(المحاضرة الثالثة)
غزو نابميون لمصر عام 8971
عندما نشبت الثورة الفرنسية واصبحت الطبقة الوسطى (البرجوازية) ىي الحاكمة
عمى فرنسا الجديدة قضى ىؤالء عمى التمرد الداخمي والخارجي المرتبط باإلقطاع والممكية.
وبعد ان استقرت االمور اخذت تتطمع الى خارج فرنسا لتحقيق مصالحيا االقتصادية
والسياسية وكان غزو نابميون لمصر سنة 8798م جزءاً من خطة فرنسية-:
 -8لضرب النفوذ البريطاني.
 -2السيطرة عمى طريق الهند.
 -3تأسيس امبراطورية فرنسية في الشرق.
ابحر االسطول الفرنسي بقيادة (نابميون بونابرت) من ميناء (طولون) .ووصل الى
الشواطئ المصرية في اواخر شير حزيران عند مدينة االسكندرية.
وفي االول من تموز عام  8798بدأ انزال الجيش الفرنسي بالقرب من االسكندرية
فواجو مقاومة عنيفة من السكان المحميين لكن نابميون استطاع من دخول االسكندرية
وواصل زحفو نحو القاىرة.
واجو جيشو صعوبات جمة لشدة الحر والماء والغذاء والمقاومة من افراد العشائر
العربية المنتشرة عمى الطريق بين االسكندرية والقاىرة .وعند اىرام الجيزة جرت معركة
(امبابة) وانتيت بيزيمة حكام مصر من المماليك وتكبدوا خسائر جسيمة خالفاً لمفرنسيين
الذين كانت خسائرىم طفيفة .لذلك اضطرت القاىرة لالستسالم فدخميا الفرنسيون في 18
تموز 8798م.
عانت مصر التي ظمت والية عثمانية منذ احتالل السمطان سميم االول ليا سنة
8587م وحتى سقوطيا بيد الفرنسين من فوضى سياسية وتخمف اقتصادي وجمود ثقافي.
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وفي الوقت الذي كانت جحافل نابميون تطرق ابواب القاىرة كان يتنازع عمى الحكم
فييا اميران من امراء الماليك وىما (ابراهيم بيك ومراد بيك) وبعد احتالل القاىرة فر ابراىيم
بيك بجيشو الى شبو جزيرة سيناء وانسحب مراد بيك الى الصعيد وتركا الشعب المصري
بمواجية الغزو الفرنسي.
نداء لمشعب المصري مزج فيو افكار الثورة
وجو نابميون منذ اول نزولو عمى مصر ً
الفرنسية من حرية واخاء ومساواة بتيديدات القوي الغاصب وتالعب بعواطف الناس
ومشاعرىم الدينة .فتظاىر بحبو االسالم وزعم انو مسمم يغار عمى االسالم ويحرص عمى
حمايتو وانو جاء محر اًر ال فاتحاً وانو عدو المماليك الذين استبدوا بالسمطة وظمموا المصريين
ونيبو خيراتيا .وانو امين عمى ارواح الناس وممتمكاتيم.
ووعد باستمرار المشايخ والعمماء والقضاة في مناصبيم ،ولكنو ىدد بشكل صارم كل
من يقاوم القوات الفرنسية وقال بان كل قرية تقاوم الجيش الفرنسي سيكون نصيبيا التدمير.
وبعد احتالل القاىرة بأيام جاءت لنابميون اخبار تفيد بتحرك االسطول البريطاني بقيادة
(نمسون) الذي حطم االسطول الفرنسي في (موقعة ابي قير) قرب االسكندرية وكان ليذه
المعركة اثر كبير في القضاء عمى المشروع الفرنسي بأرسال حممة لميند إلخراج البريطانيين
مني ا .كما كانت نتائج ىذا التدمير خطيرة عمى الجيش الفرنسي الموجود في القاىرة إذ
قطعت الصمة بينو وبين فرنسا ذاتيا .فاضطر نابميون الى االعتماد عمى مصر في تموين
جيشو ولم تقف اثار ىذه المعركة عند ىذا الحد بل جعمت السمطان العثماني يعقد حمفاً مع
روسيا عدوة فرنسا آنذ اك ،كما تحالف مع بريطانيا عمى اساس ضمان كل من الدولتين
سالمة الدولة االخرى .وكان عمى نابميون ان يتفرغ لمواجية االخطار الخارجية فضالً عن
االوضاع الداخمية التي تمثمت بازدياد المقاومة المصرية لقوات الغزو وقيام ثورة سنة
8798م ضد الفرنسين.
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أ-

ثورة القاهرة االولى 8971م
من أسباب ىذه الثورة تذمر الشعب المصري من إجراءات الفرنسيين االقتصادية

والمالية عندما أراد نابميون استغالل مصر إلعالة جيشو وتموينو ولذلك عمد الى تحصيل
األموال بمختمف الوسائل ففرض ضرائب ثقيمة عمى األراضي والعقارات والمين وغيرىا.
صار الجامع االزىر ميدانا من ميادين الثورة ضد الغزو الفرنسي فسرعان ما تشكمت
فيو لجان لتنظيم المقاومة ،انظم الييا المشايخ والعمماء وزعماء البالد واخذ الخطباء
يحرضون الناس عمى الثورة ويثيرون شكوك حول أعضاء ديوان القاىرة الذي شكمو نابميون
انتيز زعماء الثرة فرصة تذمر الشعب من الضرائب الجديدة فاعمنوا العصيان المدني في
 18تشرين األول  8798فأقفمت الدكاكين وتجمع األلوف من أبناء الشعب وساروا في
تظاىرة كبيرة الى مركز القيادة الفرنسية إلعالن تذمرىم من الضرائب الجديدة وصارت
القاىرة في ذلك اليوم في وضع لم تالفو من قبل واخذت األسمحة تظير في كل مكان وقد
تقدم الثوار الى المخافر الفرنسية واشتبكوا مع الجنود
اما نابميون فقد اسرع في اتخاذ إجراءات سريعة وامر جنوده بأطالق الرصاص عمى
الثائرين وضرب الجامع االزىر بالمدافع وىدمت الكثير من الدور عمى سكانيا إزاء القسوة
التي واجو بيا نابميون الثوار الذين فقدوا اكثر من أربعة االف شييدا تقدم عدد من المشايخ
الى نابميون وطمبوا منو وقف القتال وبعد فشل الثورة فتك الجنود الفرنسيين بالمواطنين ودخموا
االزىر وربطوا فيو خيوليم ونيبوا ما فيو واعدموا كثي ار من الناس بدون محاكمة.
لقد كان من نتائج الثورة شعور نابميون بانو يعيش عمى ارض ترفض العدوان وتقاومو
وصار كل فرنسي ال يستطيع السير اال ومعو سالح وحاول نابميون زرع بذور الفرقة بين
المسممين واالقباط شانو بذلك شان كل مستعمر يمجا الى أسموب التفرقة ولكن الشعب
المصري قطع عمى نابميون سبيل ذلك فاعمن تمسكو بمبدأ النضال ضد المستعمر.
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ب -ثورة القاهرة الثانية  8977وجالء الفرنسيين من مصر:
ميا بقسوة شديدة وسميت بثورة القاىرة الثانية ي8799م عندئذ شعر (كميبر) بعدم
قدرتو عمى البقاء في ارض مصر فبعث برسالة الى الحكومة الفرنسية طالبا منيا انياء حالة
الحرب بين الدولتين وبدأت المفاوضات الفرنسية العثمانية وانتيت بعقد (معاىدة العريش) في
كانون الثاني سنة  8811وخالصتيا الموافقة عمى جالء الفرنسيين بكامل أسمحتيم وامتعتيم
عمى سفن فرنسية وعثمانية بال قيد او شرط ولكن الحكومة البريطانية تدخمت وطمبت تسميم
الفرنسيين واسمحتيم كأسرى حرب فرفض الفرنسيون ذلك لكن بعد سنة  8818تغير الموقف
في اوربا عندما بدأت خطوات الصمح بين بريطانيا وفرنسا تسير بسرعة فتم االتفاق عمى
جالء الجيش الفرنسي بكامل أسمحتو عمى سفن بريطانيا وبعد الجالء المذكور نجحت
المفاوضات البريطانية – الفرنسية وعقد صمح أميان في  17اذار سنة .8811

 نتائج واثر الغزو الفرنسي عمى مصر والوطن العربي:
عمى الرغم من فشل الغزو الفرنسي الى انو ترك اثار ميمة في مصر والوطن العربي
كمو ولعل من ابرز تمك االثار ان الغزو الفرنسي ايقظ الشعب المصري من سبات طويل
قضاه في ظل السيطرة العثمانية واشعره الغزو بشخصيتو المتميزة التي تمثمت في ثوراتو
المستمرة ضد الحكم الفرنسي والدفاع عن حريتو وكيانو.

ان الفرنسيين كمستعمرين ىدفيم استغالل البمد الذي يحتمونو استغالال كامال وتسخير
إمكاناتو في خدمة تطورىم الرأسمالي اإلنتاجي لذلك فان نابميون اصطحب معو الكثير من
العمماء والمؤرخين والجغرافيين والجيولوجيين واألطباء والفنانين والفمكيين والمغويين لدراسة
مصر من كافة النواحي الجغرافية والتاريخية والزراعية لكي تنظم في ضوء ذلك عممية
استغالل البالد وقام ىؤالء جميعا بوضع دراسة شاممة وظيرت نتيجة ابحاثيم ودراستيم في
 11مجمدا في كتاب (وصف مصر).
انشا الفرنسيون في القاىرة مطبعة عربية واالخرة فرنسية لتحقيق نواياىم االستعمارية
في التسميط الثقافي األجنبي ،كما فكر نابميون في ربط البحر المتوسط بالبحر األحمر
الستغاللو في حمالتو االستعمارية فعيد بذلك الى (المسيو لوبير) رئيس ميندسي الطرق
والجسور في فترة الغزو فقضى ىذا سنتين في دراستو ورفع تقري ار الى نابميون تضمن خطأً
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ان البحر األحمر يعمو عمى البحر المتوسط بمقدار تسعة امتار وقد نشر ىذا المشروع في
كتاب وصف مصر واطمع عميو فيما بعد (فرديناد دي لسيس) واعجب بو وصمم عمى
تحقيق المشروع بشق قناة في برزح السويس اما المالحة العالمية سنة .8869

لم تكن البمدان العربية غائبة عن معركة مصر مع الغزاة الفرنسيين فمنذ األيام األولى
لمغزو التجا الى بالد الشام أولئك الذين رفضوا التعاون

مع الفرنسيين فجعموىا مرك از

لنشاكيم ومقاومتيم وكان نابميون يعتقد كمما اشتدت المقاومة من حولو او فوجئ بيجوم انو
مدد من الشام وقد كشفت التحريات الفرنسية عن ثورة القاىرة األولى عن وجود مراسالت
كثيرة بين شخصيات شامية وقيادات الثورة لتنظيم المقاومة مما سبب اعداميم وما ان اتجو
الغزو الفرنسي الى الشام حتى وجد الفرنسيون اماميم الثوار المصريين وعمى راسيم عمر
مكرم جنبا الى جنب مع السوريين في سوريا ويدل فشل الغزو الفرنسي عمى سوريا ان الغزو
لم يكن يواجو الحاميات العثمانية فحسب بل كان لمشعب السوري ىناك دور كبير في
انسحاب القات الفرنسية الغازية.

وعندما وردت عمى الحجاز اخبار احتالل الفرنسيين لمصر غضب اىل الحجاز
وسخطوا سخطا شديدا عمى المستعمرين واخذ الشيخ الكيالني وىو عربي من المغرب يعظ
الناس يدعوىم الى النضال ضد المحتمين الفرنسيين وقد اجتمع معو نحو ستمائة من
المتطوعين ركبوا الى البحر من ميناء القصير مع من انضم الييم من اىل يتبع وغيرىا ثم
انضم الييم قسم من اىل الصعيد واشتبكوا في وقائع مشيورة مع الفرنسيين وال عجب في ان
يحمل الشعور القومي شابا ثوريا من حمب اسمو سميمان الحمبي من طمبة االزىر عمى
اغتيال القائد الفرنسي الجنرال كميبر عندما رأى الفرنسيين يقتحمون االزىر بخيوليم منتيكين
حرمتو والشعور نفسو دفع العراقيين لإلسيام في تخميص مصر من االحتالل الفرنسي فمم
يقتصر االمر عمى التبرع بالمال بل ان الكثير من العراقيين لبوا نداء الواجب وتطوعوا
لمدفاع عن مصر العربية فقد ذىبت مجاميع من العراقيين االبطال الى مصر لتقاتل القوات
الفرنسية المعتدية وعند عودتيم الى العراق كرموا آنذاك تقدي ار لشجاعتيم.

لقد اثرت الحممة الفرنسية عمى تاريخ مصر الحديث والمعاصر حيث بدأت مصر
بدخول الحياة النيضوية الحديثة واثرت في بقية اقاليم العالم العربي .عمى الرغم من فشل

الحممة عمى مصر وبالد الشام اال انيا حققت عدداً من النتائج منيا-:
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 .8شكمت الحممة الفرنسية عامل صدمة وتنبيو كبير لمشعب العربي في مصر بسبب
السبات الطويل الذي كانت ترزح تحتو بفعل الحكم لعصور طويمة من حكم
المماليك.
 .1تعد الحممة الفرنسية اول تحدي استعماري  -غربي تتعرض لو مصر.
 .3اثرت الحممة الفرنسية في ايقاظ الشعور العربي القومي وتعاطف االقاليم العربية
واالسالمية ونصرتيا ضد الغزو الغربي وباألخص من قبل بمدان المغرب العربي.
 .4اتاحت الحممة الفرنسية لممصريين التعرف عمى ظواىر التفوق العممي االوربي الذي
لم يكن موجودا فييا لتكون فيما بعد سباقة بالعموم والثقافة عمى اقرانيا من العالم
العربي.
 .5قامت الحممة الفرنسية بالعديد من االعمال في مصر اىميا:
أ -تأسيس مجمع عممي عمم 8798م وكان لو االثر البالغ في تقدم العموم والمعرفة
والدراسة والبحوث.
ب -تأسيس مطبعة عربية واخرى فرنسية وىما أول مطبعتين اسستا في العالم العربي.
ت -العثور عمى (الحجر الرشيد) حيث نجح العالم الفرنسي (شابيمون) من حل رموزه
وكان بالخط الييموغريفي المصري القديم ومن خاللو تمكن العالم من معرفة

اسرار وتاريخ مصر الفرعونية وحتى تاريخ حضارات الدول المجاورة.
ث -االىتمام الكبير بالفنون بجميع الوانيا ومن خالل تأسيس مسرح لمعروض
التمثيمية واقامة دار لألوب ار في قمب القاىرة.
ج -تعتبر الحممة صاحبة فكرة ربط البحرين المتوسط واالحمر بقناة بينيما فقرر
نابميون تنفيذ المشروع لكن الفترة التي بقيت فييا القوات الفرنسية عمى مصر قمية
حالت دون تحقيق حمم المشروع وقد استفاد بعدىم حكام مصر عندما نفذوا
مشروع القناة عمم 8869م من الدراسات والمخططات التي تركيا الفرنسين بعد
مغادرتيم مصر.
ح -اىتمت الحممة بتطوير وانشاء المستشفيات والمدارس وانارة الشوارع العامة
الخ. ...
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