  ة الذخیرة والمال الموافقة على إجراء المفاوضات مع الدولة العثمان ته 
   )1(من أجل الجالء عن مصر .

عث برسالة في  ة و التفاوض مع الدولة العثمان ع األسلوب الدبلوماسي  سبتمبر  17فات
اب المفاوضات بین الطرفین أورد  1799 اشا فاتحا  اء  إلى الصدر األعظم یوسف ض

عد  فیها أقوال وٕادعاءات نابلیون التي وردت في منشوره الذ أعلنه عند إحتالله لمصر و
ادل المواقف والردود حول الجالء الفرنسي عن مصر مفاوضات مع العثمانیین  م توت

عقد معاهدة العرشتاإل جانفي عام  24 ) في4(أنظر الملح رقم )2( فاق على ذلك 
  والتي نصت على مایلي: 1800

امل أسلحتهم وعتادهم وعودتهم إلى فرنسا . .1  جالء الفرنسیین في مصر 
تم في أثنائها نقل الحملة . اهدنة ثالثة شهور قد تطول مدتها إذ .2  لزم األمر و
ا على جوازات مرور لضمان  منالحصول  .3 اب العالي أو حلفائه أ اإلنجلیز وروس ال

ة . ش أثناء  نقله إلى الموانئ الفرنس  عدم اإلعتداء على الج
ا أو حلفاءها .4 الده على أتجهیز تر ش الفرنسي إلى  تتعهد الدولة  نالسفن لنقل الج

أ أذالعثما ش  عدم التعرض لهذا الج ة وحلفاءها   )3( .ن

حل محلهم بدأ  ان  حتلونها و ة التي  اتهم وٕاخالء األماكن النائ الفرنسیون في سحب حام
تأهبون لمغادرة  ،العثمانیون في هذه األماكن اتهم و حام حلون  ان الفرنسیون  ینما  و

ة إعتراضها ومة البرطان الد ، أبدت الح انت تخشى أن تؤد عودة  ال على ذلك ألنها 
ا فتزد قوة فرنسا في  ادین القتال في أورو ش الفرنسي المحاصر في فرنسا إلى م الج
سلموا أنفسهم  قائهم في مصر أو أن  انت تفضل  ة ولذلك فإنها  ادین الحرب األورو م

انة م لیبر ذلك خ لیبر ، وقد اعتبر  ومة أسر حرب األمر الذ رفضه  ن جانب الح
                                                            

  124) هشام سوادي هشام ، المرجع السابق ، ص 1(
 58المرجع السابق ، ص )  نمير طه ياسين ،2(
  213) اسماعيل أحمد ياغي ، المرجع السابق ، ص3(
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ون  االعتراض على جنوده وحثهم على الحرب وأن  ة ونشر خطابها الخاص  البرطان
فهم.   النصر حل

ة خاض      ونة من عشر آالف جند معر ة الم ة ضد أرعة حت القوات الفرنس ام
اء ادة یوسف ض ق نوا من هزمتهم في موقع أضعاف عددهم من األتراك  ه عین اشا وتم

ین خزائنهم  1800مارس  20في شمس  ة تار اشا ومن معه جهة الصالح وفر یوسف 
بیر من الجنود العثم، )1(وذخیرتهم ومؤنهم  الد والقر وتفرق جزء  ،  انیین وانتشروا في ال

ش العثماني فإنهأ ة الج ق عد ذلك إلى حدود فلسطین ولكن انتصار  ما  قد إنسحب 
  الفرنسیین

امال إذ أن القاهرة ستغلى في ذلك الوقت في انتفاضة عارمة .  ن    )2(لم 

ة  - 2 ل  21-مارس20انتفاضة القاهرة الثان    1800افر

لیبر ا      محارة العثمانیین یأنتهز المصرون فرصة خروج  وم غلب قواته و انشغاله 
ة ثورتهم و  اعلنو أف 1800مارس  20 ق ة داخل القاهرة حاصروا  هاجموا و القوات الفرنس

االز ش الفرنسي  ادة العامة للج ارس وحفروا الخنادق تقاموا المأة وحاصروه و مقر الق
ل ما وجدوه من اخو  ان من اسلحتهم مدافع  يشاب وعصتسلح االهالي  ومعادن، و

ة و    لغ عدد الثوار خمسون الف.عثمان

ان و  ار العلماء واالع ان لك ادة الثورة و  رلتجااو بیر في ق عمر  سهم السیدأعلى ر دور 
رم نقیب االشراف و السید  بیر التجار والشیخ الجوهر حمد محر أم قدم االهالي و  وقي 

اما في وسع ذلك االق ودین في مصر المغارة الموجخرج االتراك و  ،هم من معونة و
ادة الحاج مصطفى البتشیلي من أ عصیهم و قام سلحتهم و أوتجمعوا  ق هالي حي بوالق 

عهم للجهاد و الحرب. اار التجار و استعدو    جم
                                                            

  72)  زين العابدين شمس ، المرجع السابق ، ص 1(
  463)  جالل يحي ، المرجع السابق ، ص 2(
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لیبر من و       ت بجنوده حاطأفولى العثمانیون داخل القاهرة و  مطارةالعد ان انتهى 
حاصرها اكثر من و  ه سوء االحوال وتدهورها، و ظل  قامت المدافع شهر مما ترتب عل
ضربالف ة  والق التي قضو على رجالها و  رنس ة و بیوتها عن  ااحرقو الثورة في الحمال

ن هجوما عاما شن الفرنسیو  1800افرل  18في یوم و  ،)1( 1800افرل 15اخرها في 
اء القاهرة  ة على أعلى اح ة یوم بإسفر في النها ه  1800افرل  21رام اتفاق وتم ف

ك و  لیبااعطنسیین على اثرها انهزم االتراك و الفر الصلح بین مراد ب ومة الصعید ره   ح
ادة الفرنسیین فتوسط هو و  اعه للصلح فار تحت س طالبون المشاییخ احد ات سل الفرنسیون 

غادرو و  ا على ان  ك و اال ااتفقوا نهائ شاء من الممال الى سورا على  المصرینتراك من 
ك معمانیین وعساكرهم و حساب الفرنسیین وانتهى االمر بخروج العث هم ش من الممال

ك و  م ب رم والمحروقأمرائهما و أابراه ثیر من و  يجنادهما ومن المصرین السید عمر م
  هل مصر.أ 

لی شباما  ما عاقبهم نابلیون صرین و د في االنتقام من المتر فلم  عاقبهم على ثورتهم  لم 
فرض غرامة حر مة مقدارها اذ اكتفى  هو مبلغ ضخم في فرنك و  16000000ة عظ

الد حین ذاك مما اره ة السیئة لل ة ظل االحوال االقتصاد ل بزعماء الحر  االهالي و ن
ما هدأت الحال و على رأسهم الشیو  اقتراب عهد اس و شعر النخ محمد السادات  الجنود 

ل شهر  صارید اذ اطمأنت العالقات بین مصر وفرنسا و سع صل الى مصر في  البرد 
لیبروش اصالحات و  وهو عر  م قوم  ان قد لحقها الفشل و حالعید تنظ عد ان  اهم ملة 

ان ینقص الحملة من مختلف الحاجات  هذه االصالحات انشاء مصانع مختلفة لالنتاج م
ون لجان ة  ةمزاولارسلها في مختلف الجهات ل اثم ان المجمع العلمي  تا حث و ال

ضا انه زاد في صفوف الحملة في اضافة فرق جدیدة من الطوائف اعمأ من التقارر و  لها ا
نى القصور و  ة و ح ة المس القاهرة و الشرق ندرة  و القالع  ب على هذه نینما هو ماالس

                                                            

  75) زين العابدين شمس ، المرجع السابق ، ص 1(
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قة  ان )1( االصالحات مان الحلبي في حد اله من طرف طالب سور ازهر سل اغت
ه. طعنة خنجر في قل    )2(قصره 

  حداث الحملة في عهد جاك فرانسوا مینو و جالؤهاأسادسا: 

لیبر و قد بلغ من عمره  عد مقتل  ش الفرنسي  ادة العامة للج سنة  50تولى مینو الق
قاء االحتالل الفرنسي في عمره و  ة في االستقرار في مصر ا في ا ان اقرب الى الرغ
الد.   ال

 فرانسوا مینو : اكالوقائع في عهد ج - 1

غفل       فر عام فاالنجلیز عن العمل على اخراج الفرنسیین من مصر ف لم  ي شهر ف
رومي فوصلت السفن االنجلیزة الى  1801 ادة السید رالف ابر ق شا  ارسلوا ج

ندرة و انزلت الجنود بجهة مدینة  ار و االس ش القاهرة الى القائد بل معظم الج جاء 
ندرة فالتحم الفرقان في  انوب قرب ابي قیر الفرنسي الى االس انهزم موقعه فاصلة عند 

ندرة، فحصروها و تراجن و و فیها الفرنسی رومي في هذه الو عوا الى االس  ،اقعةمات ابر
ادة الى هتشنسن الق العرش فسار و  ،فعهد  ان  ي الذ  ش التر في اثناء ذلك تقدم الج

ندرة الى احد قواده ف هتشنسن فتح االس عد ان عهد  ه  شان لالنضمام ال التقى الج
ة و  ار من نفسه مقدرة على صدهم و  سار نحو القاهرة فلمبجبهة الرحمان عرض علیهم بل

ة من مصر و الصلح على ا ومةن تخرج الجیوش الفرنس  تسافر الى فرنسا على نفقة الح
القوارب نز أاالنجلیزة فقبل االنجلیز ذلك و  ة   يبألى الرشد و إفي النیل لت الجنود الفرنس

السفن التي نز و  رقی انت عدت لهم و أ لوا هناك  ة لقد وصو في تلك االثناء  ت الحملة الهند

                                                            

حي1(   56المرجع الساب ، ص  ،)  جالل 
ة )  عصام عبد الفتاح ،2( اس االت الس ندرة1 ،في التارخ أهم وأخطر وأشهر اإلغت ، مصر ،، دار الكنوز ، اإلس

  97، ص 2013
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في تضیی الحصار على  تلكنها سارت شماال فساعدالى الجیزة فلم تشترك في الحرب و 
ار. أمینو الذ  م بل   )1(صر على المقاومة رغم تسل

ة من مصر:  - 2  جالء الحملة الفرنس

   :1801جوان  27أ/ اتفاق الجالء في القاهرة 

ة الحصار على القاهرة و  شددت الحملة االنجلیزة     خیرة ذقد قلت المؤونة و الالعثمان
ار الى اجراء المفاوضات م المدینة وجالء الفرنسیین عنها  فاضطر قائدها الجنرال بل لتسل

ة خرجت الحملة  13في و  ع اتفاق الجالء عن القاهرةقو  1801جوان 27في و  ل جو
ة من ندرة و  الفرنس ة الى رشید رحل الفرنسالقاهرة متجهة الى االس یون في السفن النیل

  .الى فرنسا 1801حرت بهم السفن اوائل شهر اوت أر ثم یلى ابي قإمنها و 

ة  ندر   : 1801اوت  31ب/ اتفاق الجالء عن االس

ندرة تأزمت الحالة في ضوانجلیز الحصار على الجنرال مینو و مدد اال     حي االس
أرعین سفینة ا في  سطولهمأخیرة ثم زودوا ذنفاذ السبب قلة الغذاء و  حر المتوسط  ل

ا و  120و ادة الجنرال بییرد على ساحزورقا حر ق ة  حر االحمر جاءت الحملة الهند ل ال
صر و  القوات االنجلیزة على مراضي التقدمت داخل األواحتلت الق صرة لالتصال 

حر المتوسط ف مواصلة القتال ستقضي على رجاله فعقد في أن درك مینو على أسواحل ال
ا اجت 1801اوت  26 ه األمجلسا حر تفاق سلم إوقع راء على طلب الهدنة و معت ف

ندرة  ندرة  صنو  1801اوت  31في االس  10الل خعلى جالء الفرنسیین في االس
ع ام من تارخ التوق ع سفو  ، ا سلم الفرنسیون جم نتقلون على سفن الحلفاء ان  نهم و

اقي مدافعهم و مدافع فقط و  10امتعتهم وو حتهم سلأمعهم و  م  انت و خیرتهم ذعلیهم تسل

                                                            

  106سابق ، ص الجع رمال ،عمر االسكندري وحسن سليم  )1(
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لیبر في العرش قبل  شهرا و  19هذه الشرو هي نفسها التي حصل علیها الجنرال 
ار في    )1( .القاهرة قبل شهرنحصل علیها بل

ة منها :    و تظافرت عدة عوامل الضطرار الفرنسیین على الخروج من مصر في النها

حرة  - ة ابي قبر ال م اسطولهم في معر  .تحط
طرت االن - حر المتوسط و س حرة في ال تجدیدهم الحصار على الشواطئ جلیز ال

 .المصرة 
ة عجز الح - ش الشرق في مصر اإلارسال و عن ومة الفرنس  مدادات الى ج
ة الى اعداء فرنسا  -  .انضمام الدولة العثمان
  .ةالثانو  ىولة األر فاح الشعب المصر ضد االحتالل الفرنسي انتفاضة القاه -
ار امالهم في تشیید تلك إ غراضهم و أ ن بلوغ غایتهم و تنفیذ عجز الفرنسیین ع - نه

اتخاذها نوا  حلمون  ان   )2(.المبراطورتهم االستعمارة الجیدة في الشرق  ةالمستعمرة التي 

  

  

  

  

  

  

   

                                                            

  98اور ، المرجع السابق ، ص بش)  عصام محمد 1(
  217)  اسماعيل أحمد ياغي ، المرجع السابق ، ص 2(
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ان محدودا على  ،وخالصة القول       ة  مد القصیر وذلك الأن تأثیر الحملة الفرنس
ة اللقصر الفترة التي عاشتها الحملة في مصر ولكن  ل فإن الحملة هزت لنس لمد الطو

ة ا رة واإلجتماع م الف ان المجتمع المصر یخضع لهاالمفاه ، وأوضحت لتي 
م العثماني وأنه البد لهم من مجاراة  ه تحت ظل الح انوا ف للمصرین مد التخلف الذ 
العصر والتعرف على العلوم الحدیثة أ أن الحملة قد أقنعت المصرین أو الصفوة 

ضرورة  ستفید من مصر محمد عل يلاتغییر وجاء مؤسس مصر الحدیثة و الالمثقفة  ي ل
   .هذا اإلعداد النفسي للتغییر



 

 

 

ة واإلدارة اس رة والس   أوال : النتائج العس

رة  -1   النتائج العس

ة  -2 اس   النتائج الس

  النتائج اإلدارة-3

ة  ة والعلم ة واإلجتماع ا : النتائج اإلقتصاد   ثان

ة  -1   النتائج اإلقتصاد

ة  -2   النتائج اإلجتماع

ة  -3   النتائج العلم

مــها    ثالثا : تقی

عا :   الحملة من منظور غريرا
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ا ورجوعه خاسرا لفرنسا تم في الواقع القضاء على في  حصار  عد فشل نابلیون       ع
الشرق واحتكار و  ن اإلمبراطورة  ة في تكو طرة على الطر المطامع نابلیون الشخص س

ة  ثت في مصر قرا عدما م فشلها   3التجار للهند للقضاء على انجلترا والتي انتهت 
بیرة على المجتمع المصر في مختلف النواحي  3سنوات و ة أثار أو نتائج  أشهر تار

ة و  ة واالدارة واالقتصاد اس رة والس ة والحضارة بوجهیها السلبي االالعس جتماع
 .   العري عامة  و واإلیجابي على المجتمع المصر خاصة
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ة الفصل الثالث :  اسات الحملة الفرنس   إنع

ة        ة واالجتماع رة واالدارة واالقتصاد تعددت نتائج تلك الحملة لتشمل النواحي العس
ة :   والعلم

ة  ة واإلدار اس ة والس ر   أوال: النتائج العس

ة:-1 ر   النتائج العس

قة إ    عتبر حق رة وهذا  ة على مصر قد فشلت في تحقی أهدافها العس ن الحملة الفرنس
اسة ح ة لس انت قد أرسلت الحملة إلى مصر  لإلستالنس الء علیها ومة اإلدارة التي 

قا ا في مستعمراتها ء فیها وٕاتخاذها قاعدة ترتكز علوال ة ضرب برطان الشرق یها في عمل
ة  عد معر تها خاصة  حرة أبي قیرونعرف أن الحملة فقدت حرة حر ن من ال ، ولم تتم

طرة على سورا واض ة األمر إلى الجالء عنطرت في الس مصر أ أنها أخفقت في  نها
ومة الجمهورة  ثر األول األان لهذه الحملة لقد   )1(.تحقی الهدف الذ وضعته لها ح

ن مصر الحدیثة إذ ن محمد علي  في تكو ك مما م قضى الفرنسیون على فرسان الممال
ك منع جلب الممال عد من القضاء علیهم فأصدر قرارا  ما  ن  ف إلى مصر حتى ال یتم

تها المعارك .  زعماؤهم من تجدید قواتهم التي أنه

العالم الغري لمصر ، وموقعها اإلستراتیجي وخاصة انجلترا  نبهت هذه الحملة أنظارإذ  
ان لهذه الن عد الفاشلة على ا 1807ز تیجة محاولة غزو مصر في حملة فرر مما  لرشید 

رةإذا فأن تصد لها المصرون .  انت هذه الحملة قد فشلت في تحقی أهدافها العس
ة لفرنسا إال أنها قد أعط رة الموجودة النس ة لمصیر القوات العس النس ت نتائج حاسمة 

ك  رة او في قوات الممال في مصر سواء أكانت هذه القوات تتمثل في األوجاقات العس
ة لمصر وشعبها وس النس ة  ة األهم القوات ها تكون الهزائم التي منیت بوهو أمر في غا

                                                            

  561مصر الحديثة ، المرجع السابق ، ص  ،جالل يحي  )1(
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ة إلى محاولة ل عام العثمان ش رة  ، والعمل على القضاء على فرق تجدید قواتها العس
شارة حتاإل ن من إصالح  ى ن رة األمر الذ ستتم مراحله في السنوات تتم قواتها العس

ة لمصر فإن هذه النتائج  ،األولى من القرن التاسع عشر النس س في وأما  رة ستنع العس
ل  ما بین العثمانیین والمصرین وعلى مواقف المصرینساسنتائج  ش تجاه   ة ف
ك  )1( .الممال

حرة بتارخ و      ة أبي قیر ال وعندما رأ  1798أوت  15عد هزمة نابلیون في معر
زه في خطر أن أسطوله ع تنفیذ مقاصده في الشرق العري  ،تحطم فجعل مر ستط فال 

ة في مصرلة لتقرر السما أراد ، فشرع في إتخاذ الوسائط الالزم لمعرفته أن  طة الفرنس
اإلست ة وتجارة  اس الد فرنسا تجني منافع س ا و ار الواقعة بین أورو الء على تلك الد

ان الم عض الش  24 – 16صرین في سن الهند فقام خالل وجوده في مصر بإدخال 
ش  رة وضم إلى الج من  اجند من المالحین الذین نجو  3000عاما في سلك العس

ة الال حرةمعر ةلصناعة الحا، وأمر إثنین من أهل حرة وأطل علیهم الفرقة ال  أن ر
موا معمال في مصر ل ارود وذلك ألنه صنعق ال ارود والرصاص والكرات المحشوة   ال

ین فرنسا خشي  ) 2( .من انقطاع المواصالت بینه و

 

  

  

 

  

  
                                                            

  194، المرجع السابق ،صأحمد عبد العزيز على عيسى ) 1(
  102الحنفي،المرجع السابق ،ص)  يسرى محمد عبد الهادي 2(
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ة:  -2 اس  النتائج الس

ة واآلخر  اسة الخارج الس  انقسمت هذه النتائج بدورها إلى قسمین أحدهما یتعل 
ة : اسة الداخل   الس

ة:   -أ اسة الخارج  الس
ة منطقة الشرق األوسط ومصر خاصةلقد        منطقة ذات  ونها أظهرت الحملة الفرنس

ة في القرن التاسع عشر  ومات البرطان قنت الح بیرة للقو العظمى وأ ة  ة استراتیج أهم
ط الصداقة حتى ال  انجلترا روا طر على مصر حاكم ترطه  س أنه من الضرور أن 
لة من التنافس  ة مرحلة طو ذلك افتتحت الحملة الفرنس أ ثمن للفرنسیین و تترك مصر 

االحتالل البرطاني لها في عام  –األنجلو  حیث   ،) 1( 1882فرنسي على مصر اختتمت 
ة القرن التاسع عشر إلى  دا ة القرن الثامن عشر و لفتت الحملة أنظار العالم عند نها
ة فظهرت مصر على أنها  اس ة والس ة واالقتصاد ة مصر في المحاوالت االستراتیج أهم

ز عام ونقطة إتصال أو مفترق  حر األحمر مر حر المتوسط وال طرق یوصل بین ال
مته  ما ظهرت على أنها سوق توزع له ق الشرق األقصى ،  ا  نه أن یوصل أورو م و

ة ومنطقة إنتاج مواد خام ة لتصرف المنتجات األورو تحتاج إلیها الصناعات  النس
ة ضا سهولة اإلست، و األورو ر وانقسام الء على مصر نتیجة لضعفها العظهرت أ س

انت تس حولت أنظار الدول و ل هذه العوامل تظافرت معا  .طر علیهاالقو التي 
حاولو  عض الفرنسیین عقب جالء الحملة  في ضرورة العودة  ااإلستعمارة إلیها لدرجة أن 

عض العالقات والصداقات فیها  وهو الیوم الذ  1798 ما 19فمنذ  ،)2(إلیها لإلحتفا ب
ة من میناء طولون قاصدة مصر ولدت المسألة المصرة وأخذت  ه الحملة الفرنس خرجت ف

ة فورا ألنه إذا  اس غتها الس عد مغنماص ا ان اإلستحواذ على الهند  هاما فإن  ،إقتصاد
عد أن استقر نابلیو اإلست أرضها الء على مصر  ح من المس مثلن  ائل تلك السهولة أص

                                                            

 177المرجع السابق ، ص  ،) صالح أحمد هريدي علي 1(
   524المرجع السابق ، ص  ،مصر الحديثة  جالل يحي ، ) 2(
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ة األولى التي ة الدول اس ال الدول إلى اآلن مافتئت،  الس ففرنسا هي التي عملت  ،تشغل 
ار  عیدة عن أف انت مصر إلى ذلك الوقت  اإلستحواذ علیها و على أخذ العالم على غرة 

ع ةلالدول ال  ة شرق ة عثمان فلما نجح الفرنسیون في احتاللها ورأت  ،مون عنها إال أنها وال
ن أن تجنالد م ل منها إلى التدخل ه فرنسا من الفول ما  ة سعت  اس وائد التجارة والس

عض الغنائم منها ا في ظهور المسألة  ،في مصر وٕاحراز  ة سب انت الحملة الفرنس فلذلك 
ة . اسة الدول  المصرة في عالم الس

ة :   -ب اسة الداخل  الس
معزل عن العالم في س ن في مصرالفرنسییان المصرون قبل دخول       ات عمی 
ه نالمتمد انوا ف ات  فة من س قضتهم الهزة العن ة شیئا فأ عرفون عن المدینة األورو ، ال 

منذ العصور الوسطى وفتحت أعینهم لعصر جدید ومدینة جدیدة تنطو على معلومات 
ار وأ المعا  المصرون من هذا الضوء برقا نظمة ال عهد لهم بها من قبل فآنسوأف

حت  عة نحوها وأص الطب ا فإندفعوا  ة أورو وتنسموا في الهواء عنصرا منعشا من ناح
ا من ذلك الوقت موضع إعجابه اشرة أن المصرین الغیر ومن نتائج الحملة  )1(م أورو م

ة بزعامات مصرة خالصة والتعاون بین ثاروا مرتین عندما اجتمعوا في حشود انتفاض
ین المقاتلین ضد قو االحتالل ، ولد شعور  ال االمنتفضین و ة ظل یتفاعل خالصا  قوم

قتصر هذا الشعور على المصرین فقط بل و  .اإلستقالل تطلع إلىعلى مر الزمن و لم 
ان تضامنا و  ان هناك تضامنا واضحا مع السورین ومع المغارة وحتى مع العثمانیین

ا ا اسالم   )2( .عر

ة      اس ون لهم موطئ  تتمثل فيفأما عن أثارها الس محاولة نابلیون دعوة یهود العالم ل
انت فرنس ، حیث أصدر نابلیون ا أول المشجعین للمشروع الصهیونيقدم في فلسطین ف

                                                            

  62جع السابق ،صر، الممحمد رفعت     )1(
 36جاد طه ، المرجع السابق ،ص   )2(



	انعكاسات الحملة الفرنسیة                                                   						الفصل الثالث    
 

78	
 

ا عام  وقد دعاهم للتعاون معه في مشروعه  1799نداءه للیهود أثناء حصاره لع
نهم من أرض فلسطین . الد الشام وذلك مقابل تم   )1(اإلستعمار التخربي على 

ر  م الثالث ونابلیون في أكتو  1802وعلى الصعید العثماني تم اإلتفاق بین السلطان سل
ر العالقات والتي أ حت على الصلح وتطو ة أص ازات األجنب سمى اإلمت ساسا لما 

ة ة في الدولة العثمان حت فرنسا الدولة األكثر رعا وعادت مصر إلى أحضان الدولة  ،وأص
ة وعین ا ان سفیرا لفرنسا في إالعثمان ست سطنبول الذ بذل جهوده إلعادة المودة لجنرال س

مة بین الدولتین .   القد
قظ الشعور عالوة على ذلك فإن      ة قد أ اإلتفاق الذ تم بین نابلیون والدولة العثمان

 فما أن وطأت أقدام الفرنسیین األراضي المصرة حتى اندلعت المقاومة واستمرتالمصر 
ي تعرضت له مصر في  ،لقوات الغازةحتى جالء ل فاالحتالل أول تحد استعمار أورو

ا شخصیتهم الممیزة و ة في العصر الحدیث فأشعرهم  ة القوم رة العر مولد الف ن إیذانا 
  )2(مصر .

ة منطقة الخلیج العري  ة وأهم اسة الفرنس ا إلى الس وفي ظل هذه األحداث تنبهت برطان
ة ه الجزرة العر اب المندب واتفقت عام  ،وش مع سلطان  1802واحتلت جزرة برم عند 

ة وتوطید صالالحج على     )3(تها مع العراق .تسهیل التجارة البرطان

ة الموقع اإلستراتیجي الذ تحتله مصر  ة على مصر أهم شفت الحملة الفرنس نتیجة  و
ة في  ا وفتحت حقآوالبلدان العر ا وٕافرق من الصراع الحاد والتنافس المرر بین  ةس

ان له أثره الواضح على بلدان الشرق األوسط مما زاد في حدة الصراع  والتنافس الدولتین و
ا بینهما وقد إستمر هذا الصراع والتنافس إلى  الموقف المتأزم في أورو اطه الوثی  إرت

عد إحتالل مصر حتى عقد اإلتفاق الود بینهما عام    )4(.1904ما
                                                            

  105يسرى محمد عبد الهادي الحنفي ، المرجع السابق ، ص  )1(
  60نمير طه ياسين ، المرجع السابق ، ص  ) 2(
  15، ص 2011أسامة ، عمان ، األردن ، دار  اثة والمعاصرة ، دمفيد الزيدي ، التاريخ العربي بين الح ) 3(
، 2009الجزائر ،  ،، دار البصائر 20إلى  16ا الغربية اإلسالمية من مطلع القرن يتاريخ إفريق،)  يحي بوعزيز 4(

  23ص 
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ة :  - 3   النتائج اإلدار
لقد تجسدت محاولة بونابرت في إقامة تآلف مشترك بین الفرنسیین والفرنسیین      

ك والعلماء م بین الممال ن التي أقامها  ،والعلماء (المشایخ) بدال من التآلف القد في الدواو
م القاهرة دخلها أوال الجنرال دیبو على رأس  ،في مصر فحین انتهت المفاوضات بتسل

ش الفرنسي  ة  23في طالئع الج ل شه في الیوم التالي ثم احتلها  1798جو بونابرت بج
ة  األز ك األلفي  قصر محمد  عد مشاورات مع علماء األزهر ونزل   25أصدر في  ، و

ة مرسوما بتألیف دیوان القاهرة (أوائل وزارة مصرة) من ت ل لهم جو سعة أو عشرة أعضاء 
ا للنظر في األمور الهامة وله ح تعیین رؤوساء )1(یخ من المشا ان الدیوان یجتمع یوم و

ن المدینة ،)2(تسب الشرطة أو المح ة األسواق وتمو  )3( .وانتخاب لجنة من ثالثة لمراق
ة في ذلك      فلم  لوقت ،اان الدیوان بدعة جدیدة في مصر إذ لم تعرف المجالس البلد

ة خالل العهد العثماني أ نصیب رسمي في  قة البورجوازة في المدن العر ن للط
ة ة أو السلطة التنفیذ اس اة الس أجزاء تنشأ مجالس المدن في أ جزء من  ولم .الح

ة في القرن  مات عن النظم األورو ست هذه التنظ ة حتى اقت  .19اإلمبراطورة العثمان
ان تجرة مهمة ألنه منح  –دیوان القاهرة –طرته فرغم أن إشرافه وس ة إال أنه  فرنس

ونوا وسطاء ومصلحین  ان دورهم في الدولة هو أن  ة لرجال  اسة الفعل السلطة الس
ة. ونهم سلطة تنفیذ   )4( وأصحاب نفوذ أكثر من 

م مصر تنفیذا ألمر بونابرت ففي      ن في أقال ة  27عممت الدواو ل أصدر و  1798جو
م أو مجالس المدیرات ونص المرسوم على أن  ن األقال بونابرت مرسوما بإنشاء دواو
قومون على مصالح  عة أعضاء  ل مدیرة من مدیرات القطر دیوان من س یتألف في 

                                                            
دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية  ،عمر عبد العزيز عمر وأخرون )1(

  236، ص2003، مصر ، 
سند إليه ي ة ، متولي الحسبة ، ناظر الحسبة ، وإلى الحسبة، أمين اإلحتساب) موظف دينيبالمحتسب : (صاحب الحس)2(

من مهامه اإلشراف على األسواق وطوائف الحرف والمعامالت التجارية  ،المنكر عنالقيام باألمر بالمعروف والنهي 
  69، المرجع السابق، ص زين العابد بن شمس الدين ،تظامها من الغش والتدليس ، ينظرلمراقبة ، إن

 68نفسه ، ص  )3(
  237عمر بن عبد العزيز عمر وآخرون ، المرجع السابق، ص )4(
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او ال ل الش عرضون على بونابرت  منعون إعتداء القر المدیرة و  تي تصل إلیهم و
ما نصت ال عض ،  عیعضها على  ة على أن  سمادة الثان ل مدیرة أغا (رئ )  ن في 

شارة  ون تحت إمرته قوة مسلحة من اإلن حافظ  60و على  همبرجال من األهالي 
ما ینة  اشر النظام واألمن والس (مدیر ضرائب) في  )1(نصت المادة الثالثة على تعیین م

ة أموال المیر  ا ة وحل  ل مدیرة لج ل صنجق ك في  والضرائب وٕایراد أمالك الممال
حل رأ الفرد  ل اختصاصاته وحل رأ الجماعة  مجلس المدیرة محل الصنج في 

ك.  م المحلي لم تكن معروفة في عهد العثمانیین والممال ة الح مقراط   )2(وهي تجرة في د

ر  20إلى  5الدیوان العام الذ انعقد في الفترة من عن و      وعمل عمل  1798أكتو
ع أنحاء مصر  ین من جم ه استشارة ) فیتكون من مندو س ة تأس مجلس استشار (جمع
قصد استشاراته في النظام النهائي للمجالس التي أسسها بونابرت وفي وضع النظام 
ل وقد في هذا المجلس من ثالثة علما  ءاالدار والمالي والقضائي في مصر ولقد تكون 

ذا تألف الدیوان في  وثالثة من التجار وثالثة من مشاییخ البلد أو مشاییخ العرب وه
ة األولى من  س  )3(عضو. 170صورته التأس

ر  16أصدر بونابرت مرسوما في  في العام نفسهو      بتوثی العقود الجدیدة  1798أكتو
فرض رسوم على الشهادات   ة التفقط و ة وأدخل نظام الضر وم ة على الح صاعد

م األمالك إلى ثالث شرائح والبیوت إلى أرع وقد  األمالك والعقارات مقدرة على أساس تقس
ان أعضاء الدیوان في مقدمة  سخط عام و ل فرض هذه الضرائب والرسوم الجدیدة  قو

أن علالساخطین ولكنهم لم یوافقوا  ونابرت  ضها وقد انتهى الصراع بین البرلمان و ى تخف
ر أحل محله الدیوان العام  20ففي  ،نابرت إجتماعات الدیوان العام الموسععطل بو  أكتو

ون من المصغر  سمبر  21عضوا ولكنه أعاد فتح الدیوان في  20الم وجعل  1798د

                                                            

المباشر موظف إداري أو مالحظ أو مشرف وكان إختصاصه الرئيسي بالنواحي المالية ينظر : زين العابدين  )1(
  69شمس الدين ، المرجع السابق ، ص 

  237عمر عبد العزيز عمر وآخرون ، المرجع السابق ، ص   )2(
  186المرجع السابق ، ص  ،صالح أحمد هريدي علي   )3(
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تكون من هیئتین 25عضوا بدال من  60 أعضاءه الدیوان العمومي والدیوان  ،و
سمبر  ثم عطل  1800جانفي  24حتى  1798الخصوصي ولقد ظل الدیوان یجتمع من د

قصد التقرب من المصرین فإستغنى عن الدیوان العمومي  وأعید في عهد عبد هللا مینو 
 )1( أشخاص. 9 فيواكتفى بدیوان خصوصي اختزله 

ة ل    سبب تولیهم إأهمها ةأثارا إدار على مصر لحملة الفرنس ات المصرین  رتفاع معنو
عض الشؤون اإلدارة غیرهم من األمم فبإستطاعتهم أن  ،ومساهمتهم في  واكتشفوا أنهم 

ما في  ه الفرنسیون من تقدم وال س طلعوا على ماوصل إل أنفسهم وٕان  سیروا أنفسهم 
ان إلنشاء مجلس الدیوان األثر في ذلك  ،مجال النظام واإلدارة فالدیوان حدث جدید في ، و

م الحدیث.    )2(تارخ المصرین ألنه إعتمد على نظم المجالس الشورة وأسالیب الح
عد      عجبون  محى فقد ظل المصرون  ترك اإلحتالل الفرنسي في مصر أثر ال 

ارهم وظلت  ومة مصر وظلت عادات الخروجه من د منة على ح ة مه طرق الفرنس
مصر . قة المستنیرة  طر على الط ة تس یر الفرنس   )3( التف

  
ة  ة والحضار ة واإلجتماع ا: النتائج اإلقتصاد   ثانـــ

ة : - 1  النتائج اإلقتصاد
ة بیرا من وجهة النظر اإلقتصاد ة على مصر  ذلك أن مجيء  ان تأثیر الحملة الفرنس

ة إلى مصر :    الحملة الفرنس
فرض الحصار على     ام األسطول البرطاني  سواحل األمر الذ أد إلى الأد إلى ق

م  حر رغم استمرار العالقات التجارة مع األقال ة ال منع االستیراد والتصدیر من ناح
ادالت البرة قد  انت هذه الم متها نتیجة المجاورة عن طر البر ، وٕان  إنخفضت في ق
رة ات العس الد وإلستمرار العمل ة العامة في ال والشك أن هذا العامل قد  ،لتغییر الوضع

                                                            

  187علي ، المرجع السابق ، ص هريدي  صالح أحمد  )1(
  61)  نمير طه ياسين، المرجع السابق، ص2(
 20المرجع السابق ، ص  ،) عمر الدسوقي 3(
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ش في أزمة حادة وجعل التجار ینظرون إلى هذه الفترة  ل جعلها تع ش أثر على التجارة و
الء .   على أنها فترة 

اع مقاتل إلى مصر قد خل سوقا  36000أن مجيء ما      حتاجه هؤالء جدیدة إلش ما
ان أكثرهم من النصار  عض المصرین حتى وٕان  الرجال من سلع وخدمات، ودفع 
م  ا إلى النزول إلى هذا المجال وٕالى فتح المطاعم ودور السهر واللهو وتقد والشوام واألق
عض قطاعات االقتصاد الموجود في مصر في ذل را ل ان هذا تطو ك مایلزم من خدمات و

انت ،الوقت ة قد امتصت جزءا من رأسمال المصرین السائل  الحملة وحتى إذا  الفرنس
وات فإنها عادت إلى إنفاق جزء منه على مایلزمها في نفس البلد وأد ذلك اتالضرائب واأل

  ) 1(إلى تغلغل إقتصاد .
م لن یف الفرنسیاضعإ      عدوهم عن الح ك إذ أ لنظام اإلقطاعي بإضعاف قوة الممال

بیرا في تارخ مصر  حدث تحوال  ان الملتزمین منهم ولكن ذلك العمل لم  وصادروا أط
ع  اإلقتصاد فلقد فشل الفرنسیون في هدم المجتمع اإلقطاعي وٕاقامة مجتمع رأسمالي تا

ام بلفرنسا والسبب في ذلك أن الحملة لم تتح لها فرص ذلك ألنها شغلت منذ نزولها ة الق
مار و ثمصر ال انت  ،ت (انتفاضات) المصرین المتعددة واألقال ة أخر  ومن ناح

ا على الشواطئ المصرة لمنع إتصال  ة تفرض حصارا إقتصاد األساطیل البرطان
الخارج.   )2(الفرنسیین 

إلزالة مظهر مهم من مظاهر  وضع الفرنسیون مشروعات لإلصالح اإلقتصاد ما    
ة في الزراعة وهو تعدد الضرائب المفروضة على الفالح بجمع هذه  األوضاع اإلقتصاد
ضا  ان المشروع یهدف أ م و اسم المشروع العظ ة واحدة والتي عرفت  الضرائب في ضر

 ولكن المشروع لم ون القر ؤ إلى منع الملتزمین من تحصیل األموال ومن التدخل في ش
ة السیئة في مراحلها األخیرة حتى نفذ فعال في القرن ی سبب ظروف الحملة الفرنس نجح 

  التاسع عشر.
 
 

                                                            

  426مصر الحديثة ، المرجع السابق ، ص ،)  جالل يحي 1(
 240)  عمر عبد العزيز عمر وآخرون ، المرجع السابق ، ص 2(



	انعكاسات الحملة الفرنسیة                                                   						الفصل الثالث    
 

83	
 

عث فیها النشا     ة فقد حاول بونابرت أن ی ة للتجارة الخارج النس ر في حفر  ،أما  فف
اه بین  قناة السوس ولكنه عدل عن ذلك إلعتقاد ة بتفاوت مستو الم علماء الحملة الفرنس

حرن األحمر والمتوسط  فةال انت التجارة ضع ه  و و ة إلى السودان وش صفة أساس تتجه 
ا ولكن لفتت الحملة نظر ة وجنوب أورو ة والدولة العثمان ة  الجزرة العر انجلترا إلى أهم

ة التجارة العابرة  ،طر مصر ین الهند فزادت حر لنقل المسافرن والبرد والسلع بینهما و
ندرة إلى القاهرة ثم من القاهرة إلى السوس  فأد هذا إلى إنشاء الخط الحدید من اإلس

حفر قناة  ة مرور المسافرن والبرد والسلع حتى إنتهى األمر  في السوس  فزادت حر
1869. )1(  

الد و الفرنسی سهالضغط المالي الذ مار  نتیجة     التجار إلى  دفعاألمر الذ ن على ال
ة العناصر ا ة في الثورة علیهم عن طر إمشار ل هذه الثورة لوطن سهامهم في تمو

  )2(أنهم أصحاب مصلحة. لشعورهم 

 

ة:  -2   النتائج اإلجتماع

قدوم الحملة إلى مصر أظهر نابلیون تقره إلى العلماء وٕاحترامه لعادات األهالي منذ     
  : ـإهتم ب وتقالیدهم وفي سبیل ذلك

ان الجنرال بونابرت قد أظهر منذ دخوله القاهرة تقره إلى العلماء وٕاحترامه لعادات    
عض المؤرخین  ة وأظهر بونابرت الاألهالي وقام بتنفیذ ما أسماه  ة الوطن اسة اإلسالم س

المولد النبو  ة مثل اإلحتفال  اد اإلسالم ة أو األع اد الوطن األع اإلحتفال  إهتماما 
احترام جنود الحملة  ضان النیل وأصدر أوامره المشددة  ف شهر رمضان و الشرف و

 لعادات األهالي وتقالیدهم .

ة      ال بتعمیرما أولى العنا سمح لقواته قحیث هدم أبواب الحارات واألز د ال ل  ش ة 
ما  ال   ضرورة تنظیف الشوارع ورشها وٕاضاءتها ل ما أمر  ة في القاهرة  سهولة الحر

                                                            

  241المرجع السابق ، ص  عمر عبد العزيز عمر وآخرون ،)1(
 199، ص  سابقعسى ، المرجع الحمد عبد العزيز)أ2(
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عیدة عن العمرانالموتى في أوضع نظاما لدفن  إعتنى نابلیون و  .ماكن مخصصة لهم 
الد حرصا منه على عدم إنتشار ئة  وفتك األمراض  شؤون الصحة العامة في ال األو

الطاعون والزهر والرمد وغیر ذلك.  الخطیرة بجنوده 

شهدت القاهرة أنواعا جدیدة من النشا اإلجتماعي مثل خروج الرجال مع السیدات للتنزه و 
ذلك إنشاء المطاعم ودور الشراب وهي أنواع غیر معروفة لد المصرین فنظروا إلیها  و

انت تمثل تطورا حتى  على أنها طفرة ، وتحمل من السوء أكثر مما تحمل من الخیر وٕان 
ال على مجتمع القاهرة  ان دخ  .وٕان 

ةو     ة  إختفاء من الجوانب اإلیجاب مجرد دخول  للحملة الفرنس ة الحاكمة  قة العثمان الط
ي فإنه استبدل في  ة إلى القاهرة وحتى القاضي التر قاضي القوات الفرنس أول فرصة 

ك فإن ن المصرینقضاة م ة للممال النس ل  ، أما  ش ة قد ضعفت  انتهم اإلجتماع م
عیدا عن مناط استغاللهم بیر من  ،واضح نتیجة لخروجهم  اع جزء  ونتیجة لض

ك إلى مجموعتین : اضطرت إحداهما الخروج من مصر  ممتلكاتهم ، ومن ثم انقسم الممال
ك و  م  ادة إبراه ق ، واضطرت األخر إلى الذهاب مع العثمانیینٕالى العمل إلى سورا 

بیرها مراد  ان إلى آخر أمام ضغط الفرنسیین وانتهى األمر  إلى الصعید والتنقل من م
ة للمستو  ،ك إلى اإلتفاق والتحالف مع الفرنسیین النس ان هذا تغییرا واضحا  و

ة للخط الذ ساروا في النصف  إلجتماعيا النس ك وتغییرا واضحا  ه الممال الذ ش
ة إلى مصرالثاني من القرن الثامن عشر أ  . قبیل مجيء الحملة الفرنس

ك یتمثل في ضرورة      ظهر اتجاه ثالث بین الممال عد جالء الحملة عن مصر س و
انت لهم ف مة التي  حاو استعادة السلطة القد الد و للوصول  )1(لترال اإلستناد إلى إنجي ال

ك قد انقسموا على  إلى هذا الهدف أ حوا  أن الممال أنفسهم إلى ثالث إتجاهات وأص
انت أقدامهم راسخة في مصر وعلى شعبها. عد أن  ة  القوة الخارج طین   مرت

                                                            

  532جالل يحي ، مصر الحديثة ،المرجع السابق ،ص  )1(
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انت تشمل العلماء والمشاییخ والتجار      قة الوسطى والتي  انت المقوم أما الط ات ف
نها من النمو في وقت ال ة لعمالهم تم ة لهذهالماد قة  حملة ولكن المقومات المعنو الط

ا التي قلت هیبتها مع تزایدت ،وفي تضامن  قة العل ة وعلى حساب الط قة الشعب الط
الد وضعفت   .سلطتها في ال

ة من صناع وصغ      قة الشعب ة للط النس ر وحرفیین وفالحین فهي التي دفعت اأما 
ة للغرامات واإلتاوات وذلك من أجل طرد  مة الفعل ة ودفعت الق ات الحر ثمن العمل

الدهم.   المحتلین األجانب من 

م المقاهي      ارس الصغیرة على حد قولهم بتصم ل مصر إلى  حاول الفرنسیون تحو
فرنسي بدال من الجلوس على المصاطب والمطاعم ذات الموائد والكراسي على الطراز ال

اراتأو المقاعد    .الحجرة ثم مشارب البیرة أو ال
ان للفرنسیین الفضل في إقامة مسرح       ات ز األ 1799عام  و  ة لتمثیل الروا

ة ذلك في بدا ك) وصادفهم  راكوم ة واألو ة والتراجید ة العثور  (الكومید األمر صعو
أدوار السیدات في هذه  قومون  على الممثالت فصار الرجال یتزنون بز النساء و
ات اإلشتراك  عض الفرنس ات واستمر الحال على ذلك فترة من الزمن حتى رضیت  التمثیل

ةیل وقد ظل هذا المسر في التمث  )1( .ح قائما حتى أواخر الحملة الفرنس

ة تطلع اومن النتائج   خالل من  لمرأة المصرة إلى الحرة التي تتمتع بها المرأة الفرنس
حرة فتخطت نظام ا الخروج من المنزل والتجول في األسواق  لحرم السائد السماح لها 

ة وعم العالقة هناك ومنحتها فرصة ا أهم كتشاف العالم الخارجي من حولها وأحست 
الرجل المؤشرات  ،التي ترط المرأة  أما في الجانب اآلخر للمرأة المصرة اصطدمت 

                                                            

 201، المرجع السابق ، ص العزيز علي أحمد عبد   )1(
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ة التي تحافظ على  ادئ اإلسالم م والم ا وخروجا عن العادات والق الجدیدة والتي تعد تحد
انتها   )1(  .م

ةالنتائج -3   : العلم

:   المجمع العلمي المصر

ع انت      الد والوقوف على جم عة ال اسة بونابرت قائمة على أساس دراسة طب س
انشاء المجمع ذمواردها حتى یجعل منها نقطة إرتكاز لتوسعاته في الشرق ول ا أمر 

قى من آثار الحروب ومصر تصلح أن تكون  عتقد أن آثار العلم أ ان  العلمي ، فقد 
ات  ل التخصصات ولذخاصة وأن علماء  ،حقال لتحقی تلك الغا  لكالحملة قد شملوا 

عد دخوله القاهرة أمرا بإنشاء مجمع للعلوم والفنون أهم إختصاصاته نشر  أصدر بونابرت 
حوث والدراسات وٕاصدار الكتب والنشرات  وقد تم  ال ام  العلوم والمعارف في مصر والق

  المجمع الذ ضم أرعة أقسام:الفعل إنشاء 

ات  عة  –الراض ل قسم إثنا عشر عضوا. –اآلداب والفنون  –الطب ضم    اإلقتصاد و

  . 1798أوت 23واجتمع المجمع المصر ألول مرة في 

ر ون المجمع وقسمه إلى لجاأن نابلیون بونابرت هو  وقد ذ ن مختلفة غیر أن أول من 
لیبر ومینو ففي  لیبر لجنة  1799نوفمبر  11المجمع لم ینشط إال في عهد  ون 

ة: بر ل م عمل المجمع ووزعت األعمال على اللجان التال   تنظ

  

 

  

                                                            

  64) نمير طه ياسين ، المرجع السابق ، ص 1(
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انة والعادات              )1  ) للتجارة والصناعة  6للتشرع والد

 ) للزراعة 7  لإلدارة                               )2

عي 8     لنظام الشرطة                     )3  ) للتارخ الطب

ومة                  )4 مة )9    للتارخ والح  لآلثارالقد

رة  )5 ضان10                     للحالة العس  ) للنیل والف

س في عصر نابلیون   : فكرة حفر قناة السو
م والقر  ان أعضاء      طوفون في األقال احثین منقبین مستعاللجان  مین من األهالي ل 

حثهم ، موضوع  ل ماله عالقة  ام عن  حاث درس مشروع وصل  والح ومن أهم هذه األ
ض . األب حر األحمر    )1(ال

حر األحمر إ       انت توصل ال شف أثر القناة التي  ه المجمع هو  ن أول عمل قام 
انت اللجنة التي ذهبت  حرن و قصد إنشاء قناة توصل ال للنیل وفحص برزخ السوس 

لجنة في ر نابلیون هذه الجهات بنفسه مع الوقد زا المسألة برئاسة المهندسین لیبیر ةسلدر 
سمبر سنة  ا و ، أ1798د تب تقررا فن ة ما لیبیر فإنه  ه أهم ا في الموضوع أظهر ف اف

 سیلیلة للشرق وقد استرشد دخر الموصفضلیته على الطرق األستخدام هذا الطر وأإ
حرن وذلك على الرغم من الخطأ  رة وصل ال في المستقبل بهذا التقرر عندما هم بتنفیذ ف
حر األحمر  اه في ال أن مستو الم انت نتیجته أن قال  ه لیبیر و الحسابي الذ وقع ف
ض الماء على أرض الدلتا إذا فتحت القناة  ف ض وأنه یخشى أن  حر األب أعلى منه في ال

. )2(  

 علوم والفنون : لجنة ال

ان عدد تار مونج لرئاسة هیئة العلماء الذاهخان بونابرت قد إ      ة إلى مصر و
عالما وقسمت لجنة العلوم والفنون عند وصولها  175العلماء الذین حضروا إلى مصر 

                                                            

  65المرجع السابق ، ص ،محمد رفعت  )1(
 76، ص المرجع السابق ،نمير طه ياسين  )2(
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ال ،إلى مصر إلى ثالثة أقسام اإلسقسم  انوا نحو  ،ندرةقاهرة برئاسة مونج والثاني  و
انوا حوالي عشرن ولما استقر  ،عالما خمسة عشر عالما والقسم الثالث في الرشید و

لیبر العلماء  بونابرت في القاهرة فاستجاب مینو وأرسل العلماء الموجودین في رشید ولكن 
ندرة ندرة بدعو انشغالهم برسم خرطة اإلس انوا في االس م لجنة  ،الذین  وتم تنظ

ر سنة  العلوم ة شهر أكتو ان  1798والفنون ووزعت األعمال على أعضائها وقبل بدا
ع ة العلوم الطب ت عي ومرصد علماء قد تم إنشاء م ة التارخ الطب ت اء وم م ة ومعمل الك

اآلالت واألدوات التي  ة التي زودت العلماء  ان ما تم تشیید الورش الم الفلك ، 
حوثهم   )1(.إحتاجوا إلیها في 

  رشید : حجر العثور على 
ال      مة وعندما أمرإهتم علماء الحملة  ات في نصیتحبونابرت  كشف عن اآلثار القد

ان إلنشاء هذه الترشید  انت تعرف نصیتحبین أن خیر م ات هو موضع القلعة التي 
ط الفر  رشید على حجر  1799نسي بوشار سنة اسم برج رشید وعند الحفر عثر الضا

ه نحو  732عرضه ملم و  975وهو حجر من الجرانیت األسود إرتفاعه   250ملم وسم
     .ملم

ارة عن مجموعات من النقوش        تشفون نقوشا على واجهة واحدة ع وقد وجد الم
ة  ف الهیروغل انت أرعة عشر سطرا  ا ف عضها ، أما النقوش العل عضها عن  منفصلة 

موط یها إثنانیل الد عد ، أما وثالثون سطرا  ما  ما عرف ف ة ،  النقوش التي تلتها ق
مة وقد أرسل هذا الحجر من الرشید  ة القد اللغة الیونان انت في أرع وخمسین سطرا  ف
لة حول  ع طو القاهرة أساب فحصه المجمع العلمي وقضى العلماء  إلى القاهرة حتى 

حاولون فك رموزه .   الحجر 

                                                            

  36، ص قالمرجع الساب ،جاد طه )1(
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بیرا لمنع اإلنجلیز من  ذل مینو جهدا  وقد ظل الحجر في مصر حتى جالء الحملة و
الء على حجر رشید ولكن اإلنجلیز أصروا على أخذه فنقلوه إلى المتحف الب رطاني االست

  في فك رموزه. )1(بلیون ماوهناك نجح ش
  طة جاكوثان: خر 

قة ان وضع خرطة دق م ة  مفصلة لمصر وذلك لتحقی الو  اعتقد بونابرت أنه من األهم
عد عهدأهدافه المرسومة بها وٕانتشر العلماء في روع  جهید  مصر لرسم الخرائط الفصلة و

ان اجتماع العلماء الجغرافیین في  1799جوان  28أمر بونابرت في  مقر هیئة أر
ة رئاسة الفر المسئول عن إعداد الخرطةالحرب وعهد إلى جا مسؤول  .كوثان 

أخذوا معهم إلى وعندما حان وقت جالء الحملة فرنسا ، استطاع العلماء الفرنسیون أن 
ة ا في رغوا من إعداد هذه ا، وفهذه الخرائط التفصیل ر  23لخرطة نهائ  .1803أكتو
  : تاب وصف مصر

لیبر في ظهور هذا الكتاب فهو الذ دعا المجمع العلمي لإلجتماع  یرجع الفضل إلى 
تاب وصف مصرح 1799نوفمبر  24في  ن التفاهم في شأن  م ، ولقي مشروع تى 

ومة بنشر  وضع الكتاب تأییدا شامال وعندما عادت الحملة إلى فرنسا تقرر أن تقوم الح
  )2(الكتاب على نفقتها. 

ارس بین عامي  وقد     ع في  صدر في تسعة مجلدات تحتو و  1828،  1809ط
حاث التي ضم الكتاب  ،الرسومعلى  مجلدا تحو  ، وأرعة عشرالنصوص مجموعة األ

اتها الزراعاأعدها أعضاءه عن تارخ مصر وحضارتها وجغر  ان ة فیتها وٕام ة والصناع
احثین في شتى ال غنى عنهرجعا الفأضحى م حاث وال ة ومن كل األ إلختصاصات المعرف

                                                            

، نجح في  1832مارس  4وتوفي في  1790ديسمبر  23شامبليون جان فرانسوا : مصر لوجي فرنسي ولد  )1(
في حجر الرشيد بمقارنتها باللغتين اإلغريقية والقبطية كما  في دراسة اللغتين الدومتية والهيروغلوفية 1821سبتمبر 

وضع موجما هيروغليفيا فرنسيا لقب بأسي المصرلوجية الحديثة ينظر : رؤوف سالمة موسى ، المرجع السابق ، ص 
576 

 39المرجع السابق، ص ،)  جاد  طه 2(
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اد اإلهتمامجانب آخر ان الكتاب وراء إزد قات المتعلمة في مصر من جدید بین الط ، 
ا . ا تقر   )1(ل أقطار غرب أورو

ع والصحافة :    المطا
لأه       ومة اإلدارة للحملة  اعة،  ت ح ه من آالت للط ولذا فقد عهد ما إحتاجت إل

ار المستشرقین والذ اخت ةبونابرت إلى مونج  اعة العر حترفون فنون الط ، ثم جمع ین 
ح المستشرق مارسیل أحد حروف ا ة وأص ارس واستكملت لها الحروف العر عة من  لمط

ة  عة العر ة التي أعضاء لجنة العلوم والفنون مسؤوال عن المط عة الرسم وقد تألفت المط
ة وٕاثنین عری عة فرنس ة تأحضرتها الحملة معها إلى مصر من مط ین وواحدة یونان

انت هناكضافإلا ة  عة الرسم عة خاصة ألحد المدنیین الذین رافقو ة إلى المط  ا، مط
  الحملة هو مارك أورل .

ندرة  ع من اإلس احضار المطا عد أن إستولى بونابرت على القاهرة أمر    )2(و
ة بین أبناء الشعب  ة اإلعالم أو الدعا عة مارك    ،ألهم ان بونابرت قدعهد إلى مط و

فتین اللتین قرر إصدارهما في مصر وهي :  أورل ع الصح   ط
ة تنشر فیها  Egyptinne La Decadeشار المصر عال ة اقتصاد وهي جردة علم

ام ل عشرة أ حاث المجمع ومناقشات أعضائه وتصدر  رد مصر  ،أ  La Courrierو
L’egypte  ام وقد ل أرعة أ ة وتصدر  ة للحملة الفرنس فة الرسم ذهبت وهي الصح

ة ة حررهانقضاء الحملة الفرنس ما أنهم نشروا سلسلة تارخ ا السید إسماعیل الخشاب ، 
انقضاء حملتهم . إلى أنها انوقد أشر  ذلك    ذهبت 

ة في الصحافة فلما جاء محمد علي أصد      فة انت هذه المحاوالت بدائ ر أول صح
ة سنة  ع في حیث  1822عر ط ان  عة أصدر جرنال الخدیو و القاهرة القلعة  مط

                                                            

، ديوان المطبوعات الجامعية   1916 - 1288دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي  ،غربي الغالي )1(
  176، ص  2007الجزائر ، 

  39المرجع السابق ، ص  ،جاد طه  )2(
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ل مرة  صدر  ة و وم ار الح ة متضمنا األخ ة والتر اللغتین العر في مائة نسخة 
  )1(وعض القصص من ألف لیلة ولیلة حتى یجذب القراء إلیها .

انت هناك       فة التنب إضافة إلى ذلك  ة لنشر  هصح اللغة العر انت تصدر  التي 
ار العال انات واألوامر ونشا الدیوان وأخ ةم والمقاالب ة واألخالق ان   .الت األدب وٕاذا 

عته وعاد إلى فرنسا في  اع مط سمبر  7مارك أورل قد  فإن مینو استطاع أن  1799د
ة إلى فرنسا مع انسحاب الح عة الرسم   ملة .عید المط

ة قد حازت على إعجاب الكثیر من المشایخ وأعضاء      عة الرسم والواقع أن المط
اللغة  االدیوان وغیرهم من المصرین الذین زاروها وقرأو  انات المطبوعة  الصحف والب

ة .      )2(العر

ة  ة األبواب على مصر و الوطن العري على الحضارة الغر ـ فتحت الحملة الفرنس
اعة و صحافة  ه من علوم و آداب و فنون و ط ما إشتملت عل ة  الحدیثة  اس ادئ س وم

ة وأنظمة إدارة، و  ار اإلسالم ة التفاعل بین األف دا ار و أدت الحملة إلى تحول في األف
ار  ار إصالحي في أوسا الشیوخ المسلمین على ید األصیلة واألف ة وظهور ت الفرنس

مصر متمثلة بدعوات جمال الدین ن الكواكبي و عبد الرحم غرست بذور اإلصالح 
   )3(األفغاني و محمد عبده. 

عد فشل حملة نابلیون حیث أقام محمد علي بإرسال  ة في مصر حتى  إمتدت األثار العلم
عثات إلى المعاهد الف عدال ما  ة ف انت ، و رنس ة إلى مصر و الشام ف تسرت الثقافة الفرنس

ة. شرة لهذه الغا عثات الت   )4( فرنسا تتذرع بنشر العلم وٕارسال ال

  
                                                            

 1ج ،  2013، مصرالقاهرة ،   ، دار الفكر العربي ،، المجلد األولج  3  ،في األدب الحديث ،مر الدسوقي ع )1(
 42ص

 42عمر الدسوقي ،المرجع السابق  ،ص )2(
 .61المرجع السابق ، ص ،مير طه ياسين ن   )3(
 .73لمرجع السابق ، ص ، ا عودة و ابراهيم ياسين الخطيبمحمد عبد هللا )4(



	انعكاسات الحملة الفرنسیة                                                   						الفصل الثالث    
 

92	
 

مها : ــثالث   ا : تقی
ة :  ة التال س ارات الرئ ة یجب أن نضع اإلعت م الحملة الفرنس   عند تقی

الد. حملة إستعمارة هي - ه من أعمال في ال أساس لما ستقوم    تضع مصالح فرنسا 
م األجنبي و  الشعب المصر  رفض - ان للح م. فما    مستو الح
ة و  - الحروب و الثورات الداخل ة حوالي ثالثة سنوات ملیئة  أن عمر الحملة الفرنس

عید الذات  ست عن متناول ید الفرنسیین لفترة ان الصعید  لة إذا ق عمر الحملة  طو
ة   صر.في م الفرنس

أنه جاء إلنقاذ الفالح المصر من استبداد نابلیون جاء إلى مصر   إن - ا  مدع
ان  م و الواقع أن هدف فرنسا  ه و رفع الشعب المصر إلى مستو الح ك  الممال

ان هدفه إستعمارعیدا عن     . مصر ذلك و 
الدوامأن الما   ة وؤسسات اإلستشارة  مقراط ست مؤسسات د  ن التي أنشأها نابلیون ل

ات في العهد العثماني فضال على  اموجود ان الدیوانوٕانما  اإلنتخا ن  أن الدیوان لم 
ه استشارإانما و  ان رأ التعیین و  عي  إضافة إلى)1( .ان  لشعب  یجب لأن التطور الطب

ون برضى سیر في إتجاه معین. أن  س بإرغامه على أن     هذا الشعب و ل
الد ضد القو       عندما لجأ الفرنسیون إلى استخدام قوة مسلحة مصرة للدفاع عن ال

ة للوجود الفرنسي عوا المعاد ا مصر و معنى هذا أنهم ات ونوا فرقة من أق  في مصر 
سب  ات لفشلهم في  ة الأسلوب االعتماد على األقل الد و األغلب هو ساحقة من أهل ال

ه أ الحزازات ما یتضاءمن المشاكل واألزمات و  یریث استعمار معتادأسلوب  ل بجان
الد رات النع من إثارةولكن الظروف لم تكن للفرنسیین  ،إصالح ة في داخل ال الطائف

لة ا     )2( في مصر. لمصرة فلم تظهر المش
           

                                                            

 .71، ص السابقالمرجع  محمد عبد اله عودة و ابراهيم ياسين، )  1(
 . 79، المرجع السابق، ص نوار  عزيزعبد ال )  2(



	انعكاسات الحملة الفرنسیة                                                   						الفصل الثالث    
 

93	
 

عا :   الحملة من المنظور الغري :  را

ان:   .1  شاتو بر

تاب اتب فرنسي عاصر      ان إحتاللها ألف  ث بها یومین إ مصر فم المسار ومر 
م من ة ولم ینس ارس إلى أورشل الممتلئة حقدا على  تهصلیبی تكلم عن الحملة الفرنس

ام اإلسالم و أت ة أخر غیر التي قام بها اعه و دعى بني وطنه إلى الق حرب صلیب
  نابلیون .

ادة التي تعاأ"ل صفحات الكتاب نعت اإلسالم اوطو     د الحضارة بنظامها نه الع
ان و الرق و إنه الدین على  د للجهل و الطغ الذ   -حد زعمه الكاذب  -األساسي المؤ

عتبر دعس الرجال میزة  ندرة، و  ه اإلس ت حلو لها أن ". و قال : "أحرق م عة  إن الطب
م األن الجهل و  ح ه هذه الحضارة حیث  ار الحضارة في البلد الذ ولت ف أف رنا  تذ

قصد اإلسالم)   ." البررة ... (

ر المؤلف أن نابلیون نفسه  ما  شرح الهدف من حملته التي قام بها احتالل مصر ووذ
س ین أن الهدف الرئ ان العالم  يجاورها و ان زعزعة القوة اإلنجلیزة في أر من الحملة 

له و تعطى للهند مصیرا یمن أجل ثورة تغیعة األر    خر.آر وجه الشرق 

 جان میز و جورج لیجران:   .2

الد نابلیون  تاب جعال عنوانه : في  قسما  ،مصر –إشترك هذان  المؤلفان في تألیف 
الهما  ة.تحدثا عن االكتاب إلى جزأین و  الجزء  في تكلم میز لحملة من وجهة نظر غر

مصر أثقلو  عد إحتاللهم  اهضة  ااألول من الكتاب أن الفرنسیین  الضرائب ال اهل أهلها 
ر والدها ر أن نابلیون إستعمل الم الب أموال الحجاج ء في إستمما زاد من بؤسهم وذ

  )1(إلى بیت هللا الحرام. 
                                                            

 .96، 94 .ص المرجع السابق ، ص ،فرج محمد وصيف) 1(
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ان واجبها       عثة  عثة العلماء و مضمونة أن ال في الجزء الثاني تعرض جورج لیجران ل
ش و أهدافه ومة اإلدارة في فرنسا على   ،األول خدمة الج حث ح ان  ر أن بونابرت  وذ

ش ه بج اره و لجنة من العلماء و  أن تعهد إل اإلستمن إخت لطة الء على ماتعهد لها 
الء عل لحصانتها ةواإلست حثة فالحملة إذن إستعمار.  ى مصر الخص عثة ة  ما فیها 
ه في الحملةالعلماء،  صح الشعراء والمغنیون والممثلون والراقصون  وقد أراد أن 

  اللحظات األخیرة.الراقصات لكنهم إعتذروا في و 

هؤالء لقد أراد نابلیون      ة تكون جدیرة العلماء و فة الفالسه و  إنشاء مستعمرة مثال
ر  أصدقائه.و  ر إلى أسماء ذ اء التنو تاب وصف مصر الذ رفعه أدع وأما في 

ه ه  إخفاء لهزمة الحملة وفشلها و المؤلف أن ح هذا الكتاب اإلنجاز الذ تفتخر  أص
عد فشل الحملة.   فرنسا 

ضا أن العلماء حین رحلوا    ر أ حاثهم وذ  عن  اصطحبوا معهم صنادی بها ثمرة أ
نا منهم أن بها ظالء الجنود علیها ونهبها أنهم تعرضوا في الطر إلست مصر غیر

سة و أمرهم  أخذوا   التخلص منها و أخذ علیهممینو جواهر نف أال  فید  شیئاعهدا  معهم 
اسي و الحري    .لمصر  الموقف الس

 استر:  .3

ه بونابرت في مصر       تا استر  الفرنسیین و  وهو من عنوانه حدیث في نابلیون ألف 
ان إحتال استر للحملة شأنه شأن الكتاب الغریین وخاصة  لهالهم في مصر إ حیث نظر 

ة في المقام األول وٕاعترف  ان  أن حصاد  الفرنسیین على أنها حملة صلیب الحملة 
  )1( . هزال

  

                                                            

 .99، ص السابقالمرجع ،فرج محمد وصيف    ) 1(
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شان :  .4  بیتو م

شان عام       أو الحلم الذ لم یتحق  تاب " بونابرت في مصر " 1966تب بینو م
طرة على الشرق  انت من أجل الس لها  ة  ة الحر اس اة نابلیون الس ه أن ح شرح ف

ه بإشارة تالیران  طرقه المختلفة و تا انت  مصربدأ    إلى ضرورة غزو مصر قائال: << 
ح   ة و یجب أن تص ة   ذلكمقاطعة  في الجمهورة الرومان ة  النس للجمهورة الفرنس

<<.  

أن الدیوان الذ عقده نابلیون و  ش الفرنسي و  ٕاعترف بینو  ان لصالح الج س مصر  ل
انت األوامر تصل إلى عامة الناس.   لصالح المصرین إذ بواسطته 

ان یر  سبب إنهزام الفرنسیین فهو  - حسب تعبیره–و ان  أن التطرف الدیني اإلسالمي 
ا.عد مقاومة المحتل األ   جنبي تطرفا و تعص

 جورج سبیلمان: .5

رة و الجنرال جورج سبیلمان ضا ات عس ة في أرض اإلسالم ط فرنسي تولى مسؤول اس  س
الد المسلمین ما لم ألكثر   قد أتاحت و منح لغیره  من رع قرن، وقد منحه هذا العمل في 

تب الد التي وطئتها أقدام الفرنسیین من  ان الهو قد  له هذه الفرصة دراسة ال و إن 
اته شأنه ذلك شأن المؤرخین الغریین. تا طر على    س

ه عالقة  نابلیون  1969و الكتاب الذ ألفه ونشر عام  عنوان نابلیون واإلسالم قص ف
ة في الشرق العري و أحالمه بإستعمارها.   الدول اإلسالم

ان تحقی  ر سبیلمان أن هدف الحملة  نسا و إمتالك زمام األماكن واج التجار لفر الر وذ
ة التي تتمیز بها مصر . العلماء اإلستراتیج أن إستعانه نابلیون  ان لسد  )1(ما إعترف 

                                                            

 .102،  100 ص المرجع السابق ، ص ،فرج محمد وصيف) 1(
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ضا أن هدف نابلیون من غزوه لمصر هو  ین أ س إلبناء مصر. و ش أ ل حاجة الج
الد التي تفصله عن اله حر فرنسي حتى یتسنى له غزو ال حر المتوسط إلى  ل ال ند تحو

صل إلیها.   )1(  ي 
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ة على مصر ملأدت الح        بیرا في هذه الت 1798ة الفرنس حوالت التي شهدها دورا 
عد أن فرض الغر الوطن العري و  ه للواقع العري المترد و مصر خاصة  حالة ب تحد

ة  التي ون ة والس ة وتخلف أنظمتها و  عاشها الرتا اتها في ظل الدولة العثمان سلو
ة لتصدم عقولهم على و  ه العرب الحملة الفرنس رة فجا ة والعس اس قع التطورات الس

ة و  رة والعلم ل.الف ات العثماني الطو   حفزت لدیهم النهضة من الس

ة و  لقرن التاسع معها طوال اعیدة عرفتها مصر. وتفاعلت ولما ترتب عنها من أثار قر
ي. القامة دولة حدیثة على إلمهدت الحملة الطر أمام محمد علي  عشر فقد      نمط األورو
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ة على مصر ع        را إانت الحملة الفرنس ا مال عس لصراع في  إطار استراتیج
ة انذاك و  ا على رأمن القو األور حر المتوسط من جهة لسلسها برطان طرة على ال

ة إ  المواصالتخطو و  انت الحملة في منطلقها  و اذا ،تجاه الشرق من جهة ثان
رة أر  طرة على مصر و  تادعس   .ن لها نتائج حضارة الشام إال أالس

ة لنابلیون في روع المشرق االسالميبرزت ما         ة التوسع أنه    هذا بإدعائه الرغ
ص المصر ام ظلمو   ن من جوریجاء لتخل ا أنه  الح ك مدع  محب للدینالممال

ه صلى هللا لرسولأنه محب للكرم و ا للقرأن اإلسالمي و  نحو زاحفا  ثم توجهسلم و  عل
ا سورة  ف   أین تراجع منها منهزما.ع

ه في دراستنا هذه نستنتج مایلي :        فمن خالل ما تم التعرض إل

ة على مصر في اواخر القرن الثامن عشر نهضة أوال :أ      حدثت الحملة الفرنس
ونو ا على العالم العري الحدیث فهي التي امدت العرب  عهدون من منجزات ما لم 

عة و الح المط ة و نظمها  ة فاتحة ضارة الغر المجمع العلمي لذلك تعتبر الحملة الفرنس
قظة العر ر واالجتماعي و ال اسي في التارخ العري ة والدافع الى التغییر الف الس

   .الحدیث

ا     م : ثان ة  ة للمجتمعات العر النس ة على مصر  ه انت الحملة الفرنس ة من ثا
ل  اتها الطو قظها من س ة و ا تشفات العلم ة التى وصلت الیها وعرفها على الم التقن

ة و الفارق الشاسع ا ب الحضار فبدأت تنتشر الدول االور فصلها عن الر لذ 
قضة في أواسط  ظروف العالمها الذین ساعدتهم ذه المجتمعات من خالل أ هال

ة لإلطالع على الحضارة األ    .)محمد عبدو ،وجمال الدین األفغاني  (منهمور
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انت فاتحة لمصر و ن الحملة الف: أثالثا         ة على مصر  للعالم العري فهي رنس
ة االنف ة الخروج من التخلف الى محاورة تاح المصر على العالم المتحضر و بدا دا

  .االخد من الغرب المتطور

عا : أ         الحضارةسفر االرا ة عن ردود أ تصال  الجذور فعال منها التالغر مسك 
م ونشره و الو  ة االصالح التى تزعمها عودة الى التراث القد جمال دراسته و ظهور حر

أالدین االفغاني واالمام محمد عبده و  ة معاصرة اإلحساس  نه البد لنا من لغة عر
ة و تصلح لتعبیر  ة عن حاجات العصر العلم   .الفن

بین الغرب في العصور الحدیثة ا لقاء ول احتكاك بین الشرق و هي أامسا: خ        
ة و  ة االسالم ة  ومانتج عنه من فوائد لكل الحضارة العر حضارة الغرب المسح

  .الطرفین

ة بدر سادسا: قام علماء الحملة الفرن        ع أس اجدهم رض مصر خالل تو اسة جم
اةل أمور  لقاموا برصد و تسجیو  ل ما یتعل في مصر في تلك الفترة و   الح

مة لیخرجوا الى العالم الحضارة المصر  ول موسوعة وصف مصر وهو أ تابة القد
ة و  شمل معلم ة عن مصر  فضل علومات ضخمة في مختلف المجاالت و ثقاف هذا 

نوا من العثور على حجر رشید و و  العلماء القادمین من فرنسا  اب المعرفة و تم فتح 
م لفك رموز و سة التدرا ةارخ الفرعوني القد ف   .شفرات اللغة الهیروغل

عا :         اها ومساوئعا و تعرف المصرون على الحضا سا مزا ة  عرفوا رة الغر
ات.و  ة عن الفرنسیین من بینها سجالت الموالیدر عض األنظمة اإلدا   الوف

اه  ثامنا :         ة إنت ى المصیرین إلى وحدة أهداف المحتل عللفتت الحملة الفرنس
الدهذه   ٕاستنزاف لخیرات إختالف مشارعهم وهو إمتصاص و   .ال
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ة على مصر على األدأثرت الحملة التاسعا:           حیث یجمع المؤرخون  فرنس ب 
أدت إلى تغییر واسع في   على أن القرن التاسع عشر شهد نهضة في األدب العري

ل والمضمون .النثر الشعر و  ة الش   العري من ناح

ة و :أظهرت الحملة ا عاشرا      ة ضعف الدولة العثمان ة لفرنس شجعت الدول العر
ة  عة للدولة العثمان ة  التا ات اإلستقالل   .على الحر

ة على مصرو  ان مصر حیث عمل  صفوة القول تعتبر الحملة الفرنس خطرا هدد 
  على: 

ان هدفا أن الهدف من ا _1      ا إنما  ة المرافقة للحملة لم تكن هدفا علم عثة العلم ل
ة التي قام بها الصلیبیون إبتداء من  العلم شأنه شأن الرحالت اإلستكشاف ا مغلفا  صلیب

  م . 16القرن  

ة على مصر هي جزء من اإلستعمار فهي لم تأت إلى  أن - 2      الحملة الفرنس
  نهب ثروات العالم اإلسالمي.ة اإلسالم و لشیئین  وهما محار   الشرق إال

ة ر امت الحملة الفق -3 واسطة في مصرإشاعة الفجور و نس التحلل  األخالقي و
ه  ات و شجعوا الفس و ضعاف النفوس من المسلمین على الخوض ف نسائهم الفرنس

ة. فة  من تقالید ها اإلسالم ان واضحا في حرصهم إخراج المرأة المسلمة العف   و 

ة بإستعراض لقواتها - 4      ر  قامت الحملة الفرنس ة  وذلك من خالل مظاهر العس
یل والتعذیب وٕاحراق القر و  طش والتن ٕاقحامهم بجامع و  البیوت وٕاذالل المسلمین ال

عد  ونوا  عض  األشخاص ل ارة ل عثات إج ما قاموا بإرسال  األزهر بخیولهم  
ارا یدعوا إلى التغرب ع الد المصرة و التغییر في  و ودتهم ت ة .عاداتها تقالید ال   الطی
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معنى فصل الدین الدولة) إلى مصر مع حملة نابلیون  -5       ة ( دخلت العلمان
بونابرت و خیر دلیل على ذلك إدخال الخدیو  إسماعیل القانون  الفرنسي  سنة 

الغرب  ،و  1833 ان الخدیو مفتونا  ر  قطعة  من ان  أمله أن یجعل من مصو
ا .   أورو

ة في العالم  ووصلت إلى مصر  -6       ار  الغر ة من أقدم األف انت الماسون لقد 
ة ة مع الحملة الفرنس طابور خامس  في الشر في  ي تخدم األهداف الفرنس ق وعملت 

ة حیث جلس المصر رئاسة األج اسة الغر نفذ األوامر تحت للس سمع و نبي  ل
مات.و    التعل
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  )2 (ملح رقم لا
  منشور نابلیون إلى الشعب المصر 

ة    الحملة الفرنساو
م .ال«  ة. من طرف الجمهور  إله إال هللا ال ولد له وال شر سم هللا الرحمان الرح ك في م

ر الكبیر بونابرت أمیر الجیوش  الفرنساو المبني على أساس الحرة والمساواة السیر عس
عاملون الملة  عهم أن السناج الذ یتولون مصر منذ زمن مدید  عرف أهل مصر جم

تهم واحسرتاه إنه منذ  اإلحتقار واإلعتداء وقد حضرت اآلن ساعة عقو ة  ام الفرنساو أ
م الكرة  فسدون في أحسن أقال اظة والكرج  الد األ ون من  ك المجلو وعصور هؤالء الممال
ا أیها  انقضاء دولتهم .ف ل شيء  ة ، ولقد حتم رب العالمین القادر على  األرض
ذٌب صرٌح ال  م فذلك  قصد إزالة دین قال لكم إنني مانزلت هذه الجهة إال  المصرون قد 

حقكم من الظالمین وٕانني أكثر من تصدقوه، وقول م إال لألخذ  م إنني ماقدمت إل وا إلخوان
م ، وقولوا لهم  ه محمد (ص) وللقرآن العظ حانه وتعالى وٕاحترامًا لنب ادة هلل س ك ع الممال
عض هو العقل والفضائل  عضهم عن  میز  ع الناس شرع عند هللا وٕان الذ  ضا إن جم أ

لما والعلوم، وأ شيء في ا ون لهم وحدهم  ستوجب أن  میزهم عن غیرهم و ك  لممال
ك، ومثل ذلك أحسن  ة فهي للممال ا، فحیثما تكون أرض مخص اة الدن ه الح تجلب 
انوا قد أخذوا األرض المصرة التزاما  الجوار وأكرم الخیل وأجمل المساكن . فإن 

تبها لهم هللا، ولكن رب الع ظهروا لنا الحجة التي  عونه فل المین رءوف على الناس و
ستثني أحد من أهالي مصر عن الدخول في المناصب  تعالى  من الیوم فصاعدا ال 
فوض إلیهم  ة، فالعقالء والفضالء والعلماء بینهم  ة وعن اكتساب المراتب العال السام

المدن العظ لها في األراضي المصرة  ذلك تصلح حال األمة  مة تدبیر األمور والمهام و
  والخلجان الواسعة والمتجر الواسع 

ا أیها  ا أیها القضاة والمشایخ واألئمة و ك وظلمهم .ف   الذ أضاعه طمع الممال
 
 ، 135) جرجي زيدان ، تاريخ مصر الحديث مع فلذكة في تاريخ مصر، ص 1(
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ة اتا  الشررج ضا مسلمون مخلصون وٕاث ین هم أ الد قولوا ألمتكم إن الفرنساو ان ال وأع
حث النصار على  ان دائما  ا الذ  ا رسي ال ة الكبر وخرجوا فیها  لذلك قد نزلوا روم
انوا یزعمون أن  محارة المسلمین، ثم قصدوا جزرة مالطا وطردوا منها الكفالیرة الذین 

طلب من اُء هللا تعالى  ل وقت أح ین في  هم محارة المسلمین ، ومع ذلك فإن الفرنساو
ك فإنهم خرجوا عن حضر  سهم الممال ع ة سلطان العثمانیین وأعداء أعدائه أید هللا ملكه، و

مین ، هم  عوه إال عن طمع في قلو ط ي  طاعة السلطان غیر ممتثلین ألوامره ولم  فطو
ي  ال تأخیر فتصلح حالهم وترفع مراتبهم، وطو ي ألهالي مصر الذین یتفقون معنا  ثم طو
ل  ل ثم الو قعدون في مساكنهم غیر ماثلین ألحد الفرقین المتحارین، لكن الو للذین 
ساعدونهم في الحرب علینا فال یجدون طر الخالص وال  ك و للذین یتحدون مع الممال

قى  لهم أث   ر.ی
ة على مسافة ثالث ساعات عن المواضع المادة األولى ع القر الواقعة في دائرة قر : جم

الء من عندها  عض و ر  ر الفرنساو یجب أن ترسل للصار عس مر بها العس التي 
حلي  ض و ه أنهم أطاعوا وأنهم نصبوا العلم الفرنساو الذ هو أب عرفوا المشار إل لكي 

  وأحمر.
ة: المادة الث النار.ان ة تحرق    ل قرة تقوم على العساكر االفرنسو

ة یجب علیها أن تنصب العلم الفرنساو  المادة الثالثة: ع العساكر الفرنساو ل قرة تط
قاؤه .   ذلك علم سلطان العثمانیین محبنا دام 

عة : ع األرزاق والبیوت المادة الرا ل بلد أن یختموا حاال جم واألمالك  على المشایخ  في 
ع أدنى شيء منها.  ض ك وعلیهم االجتهاد الزائد لكي ال    خاصة الممال

ل واحد  المادة الخامسة: الزموا وظائفهم وعلى  یجب على المشایخ والقضاة واألئمة أن 
قى  ذلك تقام الصلوات في الجوامع على العادة من أهل البلد أن ی نه مطمئنا،  في مس

عا أن  ك وعلى المصرین جم حانه وتعالى على انقراض دولة الممال وا فضل هللا س شر
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 . ر الفرنساو صوت عال أدام هللا إجالل سلطان العثمانیین . أدام هللا إجالل العس قائلین 
ك وأصلح حال األمة المصرة.  لعن الممال

 

ندرة في ت ر اإلس عة من إقامة الجمهور  مسدور 14حررا في معس من سنة السا
عني أواخر شهر محرم سنة   »هـ 1214الفرنساو 
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 2006،بريوت  ،األهلية للنشر والتوزيع  ،1ط،على املرزوقي   :تر ،ريخ أورو احلديث برون جفري، .12

  2009 ،اجلزائر ،دار البصائر، 20اىل  16الغربية اإلسالمية من مطلع القرن  إفريقيابوعزيز حيي ، .13
 1927 ،القاهرة،مطبعة دار الكتب املصرية ،الثورة الفرنسية  ،جالل حسن .14

بليون  ،جالل حسن .15  ،د م ن ،دس نجلنة التأليف و الرتمجة والنشر(سلسلة املعارف العامة)، 1ج،حياة 

 1990 ،القاهرة ،الزهراء لألعالم العريب ، 1ط،و دخلت اخليل األزهر  ،جالل كشك حممد .16

 2000 ،القاهرة،املكتب املصري  ،ريخ أورو  ،مل شوقي عبد هللا عبد الرزاقاجل .17

  1997،عمان  ،دار الشروق ،1ط،تكوين العرب احلديث ،سيار المجيل  .18
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  1996،القاهرة  ،مكتبة مدبويل ،علي أمحد شكري 
  1998مطبعة اإلشعاع الفنية ،مصر ، ،احيةجغرافية مصر السي جوهري يسرى ،  .20
 1968،سورية  ،دار الفكر ،عصر النهضة األوروبية  ،حاطوم نور الدين .21

رت يف مصر ،حافظ عوض أمحد .22  2012،مصر  ،مؤسسة هنداوي،بوليون بو

ن ، .23 حارث عد مكتبة إحياء الرتاث  ، 1الثورة الفرنسية عرض ونقد يف ضوء الرتبية اإلسالمية ، ط حسن 
 2012اإلسالمي ، مكة املكرمة ، 
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بليون على مصر والشام وموقف املغرب منها ، ،حواش حممد   .24 خطاب التضامن اإلسالمي يف ضوء محلة 
  2013الشبكة العربية ، بريوت ، لبنان ، 

 1934 ،القاهرة،املطبعة األمريية  ،1ج،ريخ مصر السياسي يف األزمنة احلديثة ،رفعت حممد .25

بليون، رمزي ابراهيم .26  2014 ،القاهرة،لتعليم و الثقافة  اهلنداوي مؤسسة ،1ط ،كلمات 

هنداوي للتعليم  مؤسسة ،1ط ،ابراهيم رمزي :تر، اىل احلاضر العرب من الفتوحات العثمانية ،روجان يوجني .27
 2011،القاهرة  ،و الثقافة

ريخ مصر القدمي (  ،زيدان جرجي .28 القاهرة ،مؤسسة اهلنداوي لتعليم و الثقافة ،) 2ريخ مصر مع فذلكة يف 
2012 

 1985،جدة  ،عامل املعرفة، 1ط ،فرنسا يف مئة عام-أورو يف القرن التاسع عشر   السبكي آمال، .29

  1999،مصر ،اهليئة املصرية ،مصر و احلملة الفرنسية  ،سعيد العشماوي حممد .30
اية احلرب العاملية  التاريخ األورويب احلديث و املعاصر و أخرون ،سليمان نوار  .31 من عصر النهضة حىت 

 1999 ،مصر،دار الفكر العريب ،األوىل 

اية احلرب العاملة 1918-1516ريخ العرب احلديث  ،سوادي هشام هشام .32 من الفتح العثماين إىل 
 2010،دار الفكر ،عمان ،1،ط

صف  :تر ،ريخ العامل الغريب ،ين .ل.جشي .33  2003،القاهرة  ،دار النهضة العربية،جمد الدين خفين 

 2011، األردن،دار امليسرة ، 1ط ،ريخ العرب احلديث واملصادر ،مشس الدين جنم زين العابدين .34

  ،مصر ، بورسعيد،نية يمكتبة الثقافة الد، 1ط،عهد احلملة الفرنسية مجة يف مصر رت ال ،شيال مجال الدينال .35
2000 

ريخ مصر احلديث و املعاصر  ،طه جاد .36  1985 ،مصر ،دار الفكر العريب،معامل 

سني منري ،  .37   2010، دار الفكر ،عمان ، 1ريخ العرب احلديث واملعاصر ، ط طه 
القاهرة ،دار الثقافة ،ريخ مصر و السودان احلديث واملعاصر  ،عبد الرزاق ابراهيم عبد هللا و شوقي اجلمل .38

 1997 ،مصر ،

 1998،د د ن،مصر،ام على محلة املنافقني الفرنسينيمائتا ع،عبد العزيز زينب .39

 1984لبنان ، ،) دار النهضة العربية ، بريوت 1966 – 1516ريخ املشرق العريب (،عبد العزيز عمر   .40
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ريخ مصر احلديث و  ،عبد العزيز عمر عمر .41 عرفة  دار امل، 1956- 1517ملعاصر ادراسات يف 
  . 1989 ،اإلسكندرية،

ريخ مصر احلديث و املعاصر  ،عبد العزيز عمر و آخرون .42 ، اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية،دراسات يف 
 2003 مصر ،

سني اخلطيب  .43  1989، األردن ،عمان األهلية ،،ريخ العرب احلديث  ،عبد هللا عودة حممد و إبراهيم 

، اهليئة الدستورية العامة للكتاب ،األزهر ودوره السياسي و احلضاري يف إفريقيا ، عطا هللا اجلمل شوقي .44
  1988 ،مصر
 2002، دار الوفاء ، اإلسكندرية ، مصر ،  1ريخ أورو احلديث واملعاصر ، ط علي تسن فرغلي ،  .45

للطباعة و النشر ضة مصر ، 1ط، )26احلملة الفرنسية  يف امليزان (يف التنوير االسالمي  ،عمارة حممد .46
 1998 ،القاهرة،والتوزيع 

  ن أحوال مصر من عصر لعصر،  العريب ، القاهرة ، مصر ، دسعوف أمحد ،  .47
  ،مصر د س نمنتدى سور األزبكية،النضال الشعيب ضد احلملة الفرنسية  ،فرج حممد .48
  1981،بريوت ،دار النفائس ، 1ط،ريخ الدولة العثمانية  ،فريد بك احملامي حممد .49
يلور، قصف العقول ، تر : سامي حشبة  .50  .2000املعرفة ، د م ن ،  ملاع،فليب 
يف أواخر القرن الثامن  صور من دور األزهر يف مقاومة االحتالل الفرنسي ملصر ،حممد الشناوي عبد العزيز .51
 1971 ،مجهورية مصر العربية  ،مطبعة دار الكتب ،عشر

  1998  ،مصر ،دار الكلمة، 1ط،بليون مصر بني محليت لويس و  ،الوصيف  فرج حممد .52
 ،لبنان،دار التضامن ،و الغزو الربيطاين  املقاومة الشعبية املصرية املقاومة الشعبية املصرية ،حممد شبارو عصام .53

1992  
أمساء عواصم مصر عرب العصور، الشبكة القومية للمعلومات اإلحصائية حممد عباس و القطب هدى،   .54

 2011القاهرة، مصر، 

ري ،حممود السروجي حممد .55 جامعة  ،كلية اآلدابخ مصر و السودان احلديث واملعاصر،  دراسات يف 
 1998 ،مصر،اإلسكندرية 

 ،د س نبريوت،دار النهضة  العربية  ،ريخ العرب املعاصر مصر و العراق،نوار عبد العزيز  .56
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، املكتب اجلامعي  4األوىل )ج التاريخ األورويب احلديث واملعاصر ( حىت احلرب العاملية حيي جالل ، .57
  ن احلديث ، اإلسكندرية ، دس

، املكتب اجلامعي احلديث ، 2التاريخ األورويب احلديث واملعاصر (سيطرة أورو على العامل ) ج حيي جالل ، .58
  ن اإلسكندرية ، دس

 .1999املكتب اجلامعي ،اإلسكندرية، مصر ،  ،ريخ إفريقيا احلديث و املعاصر حيي جالل، .59
 منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، دس ن . ،مصر احلديثة حيي جالل، .60

 املعاجم :  موسوعات و

،مطابع املستقبل ، بريوت ، لبنان  1، ط 2موسوعة أحداث وأعالم مصر والعامل، ج،سالمة رؤوف موسى  .1
 ،2002  
ريخ األمم، ج شاكر حممود، .2  .2008األردن، ، دار أسامة،2، ط2موسوعة حضارات القدمية واحلديثة و
 .2001، دار اهلدى، األردن، 6موسوعة سياسية، ج الكيايل عبد الوهاب، .3
  1998، دار اجليل ، بريوت ، لبنان ، 1املوسوعة اجلغرافية للوطن العريب ، ط موريس شربل كمال ،  .4
 .2010، شركة أبناء شريف األنصاري ، بريوت ، لبنان ،  1املوسوعة العربية امليسرة ، ط موال علي ، .5
فا ، األردن ،  نبهان حممد حيي ، .6   . 2005معجم مصطلحات التاريخ ، دار 

  املقاالت:
برت للسلطة يف فرنسا  حسن زغري حزمي ، .1 بليون بو العدد ، يف جملة األدب ،   1799 – 1769ارتقاء 
 ، كلية الرتبية جامعة املستنصرية ، مصر .98

ريخ مصر احلديث (قبيل احلملة الفرنسية )،  أمحد شليب، .2 ، ، دم  2العدد ،لة املؤرخ العريبجميف حملات من 
 هـ 1387

الكنوز ، دار  1، طجملة االبتسامة  ،يف.عصام عبد الفتاح ، أهم وأخطر وأشهر االغتياالت السياسية يف التاريخ3
  . 2013اإلسكندرية ، مصر ، 

بليون الساحرة ، يف السياحة جريدة العرب ، السنة   إمضاءدون   -4   9576، العدد  37كورسيكا جزيرة 
       . 1435شعبان  3لـ  2014جوان  1األحد 
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    الرسائل اجلامعية:
م يف شبه اجلزيرة العربية ، أطروحة  أثر احلملة الفرنسية على مصر والشا يسرى حممد عبد اهلادي اخلنفي ، .1

 .2001اريخ اإلسالمي احلديث ، جامعة أم القرى ، اململكة العربية السعودية ، يف الت دكتوراه،

  املواقع اإللكرتونية: 
 ، 28/03/2015، 14:02دوافع احلملة الفرنسية ، بتاريخ حممد موسى الشريف ، .1

video.search.yahoo.com 
      ، 13:45بتاريخ  1798/1801لى مصر احلملة الفرنسية ع حممد بن حسن املبارك ، .2

07/04/2015  ، www.said.net/doat/almubrak/60htm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ةالصفح   ات فهرس    المحتو
    سملة 
   قائمة المختصرات 

  ر والعرفان ال  ش

 أ  مقدمة 

6  اة نابلیون بونابرت   الفصل التمهید  ح

8  مــــه  أوال : مولده وتعل

10  ا  طال  ثانیـا: حملته على إ
12  ة (  ) 1804/  1799ثالثـا: عهد القنصل
12  اسة  نابلیون الداخلیــة س

16  اسة نابل  ون الخارجیـةیس

17  عـا: عهد االمبراطورة (  ) 1814/  1804را
17   حروب نابلیون 

19   نهایتــــه

24  ة :الفصل األول   واقع مصر قبیل مجيء الحملة الفرنس

26  ات عامة حول مصر   أوال: معط

26  ة 1  / التسم

27   / الموقع  2

27   أ/ الموقع الجغرافي 

28  اسي(إستراتیجي)ب/ الموقع   الجیوس

28   / المناخ والتضارس 3

29  ي) م العثماني المملو ا : أحوال مصر قبیل مجيء الحملة(في ظل الح  ثان

29  اسي 1  / الوضع الس

32  ة 2 ة واإلجتماع  / األوضاع اإلقتصاد

34  ة 3  / األضاع الثقاف



34  اب الحملة  ة في مصر وأس  ثالثا: المطامع الفرنس

34  ة على مصر  -1  المطامع الفرنس

37  اب الحملة  -2  أس

37  ة  اب الخارج  أ/ األس

38  ة  -ب اب الداخل  األس

40  ة عا : أهداف الحملة الفرنس  را

44  ة على مصر خي للحملة الفرنس اق التار  الفصل الثاني: الس

46   أوال: وصف االحملة

46   تجهیزها                   -1

47   سیرهاخط -2

50  ة  ة من الحملة الفرنس عض الدول العر ا: موقف   ثان
50  ة  -1  الدولة العثمان
51  ة الثالث  -2  دول المغار
53  ر  21ثالثا: انتفاضة القاهرة األولى   1798أكتو

53  ابها      -1  أس

54   مجراتها       -2

57   نتائجها-3

57  عا : حملة على سورة وموقعه أبي قیر   1799أوت  25را
57   الحملة على سورة  -1
58   أ/ أحتالل العرش   
59  افا          ب/ احتالل 

59  ا  جـ / صمود ع

61   1799أوت  25موقعة أبي قیر  -2
62  استه في مصر  -3  س
64  لی ست  ابت  ر بخامسا: وقائع الحملة في عهد جان 



64  ة العرش -1  1800جانفي  20اتفاق

66  ة -2  1800أفرل  21 –مارس  20انتفاضة القاهرة الثان

68   سادسا : أحداث الحملة في عهد جاك فرانسوا مینو وجالئها 
68   الواقع في عهد جاك فرانسوا مینو -1
69  ة من مصر -2  جالء الحملة الفرنس
69  ة الجالء عن القاهرة       أ/ اتفاق
69  ندرة ة الجالء عن اإلس  ب/ اتفاق
73  ة     :الفصل الثالث  اسات الحملة الفرنس  انع

74  ة واإلدارة اس رة والس  أوال : النتائج العس

74  رة  -1  النتائج العس

74  ة -2 اس  النتائج الس

79   النتائج اإلدارة-3

81  ة  ة والعلم ة واإلجتماع ا : النتائج اإلقتصاد  ثان

81  ة -1  النتائج اإلقتصاد

83  ةالنتائج -2  اإلجتماع

86  ة-3  النتائج العلم

92  مــها  ثالثا : تقی

93  عا : الحملة من منظور غري   را
98   خاتمة 

99   المالح

105   قائمة المصادر والمراجع 

126  ات   فهرس المحتو
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