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الثانوية

العامة

العدد  2302ــ  23من مايو 2015

فتحى راشد

س) كيف قامت الثورة الفرنسية 1789م؟
كانت الثورة الفرنسية التى قامت فى  14يوليو  1789باقتحام سجن
الباستيل أول ثورة اجتماعية فى أوروبا وقامت نتيجة لقيام الثورة الصناعية
فى أوروبا .وقد قامت هذه الثورة بقيادة طبقة جديدة ظهرت نتيجة للتغيرات
االقتصادية وهى ( البرجوازية أى الوسطى) من أصحاب املصالح التجارية
والصناعية اجلديدة وانتهت بالقضاء على النظام امللكى اإلقطاعى وإعالن
اجلمهورية 1793م.
س) ما النتائج املترتبة على الثورة الفرنسية 1789م؟
)1
إعدام امللك لويس السادس عشر وإعالن اجلمهورية (1793م) .
حتالف ملوك أوروبا الذين شعروا بخطورة الثورة الفرنسية على
)2
عروشهم فقرروا القضاء على الثورة وإع��ادة امللكية لفرنسا أو منع تسرب
مبادئها خارج حدود فرنسا على األقل.
كانت إجنلترا من أق��وى العناصر املتحالفة ضد فرنسا فجمعت
)3
ملوك أوروبا ودخلت احلرب ضد فرنسا غير أن قوات الثورة بقيادة بونابرت
أحرزت انتصارات كثيرة ( خالل الفترة من 1795م – 1797م) على القوات
املعادية.
جنحت فرنسا فى االنتصار على أعدائها إال أن اجنلترا ظلت دون
)4
هزمية من ضربات بونابرت بسبب ( موقعها اجلغرافى املنعزل عن القارة
األوروبية ــ تفوق األسطول اإلجنليزى – موقع اجنلترا فى بحر املانش الذى
منع فرنسا من الوصول إليه) رأت فرنسا جديا أن تفكر فى ميدان آخر
لضرب اجنلترا فكانت مصر.
س) تدهور التجارة فى مصر قبل مجئ احلملة الفرنسية؟
خارجية:
 )1حتول الطريق التجارى بني الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء
الصالح .
 )2اقتصرت الصالت التجارية بحوض البحر املتوسط والسودان واحلبشة
وبالد العرب واليمن.
 )3الضرائب التى كانت ترسل للسلطان العثمانى.
 )4الهدايا والرشاوى التى كان يدفعها الوالى للسلطان للحفاظ على منصبه
أدت إلى التدهور االقتصادى.
داخلية:
 )1تدهورت التجارة الداخلية لعدم استقرار األمن واشتداد النزاع بني
الفرق العسكرية.
 )2عدم ثبات قيمة العملة املتبادلة واختالف املكاييل واملوازين من مكان
آلخر.
 )3سيطرة األجانب على أمور التجارة بفعل تنظيمهم من ناحية وبفضل
نظام االمتيازات التجارية الذى متتعوا به من ناحية أخرى.
 )4إغارات البدو .
س) قارن بني نظام االنتفاع وااللتزام وتأثيريهما على الزراعة؟
1ـ ـ نظام االنتفاع:
حيث كانت األرض ملكا للدولة ممثلة فى السلطان وكانت األرض تزرع عن
طريق تكليف الفالحني بزراعتها فيما عرف بحق االنتفاع أى أن الفالحني
ال ميلكون األرض ملكية قانونية وإمنا يزرعونها حلساب الدولة وينتفعون من
ورائها بعد تسديد ما تقرره الدولة من ضرائب.
 2ـ نظام االلتزام:
ــ كان هناك ( ملتزم يقوم بجمع هذه الضرائب ) يقوم بجانب الضرائب
اخلاصة بقرية أو مجموعة قرى من خالل مزاد عام تعرض فيه حصة االلتزام
ويعطى االلتزام ملن يرسو عليه املزاد وهو عادة من كان يدفع أكثر ومقدما
للخزينة وكان امللتزمون (املماليك ورجال العسكر ومشايخ العرب والعلماء
والتجار بل والنساء فيما بعد.
ــ وقد حصل امللتزم على قطعة من األرض معفاة من الضرائب
(تعرف بالوسيلة) مقابل القيام بجمع الضرائب من املنتفعني وقد أدى
ذلك إلى إرهاق الفالحني بالضرائب مما جعلهم يهجرون األراضى.
س) ق��ارن بني املجتمع املصرى والفرنسى قبل مجىء احلملة
الفرنسية؟
إن الفرق كان واضحا بني املجتمعني الفرنسى واملصرى الشرقى عند
املواجهة فاملجتمع الفرنسى كان قد تقدم باإلنتاج اقتصاديا ووصل مرحلة
من التنوير السياسى حيث قامت الثورة على احلكم املطلق وإقامة اجلمهورية
وأعلنت مبادئ احلرية واإلخاء واملساواة لكافة املواطنني.
أم��ا املجتمع املصرى الشرقى العثمانى فكان مجتمعا عسكريا يشهد
نظاما اقتصاديا منهارا بشكل عام وجد فيه األجانب وسيلة سهلة للسيطرة
والذى يحاول أن يقارن بني املجتمعني يالحظ أن ميزان القوة املادية والتفوق
احلضارى كان فى صالح الغرب الفرنسى.
س) اشرح أهداف نابليون من منشور 1798/6/27م؟
 )1مجاملة الدولة العثمانية.
 )2رغبة نابليون فى تكوين حكومة أهلية مصرية ترحب مبجىء احلملة.
 )3تودد نابليون للشعب املصرى.
س) مب تفسر سهولة السيطرة على مدينة اإلسكندرية من قبل
نابليون؟
 )1ضعف املماليك الذين استهلكوا قوتهم فى النزاعات الداخلية.
 )2عدم حتصني حدود البالد ملواجهة أية أخطار محتملة .
س علل :فشل نابليون فى إخضاع الوجه القبلى على عكس الوجه
البحرى؟
 )1إتباع حرب املناوشات واملعارك املتفرقة.
 )2طول الوادى وامتداده جنوبا حيث استمرت مقاومة الصعيد مدة طويلة
قرابة عشرة شهور أكبر من مدة مقاومة الوجه البحرى.
 )3منو روح املقاومة فى الصعيد بقوة عن سكان الوجه البحرى .
 )4انضمام بقايا املماليك ألهالى الصعيد.
 )5املساعدات التى جاءت من اجلزيرة العربية عبر البحر األحمر وانضمت
إلى املقاومة.
 )6بعد الصعيد عن مركز احلكم واحلملة الفرنسية فى القاهرة على عكس
الوجه البحرى.
 )7منو الشعور الدينى ضد الغزاة الفرنسيني.
س ما النتائج املترتبة على ثورة القاهرة األولي؟
1ــ قتل حاكم القاهرة الفرنسى (ديبوي) ومعه نحو مائتني.
2ــ أخمدت قتل من املصريني نحو ألفني.
3ــ أخمدت الثورة بالقمع واإلرهاب الشديد حيث دخلت القوات الفرنسية
اجلامع األزهر بخيولهم مما أدى هذا التصرف فى منو الشعور الدينى لدى
املصريني وجعل الثورة متتد إلى األقاليم املجاورة.
س) اختلفت سياسية كليبر عن بونابرت..وضح ذلك ؟
ــ حيث رأى ضرورة الرحيل من مصر إلى فرنسا وذلك لألخطار كانت تهدد
احلملة بسبب (تناقص عددى بسبب املعارك واحلروب الداخلية واخلارجيةــ
الدولة العثمانية أرسلت حملة أخرى إلى العريش ودمياط – املماليك عادوا
للمقاومة مرة أخرى – جتددت ثورة املصريني فى الشرقية وامتدت إلى وسط
الدلتا وغربها).
س) اشرح سياسة نابليون عند قدومه إلى مصر؟
عمل نابليون على تنظيم أمور اإلدارة واحلكم فى مصر على منط ما حدث
فى فرنسا بعد الثورة من حيث نقل السلطة إلى الطبقة الوسطى املصرية من
األعيان ولكنه كان نقال ظاهريا حيث كان غرض بونابرت فى النهاية التعرف
على ما يدور فى أذهان صفوة املصريني .
س) قارن بني الديوان العمومى واخلصوص.
ــ الديوان العمومى :ويتألف من ستني عضوا أختارهم الفرنسيون بالتعيني
من ممثلني عن األعيان واملشايخ والعلماء والعسكر والتجار والصناع واألقباط
واألجانب ويختار هؤالء جميعا رئيس الديوان من بينهم.
ــ الديوان أخلصوصى :ويتألف من أربعة عشر عضوا مت انتخابهم من
الديوان العمومى ويجتمع يوميا للنظر فى مصالح الناس وفى أيام حكم
مينو مت دمج الديوانني مرة أخرى فى ديوان واحد وجعل له اختصاصات
واضحة فى القضاء.
س :اشرح فلسفة مينو فى مشروع مينو العظيم 1801م؟
ــ حرمان امللتزمني من ممارسة شئون القضاء واإلدارة .
ــ املساواة بني املصريني فيما يؤدونه من ضرائب .
ــ إلغاء جميع الضرائب التى فرضها امللتزمون املماليك مثل (امليرى
والفايض والبراني).
ــ حترير الفالح من جميع قيود املالية والقضائية ليصبح فى مقدوره ان
يتصرف فى األرض التى فى حوزته حيث ورد فى املشروع ان الفالحني هم
مالك األرض (مادة .)15 ،14

س) قارن بني إجنازات احلملة فى مجال الزراعة والصناعة؟
1ــ قام علماء احلملة بدراسة مجرى نهر النيل وفحص القنوات واجلسور.
2ـ��ـ تخصيص ج��زء من األراض���ى الزراعية العامة إلنتاج الغالت التى
حتتاجها فرنسا.
3ــ أجريت جتربة زراعة النب وقصب السكر فى ميت عقبة.
4ــ إنشاء حديقة لزراعة النباتات املجلوبة من فرنسا مثل اخلوخ واملشمش
والكمثرى والتفاح.
5ــ االهتمام بزراعة األرز والقمح والذرة.
إجنازات احلملة فى الصناعة:
1ــ اقترح مينو إنشاء مصنع للنسيج ال يضم عماال مصريني حتى ال تتسرب
أسرار الصناعة إليهم.
2ـ��ـ إقامة ع��دة مصانع للنسيج واحل���دادة وصناعة الساعات والدباغة
وصناعة حروف الطباعة كما مت إنشاء طواحني هواء وإصالح دار الصناعة
(الترسانة) والتى كان مراد بك قد أنشأها فى اجليزة .
ــ ئيسية وكل قسم يتألف من أثنى عشر عضوا واألقسام هى (الرياضيات
– االقتصاد السياسى – اآلداب والفنون – والطبيعيات)
س) اثبت كان للمجمع العلمى إجنازات عديدة؟
 )1إقامة مطبعة عربية وأخرى فرنسية.
 )2إنشاء جريدتني فرنسيتني احدهما سياسية باسم كوريبه دليجبت (أى
اجلوانب املصرية )واألخرى علمية اقتصادية باسم الديكاد اجيسسني (أى
العشرية املصرية) وتصدر كل عشرة أيام.
 )3فكر جاك مينو فى إنشاء جريدة باسم ( التنبيه) تصدر باللغة العربية
لنشر األوامر والقرارات اإلدارية لتوضيح أغراض احلكومة الفرنسية وكانت
هذه اجلريدة تنم عن وعى مينو السياسى.
 )4محاولة شق قناة بني البحرين األحمر واملتوسط ولكن لم تنجح املحاولة
بسبب خطأ فى حسابات مستوى مياه البحرين.
 )5جمع معلومات ضخمة عن مصر فى مختلف املجاالت وبناء عليها صدر
كتاب وصف مصر وهو أول موسوعة حديثة عنها.
 )6العثور على حجر رشيد مما مكن شامبليون من قراءة اللغة املصرية
القدمية وما ترتب عن ذلك من فت التاريخ املصرى القدمي.
س :ما املقصود بالفراغ السياسى ؟
بعد انسحاب فرنسا من مصر حدث نزاع على السلطة فى البالد بني
ثالث قوى وهى:
األتراك ( الدولة العثمانية ) اإلجنليزو املماليك وكانت هذه القوى الثالث
قد حتالفت قبل ذلك ضد الفرنسيني لكن بعد خروج الفرنسيني أصبحت لكل
منهم حلمه فى االنفراد باحلكم.
س :مب تفسر جعل املماليك من أنفسهم جاال الستقطاب القوى
املتنازعة على حكم مصر؟
ففريق يرى التعاون مع اإلجنليز بزعامة محمد بك األلفى )
وفريق ثانى يرى االستعانة بفرنسا ويتزعمه عثمان بك البرديسى )
فريق ثالث يرى التحالف مع األتراك ويتزعمه عثمان بك حسن.
وكان هذا يعنى أن املماليك جعلوا من أنفسهم مجاال الستقطاب القوى
املتناحرة وهى األتراك واإلجنليز والفرنسيني وكان الفريق األول والثانى من
أتباع مراد بك.
س :كيف تبلورت قوة الشعب املصرى (الزعامة الشعبية) بعد
رحيل احلملة؟
نتيجة مجئ احلملة الفرنسية على مصر والتى أدت إلى بزوغ جنمهم ولم
تكن هذه الفرقة من الفرق املتنازعة وقد اتسعت خبراتها بالدخول فى جتارب
احلكم والسياسة مع الفرنسيني واإلطالع على املعارف اجلديدة وقد أدى ذلك
لظهور شخصيات بارزة هى من العلماء واألشراف والتجار أمثال :السيد عمر
مكرم (نقيب األشراف) والسيد محمد السادات (من قيادات الطرق الصوفية )
س :م��ا النتائج املترتبة على األزم���ة االق��ت��ص��ادي��ة األول��ى
(1803م)؟
فى ذلك الوقت حدث أزمة اقتصادية وهى نقص مياه فيضان النيل (فيضان
أغسطس 1803م) ولقد تأثر اإلنتاج الزراعى فاضطر البرديسى إلى فرض
الضرائب الكثيرة على كل الطوائف األمر الذى أدى إلى قيام هيجان وثورة
ضد البرديسى (مارس 1804م).
خشى محمد على أن تصيب الثورة جنوده فجاهر باالنضمام إلى العلماء
واملشايخ ونزل بجنده إلى الشوارع واختلط باألهالى الساخطني وتعهد للعلماء
بأن يبذل قصارى جهده لرفع الضريبة عن الناس كما أوصى جنوده (األلبان
واألرناؤود) بأن يحترموا الشعب.
س :اشرح سياسة محمد على بعد األزمة االقتصادية األولي؟
استغل محمد على عطف الشعب وثقة زعمائة وبدأ الناس ينظرون إليه
كرجل عادل يكره الظلم ،وانتهز محمد موجه الغضب العام ضد املماليك
فهاجم مزارعهم فى القاهرة وحاصر بيوت زعمائهم فهرب اجلميع إلى
الصعيد وبهروب املماليك إلى الصعيد حدث فراغ سياسى بالنسبة لسلطة
احلكم فى القاهرة.
اقترح محمد على إطالق سراح خسرو باشا من سجنه بالقلعة وتعيينه واليا
فارتفعت مكانة محمد على بني العلماء ألنه بهذا االقتراح ينفى عن نفسه
الطمع فى السلطة.
ظهر محمد على أمام السلطان العثمانى مبظهر غير الطامع فى الوالية
فلما اعترض الفريق التركى من أنصار طاهر باشا على إعادة تعيني خسروا
باشا اقترح محمد على تعيني خورشيد باشا محافظ اإلسكندرية باعتباره
عثمانيا ومت تعيني خورشيد.
س :ما القيمة التاريخية فى تولية محمد على؟
 )1ان الوالة كانوا يعزلون عادة بقوة اجلند وإرادة رؤساء الفرق العسكرية،
أما فى هذه املرة فكان العزل واالختيار شعبيا.
 )2وجود شروط للوالية فوضعت بذلك قاعدة للحكم الدستورى وهو اال
يفعل محمد على أمرا إال بالرجوع إلى العلماء وعزله متى خالف ذلك .
 )3أن االختيار والتعيني مت فى دار املحكمة أى فى ساحة القضاء فاتخذ
معنى االحتكام للعدالة والتمسك باحلق.
س :مب تفسر مجىء حملة فريزر (1807م) ونتائجها؟
بعد أن فشلت محاوالت اجنلترا فى التخلص من محمد على عن طريق
التحالف مع املماليك 1805م وحتريض السلطان لنقل محمد على لوالية
سالونيك 1806م.
وجهت اجنلترا حملة عسكرية فى م��ارس 1807م الحتالل مصر وخلع
محمد على وتنصيب محمد بك األلفى وهى احلملة املعروفة بحملة فريزر.
نزلت احلملة إلى اإلسكندرية ومنها إلى رشيد وكان األلفى قد مات قبل
وصولها بشهرين تقريبا ولم تكن اجنلترا تعلم بذلك.
كان محمد على فى ذلك الوقت فى الصعيد يطارد املماليك فوقع عبء
النضال واملقاومة على املصريني الذين قاوموا اإلجنليز بشراسة فى شوارع
رشيد وف��ى احلماد واس��روا بعض اإلجنليز وقطعوا رؤوس البعض اآلخر
فتقهقر اإلجنليز إلى اإلسكندرية لالحتماء بها.
النتائــج
ثم عاد محمد على من الصعيد وزحف إلى اإلسكندرية إلخراج اإلجنليز
منها وض��رب احلصار حول املدينة فلم يجد فريزر مفرا من طلب الصلح
واجلالء مقابل اإلفراج عن األسرى ووافق محمد على .
ودخل اإلسكندرية منتصرا.
س :ما املقصود بنظام االحتكار؟
االحتكار يعنى ان تقوم احلكومة ممثلة فى محمد على بتحديد
نوع الغالت التى ت��زرع ون��وع املصنوعات التى تنتج وحتديد أثمان
شرائها من املنتجني ،وأثمان بيعها فى السوق وبهذا األسلوب يضمن
محمد على الدخول فى سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول
ومبعنى آخر فاالحتكار نوع من التوجيه االقتصادى حتت إشراف
الدولة.
س :علل تدهور الزراعة عند تولية (قبل ) محمد على؟
نظام ملكية األرض واالنتفاع كما سبقت اإلشارة والذى لم يكن يسمح بتنمية
زراعية حقيقية.
تراخى الفالحني وهم الطبقة املنتجة فى أداء العمل الزراعى ألنهم لم
يكونوا يحصلون إال على احلد األدنى من حاجات املعيشة.
تعدد الضرائب املفروضة على الفالحني وعدم عدالتها وتركها فى أيدى
امللتزمني مما أساء إلى الفالح.
إهمال الرى مع أهمية تنظيم استخدام مياه نهر النيل نظرا لطوله األمر
الذى حتولت بسببه كثير من األراض��ى الزراعية إلى صحراوات وتضاءلت
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خصوبة األرض ولم تتنوع غالتها.
س :اشرح أنواع امللكية الزراعية فى عهد محمد على؟
امللكية الكبيرة :وتعرف بأرض األبعادية واجلفالك وهى أراض واسعة انعم
بها محمد على على أفراد أسرته وكبار رجال احلاشية وكبار املوظفني وبعض
األجانب وبعض رؤساء قبائل البدو وقد استخلصت هذه املساحات من األرض
بعد إجراء عملية املسح وقد حصل أصحاب هذه األراضى على حق توريثها
ألوالدهم فيما بعد (1842م).
امللكية املتوسطة :وتتكون من نوعني من األراضى هما:
أراضى الوسية :التى كانت للملتزم حيث تركها له محمد على يحتفظ بها
طوال حياته مقابل اخلدمات التى يؤديها ملحمد على.
أراض��ى املسموح :وهى أراض أعطاها محمد على ملشايخ البالد وكبار
األعيان بنسبة  %5تقريبا معفاة من الضرائب مقابل اخلدمات التى يقومون
بها للحكومة.
امللكية الصغيرة :وهى ملكية االنتفاع للفالحني من  5 – 3افدنه التى سبقت
اإلشارة إليها.
س :اشرح جهود (وسائل) محمد على فى تطوير الزراعة؟
ادخل محمد على أساليب زراعية جديدة من شأنها زيادة اإلنتاج وتقليل
اجلهد.
استقدم املدربني املاهرين من كل مكان وحدد الواجبات واملسئوليات.
االهتمام بالتعليم الزراعى حيث استقدم اخلبراء الزراعيني من اخلارج
وانشأ مدرسة الزراعة.
حتسني طرق الرى ومن أهم أعماله فى هذا اخلصوص شق ترعة املحمودية
وترع أخرى فى الدلتا فضال عن القناطر الكثيرة على النيل وأهمها القناطر
اخليرية ونتج عن ذلك حتويل أراضى الوجه البحرى إلى الرى الدائم.
إدخال أنواع جديدة من الغالت الزراعية مثل أشجار التوت لتربية دود القز
ونبات النيلة الهندية وحتسني زراعة القطن حتى بدأت مصر فى تصديره
من عام 1827م.
س :اشرح جهود محمد على فى مجال الصناعة؟
 )1إقامة مصانع حكومية تتبع الدولة مباشرة ( قطاع عام ) وذلك لتوفير
الصناعات املطلوبة.
 )2استقدم خبراء من اخلارج من إيطاليا وفرنسا واجنلترا ألعمال السباكة
والصباغة ومختلف الصناعات.
 )3إجبار مشايخ احل��ارات على جمع الصبية للعمل فى مصانع الدولة
إجباريا أصبحت مبثابة مدارس صناعية.
)4
تخصيص بعثات للخارج منذ فترة مبكرة (1809م) اليطاليا وفرنسا
والنمسا واجنلترا لدراسة فنون الصناعة املختلفة وترجمة الكتب الصناعية.
س :كيف طبق محمد على نظام االحتكار فى الصناعة؟
قام محمد على باتباع أساليب للنهوض بالصناعة عن طريق االحتكار
كالتالى:
1ـ��ـ إم��داد الصناع باملواد اخل��ام الالزمة للصناعة بالثمن ال��ذى حتدده
احلكومة.
2ــ شراء املنتجات بالسعر الذى حتدده احلكومة.
3ــ رفع اسعار بيع امل��واد اخل��ام للصناع وخفض أسعار ش��راء منتجاتهم
لتحقيق الربح املناسب.
س :كيف طبق محمد على نظام االحتكار فى التجارة؟
1ــ التجارة الداخلية :احتكر محمد على تسويق جميع احلاصالت الزراعية
فكانت احلكومة تشترى احلاصالت وجتمعها فى شون ) مخازن ) بعد ان
تترك ألصحابها ما يكفيهم ملدة سنة بعدد أف��راد كل أسرة وما لديها من
مواشى.
2ــ التجارة اخلارجية :فقد قامت بها الدولة مباشرة بالوسائل اآلتية:
ــ البيع للتجار األجانب.
ــ البيع فى اخلارج حلساب احلكومة بواسطة وكالء فى املوانى األوروبية.
ــ احتكار جتارة الواردات وكان محمد على ال يشجع االستيراد كثيرا إذ كان
يرى كما شاهد فى أوروبا قبل مجيئه ملصر أن الدولة القوية هى التى تزيد
صادراتها على وارداتها.
س :ما النتائج املترتبة على تطبيق نظام االحتكار فى النقل
واملواصالت؟
نتيجة للتقدم فى مجال اإلنتاج الزراعى والصناعى والتجارة قام محمد
على:
 )1بتمهيد الطرق البرية.
 )2بناء أسطول فى البحرين األحمر واملتوسط وإصالح املوانئ وخاصة
ميناء اإلسكندرية وتطهير البحر األحمر من القراصنة لدرجة أن شركة الهند
الشرقية اإلجنليزية قامت باستخدام طريق البحر ملرور التجارة بدال من
الدوران حول إفريقيا.
س :ما النتائج املترتبة على سقوط االحتكار بالنسبة لإلنتاج
الزراعى؟
 )1أصبح الفالحون أحرارا فى زراعة ما يشاءون وبأى أسلوب ما أدى إلى
تأخر وجمود أساليب الزراعة (عهد سعيد).
 )2ألغيت الضريبة الدخولية التى كانت جتبى من احلاصالت املتبادلة بني
أسواق القرى عند دخول السوق وكانت مبقدار .%12
 )3ازدهرت زراعة القطن وارتفع سعره بسبب احلرب األهلية األمريكية
( )1865 – 1861التى أدت إلى نقص واردات القطن األمريكى. .
 )4أدخلت أساليب زراعية جديدة فى عهد إسماعيل.
 )5أصبح من حق املنتفع باألرض توريثها وبيعها والتبرع بها.
 )6صدر قانون املقابلة فى أغسطس سنة  1871ويقضى بأن الفالح الذى
يدفع ستة أمثال الضريبة مرة واحد يعفى من نصف الضريبة املقررة بصفة
مستمرة ويكون له حق امللكية لألرض مما أدى إلى استقرار الفالحني وزيادة
اإلنتاج وذلك كان بسبب مشكلة سداد الديون والتخلص من هذا املأزق .
س :ما النتائج املترتبة على سقوط االحتكار على التجارة.
 )1التجارة الداخلية :لم تتأثر بسقوط االحتكار وسمح للمزارعني ببيع
محصولهم فى األسواق عن طريق املزايدة بدال من توريدها ملخازن احلكومة .
 )2التجارة اخلارجية :سمح للتجار اإلجنليز بالتجارة فى املنتجات الزراعية
والصناعية وبيعها داخل مصر وتصديرها إلى اخلارج مع استيراد ما حتتاجه
مصر من منتجات.
س :اشرح موقف محمد على من حفر قناة السويس؟
رفضها محمد على قائال ( ال أريد بسفورا آخر فى مصر ) وهو يعنى ال
يريد تدخل األجانب فى سياسته كما تدخلوا فى سياسة تركيا
س :ما الدروس املستفادة من شروط حفر قناة السويس؟
 )1امتالك الشركة الفرنسية للقناة ملدة  99عاما.
 )2تنازل احلكومة املصرية للشركة عن األراضى الالزمة حلفر القناة وترعة
املياه العذبة دون مقابل .
 )3تنازل احلكومة املصرية للشركة عن األراض��ى املحيطة باملنطقة مع
اإلعفاء من الضرائب ملدة عشر سنوات.
 )4للشركة حق انتزاع أراضى األهالى مقابل تعويض مالى.
 )5للشركة حق استخراج امل��واد اخل��ام للمشروع من املناجم واملحاجر
احلكومية دون ضرائب.
 )6الشركة معفاة من الرسوم اجلمركية على اآلالت وامل��واد اخلام التى
تستوردها.
 )7تقدم احلكومة املصرية  5/4العمال املصريني حلفر القناة.
 )8حتصل مصر على  %44من أسهم الشركة ( 177642سهما) من أصل
(400000سهم).
 )9نصيب مصر من األرباح  %15وقد باعت مصر هذا النصيب لتسديد
ديونها.
وهكذا يتضح ان سعيد باشا الذى وافق على هذه الشروط كان مخطئا فى
حق مصر عندما منح لفرنسا هذا االمتياز الذى كان ضد الشعب املصرى.
س  )2ما هى نتائج حفر قناة السويس  1869فى عهد إسماعيل
باشا؟
ارتفعت مكانة مصر الدولية.
كانت سببا فى الديون واألزمة املالية.
موت  120ألفا من الشعب املصرى.
كان حفر قناة السويس سببا فى احتالل مصر 1882م.
س :اشرح أهداف محمد على من التعليم؟
ارتبط التعليم فى عهد محمد على بسياسة االحتكار االقتصادى.
)1
بناء القوة الذاتية.
)2
التوسع اخلارجى واحلروب التى دخلها محمد على بإرادته أو بإرادة
)3
السلطان.

احللقة األولى
س :متى أرسلت أول بعثة للخارج فى عهد محمد على؟
كان رفاعة الطهطاوى هو إمام أول بعثة إلى فرنسا سنة  1826م وتعرف على
أحوال املجتمع الفرنسى وعلوم الغرب ومن هنا اقترح على محمد على تأسيس
مدرسة االلسن سنة 1836م لتدريس اللغات األوروبية والترجمة واجلدير بالذكر
ان إرسال بعثات تعليمية للدول األوروبية لم تكن معروفة ايام الدولة العثمانية.
س :ما النتائج املترتبة على النهضة التعليمية فى عهد محمد
على؟
أدى إلى وجود ثقافة مدنية تختلف عن الثقافة الدينية ومن هنا كانت
ازدواجية الفكر والثقافة إحدى مشكالت الثقافة والتفكير فى مصر.
ملا تعددت امل��دارس انشأ محمد على دي��وان امل��دارس ( )1837وهو أول
وزارة تعليم.
اشرح جهود إسماعيل فى مجال التعليم؟
 )1أعاد ديوان املدارس ليشرف على تأسيس املدارس الالزمة.
 )2أسس املدارس احلربية مهندسخانة واحلقوق ودار العلوم والطب .
 )3اهتم بتعليم البنات فأقيمت مدرستان فى اإلسكندرية والقاهرة ( القربية
والسنية) بعد أن كانت قاصرة على مدرسة الوالدة ولم يدخلها إال احلبشيات.
 )4اهتم بالتعليم الصناعى والزراعى واملحاسبة.
 )5اهتم بإقامة احتفاالت فى نهاية العام الدراسى لتوزع فيها اجلوائز على
الناجحني.
 )6زاد فى عهده عدد املدارس األجنبية وبلغ عددها فى عهد إسماعيل 70
مدرسة أدت إلى تخريج رجال األعمال واملوظفني .
س :شهد عصر إسماعيل نهضة ثقافية متنوعة ..اثبت ذلك؟.
ظهرت شخصية مصر الثقافية فى عهد اسماعيل حيث اثمرت بعثات
محمد على وفى هذا اخلصوص تألفت:
1ــ جمعية املعارف 1868م لنشر العلوم واملعارف ووضع أصول الكتب.
2ــ دار الكتب 1870م.
3ــ اجلمعية اجلغرافية 1875م للعناية باألبحاث اجلغرافية .
4ــ اجلمعية اخليرية اإلسالمية 1878م :إلنشاء م��دارس خاصة للبنني
والبنات ومساعدة الفقراء وذلك ملواجهة املدارس األجنبية التى انتشرت فى
مصر بصورة كبيرة بعد محمد على.
5ــ إنشاء الصحف العلمية والسياسية واألدبية.
س :قارن بني النهضة الثقافية فى مصر والشام؟
النهضة الثقافية فى مصر ــ	النهضة الثقافية فى الشام
بدأت على يد أبنائها
هدفها:
1ــ إحياء التراث اإلسالمى .
2ــ إدخال أدوات بحث حديثة.
3ــ وعلوم حديثة ملصر .
ـ نتائجها:
1ــ عملت هذه النهضة على تدعيم الوحدة الوطنية.
2ــ بروز شعار مصر للمصريني .
3ــ تدعيم النظام السياسى الذى يضم اجلميع دون تفرقة.
بدأت على يد املؤسسات التبشيرية األجنبية التى أخذت من منهج التبشير
الكاثوليكى والبروتستانى أسلوبا فى التغلغل فى التنمية الثقافية واالجتماعية
مما أدى إلى ظهور عدة مذاهب بدال من الوحدة الوطنية .
س :اشرح عيوب نظام احلكم فى عهد محمد على؟
 )1لم يكن هناك فصل بني السلطات التنفيذية والتشريعية وإذ تنوعت
اختصاصات الدواوين بني االستشارة والتشريع.
 )2لم تكن املجالس مجالس دستورية وامنا هيئات لتنفيذ أوامر محمد
على .
 )3كانت الظروف التى تولى فيها محمد على تتطلب احلكم املطلق فى
الوقت الذى كانت فيه بلدان العالم شرقا وغربا حتكم حكما مطلقا ما عدا
اجنلترا وفرنسا.
 )4استطاع محمد على عن طريق تركيز السلطة فى يده تنفيذ املشروعات
التى كان يهدف اليها .
س :اشرح نظام احلكم فى عهد إسماعيل؟
إن عهد إسماعيل على الرغم من النهضة العلمية والثقافية فى عهده إال أن
حكمه كان مطلقا وكان مجلس النظار الذى أنشأه  1878هو سلطة تنفيذية
ملا يقوله اخلديو.
وكذلك احلالة بالنسبة ملجلس ش��ورى النواب ال��ذى لم يكن سوى هيئة
استشارية فقط أنشأه إسماعيل ليكون مجرد واجهة تضفى على احلكم رونقا
وبهاء وذلك بسبب:
1ــ أن مجلس شورى النواب لم يتكون بناء على حركة مطالبة من جماهير
الشعب .
2ــ حق الترشيح للمجلس كان قاصرا على العمد واملشايخ واألعيان عامة
وبذلك تصبح العضوية على شريحة اجتماعية معينة من املجتمع.
3ــ لم يكن للمتعلمني من غير األعيان نصيب فى عضوية املجلس .
س :اذكر أهم إجنازات سعيد وإسماعيل فى مجال القضاء؟
عرفت جمعية احلقانية مبجلس األحكام وكان هذا املجلس مبثابة هيئة
استئناف عليا تتكون من تسعة أعضاء من الكبار واثنني من العلماء أحدهما
للمذهب احلنفى واآلخر للمذهب الشافعى .
استمرت املحاكم الشرعية تقوم بعملها فى مسائل األح��وال الشخصية
وانتقال امللكية.
أنشأت مجالس األقاليم للفصل فى املسائل املدنية والتجارية.
أنشىء مجلس يسمى قومسيون مصر 1861م للنظر فى القضايا التى ترفع
من جانب األجانب على املصريني فيما عدا العقارات وامللكية .
ألغيت املحاكم القنصلية وأنشأت املحاكم املختلطة سنة 1875م.
س  :اشرح جهود محمد على فى بناء األسطول؟
بسبب دخول محمد على فى احلروب الوهابية فكون األسطول الزما لنقل
اجلنود إلى احلجاز عن طريق البحر األحمر لذلك أنشأ الترسانات فى بوالق
واإلسكندريةــ ومدرسة بحرية لتخريج ضباط األسطول – أنشأ مستشفى
بحريا كما أرسل البعثات من الضباط البحريني إلى فرنسا واجنلترا إلمتام
علومهم.
س :علل تدهور اجليش فى عهد عباس؟
أهمل اجليش امل��ص��رى وجند األرن����اؤوط ال��ذي��ن ق��د رف��ض محمد على
جتنيدهم من قبل.
س :تقدم اجليش فى عهد سعيد باشا؟
جعل التجنيد إجباريا وملدة محدودة.
س :قارن بني أسباب ونتائج حروب محمد على فى احلجاز واليونان؟
أوال :حرب احلجاز:
ــ أسبابها :القضاء على احلركة الوهابية بناء على طلب السلطان.
• نتائجها:
1ــ تدعيم سيادة وسلطة مركز محمد على فى مصر .
2ــ ارتفاع مكانة محمد على من تابع للسلطان إلى حاكم مستقل .
3ــ اتسع مجال مصر ليشمل احلجاز وجند وعسير وجزء من اليمن .
4ـ��ـ اسند السلطان ملحمد على مشيخة احل��رم املكى فعادت إل��ى مصر
مكانتها اإلسالمية املفقودة والبنه إبراهيم حكم جدة.
5ــ كان للوجود املصرى فى اجلزيرة العربية أثره فى تكوين الرابطة العربية
ملواجهة الرابطة العثمانية.
• موقف اجنلترا:
1ــ اعتبرت هذه التوسعات خطرا على مواصالتها فقامت سنة  1820بفرض
نفوذها على مشايخ اخلليج العربى وعقدت معهم سلسلة من االتفاقيات –
قامت باحتالل عدن سنة  1839م جنوب البحر األحمر.
• ثانيا:حرب اليونان ( :)1828 – 1821
ـ أسبابها:
ــ اشترك فيها محمد على بناء على طلب السلطان وذلك ملواجهة استقالل
اليونانيني عن الدولة العثمانية.
• نتائجها:
1ــ انتصار قوات محمد على.
2ــ كسب محمد على ضم جزيرة كريت ملصر.
3ــ ارتفاع شأن مصر حيث عقدت الدول األوروبية مع محمد على اتفاقيات
إلنهاء احلرب .
4ــ كانت هذه احلرب سبب ظهور فكرة االنفصال عن الدولة العثمانية
وحتقيق استقالل مصر.
ولذلك :كانت النتائج النهائية حلروب املروة (اليونان) فى صالح محمد على
رغم أن محمد على كان رافضا لها فى البداية .

