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فتحى راشد

س :1اختر من بني األقواس.
 )1بدأت األزمة املالية فى عهد [ ........سعيد – إسماعيل – توفيق]
 )2السبب احلقيقى للتدخل األجنبى فى مصر...........................
[بعثة كيف – جلنة صندوق الدين – املراقبة الثنائية]
 )3أول هيئة رسمية أوروبية لفرض التدخل فى مصر.
[بعثة كيف – جلنة صندوق الدين – املراقبة الثنائية ]
 )4ترأس الوزارة املختلطة األوروبية.........................................
( شريف باشا – نوبار – رياض باشا )
 )5أرسلت [ ........اجنلترا – فرنسا – املنيا ] بعثة كيف للمساعدة فى حل
األزمة املالية فى مصر.
 )6جلنة صندوق الدين  1876اقتراح [ ........اجنلترا – فرنسا – أملانيا]
 )7شكل إسماعيل أول وزارة مصرية وطنية برئاسة. ..............
[ شريف باشا – رياض باشا – محمود سامى البارودى ]
 )8كانت تنظيم املراقبة الثنائية بداية السخط من وزارة. .............
[ شريف باشا – رياض باشا – البارودى ]
 )9أصبحت مصر تعيش بأقل من نصف ميزانيتها بعد.................
[ قانون املقابلة – التصفية – االحتكار ] .
 )10مت إلغاء قانون املقابلة على يد....................
[ رياض باشا – شريف باشا – داوود باشا ]
 )11تأسست جمعية مصر الفتاة فى. ..................................
(حلوان – اإلسكندرية – اإلسماعيلية ]
 )12السبب املباشر لتذمر العسكريني. ................................
[ سوء املعاملة – التقاعد – نقل عبدالعال حلمى ]
 )13مؤمتر االستانة  1882لبحث املسألة املصرية دعت إليه........
[ فرنسا – اجنلترا – املانيا ]
 )14عرفت خطوط السياسة البريطانية فى مصر باسم. ...........
[ القانون األساسى – البيوع اجلبرية – قانون املقابلة]
 )15نص قانون العمد الذى صدر عام  1896بأال تتولى هذه الوظيفة إال من
ميلك [ ...عشرة – خمسة وعشرون ] فدانا على األقل .
 )16من نتائج االستثمارات األجنبية فى مجال الزراعة فى مصر...............
[ قانون التصفية – القانون األساسى – البيوع اجلبرية]
 )17جريدة العروة الوثقى أصدرها.......................................
[ مصطفى كامل – أحمد عرابى – جمال الدين األفغانى ] ملهاجمة االحتالل.
 )18خطيب الثورة العرابية.......
[ عبداهلل الندمي – على فهمى – عبدالعال حلمى ]
 )19مت عقد الوفاق الودى بني اجنلترا وفرنسا عام.......
[ ]1908 – 1904 – 1902
 )20وقعت حادثة دنشواى عام.]1910 – 1906 – 1904 [ ...........
 )21أنشئ احلزب الوطنى عام  1907على يد. .........................
[مصطفى كامل – محمد فريد – سعد زغلول ]
 )22قبض على محمد فريد وقدمه للمحاكمة وحكم عليه بالسجن ستة
أشهر....
[كرومر – جورست – كتشز ]
 )23نشأت األحزاب السياسية فى مصر عام]1909 – 1907 – 1903[ ......
 )24تراجع اخلديو عباس حلمى عن مساندة احلركة الوطنية بعد.....
[ حادثة فاشودة – الوفاق الودى – حادثة دنشواى ]
 )25أصدر جريدة اللواء لتنطق باسم اجلالء والدستور.........................
[ محمد فريد – رفاعة الطهطاوى – مصطفى كامل ]
 )26وض��ع خطوط السياسة اإلجنليزية ف��ى مصر (ال��ق��ان��ون األس��اس��ى )
اللورد.......
[كرومر – دارفني – جورست – كنشز ]
 )27أعاد سياسة اجللنزة واتبع سياسة القبضة احلديدية اللورد..........
[ كرومر – جورست – كنشز ]
 )28الفرمان الذى قيد السلطان اخلديو توفيق فى مصر فرمان. .......
[ ]1892 – 1879 – 1873 – 1867
 )29من نتائج مظاهرة فبراير  1881عزل وزارة.......................
[ شريف – رياض باشا – عثمان رفقى]
 )30من نتائج مظاهرة سبتمبر  1881عزل وزارة.................
[ البارودى ــ رياض باشا ــ عثمان رفقى]
 )31الصالون الذى كان يحمل أفكار العرابيني وانضم إليه مصطفى كامل.......
[ لطيف باشا – األفغانى – محمود تيمور ]
 )32بعد جناح حركة  9سبتمبر  1881تولى الوزارة فى مصر. ............
[ البارودى – شريف باشا – رياض باشا ]
س :أيد صحة العبارات اآلتية تاريخيا:
أ ـ عملت الدولة األوروبية على إضعاف قوة مصر خالل ق :19
● فى عصر محمد على شهدت مصر تقدما فى املجاالت االقتصادية كما
شهدت نهضة علمية وبناء جيش قوى لذلك استغلت الدول األوروبية الصدام
بني محمد على والسلطان لضرب محمد على وحتديد نفوذه فى اتفاقية لندن
1840م.
ب ـ��ـ ف��ى عصر إسماعيل سعى إل��ى حتقيق استقالل مصر تدريجيا واستعادة
ق��وت��ه��ا العسكرية وال��ت��وس��ع ن��ح��و اجل��ن��وب وه��ن��ا أدرك����ت ال����دول األوروب���ي���ة خ��ط��ورة
إسماعيل وبدأت تتدخل إلضعاف قوة مصر
ج ـ��ـ ل��م تكن سياسة اخل��دي��و إسماعيل امل��ال��ي��ة ه��ى السبب احلقيقى للتدخل
األجنبى:
● ألن السبب احلقيقى للتدخل هو التوسع نحو اجلنوب وقناة السويس ومما
يؤكد ان التوسع نحو اجلنوب هو السبب احلقيقى ان عام 1875هو الذى قاد
فيه إسماعيل حملته على اجليش هو العام نفسه الذى بدأ فيه التدخل األجنبى
د ـ كان اخلديو توفيق خير أداة للنفوذ األجنبى:
● بادر بالتخلص من وزارة شريف باشا الذى يتمسك بالدستور ومجلس النواب
واسند الوزارة إلى رياض باشا املعروف مبيوله ومعاداته للنظام الدستورى
● أعاد املراقبة الثنائية ومنحها سلطات واسعة جعلت لوزارة الدولة نفوذا
كبيرا
هـ ـ كان تنظيم الرقابة الثنائية بداية السخط من وزارة رياض باشا:
وذلك الن سياسة رياض باشا انتهت إلى ما يلى :ــ
● بيع نصيب مصر فى أرباح القناة
● إلغاء قانون املقابلة 1880
● تأليف جلنة إص��دارات التصفية  1880لصالح األجانب ومن إحكام هذا
القانون:
● حتديد نفقات احلكومة السنوية بأقل من نصف اإليرادات والباقى للديون
● تخفيض أم�لاك ال��دائ��رة السنية وال��دوم�ين لضمان دي��ن ال��دائ��رة السنية
ووضعها حتت إدارة دولية
● تأليف جلنة اصدارات قانون التصفية  1880لصالح األجانب ومن أحكام
هذا القانون......
س :2كانت ديون مصر فى عهد سعيد وإسماعيل هى السبب املباشر
وراء التدخل األوروبى ،وضح ذلك.
أ) دور كل من سعيد وإسماعيل فى االستدانة من اخلارج.
1ــ أسباب األزمة املالية فى عهد سعيد .
ــ بدء سياسة االقراض من اجنلترا بفائدة .%7
ــ ابتداع طريقة الديون السائرة ذات الفوائد املركبة وقد بلغت ديون مصر عند
وفاة سعيد  11.160.00جنيه.
 2ــ أسباب األزمة املالية فى عهد اسماعيل:
ــ تواصل سياسة االقتراض بشراهة وذلك بسبب التوسع نحو اجلنوب ومشروع
قناة السويس وادخ��ال مظاهر احلضارة احلديثة واحلصول على الفرمانات
السلطانية.
ب) أسباب التدخل األجنبى فى مصر:
ــ التوسع نحو اجلنوب وقناة السويس واألزمة املالية.
ت) استعراض مظاهر التدخل األوروبى فى مصر بسبب الديون:
ــ بعثة كيف – صندوق الدين – املجلس األعلى للمالية – املراقبة السياسية –
جلنة التحقيق العليا – الوزارات األوروبية.
س :3بسبب األزمة وسوء نظام احلكم فى تدمير املصريني واعتراضهم
على سياسة اخلديو توفيق ورياض باشا ..فى ضوء ذلك وضح:
(أ) ما الفئات التى حملت لواء املعارضة ضد سياسة رياض باشا .
ــ حمل لواء املعارضة ضد سياسة رياض باشا صفوة من أعيان املصريني من
كبار املالك ومن املتعلمني وانضم إليهم العسكريون.
ــ وكان نفوذ هؤالء األعيان قد تعاظم أواخر أيام اخلديو اسماعيل من خالل
عضويتهم فى مجلس شورى النواب 1896م.
(ب) ما مظاهر غضب األعيان ضد سياسة رياض باشا.
أوال :احلزب الوطنى (جمعية حلوان):
ــ تكونت من الناقمني على سياسة ري��اض باشا فى حلوان ،طالبت باآلتى
(مطالب احلزب الوطنى ).
 )1أن تعاد إلى احلكومة املصرية جميع أمالك اخلديو واألسرة.
 )2إلغاء النص اخلاص بتخصيص ايراد السكة احلديد حلساب الديون.
 )3توحيد مختلف الديون فى دين واحد بفائدة قدرها  %4فقط.
 )4تكوين إدارة مراقبة وطنية بديال للمراقبة الثنائية.
ثانيا ـ جمعية مصر الفتاة:
ــ تأسست فى اإلسكندرية وأصدرت جريدة بنفس االسم طالبت باحلريات
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(ج) استعراض أحوال مصر االقتصادية فى عهد اخلديو توفيق:
ــ تسببت الديون فى تعرض البالد ألزمة اقتصادية كانت مسئولة عن حتريك
مشاعر الغضب ضد نظام احلكم متثلت فى :ــ
1ــ سوء األحوال االقتصادية وانهيار اخلدمات بسبب تخصيص أكثر من نصف
موارد امليزانية حلساب الديون.
 2ــ تذمر املالك بسبب الغاء قانون املقابلة.
 3ــ إحالة كثير من الضباط للتقاعد توفيرا للنفقات.
 2ــ كان عرابى زعيما لكل املصريني ولم يكن ميثل اجليش فقط .فى ضوء
العبارة السابقة وضح:
(أ) أسباب قيام الثورة العرابية:
1ــ حكم توفيق املطلق
 2ــ التدخل األجنبى .
 3ــ األزمة االقتصادية
 4ــ تذمر األعيان املصريني من سوء نظام احلكم.
 5ــ انتشار التذمر بني الضباط الوطنيني فى صفوف اجليش .
أما السبب املباشر فهو نقل االميرالى عبدالعال حلمى من قيادة االى طرة
الى ديوان اجلهادية .
(ب) ما مطالب أحمد عرابى (ك��ان عرابى زعيما لكل املصريني ولم يكن ميثل
اجليش فقط).
حيث إنه طالب فى مظاهرة سبتمبر  1881باملطالب اآلتية:
 )1إقالة وزارة رياض باشا املستبدة .
 )2تشكيل مجلس شورى النواب.
 )3زيادة اجليش إلى  18ألف جندى.
(ج) موقف إجنلترا وفرنسا من الثورة العرابية.
ــ رأت اجنلترا وفرنسا فى تشكيل مجلس الشورى ما ميثل خطورة على
مصاحلهما ألنه سيعمل على منع التدخل األجنبى لهذا:
1ــ ارسلت الدولتان املذكرة املشتركة األولى يناير  1882تعبر عن استيائهما من
قيام نظام برملانى فى مصر .
 2ــ ارسلت اجنلترا وفرنسا قطعا من األسطول إلى شواطئ اإلسكندرية
وطالبت الدولتني باستقالة البارودى وخروج عرابى من مصر فيما عرف باملذكرة
املشتركة الثانية مايو 1882م.
 3ــ تدبير مذبحة اإلسكندرية ودعوة فرنسا لعقد مؤمتر االستانة الذى انتهى
باحتالل اجنلترا ملصر.
(د) أسباب فشل الثورة العرابية.
1ــ االنقسام بني صفوف األمة.
2ــ اختالط الهدف ما بني منع التخل األجنبى والتهديد بعزل اخلديو .
3ــ ظهور عناصر انهزامية بني صفوف املواطنني .
4ــ عدم التكافؤ بني القوتني.
5ــ تواطؤ ادارة قناة السويس .
6ــ معاداة الدول األوروبية الكبرى.
 3ـ اكتب مذكرات تاريخية عن:
(أ) فرمان أغسطس : 1879
ــ أصدره السلطان العثمانى لتقييد سلطات ومزايا اخلديو ومن أهم أحكامه:
 )1وجوب إبالغ الباب العالى بنصوص املعاهدات التى تنوى مصر عقدها.
 )2حتديد عدد اجليش بحيث ال يزيد على  18الف جندى.
 )3حظر عقد قروض جديدة.
(ب) مؤمتر االستانة 1882م.
ــ دعت اليه فرنسا ألنها ادركت ان اجنلترا تريد االنفراد مبصر واحتاللها.
ــ أصدر ما يسمى مبيثاق النزاهة الذى تعهد فيه املجتمعون بعدم تدخل أى
دولة فى مصر أثناء انعقاد املؤمتر ولكن مندوب اجنلترا أبطل مفعول امليثاق
بإضافة عبارة (إال فى حالة الضرورة القصوى) وكان من نتائج املؤمتر احتالل
اجنلترا ملصر  1882م.
(ج) حادثة فاشودة 1898م.
ــ بعد خروج اجليش املصرى من السودان ،سارعت الدول األوروبية إلى اقتسام
ممتلكات مصر فى افريقيا وارسلت فرنسا حملة الحتالل فاشودة لصد تيار
التوغل االجنليزى فى قلب افريقيا.
ــ اعتقد الوطنيون أن فرنسا اقدمت على احتالل فاشودة إلجبار اجنلترا على
اجلالء عن مصر ولكن القوات الفرنسية انسحبت من فاشودة دون أن تفتح باب
املسألة املصرية.
ـ نتائج حادثة فاشودة
ــ تراجع اخلديو عباس حلمى عن مساندة احلركة الوطنية واجته إلى مساملة
االجنليز بعقد اتفاقية  1899م التى جعلت اجنلترا شريكة ملصر فى حكم
السودان.
4ــ بني مساوئ االحتالل البريطانى فى مصر من الناحية السياسية :
 )1فقدت مصر استقاللها
 )2حل اجليش املصرى .
 )3وضع دافرين السياسة البريطانية فى مصر فيما عرف بالقانون االساسى
 1883ونص على:
ــ حتكم اجنلترا مصر بطريق غير مباشر ــ السلطة الشرعية فى يد اخلديو
والسطلة الفعلية فى يد اجنلترا ).
ــ تظل مصر تابعة للدولة العثمانية حتى ال يغضب السلطان.
ــ تطبع االدارات املصرية بطابع اجنليزى ( سياسة اجللنزة).
ــ الغاء املراقبة الثنائية مما أغضب فرنسا.
● املجال االقتصادى زمن االحتالل:
 )1الزراعة :لقيت اهتماما كبيرا فى عهد االحتالل حتى عام 1914م بسبب:
ــ توفير املواد اخلام.
ــ لتظل مصر سوقا للصناعات االجنليزية .
● من مظاهر ذلك:
ــ حتسني طرق الرى والصرف.
			ــ اصالح القناطر اخليرية.
ــ شق الترع.
		ــ إقامة قناطر إسنا وزفتى وأسيوط.
ــ إنشاء خزن أسوان
ــ مماد أدى لزيادة مساحة األراضى الزراعية واالنتاج الزراعى واالعتماد على
الزراعة فقط.
 )2الصناعة :تدهور الصناعة فى ظل االحتالل ولم تستطع احلكومة املصرية
حمايتها بل جعلتها فى منافسة غير متكافئة مع الصناعات األوروبية بسبب ما
اتخذته من اجراءات تتمثل فى:
ــ فرض ضريبة  %8على املنسوجات القطنية فكسدت.
ــ رفع سعر السكر املصرى بحيث تساوى مع السكر األجنبى.
ــ رفع الرسوم اجلمركية على اآلالت واملواد اخلام الالزمة للصناعة.
ــ فرض ضريبة على الصادرات املصرية فلم جتد من يشتريها.
ــ إهمال التعليم الصناعى.
 )3التجارة:
ــ ارتفع شأن الوكاالت األجنبية ولم يعد للحكومة دور سوى املحافظة على
األمن.
ــ استثمرت األموال فى إنشاء الشركات والبنوك لتسليف الفالحني مما أدى
إلى انتشار ظاهرة البيوع اجلبرية.
 )4التعليم :أهمل التعليم فى عهد االحتالل حيث:
ــ جعل مبصروفات عالية بعد أن كان باملجان .
ــ أصبح هدفه تخريج موظفني وكتبة .
ــ جعل اللغة االجنليزية لغة الدراسة.
ــ قضى على روح االبتكار .
وترتب على ذلك أن بلغت نسبة األمية  %92من البنني و  %97من البنات.
5ـ��ـ جن��ح الزعيم مصطفى كامل ف��ى تنبيه الضمير العاملى إل��ى ح��ق مصر فى
االس��ت��ق�لال إال أن (س��ي��اس��ة امل��ص��ال��ح املشتركة أدت ال��ت��ى تغيب الضمير وتغليب
املصالح االستعمارية) ..وضح ذلك: .
(أ) ما القوى التى اعتمد عليها مصطفى كامل فى كفاحه.
1ــ رأى مصطفى كامل أن ينسق أفكاره مع اخلديو عباس ويتفاهم معه بشأن
احلركة الوطنية.
2ــ التنسيق مع السلطان العثمانى نظرا لتبعية مصر لتركيا واقترح على
السلطان ان يوافق على جالء اجليش العثمانى عن اليونان مقابل جالء اإلجنليز
عن مصر.
3ــ عمل على االستفادة من اعتراض فرنسا على بقاء اجنلترا فى مصر واتصل
بالسياسيني واملثقفني والصحفيني الفرنسيني وسافر إلى فرنسا اكثر من مرة
يكتب فى صحفها ويخطب فى االجتماعات من أجل املطالبة باجلالء عن مصر.
(ب) استعرض كفاح الزعيم مصطفى كامل ضد االحتالل:
 )1بعد حادثة فاشودة وتراجع اخلديو عباس حلمى الثانى أعلن مصطفى كامل
(اليأس مع احلياة ) وبدأ فى تكثيف نشاطه من أجل ايقاظ الوعى القومى وقام
بإصدار جريدة اللواء  1900م.
 )2اعتمد على الدولة العثمانية بصورة أكثر وأصدر جريدة أسبوعية باسم
العالم االسالمى 1905م.
 )3جنح فى تنبيه الضمير العاملى إلى حقوق مصر فى االستقالل وجالء
القوات االجنليزية.
 )4بعد عقد الوفاق ال��ودى استغل مصطفى كامل حادثة دنشواى للتنديد
باالحتالل فى كل من مصر وأوروبا.
 )5عمل على تنظيم اجلهود الوطنية فأنشأ ن��ادى امل��دارس العليا واحلزب
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الوطنى 1907م.
(ج) أثر فى سياسة الوفاق الودى على مصر والكفاح الوطنى .
 )1اطمأنت اجنلترا لعدم وجود معارضة دولية واشتدت فى التضييق على
الوطنيني وعندما وقعت حادثة دنشواى كانت األحكام شديدة وقاسية ال تتناسب
مع حجم احلدث وذلك بهدف اخماد صوت الوطنية إلى األبد .
 )2استغل مصطفى كامل احلادثة للتنديد باالحتالل مما أجبر اجنلترا على
سحب كرومر من مصر واشتد ساعد احلركة الوطنية على عكس ماكان يرمى
إليه االحتالل.
 )3أدرك مصطفى كامل ضرورة االعتماد على الوطنيني فأنشأ نادى املدارس
العليا وقام بتأسيس احلزب الوطنى .
 6ـ قارن بني سياسة جورست وسياسة كتشنر فى مصر:
سياسة جورست:
1ــ تخفيف الرقابة على تصرفات اخلديو.
 2ــ متصير االدارة واط�لاق يد املصريني فى ادارة شئون بالدهم وايقاف
سياسة اجللنزة.
 3ــ توسيع سلطات مجلس النظار.
سياسة كتشنر:
 1ــ اعاد سياسة القبضة احلديدية.
 2ــ اعاد سياسة اجللنزة مرة أخرى .
 3ــ أعاد سياسة مطاردة الوطنيني.
 1ـ تُعتبر ثورة  1919أول ثورة قومية فى تاريخ مصر احلديث.
(أ) بداية ظهور األمة املصرية كأمة موحدة بدون تفرقة بني مسلمني وأقباط.
(ب) بداية ظهور مصر احلديثة التى يقوم نظامها السياسى على أساس قومى
وليس على أساس دينى.
 2ـ متثل ثورة  1919فى مصر ثورة شعبية مبعنى الكلمة.
اشترك فيها جميع طوائف الشعب الطالب والفالح والعامل واملثقفني واملسلم
واملسيحى واملرأة حركة املواصالت ودارت االشتباكات مع رجال البوليس.
 3ـ متثل ثورة  1919فى مصر مظهرا من مظاهر الوحدة الوطنية.
اشترك فيها املسلمون واألقباط على السواء بهدف االستقالل التام واتخذوا
العلم عليه هالل وسط صليب وأخذ القساوسة يخطبون فى املساجد واملشايخ
فى الكنائس.
 4ـ فشل مفاوضات سعد – ملنر :
بسبب إص��رار اجنلترا على حتويل استقالل مصر الداخلى واخلارجى إلى
استقالل صورى بإصرارها على حماية األقليات وحرمان مصر من إقامة عالقات
خارجية.
 5ـ لم يحقق تصريح  28فبراير  1922االستقالل الكامل ملصر.
بسبب التحفظات األربعة (تأمني املواصالت – الدفاع عن مصر – حماية
األقليات والسودان)
وقد ترتب على هذه التحفظات:
(أ) بقاء االمتيازات األجنبية.
(ب) حرمان مصر من بناء جيش قوى.
(ج) وجود إدارة أمن أوروبية.
(د) حرمان مصر من دخول عضوية عصبة األمم.
 6ـ لم تؤد معاهدة  1936إلى استقالل حقيقى ملصر .
(أ) بقاء اجليش اإلجنليزى مرابطا على األراضى املصرية.
(ب) ما زال املندوب السامى يتحكم فى السياسة املصرية.
(ج) أحكام بريطانيا قبضها على اجليش املصرى بهدف أضعافه.
 7ـ حتتفل الشرطة بعيدها القومى يوم  25يناير (أحداث اإلسماعيلية) :
فى هذا اليوم تصدت قوات الشرطة املصرية بأمر وزير الداخلية املصرى فؤاد
سراج الدين للقوات اإلجنليزية التى حاصرت
 8ـ فساد الوضع السياسى فى مصر قبل ثورة  23يوليو : 1952
بسبب ذل وبطش االحتالل وديكتاتورية امللك وفساد األحزاب والصراع بينهما
للوصول إلى احلكم.
 9ـ تشكيل تنظيم الضباط األحرار فى سبتمبر : 1949
(أ) حترير مصر من االحتالل البريطانى.
(ب) حادث  4فبراير  1942وشعور الضباط بأن كرامتهم قد أُهينت .
(ج) هزمية اجليوش املصرية فى حرب فلسطني كشفت فضايح النظام امللكى
أدى إلى خلق رابطة فكرية مشتركة بني الضباط بأن خطورة املستعمر تكمن فى
عمالئه وعلى رأسهم امللك.
سُ :4تعتبر ثورة  1919أول ثورة قومية فى تاريخ مصر احلديث....
وضح :ــ
(أ) األسباب التى أدت إلى قيام ثورة  1919فى مصر.
(ب) موقف الشعب املصرى أثناء الثورة.
(ج) النتائج التى ترتبت على ثورة  1919فى مصر .
أوال :األسباب التى أدت إلى قيام ثورة  1919فى مصر .
1ــ املعاناة التى ءاناها املصريون أثناء احلرب العاملية األولى.
2ــ بروز فكرة القومية املصرية التى تهدف إلى حترير مصر من االحتالل
البريطانى والسيادة العثمانية واسترداد السيادة املصرية.
3ــ تأثر الشعب مببدأ حق تقرير املصير والتحرك للمطالبة باالستقالل.
4ــ رفض املندوب السامى البريطانى السماح لسعد ورفاقه بالسفر بحجة أنه
ال ميثل األمة.
5ــ أقبل الشعب على توقيع التوكيالت فى حماس عارم ليعطى الوفد صفة
متثيل األمة.
6ــ قيام إجنلترا بالقبض على سعد زغلول ونفيه إلى جزيرة مالطه.
ثانيا :موقف الشعب أثناء الثورة :
1ــ كانت ثورة  1919ثورة شعبية مبعنى الكلمة فقد اشتركت فيها جميع طوائف
الشعب.
2ــ حدثت االشتباكات بني األهالى والبوليس واستولى الثوار على السلطة فى
بعض األقاليم.
3ــ كانت ثورة  1919مظهرا من مظاهر الوحدة الوطنية حيث اشترك فيها
املسيحى بجانب املسلم.
4ــ امتناع طوائف الشعب عن العمل وأض��رب املوظفون وتكونت اجلمعيات
السرية.
ثالثا :النتائج التى ترتبت على ثورة  1919فى مصر .
1ــ اضطرت اجنلترا إلى تعديل سياستها واإلف��راج عن سعد والسماح له
بالسفر.
2ــ اضطرت اجنلترا إلى التفاوض مع املصريني (مفاوضات سعد – ملنر).
3ــ اضطرت اجنلترا إلى االعتراف باستقالل مصر بإصدار تصريح  28فبراير
. 1922
4ــ صدور دستور  1923ودخول مصر مرحلة احلقبة الليبرالية.
5ــ تشكيل وزارة الشعب  1924التى قامت بالعديد من اإلصالحات.
رابعا :النتائج التى ترتبت على مقتل السيرلى ستاك :
أدى مقتل السيرلى ستاك إلى انتكاس احلركة الوطنية فقد :ــ
1ــ استغلت اجنلترا مقتل السيرلى ستاك للتخلص من وزارة سعد زغلول
واالنفراد بالسودان بتوجيه إنذار إلى سعد زغلول بسحب اجليش املصرى من
السودان فاستقال.
2ــ استغل امللك الصراع بني الوفد واإلجنليز ليحكم البالد حكما ديكتاتوريا
بحل البرملان والعبث بالدستور واحلياة النيابية.
3ـ��ـ واج��ه الشعب ه��ذه السياسة بالنضال م��ن أج��ل الدستور ورف��ع شعار
(االستقالل والدستور).
س :5كان تصريح  28فبراير  1922ثمرة من ثمار ثورة  1919كما كان
دستور  1923ثمرة من ثمار التصريح ....فى ضوء ذلك ،وضح.
(انتهاء احلماية البريطانية على مصر وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة
مع حتفظات أربع تضمن اآلتي).
1ــ حق بريطانيا فى تأمني املواصالت البريطانية فى مصر لتبرير وجود جيش
احتالل فى مصر.
2ــ حق بريطانيا فى الدفاع عن مصر لتبرير منع تكوين جيش مصرى قوى.
3ــ حق بريطانيا فى حماية املصالح األجنبية فى مصر حماية األقليات لتبرير
تدخلها فى الشئون الداخلية.
4ــ حق بريطانيا فى التصرف فى السودان.
لذلك رفض الشعب املصرى التصريح ألنه لم يحقق أمانيهم الوطنية فى
االستقالل.
1ـ��ـ على املستوى اخل��ارج��ى :حقق التصريح سقوط احلماية البريطانية
واالعتراف مبصر دول��ة مستقلة ذات سيادة األم��ر ال��ذى رفع شأن مصر إزاء
الدول األجنبية.
2ــ على املستوى الداخلى :أعطى التصريح ملصر حق اتخاذ دستور نظاما
للحكم ورفع لقب حاكم مصر من سلطان إلى ملك وأصبح (امللك فؤاد األول).
وبذلك كان أهم تغيير ترتب على تصريح  28فبراير هو دخول مصر املرحلة
الليبرالية (األمة مصدر السلطات) فتألفت جلنة لوضع دستور .1923
1ــ حرية إبداء الرأى – حرية الصحافة – حرية االعتقاد – حرية االجتماع.
2ـ��ـ م��س��اواة جميع املصريني أم��ام ال��ق��ان��ون وف��ى التمتع باحلقوق املدنية
والسياسية.
3ــ حرمة املنزل وحرمة امللكية وخطر الرقابة على الصحف.
4ــ الفصل بني السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
1ــ لم يحقق دستور  1923احلياة الدميوقراطية فى مصر ألنه احتوى على
نصوص متعارضة فهناك نصوص جتعل األمة مصدر السلطات ونصوص أخرى

احللقة الثانية
تعطل ذلك فقد أعطى الدستور امللك سلطات واسعة فأصبح من حقه حل
ٍ
البرملان دون ٍ
شرط وحق إقالة الوزارة مهما حازت من ثقة األمة فاستقل
قيد أو
امللك هذه السلطات فى ضرب النظام الدميوقراطى.
س :6عاشت مصر حقبة ليبرالية عقب صدور دستور  1923حتى
قيام ثورة يوليو  1952فى ضوء هذه العبارة وضح :ــ
1ــ ظهرت أحزاب األقلية فى السياسة املصرية نتيجة مباشرة ألول انتخابات
بعد دستور  1923فقد فاز فيها حزب الوفد بأغلبية ساحقة ولم ينجح من
األح��زاب األخرى سوى عشرة أعضاء فأصبحت هذه األح��زاب متثل أحزاب
األقلية وحزب الوفد حزب األغلبية.
2ــ اجتهت أحزاب األقلية إلى امللك تلتف حوله وتستمد منه الثقة للوصول
إلى احلكم.
3ــ رحب اإلجنليز بهذا التحالف بني أحاب األقلية وامللك ألن امللك كان واقعا
حتت سيطرتهم كما أن تولى أحزاب أقلية يتيح لإلجنليز الفرصة للتدخل فى
شئون البالد.
4ــ أدى ذلك إلى انهيار احلكم الدستورى وانشغال الشعب بالصراع مع
اجنلترا بالصراع ضد احلكم الديكتاتورى.
1ــ عندما أراد وزير احلربية الوفدى إدخال إصالحات لزيادة عدد اجليش
وتقويته تدخل اإلجنليز ملنع ذلك وأرسلت سفينة حربية إلى اإلسكندرية و ُعرفت
(بأزمة اجليش).
2ــ عندما أراد مصطفى النحاس إصدار قانون االجتماعات التى اعترضت
بريطانيا وهددت بطرده من احلكم.
3ــ عندما جنح النحاس فى جتنب الصدام مع اجنلترا قام امللك بإقالة
النحاس من الوزارة.
4ــ عندما أصر الشعب على الدميوقراطية وألف النحاس الوزارة عام 1930
امتنع امللك عن التوقيع عن املراسيم مما أجبر النحاس على االستقالة وأسند
امللك الوزارة إلسماعيل صدقى.
1ــ اشتعال الثورة فى البالد وقيام املظاهرات.
2ــ تعطل املواصالت.
3ــ تألفت جبه وطنية تعمل على إعادة دستور  1923وعقد معاهدة حتى ال
يعترض أى حزب من األحزاب على هذه املعاهدة.
س :7أثبتت األحداث أن اتفاقية  1936لم تؤد إلى استقالل حقيقى
ملصر .فى ضوء هذه العبارة وضح ما يأتى :ــ
1ــ غزو إيطاليا للحبشة وتوتر املوقف الدولى وأخذ ينذر بقيام حرب عاملية
جديدة.
2ــ خشى الوفد على حدود مصر الغربية واجلنوبية طلب إجراء مفاوضات
مع اجنلترا بعقد معاهدة تنظيم العالقة بينها حتى ال يتكرر ما حدث أثناء
احلرب العاملية األولى.
3ــ صرح وزير خارجية بريطانيا أن بريطانيا تفضل التعامل مع مصر بحرية.
4ــ اشتعلت البالد بالثورة وقامت املظاهرات فاضطرت اجنلترا للتراجع
وقبول املفوضات.
5ــ تشكلت جبهة وطنية من جميع األحزاب بقيادة مصطفى النحاس ما
عدا احلزب الوطنى ودخلت فى مفاوضات مع اإلجنليز انتهت بإبرام معاهدة
. 1936
1ــ انتهاء احتالل مصر عسكريا بواسطة اجنلترا.
2ــ إلغاء االمتيازات األجنبية.
3ــ دخول مصر عضوية عصبة األمم.
4ــ تقوية اجليش املصرى.
5ــ سحب جميع املوظفني البريطانيني من اجليش املصرى وإلغاء إدارة األمن
األوروبية.
6ــ حرية مصر فى عقد املعاهدات السياسة مع الدول األجنبية.
7ـ��ـ إرج��اع اجليش املصرى إل��ى ال��س��ودان واع��ت��راف بريطانيا ب��اإلدارة
املشتركة.
1ــ انتهت صفحة من نضال الشعب املصرى من أجل االستقالل.
2ــ حتولت العالقة بني مصر واجنلترا من عالقة احتالل إلى عالقة حتالف.
3ــ وقد فضلت مصر التحالف مع إجنلترا ملواجهة اخلطر الفاشى (أملانيا
– إيطاليا).
4ــ ظهور قوى سياسية جديدة ال تدين باملبادئ الليبرالية (اإلخوان املسلمني
ومصر الفتاة).
5ــ ازدياد نفوذ القصر وسيطرته بسبب اعتالء امللك فاروق الشاب عرش
البالد.
6ــ حادث  4فبراير  1942أدى حكم امللك ف��اروق الديكتاتورى إلى تدخل
بريطانيا فى شئون احلكم فقد وقع صدام بني امللك وإجنلترا بسبب ميوله
املحورية األم��ر ال��ذى واجهته بريطانيا بالتدخل إلسقاط حكم امللك وتعيني
وزارة دستورية برئاسة مصطفى النحاس وعندما رفض امللك قامت بريطانيا
مبحاصرة قصر عابدين بالدبابات فاضطر امللك إل��ى قبول اإلن��ذار وكلف
النحاس بتكاليف الوزارة.
7ــ جنح الوفد فى هذه الفترة بربط مصر بأمتها العربية عن طريق تأسيس
جامعة الدول العربية وأصبحت القاهرة مرا لها.
سُ :8تعتبر ث��ورة  23يوليو  1952أم ال��ث��ورات فى العالم الثالث
بأسره ...فى ضوء هذه العبارة ،وضح.
1ــ حترير مصر من االحتالل البريطانى.
2ــ حرب فلسطني . 1948
3ــ فساد الوضع السياسى فى مصر.
4ــ فساد حاشية امللك .
5ــ انحدار سمعة امللك فى مصر واخلارج.
6ــ األسلحة الفاسدة .
7ــ سوء توزيع ملكية األراضى.
8ــ مساوئ الرأسمالية .
9ــ أما األسباب املباشرة لقيامها متثلت فى:
(أ) كانت النية املعقودة على القيام بالثورة عام  1955حتى يتم استكمال
بناء التنظيم.
(ب) أدى حريق القاهرة  26يناير  1952إلى التعجيل مبوعد قيام الثورة فى
نوفمبر 1952
(ج) عجل امللك بإشعال املعركة بينه وبني الضباط مبكرة أربعة شهور عن
موعدها فقد أصدر الفريق حيدر قرار بحل مجلس إدارة نادى الضباط فى
 16يوليو . 1952
(د) بادرت جلنة القيادة بعقد ثالثة اجتماعات متتالية برئاسة عبدالناصر
مما مكن أجهزة امللك من كشف أسماء ( )12ضابطا من التنظيم.
(هـ) آثار ذلك النبأ القلق فى نفوس أعضاء جلنة القيادة فتحددت ليلة 23
يوليو . 1952
1ــ القضاء على االستعمار وأعوانه.
2ــ القضاء على االحتكار والرأسمالية.
3ــ القضاء على اإلقطاع.
4ــ إقامة عدالة اجتماعية.
5ــ إقامة جيش وطنى.
6ــ إقامة حياة دميوقراطية سليمة.
1ــ إلغاء امللكية وإعالن اجلمهورية.
2ــ إلغاء دستور . 1923
		
3ــ القضاء على اإلقطاع.
4ــ عقد اتفاقية اجلالء . 1954
5ــ تأميم قناة السويس  26يوليو . 1956
فى الزراعة عملت على النهوض بالزراعة واستصالح األراض��ى واهتمت
ببناء السد العالى فى الصناعة التوسع فى اإلنتاج الصناعى بالعمل على إنشاء
املشروعات الصناعية ،توليد الكهرباء من خزان أس��وان واستخراج البترول
وإقامة مصنع احلديد والصلب واألسمدة وإنشاء املصانع احلربية وتدعيم
التعليم الصناعى.
فى مجال التجارة :فتح أسواق خارجية ومتصير البنوك والشركات وتولى
املصريني إدارتها.
1ـ��ـ القضاء على اإلقطاع بإصدار قانون اإلص�لاح ال��زراع��ى ال��ذى انتهى
بتحديد امللكية الزراعية للفرد بخمسني فدان فقط.
2ــ إقامة عدالة اجتماعية بتعميم مجانية التعليم فى كل املراحل التعليمية
وإصدار قوانني التأمينات واملعاشات ومنح املرأة حق الترشيح فى االنتخابات
وحتديد ساعات العمل.
1ـ��ـ مساندة الشعوب العربية على التحرر م��ن االستعمار فساعدت
السودان واجلزائر وإم��ارات اخلليج واجلنوب العربى على نيل استقاللها
من االستعمار.
2ــ وقفت إلى جانب ثورة العراق وثورة اليمن.
3ـ��ـ أي��دت بقوة وال ت��زال تؤيد الشعب الفلسطينى ف��ى اس��ت��رداد حقوقه
املشروعة.
1ــ محاربة االستعمار بكل صورة وألوانه ومساعدة شعوب آسيا وإفريقيا
على التحرر.
2ــ رفض االنضمام إلى األحالف العسكرية األجنبية وقاومت بشدة حلف
بغداد . 1955
3ــ تبنى سياسة احلياد اإليجابى وعدم االنحياز وجتلى ذلك فى
دور مصر فى مؤمتر باندوجن بإندونيسيا  1955الذى اشتركت فيه
 29دولة.

