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 كلمة شكر

 

 

أشكر هللا و أحمده كثٌرا على فضله و إعانته و على توفٌقه لنا فً انجاز هذا العمل نسأله 

. الخٌر و النفع فً الدٌن و الدنٌا و نسأله أن ٌهدٌنا  و ٌرشدنا لما هو خٌر لنا

إن كان ال بد من توجٌه كلمة شكر فإن ٌستحقها أوال الدكتور المشرف دمحم شرقً الذي لم 

ه، و أمدنا بكل ما نحتاجه من نصائح و معلومات ذللت الكثٌر من لمٌبخل علٌنا بع

. الصعوبات فله منا كل التقدٌر و االحترام

أشكر كل من قدم لنا مقدار حرف علم أنار حقلنا، كل من ساعدنا فً عملنا هذا و هنا ال 

ة بالعرفان و التقدٌر للاس فتحٌتنا له مكعركمال بولالسٌد  ٌدلنا من ذكر موظف مكتبة الكلٌة 

.  فكل الكلمات ال توفٌه حقهماالحتراو 

 

 شكرا لكل هؤالء

 



 اإلهداء

  

" وبالوالدٌن إحسانا: "لقوله سبحانه و تعالى                          

الصباح الذي ٌأتً بوجه أمً ٌشبه الجنة كثٌرا ٌشبه نعٌمها و أمنها و "كلمة فً رحاب أمً 

أمانها حتى أن أمً مختلفة عن جمٌع األمهات فقد وهبها هللا جنتان واحدة تحت أقدامها و 

، أمً هً الشمعة التً احترقت لتنٌر دربً أطال هللا عمرك و أدام لك "األخرى فً قلبها

. تاجا فوق رأسًالصحة و العافٌة و أدامك 

إلٌك ٌا رمز التضحٌة و النضال ٌا من كان سندي فً السراء و الضراء إلى من أنارت - 

دعواته دربً ها أنا ٌا جدي أقطف ثمار تعبك و دعمك لً أدامك هللا تاجا لرؤوسنا و فخرا 

. لعائلتنا جازاك هللا فً تعبك خٌر جزاء

: إلى من قاسمتهم لحظات حٌاتً و شاركتهم الحزن قبل الفرح فال معنى للراحة إال بٌنهم

الخال جهٌد و الخال جمال و الخال كمال، الخالة فضٌلة، الخالة مسعودة، و إلى كل أفراد 

.  شهدوغالٌتًحكٌمة، سمٌحة، مروى، صفاء، إدرٌس، رائد،: العائلة

و إلى كل من وسعهم قلبً من عائلتً الجدٌدة إلى من دعمنً بدعواته قبل كلماته أبً عمار 

. و األم دلٌلة و اإلخوة هارون، ٌعقوب، دمحم، مروان، و أمٌرة

 زهرة، أحالم،: نور الهدى، و إلى الثالثً المرح: إلى رفٌقات الدرب و سر بسمة السنٌن

.     مرٌم

الى كل من غابوا عنا و بقٌت روحهم حاضرة جدتً زهراء و خالتً زوٌنة و الخال الغالً 

جمال مرابطً    

اهدائً الخاص الى من منحنً الدعم ألواصل المشوار أدامك هللا نورا ٌضًء افقً 

" عبد اللطٌف"وحفضك من كل سوء 

 

غازي بشرى 



        

 اإلهداء

 

     أهدي هذا العمل المتواضع إلى من علمنً أن النجاح ال ٌتم إال بالصبر، واإلصرار 

ي ، إلمً الحبٌبة أ إلى معنً الحب و التفانً إلى من كان دعائها سر نجاحً والعزٌمة، إلى

أطال  ،ي والدي العزٌز إلي من علمنً العطاء بدون انتظار إل ،من كلله هللا بالهبة والولار

  .هللا فً عمرهما وأمدهما بالصحة والعافٌة

. ٌةأ ،بسمة ،خالد :اخوتً ،  من أرى التفائل فً عٌونهم و السعادة فً ضحكتهمإلى 

ألفة ،ومن تمٌزوا بالوفاء و العطاء و الصدق بشري ، األخوات اللواتً  لم تلدهم أمً إلى 

. سعاد،ابتسام، سارة ،سعاد ،

 من كانوا معً على ،إلىو فً درب الحٌاة سرت فً حلوها و مرها ، من معهم سعدت إلى

. أحالم و زهراء،طرٌك النجاح

  .عائلة لروي و زوجاتهم و عماتً و ،كل أعمامً و اخص بالذكر عمً عمار إلى 

طارق : من ساندنً و لدم لً كل الدعم إلى

. سلوي و سلمً،مٌساء،رواد  و زٌنة ، الٌاس و جواد ، ي أحبتً  الصغار معتزإل

 ، أخً لروي عبد العالً رحمه هللا وأسكنه فسٌح جنانهروحً  إلى 

 

   مريم قروي  

 

 



  

 :قائمة االختصارات
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 مما جعلها عرضة 18نحطاط فً أواخر المرن االضعف والعانت الدولة العثمانٌة من حالة 

لألطماع الغربٌة وهذا ما انعكس سلبا على أٌاالت  الدولة العثمانٌة ومناطك نفوذها حٌث كانت 

مصر من أهم أمالن الدولة وكانت محط أنظار وأطماع العالم الغربً فتارٌخها ومولعها ومكانتها 

زاد فً الصراع على المنطمة وترتب عن هذا ما عرف فً التارٌخ بالحملة الفرنسٌة على مصر 

Expédition Française vers l’Egypte  التً أثارت تخوف السلطان العثمانً الذي 

انت الدولة فً عهده العدٌد من األزمات الداخلٌة والخارجٌة جعلته ٌلجأ الى بعث حامٌة ع

عسكرٌة لطرد الفرنسٌٌن من مصر وكانت تضم الحامٌة الكثٌر من الجنود ومن بٌنهم الجندي دمحم 

.  التً توكل الٌهمعلً الذي لطالما عرف بتحمٌك االنتصارات وانجاز كل المهما

كان وصول دمحم علً الى مصر أول خطوة ٌتخذها فً تحمٌك أماله وطموحاته فبعد نجاحه فً 

ل فً دوامة الصراعات حول السلطة بٌن الممالٌن ظطرد الفرنسٌٌن لم ٌغادر مصر لكن 

الل بحكم مصر لكن دمحم علً أثبت أنه الطرف قوالعثمانٌٌن واإلنجلٌز فكل طرف أراد االست

  .ةٌده حمبة تارٌخٌة جدٌد على األلوى وتمكن من اإلنفراد بالحكم لتدخل مصر

 الثورات وتمرد األهالً من ٌخمدس والعرالٌل التً واجهته أخذ الباشا ئفبعد تخلصه من الدسا

أجل إبداء والئه للسلطان العثمانً فمد كان ٌنجح فً كل مهمة ٌكلف بها إال أن هذه االنتصارات 

المتتالٌة حركت أطماع الباشا ورغبته فً توسٌع رلعة حكمه فأراد أن ٌنفرد بحكم مصر له 

 .                   والسلطان وألبنائه من بعده وهنا اتضحت معالم النزاع والصراع بٌن دمحم علً 

بالرغم من الصراعات وحالة الفوضى إال أن الباشا لم ٌتنازل عن حلمه فً لٌام نهضة لومٌة التً 

 دمحم علً كان مدركا أن حكمه لن ٌدوم بإحاطة  أنكانت الباعث األول لٌمظة العالم العربً حٌث

اهً دول ظوم بإلامة دولة حدٌثة أسوارها علم وازدهار وتطور تدنفسه باألسوار والحراس بل ي

العالم الغربً فوجه اهتمامه بكل مجاالت النهوض فأول ما أراد الوصول له هو التخلص من 

 .التبعٌة للدول األوروبٌة

ء  كان محط تضارب اآلراو ,ٌعتبر دمحم علً هو من جدد مفاخر النٌل ونفخ فً مصر روحا جدٌدة

المؤرخٌن والكتاب بٌن مؤٌد لنهضته ومعارض فكل هذه أمور شجعتنا الختٌار هذا بٌن 

 وانجازاته ولبل كل هذا أثارنا الفضول حول الشخصٌة إصالحاتهالموضوع من أجل التعمك فً 

 لبحثنا وهً كٌف إشكالٌة من هنا نموم بصٌاغة ,  مسارهاترت فً تارٌخ مصر وحولثالتً أ



 املقدمة

 ب 

استطاع دمحم علً النهوض بمصر والمٌام بكل هذه االنجازات فً ظل انهٌار الدولة العثمانٌة؟ 

وتضمنت هذه اإلشكالٌة مجموعة من األسئلة التً سنجاوب عنها فً موضوع البحث وهً 

صفوف الحامٌة العسكرٌة العثمانٌة أن ٌملب موازٌن الحكم فً كٌف تمكن جندي ألبانً : كاآلتً

 الحكم سواء على إلى الصعوبات التً واجهته فً الوصول إلى صالحه؟ وكٌف تصدى إلى

المستوى الداخلً أو الخارجً؟ هل التمرد الذي لام به ضد السلطان وخروجه عن الحكم التابع 

هً األسس والممومات التً اعتمد علٌها للنهوض بمصر؟  للدولة العثمانٌة أثر على سٌره؟ ما

كٌف أثرت النهضة المصرٌة على عاللاتها الخارجٌة؟ ما رأي المؤرخٌن والنماد فً سٌاسة دمحم 

فً األعمال واإلنجازات التً لام بها؟ و علً

و لالجابة عن هذه التساؤالت لمنا بدراسة شمل حٌزها الجغرافً منطمة الشرق األوسط وتحدٌدا 

مصر وبعض ألالٌم الدولة العثمانٌة مثل الشام وغٌرها والنطاق الزمانً من مولد دمحم علً باشا 

 وضعنا خطة للعمل تشتمل على ثالث فصول، أدرج فً الفصل ,م1849م الى وفاته سنة 1769

 مصر ودرسنا فً هذا الفصل أربع مباحث األول جاء فٌه الًاألول تحت عنوان دمحم علً باشا و

مولد ونشأة دمحم علً ووصف خارجً له وختمنا بالحدٌث عن أخر أٌامه حٌث تدهورت حالته 

حكم ونجد هذا فً الحملة الفرنسة التً البل تولً الباشا قالصحٌة أما المبحث الثانً أوضاع مصر 

ترأسها نابلٌون فً مصر أما المبحث الثالث هو صراع دمحم علً على الحكم وشمل هذا العنصر 

تصارع دمحم علً مع والً مصر السابك خورشٌد باشا كما أوضحنا هنا كٌف أطاح دمحم علً به 

وأخذ منه حكم مصر بأمر من السلطان العثمانً وتكلمنا فً المبحث الرابع عن سٌاسة دمحم علً 

 صراعه مع الممالٌن ، و تمثلفً مصر وهنا أراد الباشا التخلص من كل من هدد حكمه فً مصر

.   و تمرده على السلطانفً مذبحة الملعة واإلنجلٌز فً معركة فرٌزر

وأدرجنا الفصل الثانً تحت عنوان مجاالت لٌام النهضة فً مصر احتوى هذا الفصل على أربع 

مباحث درسنا فً المبحث األول المجال االلتصادي وكٌف تمكن الباشا من إعادة إصالح 

األراضً الزراعٌة وإلامة المصانع وبناء السدود وغٌرها من االنجازات أما المبحث الثانً فهو 

اسطول ٌضاهً أساطٌل المجال العسكري وهنا ذكرنا كٌف تمكن الباشا من بناء جٌش لوي و

 أما المبحث الثالث فهو المجال العلمً والصرح الكبٌر الذي ألامه الباشا من الدول االوروبٌة

مدارس ومعاهد على األسس األوروبٌة من أجل االستغناء عن العمال األوروبٌٌن الذي كانوا 

ٌعلمون المصرٌٌن التمنٌات الصناعٌة الحدٌثة والمبحث الرابع درسنا فٌه المجال اإلداري 
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 ج 

جذري كما ذكرنا هنا أهم المبانً التً شٌدت لسٌم مصر بشكل والعمرانً حٌث أن الباشا أعاد ت

فً عهد الباشا وكان أهمها المصور التً عاش فٌها هو وعائلته باإلضافة إلى المساجد 

لننتمل بعدها إلى الفصل الثالث والذي كان تمٌٌم لنهضة دمحم علً واحتوى على ثالث مباحث 

وتضمن المبحث األول المشاكل والصعوبات التً واجهة الباشا فً نهضته وكٌف تمكن من 

التغلب علٌها ودرسنا فً المبحث الثانً أثر نهضة دمحم علً من خالل النتائج االٌجابٌة والسلبٌة 

التً ترتبت عن النهضة واختتمنا هذه الدراسة بالمبحث األخٌر والذي كان عبارة عن رؤى 

. المؤرخٌن فً نهضة دمحم علً والتً تضاربت فٌها اآلراء بٌن مؤٌد ومعارض

اتبعنا فً هذه الدراسة على المنهج الوصفً السردي فً نمل األحداث وترتٌبها واعتمدنا على 

جملة من المصادر والمراجع أهمها الٌاس األٌوبً دمحم علً سٌرته وأعماله وأثاره وكتاب حسٌن 

الكفافً دمحم علً رؤٌة لحادثة الملعة وكتاب دمحم رفعت تارٌخ مصر السٌاسً هذا فٌما ٌخص 

الفصل األول أما الفصل الثانً لد اعتمدنا بشكل كبٌر على صالح أحمد هرٌدي الحرف 

 والمصدر خالد "دمحم علً"والصناعات فً عهد دمحم علً وكتاب دمحم فؤاد شكري بناء دولة مصر

 أحمد عزت عبد  وال الباشا أما الفصل الثالث فنذكر منه السٌد فرج حروب دمحم علًجي كل رهمف

. الكرٌم تارٌخ التعلٌم فً مصر، عبد الرحمن الرافعً عصر دمحم علً

ان كل الدراسات العلمٌة ال تخلو من الصعوبات التً تواجه الدارس فً جمعه للمادة العلمٌة وفٌما 

ٌخص بحثنا هو للة المراجع فً الوالٌة والوالٌات المرٌبة ممارنة بالكم الهائل من الكتابات 

. الخاصة بشخصٌة دمحم علً مع ذلن نتمنى أن نكون وفمنا لحد ما فً انجاز هذه الدراسة
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 :المولد و النشأة - 01

شكلت  شخصٌة دمحم علً صفحة مهمة من صفحات  تارٌخ مصر  الحدٌث  فهو رأس 

. األسرة العلوٌة  و مؤسس  مصر الحدٌثة  

) من أصل ألبانً 1769 لولة  سنة   ولد دمحم  علً باشا ببلدة
1

، و هنان  من ٌنسبه  (

)إلى  عابلة تركٌة  هاجرت من  عربكٌر  فً األناضول  إلى لولة 
2

كان والده ابراهٌم   (

)باشا  أربع سنوات ال و الذي  توفً و عمر سآؼا  بن علً  ٌعمل ربٌسا  للحر
3

 ، رباه (

)عمه و زوجه ابنته ، اشتؽل فً  تجارة الدخان  و ربح  منها ثروة طابلة 
4

لم ٌكن على   (

جانب كبٌر من العلم ، لكنه على جانب  كبٌر  من الذكاء  و الحنكة  ما جعله  ٌلتحك 

). بالجٌش  العثمانً  الذاهب إلى  مصر  لطرده الفرنسٌٌن 
5

 )

كان دمحم علً باشا واسع الجبٌن ، مموس الحاجبٌن ، ذا عٌنٌن سوداوٌتٌن ؼابضتٌن  

فً دابرتٌهما  وفم صؽٌر باسم  كانت له  عناٌة شدٌدة بلحٌته  البٌضاء ، كان لوي البنٌة  

ثابت  المشٌة ، لم  ٌكن ٌحب  البذخ  فً المالبس ،  كان سخً الٌد  كثٌر  المٌل إلى النساء 

)شؽوؾ بالمجد  أكثر من أي شًء  كثٌر التأثر بما تموله  الصحافة العربٌة 
6

 و لذكابه (

 ) برتبة شرشمةوسعته  الدؤوب  عٌن لابدا  على الوحدات العسكرٌة
7

 .)

كان لدمحم علً  خمسة أوالد  ذكورا  و بنتٌن ، كان له من الذكور ابراهٌم و طوسون 

األسطول المصري و الصؽرى  رو اسماعٌل أما البنات  فالكبرى زوجة  محرم بن أمً

)زوجة  أحمد بن  الدفتردار 
8

بروسطة " و ذكر المؤرخون  حول حنكته حادثة  عن لرٌة  (

                                                 

، 5  من الفتح العثماني  إلى الحرب العالمية األولى، ط 1918 – 1516ىشام سواد ىشام، تاريخ  العرب الحديث   (1)
  .137، ص 2010دار الفكر، عمان، 

الدولة العثمانية بين  المجال العربي  دراسة تاريخية  في األوضاع  اإلدارية في ضوء  الوثائق  و  فاضل بيات، (2)
  .425، ص 2007المصادر العثمانية  مركز الدراسات  الوحدة العربية، بيروت، 

  .137، ص 1934 رفعت، تاريخ  مصر السياسي  في األزمة الحديثة، المطبعة  األميرية، القاىرة، دمحم(  3)

  .141، ص 2006، وحي القمم، لبنان، 1طار،  الدولة العثمانية من  الميالد  إلى السقوط، ط ععدنان ال (4)

  .425فاضل بيات، المرجع السابق، ص   (5)

  .100 – 95، ص 1923 آثاره، دار اليالل، مصر اعمالوالياس االيوبي، دمحم  عمي  سيرتو و  (6)

  .141 – 137ىشام  سوادي ىشام، المرجع السابق، ص  (7)

 .52السابق، ص مرجع دمحم رفعت، ال (8)



                                  دمحم علي باشا والي مصر                                                    :  الفصل األول

 6 

 اسماعٌل  فاستنجد بدمحم علً  يوالالامتنع أهلها عن دفع المال  فاستعصى األمر  على "  

الذي أخذ معه عشر رجال مسلحٌن  و عند وصوله  إلى المرٌة  لصد المسجد و صلى فٌه و 

أرسل ٌطلب  أربعة من كبار  أعٌان المرٌة  فأشار دمحم علً بالمبض  على  األعٌان فتجمهر  

حوله أهل المرٌة  طالبٌن  منه إطالق سراحهم  فهددهم  بذبح األعٌان  إن لم ٌدفعوا  

األموال  فً الصباح  جاء أهل المرٌة  و دفعوا  األموال المتأخرة  و لٌخلصوا أعٌانهم  من 

). األسر 
9

باإلضافة إلى ما سبك  ذكر أنه ثعلب ماكر  همه نفسه و أوالده  لذلن ال ٌهتم  (

). بأحوال   األمة و عمل على تجمٌل صورته  فً أعٌن الؽرب 
10

 )

 سنة فأخذ 35  عن عمر ٌناهز 1805 جوان  18تولى دمحم علً حكم مصر  فً 

)األمور  بجد و حزم من أجل إخماد  نار الفتن السابدة 
11

، فمد الحظ  كٌؾ كان الوضع   (

ممزلا و أن الشعب  كان ٌسمع كلمته شٌوخه لذلن عمل على كسب  ثمة الشعب إلى جانبه  

، و هذا ما جعل المؤرخٌن المصرٌٌن  و العرب ٌطلمون  علٌه تسمٌات  تخصه دون ؼٌره 

صاحب المنح ، محً لطر مصر ، المجدد ، مؤسس أسرة الخدٌوي العلوٌة، " أهمها  

)مؤسس مصر الحدٌثة 
12

، و هنا نجد أنفسنا أمام شخصٌة  عنودة ، ذكٌة ،  محنن عرؾ (

) عنه هذا من لبل لدومه إلى مصر  و عرؾ  عنه أطماعه السٌاسٌة
13

مها جالتً تر (

بمجموعة من الحروب  أبرزها حروبه على الشام  فمد بلػ من النفوذ و الموة  ما ٌسمح له 

 الدولة العثمانٌة  حٌث كانت هذه  الحروب فرصة ثمٌنة لمد عاصمةبتهدٌد  المسطنطٌنٌة  

نفوذه إلى الجزٌرة العربٌة و تطلع  حتى إلى مٌاه الخلٌج العربً ثم الصعود إلى البصرة و 

). بؽداد 
14

وجه أنظاره  شرلا  نحو األراضً  الحجازٌة  و ؼربا نحو لٌبٌا  و جنوبا نحو (

                                                 

 ، مكتبة  حسن  العصرية ، 2 ، ط 2البي ، الدولة العثمانية  عوامل النيوض  و أسباب  السقوط ، ج صعمي دمحم ال (9)
  .103،104 ، ص 2012لبنان ، 

 .108 ، ص1992حسين  الكفافي ، دمحم عمي  رؤية لحادثة القمعة ، الييئة المصرية  العامة  لمكتاب ، مصر ،  (10)

  . 16الياس األيوبي ، المصدر السابق ، ص  (11)

 دراسة في تطور األلقاب و الوظائف منذ الفتح العثماني لمصر =   مصطفى بركات، األلقاب و الوظائف العثمانية( 12)
. 419، ص 2000، دار غريب لمطابعة و النشر، القاىرة، 1924-1517حتى الغاء الخالفة العثمانية 

 .115، ص 2006دمحم عادل عبد العزيز، انييار الخالفة العثمانية و توابعو، دار غريب لمطباعة، القاىرة، ( 13)

عائض بن حزام الروقي، حروب دمحم عمي في الشام و آثارىا في شبو الجزيرة العربية، مركز بحوث الدراسات ( 14)
 .8 ىـ،  ص 1414االسالمية، مكة المكرمة، 
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 باإلضافة  إلى أنه  1818السودان  حتى منابع النٌل  و أسمط بالد الحجاز  بٌن ٌدٌه سنة 

). وجه حملة  إلى جنوب السودان 
15

 )

من أبرز أعماله التً  ذكرها التارٌخ  بموة هو حروبه مع الحركة الوهابٌة  التً كان  

و " بل" على الموات السعودٌة  فً مولعة 1815مركزها السعودٌة  فانتصر دمحم علً  فً 

هً المولعة  التً ٌعتبرها  البعض من أهم المعارن  فً تارٌخ مصر الحربً  حٌث 

استطاع  الباشا المبض على شرٌؾ مكة  ؼالب بن مساعد و صادر كل ما ٌملكه  من أثاث  

). و متاع  و بذلن  أصبح  شرٌؾ مكة  تحت إمرة  الباشا و أصبح  من موظفٌه 
16

 )

وانزوى عن العالم  ٌمضً أٌامه األخٌرة  توالت إنجازاته و حروبه حتى تمدم به السن

تارة  فً أعماق سراي  رأس التٌن فً اإلسكندرٌة  و تارة فً شبرا الماهرة  ال ٌعلم مما 

)ٌجري  حوله من أمور 
17

ما كنت  آمل الوصول  إلى " ،  حٌث لال فً أواخر أٌامه  (

المراكز التً وصلنا إلٌها الٌوم  و لذلن  ٌسهل علٌا  إتالؾ  أحد  أسرتً الحاكمة  على 

ثالثة مالٌٌن من النفوس فً سبٌل  عمارة  و إصالح  الوطن  الذي هو  أخص 

)".مرؼوبً
18

 )

سلم دمحم علً الحكم إلبنه  ابراهٌم  ألن الباب العالً  ٌعترؾ بحموق  الولد األكبر  فً 

 )ر أشه9الخالفة  ؼٌر أن ابراهٌم توفً  لبل  الباشا ب 
19

و هنان  من ٌمول  أن ابراهٌم   (

عزل الباشا  ألنه كان  لد خرؾ  لكبر سنه و أذن فً ذلن المشاٌخ  و توفً  بعد تولٌه  

) أشهر بعدةالخالفة 
20

  ؼادر الماهرة للمرة األخٌرة   ٌستنشك هواء 1849و فً صٌؾ   (

البحر المالح  فً االسكندرٌة و توفً هنان  حٌث  وضع جسده فً لاعة  فسٌحة  و ؼطً 

ان  نفٌسة  و لام ابنه  دمحم سعٌد باشا باستمبال  وفود المعزٌن  فً سراي  رأس التٌن  ثم ؾبأن

                                                 

موسوعة تاريخية جغرافية حضارية أدبية ليبيا و السودان و المغرب، = أمل عجيل، قصة و تاريخ الحضارات العربية ( 15)
 .69، ص 1999، بيروت، 19ج 

، دار التوزيع والنشر االسالمية ، 1عمي دمحم دمحم الصالبي، الدولة العثمانية عوامل النيوض و اسباب السقوط، ط( 16)
  .355بورسعيد ، ص

 .148الياس األيوبي ، المصدر السابق ، ص   (17)

  .105دمحم شفيق غربال  ، دمحم عمي الكبير  ، مؤسسة  ىنداوي  لمتعميم  و الثقافة ، ص  (18)

  .88رانيا الياشم  ، قصة و تاريخ  الحضارات  العربية  بين األمس و  اليوم ، مصر ، ص  (19)

  .119أحمد عوف  ، أحوال  مصر من عصر إلى عصر  ، العربي لمنشر و التوزيع  ، االسكندرية  ، ص  (20)
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نمل  جسده  إلى العاصمة  و دفن  فً المسجد  الرخامً  المرمر  الذي أنشأه  على جبهة 

). للعة الجبل 
21

 )

 م  و دفن فً 1849  أؼسطس 2 ه الموافك ل 1365  رمضان  سنة 13توفً فً 

)المسجد  الذي بناه 
22

شٌعت جنازته  باحتفال  مهٌب و هكذا انتهت  حٌاة  ذلن الرجل  (

الكبٌر بعد أن  خلؾ مجدا ال ٌمحٌه الزمان ، توفً بعد  أن حمك االستمالل  للدولة المصرٌة 

)و شٌد  معالم  نهضتها 
23

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  .129الياس األيوبي ، المصدر السابق ، ص   (21)

 1981 ، دار النفائس ، بيروت ، 1حسان حقي ، ط ا ححسان حقي ، تاريخ الدولة العثمانية ، تا حدمحم فريد بك، ت  (22)
  .390، ص 

  .149الياس األيوبي ، المصدر السابق ، ص  (23)
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:  أوضاع مصر قبل  حكم  دمحم علي - 2

 مصر رؼم امتداد  حكمهم لفترة طوٌلة من فًتراجعت سلطة األتران  العثمانٌٌن 

الزمن فالدولة  العثمانٌة فً الوالع  لم ٌكن ٌعنٌها أن ٌسود  النظام  او الوحدة  فً  أي 

 والٌة  من والٌاتها  فاضمحل  سلطانها و عادت  الكلمة للممالٌن  الذٌن  انحلت أخاللهم

  من فسابت احوال البالد فً شتى المجاالت وكان الشعب فً اتعس حاالته حٌث عانى

).الجهل  و الفساد  و الشتات 
24

 )

فتداول على حكم  مصر عناصر ؼٌر محلٌة فً هذه الفترة  و مثل الممالٌن  االنجلٌز 

العثمانٌٌن  و الفرنسٌٌن  و التً تركت آثارا واضحة فً المجتمع  المصري رؼم  لصر 

مدة حكم بعضها  و الحدٌث عن أوضاع  مصر فً فترة ما لبل  حكم دمحم علً ٌجبرنا   إلى 

). التطرق  للحملة الفرنسٌة 
25

 )

 ألؾ  مماتل سٌطروا  35 سفٌنة و 400 ضمن رلاد نابلٌون الحملة الفرنسٌة على مص

 ادعوا انهم ٌرٌدون  تخلٌص مصر من الممالٌن  حٌث م 1798على االسكندرٌة فً جوٌلٌة 

).   ابراهٌم بن إلى الشام و مراد بن  إلى الصعٌد  بمٌادةالذٌن انمسموا  إلى جٌشٌن
26

 )

حٌث خاطب نابلٌون المصرٌٌن  لال لهم  أنه لم ٌأتً  إلزالة دٌنهم  و إنما  جاء 

لٌخلصهم  من أٌدي  الظالمٌن  و لال أنه  لن ٌستثنً  أحد  من المصرٌٌن من المناصب  

السامٌة فً الدولة  و لكنهم حذروه  من التعامل مع الممالٌن  و االنصٌاع  ألوامرهم  ثم 

توجهت  كل هذه  الفرمانات  إلى الدٌار المصرٌة  و فً الٌوم  الثانً  وجه نابلٌون  

العساكر من اإلسكندرٌة  إلى دمنهور  و بوصول  األخبار لمراد بن  أدرن الضرر الذي 

).ٌنتظرهم
27

 )

                                                 

 ، ص1926  ، دار الكتب المصرية، القاىرة 1دمحم صبري ،  تاريخ مصر الحديث  من  دمحم عمي إلى اليوم ، ط (24)
20 –23.  

الغالي غربي،  دراسات  في تاريخ الدولة العثمانية  و المشرق العربي ، ديوان المطبوعات  الجامعية، الجزائر،   (25)
  .137 ، ص 2007

  .464، ص المرجع السابق  ، تفاضل بيا (26)

 .33-30 ص،1990 ، لبنان،دار الفرابي،1ط،تح ياسين سويد،لحممة الفرنسية عمى مصر و الشام نقوال التركي، ا  (27)
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و ساعده فً ذلن األللٌات ؼٌر  اإلسالمٌة  من النصارى و الٌونان  بمعاونة االحتالل 

رلة عسكرٌة  من ؾالفرنسً فً  التمدم إلى الماهرة  ، وصل هذا التأٌٌد  إلى حد تكوٌن  

).الفرنسً و التً زودت بأحدث األسلحةش أبناء هذه الطوابؾ فالتحمت هذه الفرق بالجً
28

 )

ل هذه األخبار لمراد بن اشتعل ؼضبا  و سار إلى ابراهٌم بن  ٌخبره  وو عند وص

بضرورة  االتحاد  لمواجهة االحتالل الفرنسً  فحضر العلماء و المشاٌخ  فجمع الفرسان  

لى بالد  بمرب  بالد رشٌد  و عند وصولهم  لابلتهم ع ألؾ مماتل و ساروا 20ما ٌفوق 

الموات الفرنسٌة بالهجوم  المباشر  حٌث كانوا ٌرمون بالمدافع  و باألسلحة الحدٌثة و 

)ألحموا هزٌمة  بجٌوش مراد بن و ابراهٌم بن  فألحك بهم الدمار  من لبل  الفرنسٌٌن 
29

 . )

رؼم المماومة الشدٌدة  و المعركة الجهادٌة   بمٌادة علماء  األزهر استطاعت الموات 

ع الجرابم  فأحرلت  المرى و سرلت  األموال  و ضالفرنسٌة احتالل مصر  و ارتكبت  أؾ

). انتهكت  أعراض النساء  و شردت  األسر 
30

 )

ل بعدها  إلى الخطوة و جوٌلٌة  فح23و بالفعل  سمطت مصر  فً ٌد بونابرت  فً  

الثانٌة و هً توطٌد عاللاته مع األمراء  المسلمٌن  و أمراء الهند  من أجل  انمالبهم  على 

الدول األوروبٌة  إلخراج  الحكم  فتحالفت منافسٌه  فً حكم مصر  أال و هم االنجلٌز 

). الفرنسً  من مصر  و فً نفس  الولت  أعلن  السلطان العثمانً حملته  على مصر 
31

  )

بعد الهجوم الفرنسً على مصر  أعلن  السلطان سلٌم  الثالث  حملة  على الفرنسٌٌن  

 جماعة  من الحجاز و الشام و من  الحجاز خرجت جموع  تهفً مصر فخرج لمساعد

 جندي  عزموا  6000 الناس  إلى الجهاد  و جمع جٌشا لدره ىبمٌادة دمحم الكٌالفً الذي دع

على النصر او االستشهاد  باإلضافة إلى لوات  مراد بن التً  شكلت جبهة  حزبٌة 

). إسالمٌة
32

 )

                                                 

،  دار التوزيع و النشر 1ي ، الدولة العثمانية  عوامل النيوض و أسباب السقوط  ، ط صالب الدمحمعمي دمحم  (28)
 .329 ، ص 2001االسالمية، بور سعيد، 

  .33 السابق، ص ، المصدرنقوال التركي  (29)

، 1994 ، دار الوفاء، 1جمال  عبد اليادي  و آخرون ، الدولة العثمانية أخطاء وجبت التصحيح  في التاريخ ، ط  (30)
  .86ص 

االسكندرية،  ، دار المعرفة  الجامعية،1922 – 1517عمر عبد العزيز عمر ، تاريخ  مصر الحديث و المعاصر   (31)
  .73 ، ص 2009

 . 49 ، ص 1980عبد العزيز الشناوي ، الدولة العثمانية  دولة مفترى عمييا ، مكتبة انجمو المصرية ، القاىرة ،  (32)



                                  دمحم علي باشا والي مصر                                                    :  الفصل األول

 11 

كما ظهرت شخصٌات فً شمال إفرٌمٌا  مثل المهدي الدرناوي اللٌبً  الذي  نادى 

للجهاد  ضد الفرنسٌٌن  فدعى مسلمً شرق لٌبٌا  لمساعدته فً ذلن  حٌث مر و سار 

ها  حامٌة فرنسٌة  أبادها  المهدي  و كان النتصاره  فً ت  تعسكرالتًور هبجٌوشه  إلى دمن

ه و ب نجدة بالمدفعٌة لتتعكلرسي  اإلسكندرٌةل  حاكم  عصدى كبٌر لدى المسلمٌن  مما ح

). لكنها  هزمت  أٌضا
33

 )

 على كل لضتو نتج عن هذه  الهزٌمة أن البحرٌة الفرنسٌة  تكبدت خسارة  جسٌمة 

 حصارا  شدٌدا وا أمال فرنسا فبمً  االنجلٌز  أصحاب السٌطرة على البحار  كما فرض

على الشواطا  المصرٌة المطلة  على البحر األبٌض  فأصبحت  فرنسا ال تستطٌع  أن 

ترسل نجدتها  إلى جٌشها  فً مصر  فسحبت جٌوشها  من مصر  لصد المحافظة  على  

الكٌان العثمانً  من أجل  االستفادة منها  بأكبر شًء ممكن خاصة بعد التكتل  األوروبً 

).ضد فرنسا
34

 )

و لبل انتهابنا من الحدٌث عن الحملة الفرنسٌة البد لنا ذكر أبشع الجرابم التً لاموا 

بها حٌث نجد فً رواٌة الجبرتً أن فً الٌوم الثانً من الثورة هاجم الفرنسٌون الجامع 

الخٌول و ألموا الكتب و المصاحؾ على األرض و داسوها ٌمتطون األزهر ثم دخلوه و هم 

بأرجلهم و نعالهم وضلوا محتلٌن األزهر حتى ذهب وفد من المشاٌخ إلى بونابارت ٌطلبون 

منه الجالء عنهم فانتمم الفرنسٌون من المسلمٌن فً الماهرة و ضواحٌها أبشع انتمام
(35)

 .

رؼم هذه الهزٌمة إال أن الدولة العثمانٌة لم تتمكن من بعث لواتها لحكم مصر إلى بعد سنة 

ففً هذه السنة ألامت فرنسا إدارة جدٌدة مستخدمة المسبحٌن و هذا ما أدى إلى لٌام تمرد 

شعبً
(36)

  .

فً ظل هذه الظروؾ نجد أن صراع بٌن فرنسا و انجلترا مستمر حٌث أخذت كل واحدة 

على حد ترٌد جعل كلمتها مسموعة لدى الباب العالمً و ذلن لتحمٌك أهدافهم فً مصر 

بطرق سلٌمة و بالتالً ال تدخالن فً صراع من أجل المناطك التً هً تحت النفوذ 

                                                 

  .90، المرجع السابق ـ ص وآخرون جمال عبد اليادي   (33)

 .221-209 ، ص 1997اسماعيل أحمد  ياغي ، العالم العربي في التاريخ  الحديث ، مكتبة العبيكات ،  (34)

   .18س، ص النفائ، دار 3ي، عجائب اآلثار في التراحم و األخبار، ج رتعبد الرحمان الجب (35)
   .464فاضل بيات، المرجع السابق، ص  (36)
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العثمانً و هنا استؽلت انجلترا الفرص
(37 )

 جانفً 5و عمدت اتفاق مع الدولة العثمانٌة فً 

1799
(38)

 استطاعت انجلترا من خالله معرفة وجهة الحملة الفرنسٌة فتعرض لها 

 سفن و هنا وضع حد 4األسطول االنجلٌزي الذي ألحك بها هزٌمة كبٌرة حٌث بمً منها 

ألطماع بونابرت
(39)

 .

1801بعد جالء الفرنسٌٌن من مصر فً أكتوبر
(40)

 من  حول عمت الفوضى أنحاء مصر

سٌتولى حكم مصر فبمً الصراع بٌن كل من الممالٌن و العثمانٌٌن و االنجلٌز إال أن 

ون للسلطة تشتتوا و ضعفت لوتهم و ذلن بعد وفاة زعٌمهم مراد عالممالٌن بعد أن كانوا ٌس

 فانمسموا بٌن كل من البردٌسً الذي كان ٌفضل الفرنسٌٌن و األلفً الذي 1801بن فً 

 ثالث بزعامة عثمان بن حسن الذي أٌد العثمانٌٌن طرؾكان ٌؤٌد االنجلٌز وهنا ظهر
(41)

 

انمسامهم فلم ٌعدلهم مجال ٌتصارعون علٌه من أجل فكانت لوة الممالٌن هً األضعؾ بعد 

السلطة فاستمر الصراع بٌن االنجلٌز و العثمانٌٌن الذٌن كانوا ٌرون أنفسهم األحك بالحكم 

باعتبار أن مصر كانت فً األصل والٌة تابعة للدولة العثمانٌة
(42)

 .

فوصل الصراع إلى ذروته بٌن االنجلٌز و العثمانٌٌن فاستؽل االنجلٌز فرصة الممالٌن 

المؤٌدٌن لهم و جعلوهم ركٌزة لهم بها و بالتالً ٌمع الصدام بٌن العثمانٌٌن و الممالٌن  و 

االنجلٌز و بالتالً تتفرق لوة العثمانٌٌن على المحاربة على جبهتٌن
(43)

 .

لكن سرعان ما تؽٌرت األحداث حٌث أن انجلترا اضطرت مرؼمة على انسحاب جٌوشها 

من مصر و ذلن بعد صلح أمٌان الذي عمدته مع فرنسا و ؼرضه المحافظة على الكٌان 

العثمانً من أجل االستفادة منه بطرق سلٌمة
(44)

  .

                                                 

 .36، ص 1989، دار المعارف، القاىرة، 5عبد الرحمان الرافعي، عصر دمحم عمي، ط (37)
 .553جالل يحي، مصر الحديثة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ص (38)
. 106 ص ،المرجع السابق،1922-1517عمر عبد العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث و المعاصر  (39)
   .353جالل يحي، المرجع السابق، ص  (40)
   .299، بيروت، ص "النيضة العربيةدار "، 1922- 1516عمر عبد العزيز عمر، تاريخ المشرق العربي،  (41)
، تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني إلى نياية الحرب العالمية األولى، مؤسسة شباب إسماعيلحممي محروس  (42)

   .121، ص 1997، اإلسكندريةالجامعة، 
   . 335جالل يحي، المرجع السابق، ص  (43)
   .221اسماعيل أحمد ياغي، المرجع السابق، ص  (44)
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و بتخاذل انجلترا بداٌة فً الخروج من مصر أصرت فرنسا علٌها بسرعة الجالء فأرسل 

ت نابلٌون ضابطا إلى مصر للتعرؾ على نٌات االنجلٌز فً عدم الجالء فانسحبت الموا

م1803االنجلٌزٌة فً مارس 
(45)

  .

فانسحاب االنجلٌز من مصر تركوا بذلن السلطة فً ٌد العثمانٌٌن الذٌن أخذوا ٌدبرون 

المكابد للممالٌن من أجل االنفراد بالحكم
(46)

 .

عامة األوسط كان لهذه الصراعات فً مصر األثر الكبٌر سواء على مصر أو على الشرق 

ففً خضم هذه األحداث ظهرت هنان على الساحة شخصٌات مهمة أثرت و ؼٌرت تارٌخ 

مصر بشكل كبٌر مثل دمحم علً
(47)

 فمد شهد هذا األخٌر الصراعات الثالث على السلطة و 

شاهد الفوضى التً حلت بالبالد إثر جالء الفرنسٌٌن عنها فمرر االستفادة من هذه الظروؾ 

و استخدمها لمصلحته
(48)

  .

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

   .222، ص  إسماعيل أحمد ياغي ،المرجع السابق(45)
، 1999ي، بول، مكتبة مد2جورجي زيدان، تاريخ مصر الحديث من الفتح الحديث من الفتح االسالمي إلى اآلن، ج (46)

   .144ص 
، األىمية لمنشر و التوزيع، 1عيسى الحسن، تاريخ العرب من بداية الحروب الصميبية إلى نياية الدولة العثمانية، ط (47)

  . 613، ص 2008عمان، 
   .221اسماعيل أحمد ياغي، المرجع السابق، ص  (48)
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: صراع دمحم علي على السلطة- 3

تم التطرق فٌما سبك إلى أن دمحم علً باشا أتى إلى مصر رفمة الجنود األلبانٌٌن للتخلص من 

بعد جالء الحملة عٌن خسروا باشا والٌا على مصر، و كان . الحملة الفرنسٌة على مصر

دمحم علً لابدا إلحدى الفرق ولع نفور بٌن دمحم علً و خسروا باشا، حٌث حاول األخٌر 

 التخلص من دمحم علً ؼٌر أنه لم ٌتمكن من ذلن ألن الجنود
*

ثاروا علٌه بإٌعاز   األرنؤود 

من دمحم علً لعدم دفع مرتباتهم، فتم طرده من الماهرة، بعدها إختار األهالً طاهر باشا والٌا 

مؤلتا، فً انتظار بدٌل لخسروا باشا، إال أن األخٌر لم ٌلبث طوٌال حٌث تم لتله من لبل 

د، و امتناعه عن دفع مرتباتهمنؤواإلنكشارٌة بسبب دفع مرتبات األر
(49)

حٌث لم تدم فترة 

حكمه سوى ستة و عشرون ٌوما فمط، أدرن خاللها أن البد لأللبانٌٌن من حلفاء لكً 

ٌحافظوا على ثورتهم ضد خسروا باشا
(50)

 .

بعد موت طاهر باشا أرادت اإلنكشارٌة تعٌٌن أحمد باشا، انتهز دمحم علً باشا الفرصة، و 

كاتب أمراء الممالٌن، فأتى عثمان بٌن البردٌسً و ؼٌره إلى الماهرة، بعدها تم حصار 

د و سلط دمحم علً باشا جنوده األرنؤثممنزل أحمد باشا، و ألزم على الخروج من مصر، 

م1803 ٌولٌو 04على خسروا باشا الذي فر إلى دمٌاط، فمام دمحم علً بأسره فً 
(51)

 .

بعدما دخل الممالٌن إلى الماهرة بدعوة من دمحم علً باشا، تسلموا ممالٌد الحكم، فماموا بطرد 

امر من دمحم االنكشارٌة بعدها أصبح الحكم فً الظاهر فً ٌدهم، ؼٌر أن كل شًء ٌعمل ب

، لام كل من البردٌسً و دمحم علً بتوزٌع الصدلات على الفمراء و التمرب من األهالً علً

و األعٌان و المشاٌخ
(52)

 .

فً ظل هذه الظروؾ ظهر منافس جدٌد لدمحم علً باشا و هو دمحم بٌن األلفً أحد زعماء 

الممالٌن، الذي عاد من انجلترا حٌث طلب المساعدة منها لإلستمالل بحكم مصر، فخشً 

                                                 

 ،نجوي زغدودي :انظر .او األرنؤوط و هو االباني الجنسية حيث انه لم يستعمل لفظ البان قديما بل األرنؤوط : دواألرنؤ* 
قسم التاريخ و ، عمر عبد الناصر :، رسالة ماستر، اش  1801,1849 -دمحم عمي باشا–االصالح و التجديد في مصر 

 .9 م، ص2013-2012 هـ، 1434- 1433 قالمة ، 1945 ماي 08األثار، جامعة 

 . 390دمحم فريد بيك، المصدر السابق، ص  (49)
   .26دمحم شفيق غربال، المرجع السابق، ص  (50)
   .390دمحم فريد بيك، المصدر السابق، ص  (51)
   .77 السابق، صالمرجعدمحم رفعت،  (52)
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دمحم علً باشا من اتحاد دمحم بٌن األلفً مع البردٌسً، فسعى للتفرٌك بٌنهما، فلما أحس 

األلفً بما ٌدبره له دمحم علً باشا، سافر إلى الصعٌد
(53)

 .

د وطالبوا بمرتباتهم، فأحالهم دمحم علً باشا على الممالٌن، واألرنبوو بعد ذلن ثارااللبانٌٌن 

فمام البردٌسً بفرض ضرابب جدٌدة أؼضبت الناس، أثارت سخط العلماء و المشاٌخ من 

  البردٌسًر  عندها خشً دمحم علً أن ٌكٌد له الممالٌن، مثلما كان ٌكٌد لهم فحاصه تصرفات

 فً الحكم، مشاركتهم لهالممالٌن و تخلص دمحم علً باشا من  ها فردم، بع1804فً مارس 

فلم ٌبمى بٌنه و بٌن الحكم سوى خطوة واحدة
(54)

 .

لكنه رأى أن الفرصة لم تكن مواتٌة و ؼٌر سانحة، فذلن ٌهدد سٌاسته فرأى ضرورة فن 

أسر خسروا باشا لكً ٌثبت للشعب أن لٌس له أؼراض شخصٌة و إنما ٌهدؾ خدمة الشعب 

 للباب العالًبهالمصري، و بذلن ٌظهر وال
(55)

 .

ففً ظل هذه الظروؾ رأى ضرورة إعادة الوالً الشرعً خسروا باشا، لكن الجند األلبان 

رفضوا ذلن، فرحل بعدها خسروا باشا إلى األستانة
(56)

 .

بذلن حسن مركزه من جهة فً نظر الشعب و من جهة أخرى فً نظر الباب العالً
(57)

 .

م1804بعدها عٌن الباب العلً خورشٌد والٌا على مصر و كان ذلن فً 
(58)

 .

م، و بذلن أصبح والٌا شرعٌا على 1804 آذار 26وصل خورشٌد باشا إلى مصر فً 

مصر
(59)

. 

لم تخلوا والٌة خورشٌد باشا من المشاكل و الصعوبات و العرالٌل فمد واجهته نفس المشاكل 

 على اعتدابهمالتً تعرض لها سابموه من اكتساح األمراء للصعٌد، تمرد الجند و عبثهم و 

                                                 

   .391دمحم فريد بيك، المصدر السابق، ص  (53)
. 77 السابق، ص المرجعدمحم رفعت،  (54)
   .77، ص نفسو( 55)
عصام دمحم شبارو، المقاومة الشعبية المصرية لالحتالل الفرنسي و الغزو البريطاني، دار التضامن لمطباعة و النشر  (56)

   .120، ص 1992و التوزيع، 
   .77 السابق، ص المرجعدمحم رفعت،  (57)
   .112أحمد عوف، المرجع السابق، ص  (58)
   .102عصام دمحم شبارو، المرجع السابق، ص  (59)
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األرواح و األموال
(60)

أسرؾ الوالً الجدٌد فً ظلم الشعب هذا من جهة، فمد لام بفرض 

سلسلة من اإلجراءات التً أثارت ؼضب األهالً من بٌنها فرض الضرابب الباهضة
(61)

 .

هذه الضرابب الجدٌدة كانت بهدؾ تسدٌد رواتب الجند األلبانٌٌن المتأخرة، مما أثار ؼضب 

 أٌار 01الشعب، فاعتدى الجنود الدالة الذٌن استمدمهم خسروا باشا على أهالً مصر، فً 

 التحموا المنزل و طردوا السكان و اؼتصبوا النساء، و لتلوا و خطفوا األطفال1805
(62)

 .

استمرت المطالبة باألموال، و استمر فرض األتاوات على الحرؾ و الصناع، فزاد ؼضب 

األهالً على خورشٌد باشا، حٌث حاول األخٌر أن ٌوسط عمر مكرم، لكً ٌعود الهدوء، 

بالرؼم من اشتداده فً طلب األموال . حٌث حاول خورشٌد باشا أن ٌضمن مساندة األهالً

منهم باستمرار
(63)

 .

ة هذا الوالً، و أنه دارهذه الضرابب و السلب و النهب الذي لام به الجند دلٌل على ضعؾ إ

ؼٌر كفا لهذا المنصب مثله مثل سابمٌه من الحكام
(64)

فلم ٌكن أمام األهالً سوى حل واحد 

و هو اللجوء إلى دمحم علً باشا حٌث طلبوا منه أن ٌموم بحماٌتهم
(65)

 .

فعلى الرؼم من أن دمحم علً باشا أعلن الوالء لخورشٌد باشا، إال أنه كان ٌموم بتحرٌض 

المشاٌخ سرا ضد الوالً ؼٌر أن األخٌر كشؾ أالعٌب دمحم علً
(66)

 .

لذلن حاول خورشٌد باشا التخلص من دمحم علً، فسعى لدى الباب العالً، الذي لرر تعٌٌن 

ذا المنصب الذي عٌن فٌه دمحم علً باشا و هو والٌة جدة هفمد كان .دمحم علً على والٌة جدة

 والً مصره منصبٌتبع
(67)

. 

 

                                                 

   .27شفيق غربال، المرجع السابق، ص  (60)
    ، القاىرة ،دار الرشاد ، 1ط،تاريخ مصر من العصر الفرعوني الي العصر الحديث ،  عثمانعبد المنعم ضيفي (61)

    .133ص،2006
   .102 شبارو، المرجع السابق، ص  دمحمعصام (62)
   .606جالل يحي، المرجع السابق، ص  (63)
   .129، ص المرجع السابقعمر اإلسكندر و سميم حسين،  (64)
   .112أحمد عوف، المرجع السابق، ص  (65)
   .112، ص نفسو( 66)
   .129عمر اإلسكندر و سميم حسين، المرجع السابق، ص  (67)
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أظهر دمحم علً لبوله بالمنصب ؼٌر أنه استؽل الظروؾ و لام بتحرٌض الجند على مطالبة 

 الوالً بالعلوفة
(68)

 .

فخالل المراسم التً ألٌمت لتولٌه على والٌة جدة و إلباسه فروة المنصب الجدٌد، خرج 

ٌرٌد الركوب، إال أن جنده لاموا بإٌمافه و ذلن كان بتحرٌض مسبك منه، و لاموا بمطالبة 

دمحم علً بالعلوفة، فمال لهم ها هو الباشا عندكم، فطالبوه بعدها توجه دمحم علً إلى داره 

باألزبكٌة و هو ٌنثر الذهب فً الطرٌك، فحاصر الجند خورشٌد باشا و منعوه من الخروج 

حتى ٌدفع المرتبات
(69)

 .

م الموافك لصفر سنة 1805لام دمحم علً بمحاصرة خورشٌد باشا فً الملعة فً ماي 

هـ، فأطلك على الملعة المدافع1220
(70)

 .

طال الحصار على الملعة حتى أوشن الجوع و العطش أن ٌفتن بخورشٌد باشا، الذي خشً 

م اجتمع العلماء و رفعوا 1805 ماي 12على نفسه من ؼضب الشعب و الجنود ففً ٌوم 

شكوى إلى الماضً تضمنت سوء سلون خورشٌد باشا و تمرد لواته، فً الٌوم الموالً 

أجمع العلماء على عزل خورشٌد باشا من منصبه، لكن لرار العزل لم ٌعجب خورشٌد باشا 

الذي رفض المثول لرؼبة الشعب و لال أن السلطان هو الذي واله
(71)

 .

، فخالل ىالفوضوعلى تطلب هذا الصراع تدخل العلماء و المشاٌخ، لحسم األمر و المضاء 

هذه الفترة لد ارتفعت أسهم دمحم علً وضاعت أسهم خورشٌد باشا، فمع ازدٌاد المظالم 

ازدادت أهمٌة و لوة الزعماء و المشاٌخ لذلن حاول دمحم علً االستفادة من هذه الموة و 

 خورشٌد باشا أمام األمر الوالعلوضع لصالحه استؽاللها
(72)

 .

م، حٌث وصل فرمان 1805 ٌولٌو 9استمر الصراع بٌن خورشٌد باشا و الشعب إلى ؼاٌة 

سلطانً، ٌعزل خورشٌد باشا من منصبه، إال أن األخٌر أبى أن ٌتنازل عن منصبه، فمام 

رسول السلطان بتهدٌده بالتخلً عنه، و إعالن عصٌانه على منصبه، فمام رسول السلطان 

                                                 

   .112دمحم صبري، المرجع السابق، ص  (68)
   .42السابق، ص صدر إلياس األيوبي، الم (69)
   . 129عمر اإلسكندر و سميم حسين، المرجع السابق، ص  (70)
   .107،108 ص المرجع السابق،،1922-1517عمر عبد العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث (71)
   .617جالل يحي، المرجع السابق، ص  (72)
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بتهدٌده بالتخلً عنه، و إعالن عصٌانه على الباب العالً، فاستسلم خورشٌد باشا و خرج 

م1805 أؼسطس 06من الملعة فً 
(73)

 .

فتحالؾ العلماء والمشاٌخ وألحوا على الباب العالً تولٌة دمحم علً باشا على والٌة مصر، 

م1805 ٌولٌو 9فصدر فرمان التولٌة فً 
(74)  

   

 ماٌو سنة 13ي باشا على والٌة مصر، وتملد والٌة الحكم فً ل  وبذلن تم تعٌٌن دمحم ع

. م، نزوال عنه رؼبة زعماء الشعب وإرادتهم1805

بعد أن خرجوا مطالبٌن بتولٌته على مصر، امتنع فً البداٌة ثم لبل بالمنصب بعد أن تعهد 

بتحمٌك العدل، ورد المظالم، وتخفٌض الضرابب، وبذلن كانت بداٌة حكم دمحم علً باشا، 

وبداٌة حكم األسرة العلوٌة لمصر كوالٌة، ثم خدٌوٌة، ثم سلطنة، وفً آخرها مملكة ظلت 

م1953لابمة الى عام 
(75)

 

 سنة عمل خاللها بجد على حل المشكالت 35تولى دمحم علً حكم مصر، وعمره 

المستعصٌة، وإخماد الفتن السابدة
(76)

 .

الى بلوغ السلطة وتوطٌدها، ولد كان هذا المسم األول من سٌاسة دمحم علً التً كانت تهدؾ 

م، 1807م واأللفً فً ٌناٌر سنة 1806 الحظ بوفاة كل من البردٌسً فً نوفمبر هساعد

بعدها تولى شاهٌن بٌن زعامة الممالٌن اال أنه كان ضعٌؾ النفوذ، حٌث تفرلوا وتشردوا 

.فً البالد
( 77)

 

 أن البد له من انتهاج سٌاسة جدٌدة، فالسٌاسة التً ب الثاقهفمد أدرن دمحم علً بفضل فكر

انتهجها سابموه من جمع األموال، ولطع للرؤوس ٌؤدي الى نتٌجة واحدة وهً الخراب، 

. سٌاسة كسب بها ود الناس ورضاهماتبعبفضل ذكابه و
( 78)

 

 

                                                 

   .109 ص المرجع السابق،،1922-1517عمر عبد العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث (73)
 .32دمحم صبري، المرجع السابق، ص  (74)
 .112أحمد عوف، المرجع السابق، ص  (75)
 .141ىشام سوادي ىشام، المرجع السابق، ص ( 76)
   .108ي، المرجع السابق، ص ف حسين كفا (77)
 .28فيق غربال، المرجع السابق، ص ش (78)
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لٌفة الممالٌن فسعت لدى ح، لم تعجب انجلترا التً كانت الباشاؼٌر أن السٌاسة التً اتبعها 

.الباب العالً وطلبت عزل دمحم علً من منصبه
( 79)

 

استها، ففً البداٌة ي لوة دمحم علً فذلن ٌهدد مصالحها وستعاظمفانجلترا كانت تخشى من 

 وجعل مصر 1801لامت بمساعدة الدولة العثمانٌة فً طرد الحملة الفرنسٌة من مصر 

.منطمة نفوذ لها فمد ضلت محتلة اإلسكندرٌة والسواحل المصرٌة
( 80)

 

فمد رأت انجلترا أن انتصار دمحم علً هو انتصار لفرنسا ونفوذها فً مصر، لذلن خشٌت 

.من أن ٌعرلل دمحم علً مصالحها
( 81)

 

كان هذا التهدٌد األول لحكم علً فً مصر أما التهدٌد الثانً فكان عدم خلوص نٌة الباب 

وظهر ذلن جلٌا فً عدم مؽادرة لبطان باشا اإلسكندرٌة بعد تثبٌت دمحم علً ته العالً من جه

.فً الوالٌة
( 82)

 

فالسلطان العثمانً أصدر فرمان التولٌة فً ظل ظروؾ دولٌة معٌنة، فمد كان نابلٌون فً 

حروب كبرى ضد الدول األوروبٌة، فهذه المشكالت أجبرت السلطان علً تثبٌت دمحم علً 

 لكن السلطان لم ٌؽفله وكان دابمفً والٌة مصر، حتى ٌركز على التطورات الممبلة، 

.تربص بهال
( 83)

 

بعدها صدر فرمان ولرار عزل دمحم علً عن والٌة مصر وتعٌٌنه فً والٌة سالونٌن، ؼٌر 

أن الزعماء والمشاٌخ ولفوا ضد هذا المرار وكتبوا إلى الباب العالً ٌلتمسون، إبماء دمحم 

م، فلوال الزعامة الشعبٌة 1806 نوفمبر 6علً على والٌة مصر، فمبل السلطان، وثبته فً 

ومناصرتها ورضاها علٌه، وتأٌٌدها له، لما تمكن من الثبوت فً منصبه، فمد ظلت هذه 

.الزعامة تسانده، وكان لها الفضل الكبٌر فً تثبٌت دعابم عرشه فً السنوات األولى لحكمه
 

(84)
 

                                                 

 .391 دمحم فريد بيك، المصدر السابق، ص  (79)
 .38 السابق، ص المصدر الياس األيوبي،  (80)
 .33 دمحم صبري، المرجع السابق، ص  (81)
 .83 تاريخ العرب المعاصر، مصر والعراق، دار النيضة العربية، بيروت، ص ،عبد العزيز نوار (82)
 .83نفسو، ص  (83)

 . 29 السابق، ص المرجععبد الرحمن الرافعي،  (84)
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حاول دمحم علً إرضاء الدولة العثمانٌة، فانتهج سٌاسة لضمان مكانة تمثلت فً تنفٌذ 

.األوامر، ودفع األموال والموارد
( 85)

 

وأخٌرا تمكن من الحصول على الرضى بعد محاربته للممالٌن والمضاء علٌهم فً الصعٌد، 

.ومواجهة الحملة االنجلٌزٌة وانتصاره علٌها فازدادت شعبٌته بٌن األهالً واعتبر بطال
( 86)

 

ه للعلماء والمادة واعتماده تفدمحم علً عرؾ فً بداٌة حكمه بتودده لهذه الشرٌحة، ومحب

. الحكم، ومواجهة مختلؾ التحدٌاتإدارةعلٌهم فً 
( 87)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .76، ص 2001، دار الفكر، ناشرون وموزعون، 1نمير طو ياسين، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، ط (85)
 .130 وسميم حسن، المرجع السابق، ص يعمر االسكندر (86)
 .74نمير طو ياسين، المرجع السابق، ص  (87)
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: سياسة دمحم علي في مصر- 4

فكان ٌنبؽً علٌه ،هانتهج دمحم علً باشا سٌاسة محددة لتوطٌد حكمه فً مصر لتحمٌك أهداؾ

أن ٌنفرد بالحكم لذلن عمل على التخلص من الجند األلبان والزعامة الشعبٌة والممالٌن 

وأكبر أعدابه االنجلٌز
( 88)

 حٌث أن أول ما لامت به انجلترا هو طلب إزاحة دمحم علً من 

والٌة مصر ولم ٌكن طلبها هذا مجرد كالم بل أخذت أسباب على ذلن هو أن دمحم علً لم 

 نتٌجة ضؽط الشعب المصري ضؾ إلى ذلن أن دمحم علً ولكنٌأتً بمحض إرادة السلطان 

لم ٌدفع الجزٌة للسلطان منذ تولٌه الحكم فذكرت انجلترا أن هذا تمرد من الوالً الجدٌد
(89)

 

ولكن من األسباب الخفٌة هو تخوفها من ولوع البالد فرٌسة سهلة فً ٌد الفرنسٌٌن ألن دمحم 

علً كان من أكبر الموالٌن لفرنسا فأخذت تتجه إلى توطٌد عاللتها بالممالٌن وبالتالً 

.تعطٌل حركة دمحم علً فً مصر
( 90)

 

وبما أن اختٌار دمحم علً كان إلخماد ثورة شعبٌة على الوالً خورشٌد باشا توجه السلطان 

بفرمان لعزل دمحم علً ونمله إلى سالنٌن وتعٌٌن موسى باشا بدله فأرسل الباب العالً 

أسطول ٌحمل موسى باشا وفرمان لعزل دمحم علً ولكن للمرة الثانٌة ٌمؾ المشاٌخ والعلماء 

دمحم على ضد لرار الباب العالً حٌث لاموا بإرسال مكتوب للسلطان ٌوضحون له رضاهم 

.علً والتمسوا منهم بمابه كوالً علٌهم
( 91)

 

ولكن حمٌمة العداء بٌن االنجلٌز ودمحم علً وكرههم له هو أنه دخل معهم فً مفاوضات 

استمرت أربعة أشهر أكد فٌها دمحم علً رؼبته فً االرتباط بهم بل وطلب وضع نفسه تحت 

فرٌزر الذي تولى التفاوض معه والذي أدى بهم إلى تخلٌهم  حماٌتهم وهذا ما ٌؤكده تمرٌر

عن الممالٌن بسبب عدابه لهم كما تعهد لهم دمحم علً بمنع الفرنسٌٌن واألتران أو أي جٌش 

تابع للدولة أخرى من الدخول إلى اإلسكندرٌة عن طرٌك البحر
(92)

 فلم ٌشأ االنجلٌز 

                                                 

 .134عبد المنعم ضيفي، المرجع السابق، ص (88)
 . 36عبد الرحمن الرافعي، المرجع السابق، ص  (89)
 . 375جالل يحي، المرجع السابق، ص  (90)
 .70عت، المرجع السابق، ص فدمحم ر (91)
. 856،857، ص 1958دمحم فؤاد شكري، مصر في مطمع القرن التاسع عشر القاىرة،  (92)
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اإلفصاح عن هذه المعاهدة وذلن لما تحتوٌه من عداء للدولة العثمانٌة لمساندتها لحاكم ٌرٌد 

.االستمالل عنها فترٌثت فً ذلن من أجل مصالحها الكبرى مع دولة الخالفة
(93)

  

من ناحٌة أخرى نجد أن الممالٌن ٌصرون على لبطان باشا بتعجٌل خروج دمحم علً من 

لكن بعد إصرار المشاٌخ على بماء دمحم علً لام لبطان باشا بدعوة الممالٌن للنظر   ،مصر

. فمرر بماء دمحم علً فً منصبه فً األمر لكن لم ٌأت أحد منهم بسبب الخالؾ بٌنهم
(94)

 

ت بالفشل لذلن عمدوا على ئورؼم المؤامرات والمكابد التً لام بها االنجلٌز إال أنها با

استعمال الموة إلزاحته من منصبه فأصدرت الحكومة البرٌطانٌة أوامر بإرسال حملة 

 عسكرٌة لإلسكندرٌة
(95)

فرٌزر وكان الؽرض منها احتالل   وهً الحملة التً ترأسها 

 وصلت الحملة إلى ،اإلسكندرٌة لمنع نزول الفرنسٌٌن فٌها فمط ولٌس الهدؾ منها فتح مصر

 على اإلسكندرٌة دون جهود تذكر ء فرٌزر بعد استٌال1807 مارس 14اإلسكندرٌة فً 

كان ال ٌرٌد المٌام بعملٌات أخرى إال أن لواته كانت مؤهلة لذلن فأراد االستٌالء على منطمة 

.رشٌد
( 96)

  

 6000وهنا البد اإلشارة بأن الموات االنجلٌز عند دخولها لإلسكندرٌة كان عددها حوالً 

جندي وبعد استٌالبهم على اإلسكندرٌة بدأ الزحؾ على بمٌة المناطك مستؽلٌن بذلن انشؽال 

 ال يدمحم علً بمحاربة الممالٌن وبوصول هذه األخبار إلٌه سارع إلى مفاوضة الممالٌن لن

ٌحارب من الجهتٌن فترن لهم حكم الصعٌد لكً ٌخمد خطر الحملة االنجلٌزٌة
(97)

 

 جندي لالستٌالء على منطمة 1400 أرسل فرٌزر لوة تتألؾ من 1807 مارس 29فً 

الرشٌد لكن الجٌش االنجلٌزي أصٌب بهزٌمة كبٌرة ذلن ألن إمارة الرشٌد كانت تحتوي 

 جندي حٌث أمروا باالعتصام داخل بٌوتهم فما إن دخل الجٌش االنجلٌزي 700على 

                                                 

 .174، ص 1991، عالم المعرفة، 1 زكريا سميمان بيومي، قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ط (93)
 .71 دمحم رفعت، المرجع السابق، ص  (94)
 .154 جورجي زيدان، المرجع السابق، ص  (95)
 .203 إسماعيل أحمد ياغي، المرجع السابق، ص  (96)
 .49،50اد طو، معمم تاريخ مصر الحديث، دار الفكر العربي، ص ج  (97)
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 250 وجرح حوالً 170المنطمة حتى تمت مهاجمتهم بإطالق النار من كل صوب فمتل 

ري فانسحبت الموات االنجلٌزٌة عن طرٌك أبً ق120وأسر 
(98)

  

 وبادر إلى إعداد 1807 أفرٌل 12عندما علم دمحم علً بهذه األخبار وصل إلى الماهرة فً 

 من 5000 مماتل من المشاة و 4000حملة للمضاء على الحملة البرٌطانٌة التً تألفت من 

 نتج عنها لتل 1807 أفرٌل 31الفرسان ولامت المعركة التً عرفت بمعركة الحماد فً 

 4000اسر حوالً , من االنجلٌز 417
(99)

فرٌزر بطلب الصلح من دمحم  عار وبعدها س

جالء من اإلسكندرٌة ممابل ولؾ إطالق النار وإطالق سراح اإلعلً باشا على أساس 

األسرى بعد انسحاب لواته
(100)

 

 سبتمبر 19 وفً 0807 سبتمبر 17وعلى هذا األساس بدأ اإلجالء من اإلسكندرٌة فً 

كان اإلجالء لد تم وبذلن استطاع دمحم علً ضم اإلسكندرٌة لحكمه حٌث أنها لم تكن خاضعة 

له فً األساس
(101)

وثؽر اإلسكندرٌة الذي كان خارجا عن : ... ووصؾ الجبرتً هذا لابال

فان اإلسكندرٌة كانت خارجة عن حكمه فلما حصل ...حكمه حتى فبل مجًء االنجلٌز 

مجًء االنجلٌز وخروجهم صار الثؽر فً حكمه أٌضا
(102)

  

وبهذا نجد أن دمحم علً باشا استطاع أن ٌتخلص من مشاكله الخارجٌة بمضابه على االنجلٌز 

ووضع حد لهذه المشاكل أما فً الداخل كانت مشكلته مع الممالٌن ال تزال لابمة
(103)

 حٌث 

 الطوٌلة فً هم أثناء تولٌه السلطة فخبرتالباشاشكل الممالٌن العابك األصعب الذي واجه 

مصر ولجوبهم إلى الصعٌد إضافة إلى سٌطرتهم على إٌراداتها كلها عوامل ساعدت 

الممالٌن على تموٌة شوكتهم فً مصر فتفادى فً بادئ األمر الصدام معهم
(104)

 

                                                 

، الدار العالمية لمنشر والتوزيع، 1محمود عباس أحمد عبد الرحمن، معالم مصر الحديثة والمعاصرة تاريخ وحضارةط (98)
   .82،83ص 

 .16عبد الرحمن الرافعي، المرجع السابق، ص  (99)
 .232اسماعيل أحمد ياغي، المرجع السابق، ص  (100)
   .232، ص  نفسو(101)
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، دار =  عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، عجائب اآلثار في الترجمة واألخبار تح (102)

 . 113، ص 4الكتب المصرية، ج 
 .158 جورجي زيدان، المرجع السابق، ص  (103)
 .120ص  ،المرجع السابق،1922-1516تاريخ المشرق العربي،   عمر عبد العزيز عمر، (104)
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فمد تمكن الممالٌن من السٌطرة على حكم مصر ولكن بمدوم الحملة الفرنسٌة على مصر 

اعتبرت بداٌة نهاٌة نفوذهم
(105)

 باإلضافة إلى الصلح الذي عمد بٌن دمحم علً مع حلٌفتهم 

لها عوامل جعلت أطماعهم تمؾ بل حتى لم ٌبموا مجمعٌن فً منطمة واحدة نانجلترا هذه 

منهم من لطن بالصعٌد ومنهم من اتخذ الماهرة مستمرا له وكان شاهٌن بن تولى حكمهم بعد 

وفاة األلفً و لدم والبه لدمحم علً
(106)

 

رؼم أن الممالٌن كان فً مولؾ ضعؾ وبعد إبداء والبهم لدمحم علً باشا لكن تخوفهم منهم 

لم ٌمل ألن من طبعهم أن ٌعملوا على استعادة لوتهم بعد ضعفهم فٌعود تهدٌدهم للحكم 

والسلطة فكانت هنا الظروؾ مالبمة لدمحم علً من أجل المضاء علٌهم
(107)

 فبتشتت صفوفهم 

وضعؾ لوتهم منح الفرصة لدمحم علً بتدبٌر المكابد للمضاء علٌهم وعلى الخطر المحتمل 

عودته منهم فً أي لحظة
(108)

م 1811 ووجد السبٌل لذلن حٌث دعاهم إلى للعة الماهرة فً 

لالحتفال بخروج ابنه طوسون على رأس حملة إلى بالد العرب
(109)

 وهو ما اصطلح علٌه 

العرب والمؤرخون بمذبحة الملعة ولد نفذت هذه المذبحة فً االحتفال الذي لام به الباشا 

للحملة المتوجهة إلى الحجاز لمحاربة الوهابٌن فتخوؾ الباشا من بعث الحملة وإرسال 

 جٌشه إلى الخارج وهو ال ٌزال ٌخشى خطر الممالٌن
(110)

 

م لالحتفال بإعطاء لٌادة الجٌش البنه 1811 مارس 1ألام دمحم علً مهرجانا فً ٌوم الجمعة 

  كل رجال الدولة ومن بٌنهم أمراء الممالٌنىطوسان ودع
(111)

 الساعة تحرن ت ولما حان

الموكب وكان الممالٌن فً أخره فمام الفرسان والمشاة بإحاطة الممالٌن فلما بلؽوا مضٌما ال 

ٌمكن التحرن فٌه أؼلمت األبواب من كل الجهات وانحصر الممالٌن بٌن نٌران بنادق 

 األلبانٌٌن
(112)

 فما إن دوت طلمة الدفع حتى وجد الممالٌن الرصاص ٌتناولهم من كل 

                                                 

 .201 ص، 2014ن الدار المسيرة، عمان، 1 زين العابدين شمس الدين نجم، تاريخ الدولة العثمانية، ط (105)
 .158جورجي زيدان، المرجع السابق، ص  (106)
 . 65، ص 4عبد الرحمن حسن الجبرتي، المصدر السابق، ج (107)
، 1986، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 5، ج7أحمد شمبي، موسوعة التاريخ االسالمي والحارة االسالمية، ط (108)

 .400ص 
 .68، ص 1997سموى العطار، تاريخ مصر الحديث، القاىرة،  (109)
 .89، ص 1992، دار األمل، 1جميل بيضون وشحادة الناظور، وعمي عكاشة، تاريخ العرب الحديث، ط (110)
 .164ي، المرجع السابق، ص فحسين كفا (111)
 .37 دمحم صبري، المرجع السابق، ص  (112)
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صوب وهم لم ٌستطٌعوا حتى الدفاع عن أنفسهم وما هً إال لحظات حتى تكدست فً الممر 

الضٌك جثث الرجال والخٌل بعضها فوق بعض وهنان من أراد الرجوع وعاود فً الممر 

 ٌر منظور ٌحصد صفوفهم فبمً غلكن حركتهم هذه زادتهم ذعرا فرأى الممالٌن الموت ال

الرصاص ٌدوي و ٌتسالط و الممالٌن ٌمتلون دون حساب حتى فنو على آخرهم 
(113)

 و 

انحصروا بأجمعهم فً المضٌك المنحدر فً أعلى "  حادثة الملعة لابال  وصؾ لنا الجبرتً

باب العزل فلما حصل الضرب بٌن التحتانٌٌن أراد األمراء الرجوع المهمري و ولع منهم 

أشخاص كثر فنزلوا عن الخٌول و التحم شاهٌن بن و سلٌمان بن األبواب و الرصاص 

ٌنزل علٌهم من كل ناحٌة حٌث أصٌب شاهٌن بن و سمط على األرض و لطع رأسه 
(114)

 

 1811و هنا تخلص الباشا من الممالٌن و أصبح الحاكم المطلك لمصر سنة 
(115)

  فلم ٌبمى 

أمام الباشا الجدٌد سوى التخلص من الزعامة الشعبٌة التً بفضل مساعداتها و الدعم الذي 

تلماه من لبل زعمابها و علمابها الذٌن أوصلوه إلى هذه المكانة 
(116)

 و هذه الزعامة كانت 

بمثابة سلطة لها شأن كبٌر ترالب أعماله مرالبة مستمرة و كانت بمثابة ملجأ للمظلومٌن و 

هذا ما جعل دمحم علً باشا لد شعر بفضاضة تدخالت الزعامة الشعبٌة فً أمور الحكم لكن 

هذه التدخالت كانت شرعٌة ال ؼبار علٌها فمد باٌعوا دمحم علً والٌة مصر بشرط أن ٌكون 

.عادال هذا ما جعله ٌمٌل إلى التخلص من المرالبة التً فرضت علٌه
(117) 

 
السٌد عمر مكرم كان ٌحسب له ألؾ حساب فمد ظل ٌمثل النزاهة واالستمامة، عكس ؾ

بعض الشٌوخ، الذٌن سلكوا مسالن ملتوٌة لصد الحصول على المنفعة واإلكثار من 

األموال، مما أدى إلى ضعؾ نفسٌتهم أمام الوالً دمحم علً باشان الذي بدوره أعفاهم من 

الضرابب، مما زاد فً ؼرورهم وزاد من حدت التنافس بٌنهم، هذا ما جعل دمحم علً باشا 

                                                 

. 98-96 الياس األيوبي ، المصدر السابق ، ص  (113)
. 206ص ، 4عبد الرحمن اين حسن الجبرتي، المصدر السابق، ج  (114)
م، تر أنور 19 أنينل الكساندرو فاندولينا، االمبراطورية العثمانية و عالقاتيا الدولية في ثالثينيات و أربعينيات القرن  (115)

. 29، ص 2002دمحم ابراىيم، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، 
، دار ماجد عيري لمنشر و التوزيع، السعودية، 1سيد ابن حسن العفاني، أعالم األقزام في ميزان اإلسالم، ج  (116)

. 33، ص 2004
. 81عبد الرحمن الرافعي، المرجع السابق، ص ( 117)
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ٌتمكن من السٌطرة علٌهم فمد ضمن والءهم بمجرد أن ٌلوح لهم بمنفعة جدٌدة أو ٌهددهم 

.بحرمانهم منها
( 118)

 

فالصراع بٌن دمحم علً باشا وعمر مكرم كان بسبب الضرابب التً أحدثها دمحم علً باشا 

. على األهالً الذٌن رفعوا مظالمهم إلى عمر مكرم نمٌب األشراؾ

كذب دمحم علً باشا ما نمل إلى عمر مكرم حول هذه الضرابب إال أن األخٌر سبم من 

.أالعٌب دمحم علً ورفض ممابلة الوالً
( 119)

 

 المهدي والدواخلً إلناع عمر مكرم بالرجوع عن معاداته للباشا، إال لجٌشٌنحاول كل من ا

أنه أبى وأصر على مولفه، فسار كل من المهدي والدواخلً إلى ممابلة الباشا الذي أثنً 

علٌهما وذم عمر مكرم، حٌث سعً من المهدي والدواخلً إلى إزاحة عمر مكرم، فانتهى 

 مكانة نمٌب ااالجتماع باالتفاق على اإلٌماع بعمر المكرم، والوالع أن المشاٌخ لم ٌهدمو

األشراؾ فمط، بل سعوا إلى اإلطاحة بأنفسهم تحت تأثٌر الحمد والحسد اشتد الخالؾ بٌن 

انة تالطرفٌن بعد امتناع عمر مكرم على التولٌع على المرسوم الذي أرسله الباشا إلى األس

ومن هنا اشتد حمد الباشا على عمر مكرم، فمرر عزله من نمابة األشراؾ ونفٌه إلى دمٌاط 

.الزعامة الشعبٌة التً تراجعت مكانتها بٌن الناست ذلن سمطبو
( 120)

    

                                                 

 .83،84 عبد الرحمن الرافعي، المرجع السابق، ص  (118)
. 34 السابق، ص رجع سيد بن حسين العفاني، الم (119)
 .98-91 السابق، ص المرجع عبد الرحمن الرافعي،  (120)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *الفصل الثاني*

 "بناء مصر الحديثة"مجاالت نهضة دمحم علي 



" بناء مصر الحديثة"                                مجاالت نهضة دمحم علي الفصل الثاني 

 28 

: االقتصاديفي المجال  -1

، حجة التصادٌةلم ٌكن بإمكان دمحم علً بناء دولة حدٌثة مثلما أراد دون أن ٌبنً لها دعامة 

 فكان البد له المال االلتصادٌةفكان من ضمن متطلعات و خططه بناء دولة لوٌة من الناحٌة 

الوفٌر لسد حاجة الٌد العاملة و سد مطالب اإلدارة و إنشاء الجٌوش و تؤسٌس معاهد 

للتعلٌم
(121 )

 .

 بما ٌحتوٌه من تجارة و صناعة و زراعة البدااللتصاديلبل التعرض و الكالم عن البناء 
  

 الزارع ٌزرع االلتصادٌة فً الحركة أن نذكر أن دمحم علً فً بداٌة حكمه لم ٌدخل الحكومة

ي كان ٌتبع  بضاعته اما ٌرٌد، و الصانع ٌصنع ما ٌرٌد كما أعطى للتاجر حرٌة تصرٌف

 و لكنه سرعان ما تخلص من هذه السٌاسة و إتبع سٌاسة أخرى هً االلتصادٌةمبدأ الحرٌة 

 و التوجٌهاالحتكار
(122 )

و ذلن بسبب نظام 
*

اإللتزام  الذي كان شائعا فً مصر و كان 

ٌمضً بؤن الملتزم حٌن كانوا الواسطة بٌن الفالحٌن و حكومة الممالٌن ثم دمحم علً و هذا ما 

ٌمنع الباشا من أن ٌشرف مباشرة على الفالحٌن فرفض أن تذهب أموالهم إلى جٌوب هإالء 

الملتزمٌن الذٌن ال ٌرغبون فً تنفٌذ مشروعات كبٌرة من أجل الفالحٌن و األرض و 

 للدولة االلتصاديالحكومة و هذا ما ٌمنع و ٌمف حاجزا أمام التطور 
(123)

 و بعد إلغائه 

 عن طرٌك طلب سندات الملكٌة من الملتزمٌن فلما لدموها له لرر بطالنها االلتزاملنظام 

جمٌعا من هنا أصبحت العاللة بٌن الفالحٌن و الحكومة مباشرة و أصبحت الحكومة مالكة 

لجمٌع أراضً مصر 
(124)

. 

:  لوي على ثالث أسسالتصادي لبناء نظام االلتصادٌة دمحم علً فً سٌاسته اعتمد

                                                 

 بناء الدولة ,ؿ الحديثةموسوعة الثقافة التاريخية و األثرية و الحضارية، المجمد الثاني حركات النيضة و بناء الدو (121)
.   34 ص،، دار الفكر العربيرجالمصرية الحديثة في عصر دمحم عمي، تأليف، دمحم عبد الرحمف ب

 .42، ص 1951 في القرف التاسع عشر، القاىرة، االقتصادي، تاريخ مصر الحتوأحمد أحمد  (122)

 ومصادر االلتزاـ في القانوف المصري ،حالة قانونية يجب بمقتضاىا وجود شخص ممـز ىو المديف : نظاـ اإللتزاـ (*)
ىي العقد و االدارؾ المنفردؾ و العمل الغير مشروع و يعني االلتزاـ تحصيل الضرائب في قرية او اكثر باألتفاؽ بيف 

التغيرات االجتماعية في عيد دمحم عمي ,انظر سموى العطار.الشخص المكمف بذالؾ وبيف الرزنامة نيابة عف الحكومة 
 .99،100، ص1989,القاىرة,دار النيضة العربية,1ط,

. 93عبد العزيز نوار، المرجع السابق، ص  (123)
. 528عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (124)
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 االحتكار الزراعً باإلضافة إلى االحتكار ٌتصل بها من شإون الملكٌة و مااألرض و

التجاري، مما أدى إلى ضرورة الهٌمنة على وسائل النمل و طرق التجارة و لٌامه بفرض 

 االعتماد الصناعة لسد حاجة الجٌش و األسطول و ذلن لعدم باحتكارالضرائب حٌث لام 

 بزراعات جدٌدة لصد الهدف التجاري مثل زراعة االهتمامعلى البالد األجنبٌة حٌث أولى 

 دمحم اٌرادالمطن حٌث فً سنوات  للٌلة أصبح المطن من أهم المحاصٌل الزراعٌة و كان 

 ملٌون فرانن  30علً منه ٌبلغ 
(125)

ٌم المنتجات س، فبموجب هذا النظام إستطاع الباشا تك

الزراعٌة مع الفالحٌن بعد إجبارهم على بٌع المحاصٌل إلى الحكومة بؤسعار التً تحددها 

لى هذه األخٌرة فتجمع الحكومة المحاصٌل و تصدرها إل الخارج مباشرة أو نبٌعها إ

الوكالء الموجودٌن فً مصر 
(126)

 .

 الفالحٌن حٌث ٌموم الفالحٌن على لام الباشا بمسح األراضً و إعادة توزٌعها 1813فً 

أن عجز الفالح عن خدمة أرضه أو عجز عن دفع فبدفع الضرائب إلى الدولة مباشرة 

دولة أي تسترجع أرضهاللحك يالضرٌبة 
(127)

 فمد عمد الباشا على جعل جمٌع األراضً 

األراضً التً إلتطعها  الملتزمٌن عن ملكا للحكومة إال بعض الملكٌات أراد أن ٌعوض بها

 بها كما أعفاهم من دفع الضرائبلٌنتفعوامنهم 
(128)

 رأى الباشا بؤن خصوبة األراضً 

علٌه جلب أنواع من المزروعات  فتوجبر المصرٌة ال بد من إستغاللها فً الزراعة أكث

 والجدٌدة وإدخالها إلى البالد و إعتمد فً ذلن على أفراد ٌعرفون كٌفٌة زرعها 

إستغاللها
(129) 

غرس التوت و تربٌة دود المز و وأحضر دمحم باشا المختصٌن من فرنسا فً فالحة 

ع بإستخراجه و أحضر مختصٌن فً تربٌة دٌدان الحرٌر و كان إنتاج دود المز فً مصر أر

ذلن جنً أرباحا كثٌرة و ذكرت بعض وبمرات سنوٌا بٌنما فً أوروبا مرة واحدة  

                                                 

 1405 دار المعارؼ، ،عمر عبد العزيز عمر:تقصالح أحمد ىريدي ، الحرؼ و الصناعات في عيد دمحم عمي ، (125)
. 143 ،142، ص ـ1985  -ىػ
. 181الغالي الغربي، المرجع السابق، ص  (126)
. 85جميل بيضوف ، المرجع السابق ،ص   (127)
. 528عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (128)
. 178جورجي زيداف، المرجع السابق ، ص  (129)
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 مالٌٌن فرانن 8 من اكثراإلحصاءات أن إجمالً اإلستثمارات وصل إلى 
(130)

، حٌث 

خصص  لهذه الزراعة مساحة ثالثة أالف فدان و خدمها ألفٌن من الفالحٌن فكان الزرع فً 

مناطك معٌنة ضم عمت الكثٌر من المناطك الدهملٌة و دمٌاط ورشٌد 
(131)

 فؤصبح الحرٌر 

. من المواد األولٌة التً ساهمت بذلن فً الزراعة

ترتبط زٌادة مواد الدولة من لطاع اإلنتاج الزراعً بتحسٌن إنتاجٌة هذا المطاع و هو ما 

إرتبط تارٌخٌا بتحسٌن نضم الري و تطوٌرها و صٌانتها فمد أهم الباشا لهذا الجانب لزٌادة 

اإلنتاج الزراعً و توفٌر مٌاه الري و إنجازاته فً هذا المجال كبٌرة جدا فمد لام ببناء 

ت رع و تطهٌرها و لد ساعدت كما إهتم بحفر ال1809-1806السدود مثل سد الفرعونٌة 

 بجهود فً تشجٌع زراعة المحاصٌل الصٌفٌةههذ
(132)

، فنظام الري  المعتمد لبل دمحم علً 

 و هذا ما ٌجعل األرض تزرع مرة اتنالفٌاضبطرٌمة الحٌاض و الذي ٌعتمد على مٌاه 

واحدة فً السنة مما جعل المزروعات السائدة فً تلن الفترة ال ٌمتصر إال على المزروعات 

الشتوٌة  
(133)

 .

الري و تطوٌرها و إضافة ما هو جدٌد لها لخدمة هدفه فمام بشك منشؤت أخذ الباشا بإصالح 

 و حفر لنوات و أنشؤ المناطر المتعددة مثل الثالثٌة و لناطر العبور حتى أصبح عددها عالتر

 لنطرة و هذا من أجل التحكم من مٌاه النٌل 200
(134)

 .

 1833بدأ تنفٌذها فً يالمناطر التً أعدها دمحم علً كانت تعرف بالمناطر الخٌرٌة فؤصدر 

و سمٌت بهذا اإلسم ألن الحاكم لصد بها الخٌر للبالد و السكان الذٌن صاروا تحت حكمه  

(135)
 .

عة المحمودٌة و التً أتلفت بشكل كبٌر فتعهد تر ألام الباشا بمشروع شك 1820فً سنة 

 إفتتاحها العدٌد من  كوستدالعمل فٌها ووضع تصمٌم حفرها مهندس فرنسً ٌدعى

                                                 

. 210 المرجع السابق، ص ,صالح أحمد ىريدي (130)
. 49دمحم صبري، المرجع السابق، ص  (131)
 يوسف، محسف رزؽ ولبيب  يوناف:إسماعيل سراج الديف، تحديث مصر في عصر دمحم عمي، أع تح (132)

. 54، 53، ص 2007اإلسكندرية،
. 116جاد طو، المرجع السابق، ص  (133)
.  73 ،72محمود عباس أحمد عبد الرحمف، المرجع السابق، ص  (134)
. 53موسوعة الثقافة التاريخية و األثرية و الحضارية، المرجع السابق، ص  (135)
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الشخصٌات 
(136)

 من الفالحٌن400.000، و إشتغل فً فتحها حوالً 
(137 )

و بلغ طول 

 جنٌه300.000 م و تكلفت حفرها حوالً 80.252النزعة نحو 
(138)

 .

شرف على تنظٌم العملٌة الزراعٌة و خطط لحفر الترعأباإلضافة إلى إنشاء دٌوان الزراعة 
 

ي حٌث بنً أول سد فً مصر و هو سد لحجز مٌاه النٌل فإزدادت مساحة قو شك السوا

لزراعٌة إلى ضعفٌن ااألراضً 
(139)

 الحكومة المتخصصون فً األعمال موظفوا، فمد كان 

الزراعٌة ٌشرفون علٌها جٌدا فبذل الجهد فً هذا المجال أدى إلى زٌادة ضخمة فً اإلنتاج 

. مرة خالل نصف لرن من الزمن12الزراعً فتضاعف ذلن حوالً 
( 140 )

ة إلتصادٌة على المجال الزراعً فمط حٌث رأى دمحم روال تمتصر خطة الباشا فً بناء ث

 أو العسكري أو االلتصاديعلً أن الصناعة الحدٌثة مصدر لوة للدولة سواء على المستوى 

حتى السٌاسً فمصر كانت تحتوي على الكثٌر من المواد األولٌة التً تنتجها أرضها و التً 

تحتاج للصناعة الحدٌثة من أجل إستغاللها  
(141)

 .

 البالد لٌكسب األمة التصادٌاتأراد دمحم علً أن ٌحدث إنمالب صناعً شامل ٌكمل 

المصرٌة حرفة جدٌدة  إضافة للزراعة فتصبح الصناعة زاوٌة من الزواٌا الهامة التً ٌشاد 

 بها لبناء اإللتصاد المومً حٌث بدأ دمحم علً بتجربته الصناعٌة فً  الخرنفش
*

 و تعتبر هذه 

التجربة بداٌة التغٌٌر اإللتصادي فغٌر هذه المنطمة و شٌد فٌها المصانع و جلبت لها 

الماكنات من أوروبا و بنت فٌها الطواحٌن و المخازن و ركبت الماكٌنات الفرنسٌة و أول 

المصانع التً أنشؤت فٌها مصانع الحرٌر 
(142)

، و إستعان دمحم علً فً هذا بعدد من 

 مختلف الصناعات ألنهم ال ٌعرفون اآلالت المصرٌٌنالصناع الفرنسٌٌن و اإلٌطالٌٌن لتعلٌم 

                                                 

. 488عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (136)
. 78 عباس أحمد عبد الرحمف، المرجع السابق، ص محمود( 137)
. 115جاد طو، المرجع السابق، ص  (138)
. 78نميرطو ياسيف، المرجع السابق، ص  (139)
. 137حممي محروس إسماعيل، المرجع السابق، ص  (140)
 .56موسوعة الثقافة التاريخية األثرية، المرجع السابق، ص  (141)

اخمي عة حيث رحي وسط القاىرة و ىو عبارة عف بيوت و أزقة ضيقة مشيورة بأنواع القتل و الجرائـ المو: الخرنفش)*( 
لو دمحم عمي إلى حي صناعي يدعـ و يشيد إقتصاد حوفي وقت ما مف السكاف و أصبح وكرا لمصوص و السفاحيف ؼ.

 .200،201ص,المرجع السابق,انظر صالح احمد ىريدي .الدولة

.  27حميـ عبد الممؾ، السياسة اإلقتصادية في عيد دمحم عمي بؾ الكبير، القاىرة، ص  (142)
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 ٌجٌدون إستخدامها ألنهم فً األصل عمال زراعٌون عادٌون و لكن عندما تعلم هإالء الو

صناعة السفن فً أبدعوا فً عملهم خاصة الذٌن ٌشتغلون 
(143)

 .

أخذ دمحم علً كخطوة أولٌة لتوسٌع الصناعة بشراء آالت مختلفة األنواع خاصة الحربٌة 

فؤخذ التصنٌع بتوسٌع بشكل كبٌر داخل مصر فؤنشؤت مصانع إنتاج األسلحة المختلفة من 

و المدافع فكانت الصناعة الحربٌة من أهم منشآت مصر الصناعٌة   بنادق
(144 )

فبدأ الباشا 

 بلغ إنتاجهحتىم 1816بصناعة البارود سنة 
 

من الجودة ما ٌضاهً ملح البارود الذي كان 

ٌستورد من إنجلترا حٌث كان ٌستعٌن بالكٌمٌائٌٌن األوروبٌٌن
(145)

 فواجه الباشا عمبات فً 

ذلن أهمها إٌجاد العمال الماهرٌن فؤرسل البعثات لكل من إٌطالٌا و فرنسا لٌتعلموا صناعة 

ب المدافع و بعدها كانوا ٌدربون فً مصانع الملعة و ٌوزعون على صاألسلحة هنان و 

المصانع الحربٌة  
(146)

حٌث ألام دمحم علً دار صناعة كبرى فً الملعة تضم مصانع 

متنوعة أهمها مصانع األسلحة و الذخٌرة و المدافع و السٌوف و السروج و صناعة السبائن 

الحدٌدٌة و النحاسٌة داخل مصانع األسلحة 
(147)

 .

كان المطن مهما لدمحم علً و سٌاسته حٌث كان فً حاجة لألموال التً تشترى بها اآلالت 

الحدٌثة كما كان ٌدرن خطورة  هذا الوضع اإللتصادي و كان ٌود أن
 

صنع مصر المطن ت

عود لمصر منسوجا يبدال من أن ٌباع للدول األجنبٌة خاما و
(148)

، فمد كان لمصر المدرة 

العالٌة إلنتاج المطن و الكتان فإستغل الباشا هذا لٌحمك بها اإلكتفاء الذاتً للبالد 
(149)

 .

لم ٌهمل دمحم علً الصناعات المدنٌة فمد كان إنشاء الصناعات الخفٌفة زٌادة لإلنتاج المحلً 

ووسٌلة لتوفٌر المبالغ الطائلة و بهذا تصبح الصناعة مصدرا آخر من مصادر الدخل ٌغذي 

الخزٌنة باألموال الالزمة لإلنفاق
 

على المشروعات كالبناء و التعمٌر
(150)

، فالزٌادة فً 

التوسع الزراعً و زٌادة الصادرات ساهمت فً إنشاء مصانع على الطراز الحدٌث حٌث 

                                                 

. 484، ص1948، دار الفكر العربي، القاىرة، 1دمحم فؤاد شكري و آخروف، بناء دولة مصر دمحم عمي، ط (143)
. 250، ص1970أحمد عزت عبد الكريـ، دراسات في تاريخ العرب الحديث، دار النيضة العربية، بيروت،  (144)
. 256، ص 4عبد الرحمف الحبرتي، المصدر السابق، ج (145)
. 249المرجع السابق، ص ,دراسات في تاريخ العرب الحديث و المعاصر الكريـ، ت عبدأحمد عز (146)
. 59 أحمد عبد الرحمف، المرجع السابق، ص  محمود(147)
. 249أحمد عزت عبد الكريـ، دراسات في تاريخ العرب الحديث، المرجع السابق، ص   (148)
. 78جاد طو، المرجع السابق ، ص  (149)
. 193ح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  صال(150)
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 وإدخلت تحسبات و تجدٌدات على الصناعات التجهٌزٌة كالمطن بإستخدام آالت أمرٌكٌة

 التوسع فً بناء السفن  الى دمحم علًمما اضطر مصانع السكر أٌضا اضافة الىإنجلٌزٌة 

لنمل المحاصٌل إلى مراكز اإلستهالن 
(151)

 له السٌطرة ى فالنظام الذي إعتمده الباشا أعط

جون تالمطلمة على كافة مجاالت اإلنتاج فً الدولة حٌث كان الجمٌع ٌعملون للباشا و ال ٌن

إال ما ٌرٌده الباشا فاإلنتاج كان ٌباع للحكومة 
(152)

 .

شٌد دمحم علً صرحا عظٌما من الصناعة و ألام الكثٌر من الصناعات الحربٌة و المدنٌة و 

أالف من العمال المصرٌٌن و أرسل الكثٌر من البعثات كما شغلت دار الكثٌر من اآلالت 

أتى بالكثٌر من األجانب للعمل فً شتى الصناعات 
(153 )

كمصنع مالطة الذي أطلك علٌه 

كانوا ٌشتغلون من مالطة و كان  الدٌن إسم فابرٌمة مالطا ذلن ألن العدد األكبر من العمال 

 عدة24 دوالب و 28كان ٌحتوي على ،ٌنتج ألمشة متنوعة 
(154)

لام دمحم علً ببناء كما  

العدٌد من المصانع التً تساعد فً بناء نظام إلتصادي لوي أهمها مصنع النسٌج و األمشاط 

و الغزل فً حً السٌدة زٌنب و مصانع ألواح النحاس بالملعة  التً تستعمل لتبطٌن السفن 

الزجاج الدي كان ٌصنع فمد أعد لها مصنع تحت إدارة توماس جالوي اإلنجلٌزي كما أن 

حاجة المطر فؤنشؤ  مصنع الزجاج باإلسكندرٌة و جاءت ب ال ٌفً ردٌئ لبل الباشا

نوعاته كمثٌالتها فً أوروبا صم
(155)

 .

لامت الحكومة بإنشاء مصانع على شاطئ  النٌل ببوالق لسد حاجة الجنود من جهة األلبسة 

هد الباشا بإرسال مجموعة من المصرٌٌن إلى عفً نفس الولت وفؤنشؤت مصنع للجوخ 

فرنسا لتعلم الحرف 
(156)

 .

 المهمة هالن فمد أصبح السكر من مواد اإلست1818باإلضافة إلى بناء معمل للسكر سنة 

فً الثغور البحرٌة 
(157 )

باإلضافة إلى صناعات النسٌج و الصناعات التحوٌلٌة إهتم الباشا 

                                                 

. 39 ، ص 1952، القاىرة، 19ؿ مف القرف وعمي الجريتمي، تاريخ الصناعة في مصر في نصف األ (151)
. 98عبد العزيز نوار، المرجع السابق، ص  (152)
. 235صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (153)
. 500عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق،ص  (154)
عمر طوسوف، المصانع و المدارس العربية في عيد دمحم عمي باشا، مؤسسة ىنداوي لمتعميـ و الثقافة، طبقة  (155)

. 19، 18، ص 2012إلكترونية جديدة، القاىرة، 
. 60موسوعة الثقافة التاريخية و األثرية و الحضارية، المرجع السابق، ص  (156)
. 19 السابق، ص  المصدر، المصانع و المدارس العربية في عيد دمحم عمي باشاعمر طوسوف،  (157)
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و هذا ما جعله ٌستغل الٌد العاملة لبناء الدولة و هنان  الخفٌفة أٌضا بالصناعات المعدنٌة

دراسات تارٌخٌة تشٌر إلى إتساع نطاق العمالة الفنٌة المدربة بدرجة كبٌرة فً الصناعات 

: الكبرى و هً فً الجدول اآلتً
(158 )

عدد العمال الصناعة 

صناعة النسٌج و المطن -

. صناعة نسٌج الكتان-

. صناعة إنتاج صبغة النٌل-

. صناعة إنتاج الطرابٌش-

. صناعة الزٌوت و الصابون-

. صناعة الحرٌر-

. صناعة السكر و معامل التكرٌر-

-1500 

-30.000 

-9000 

-12.000 

-8000 

-7000 

-5000 

 

 ألف عامل فً فترة 30 و بلغ 1820و لمد تزاٌد عدد العمال فً المصانع الجدٌدة فً سنة 

غبة فً تدرٌب العمال أنشؤت الحكومة مدرسة الصنائع فً سنة ولر 1835- 1830

 حتى ٌكتسب العمال خبرة فً مختلف الصناعات و الذي ساعد فً هذا النجاح هو 1830

.رخص المواد الخام
( 159 )

إستطاع لطاع الزراعة و الصناعة فً ظل إحتكار الدولة أن ٌشكال لاعدة لدعم عملٌات 

 التً حممت مزٌدا من العوائد و الدعم و األرباح لدولة دمحم علً الخارجٌةالتجارة 
(160)

 .

 إلى تزوٌد دمحم علً بحوافز جدٌدة لتصفٌة األوضاع 1810لمد أدى إتساع التجارة فً عام 

التً كانت علٌها مصر 
(161)

 فبدأ بتوسٌع نطاق التجارة إلى الخارج و كانت أول هذه 

، و 1811، 1810، 1809العملٌات تصدٌر الممح من مصر إلى إنجلترا خالل سنوات 

                                                 

. 64صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (158)
. 144حممي محروس إسماعيل المرجع السابق، ص  (159)
. 65صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (160)
. 136،المرجع السابق، ص 1922-1516تاريخ المشرؽ العربي عمر عبد العزيز عمر،  (161)
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لٌس ذلن فمط بل أنه وجد فً بالد العرب و السودان و الشام بعد ضمها إلٌه أسوالا جدٌدة 

لتصدٌر منتجات مصر سواء المنتجات الزراعٌة و الصناعٌة 
(162)

 .

فمام طمع الباشا أن ٌتبع سٌاسة الدول األوروبٌة و منهجها لتموٌة مصر فعمل بنظام تجاري 

بإلالل الواردات و عمل على زٌادة الصادرات أي
 

. جعل المٌزان التجاري دائما لصالحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

. 156حممي محروس إسماعيل، المرجع السابق، ص  (162)
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: اإلصالح العسكري- 2

كانت شخصٌة دمحم علً شخصٌة طموحة، فمنذ  تولٌه عرش مصر تطلع إلى أن ٌصبح 

.سلطانا على البالد ، و ٌكون إمبراطورٌة عمادها األول هو الجٌش
( 163)

 

فهو الدعامة األولى التً إعتمد علٌها دمحم علً فً اإلستمالل بمصر و لواله لما تحمك له 

.ذلن فمد أواله عناٌة كبٌرة
(164 )

من خالل هذه العناٌة التً أوالها دمحم علً لجٌشه تمكن من تحمٌك طموحاته التً جسدها فً 

إنشاءه لهذا الجٌش الموي، فمد كانت كل مشروعاته و مدارسه و مصانعه، و توسعه فً 

فوجهة نظر دمحم علً كانت تموم على مبدأ تعزٌز  ،هالزراعة خدمة لهذا الجٌش و تجهٌز

المإسسة من أجل تثبٌت حكمه فً الداخل و الخارج، فتحمك له ذلن بإنشاء جٌش نظامً 

 أسس أوروبٌةوفك
(165)

. 

و ٌرجع السبب الرئٌسً لظهور فكرة تؤسٌس الجٌش النظامً للعدٌد من األسباب لعل أهمها 

 رأىفمد هو شخصٌة دمحم علً بإعتبار رجل عسكري إضافة إلى تؤثره بنابلٌون و جٌوشه، 

 تنظٌم جٌش نابلٌون بعد نزوله فً مصر و لبل التطرق إلى إصالحات دمحم علً فً الباشا

حاول تدرٌب حٌث هذا المجال تجدر اإلشارة إلى أن الوالً خسروا باشا لد سبك دمحم علً 

بعض الجنود الممالٌن على النمط الفرنسً، و تجنٌد الضباط الفرنسٌٌن الذٌن تخلفو فً 

بتدرٌبهم على النمط الفرنسً، و لام بتحوٌل هذه  مصر بعد جالء الحملة الفرنسٌة، و لام 

علً  إنتباه دمحم هذه المحاوالت  فشدت  الفرلة إلى حرس شخصً
(166)

 .

الجٌش مزٌجا من األجناس أو الجنود الغٌر نظامٌٌن التً تتمٌز اضافة الى ذالن كان 

لدفاع عن ب رابالفوضى و التمرد، لذلن سعى دمحم علً إلنشاء جٌش نظامً ٌكون جدي

م بعد حرب 1815مصر، و رفع مكانتها و توسٌع حدودها، فمد كانت أولى المحاوالت سنة 

 بالفشل ألن النظام الجدٌد الذي سعى دمحم على اإلدخال على بائتدمحم علً والوهابٌٌن لكنها 

                                                 

. 139، المرجع السابق، ص   عثمافالضيفيعبد المنعـ  (163)
. 323عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (164)
  ص،ـ، دار أسامة لمنشر، األردف1917/  ىػ 1516يد الزيدي، موسوعة التاريخ اإلسالمي، العصر العثماني ؼـ (165)

183. 
 شريف يونس، دار الشروؽ، ص :خالد فيمي، كل رجاؿ الباشا، دمحم عمي و جيشو و بناء مصر الحديثة، تر (166)

114، 115 .
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الجٌش ٌعالب كل متمرد و هو ما أدى إلى تمرد الجند و تذمرهم لذلن سعوا إلى اإلنمالب 

على هذه المضاء استطاع هلكن. على دمحم ألنهم كانوا ٌكرهون النظام، فسعوا لخلع دمحم علً

الفتنة
(167)

 .

 لمٌلهم للتمرد و االرنإودبعدها شرع دمحم علً فً حشد الجند لكن هذه المرة لرر إستبعاد 

الفوضى و كرههم للنظام فعمد إلى التخلص منهم و كان له ذلن فمام بإرسالهم إلى السودان 

.م1819فً 
( 168)

 

إضافة إلى ذلن إمتنع دمحم علً عن تجنٌد المصرٌٌن لكً ٌتفرغوا للزراعة و ال ٌثوروا 

فدمحم علً فكر فً عدم إبعادهم أوال عن المطاع الفالحً لكً ال تبمى األرض خالٌة و  ضده

جه أنظاره صوب السودان إلمداد وثانٌا إلعتبار األرض المصدر الرئٌسً للدخل لذلن 

 لام دمحم علً بإرسال حملتٌن إلى السودان واحدة بمٌادة إبنه إسماعٌل 1820جٌشه، ففً 

باشا و الثانٌة بمٌادة زوج إبنته دمحم بٌن  الدفتردار، فعلى الرغم من إختالف اآلراء حول 

ح من خالل خطاباته العسكرٌة تضياال انه الحملة التً لام دمحم علً بإرسالها إلى السودان، 

أنه أراد جلب أكبر عدد ممكن من السودانٌٌن إلى مصر لٌكون منهم جندا فً جٌشه الجدٌد، 

و دلٌل ذلن أن إسماعٌل باشا لما كتب لوالده ٌخبره بما جمع من الضرائب، رد علٌه بؤن 

ٌركز أكثر على جمع الرجال على جمع المال
(169)

  .

دمحم علً ٌهدف إلى تغٌر تكوٌن الجٌش، الذي كان مختلط و ذلن باإلعتماد على كان  

السودانٌٌن و علٌه بدأ دمحم علً فً  تشكٌل جٌشه النظامً الجدٌد 
(170)

 .

 مشكلة رئٌسٌة تمثلت فً طرٌمة نمل العبٌد إلى مصر فتم نملهم عبر دفعات، تم هلكن واجهت

ارمن ٌصلح للخدمة العسكرٌة و البالً بٌع كعبٌد، ثم تم إرسال من أختٌر للخدمة يإخت

العسكرٌة أسوان حٌث بنٌت لهم ثكنات خاصة، لكن عدد كبٌر منهم مات على الطرٌك 

بسبب الظروف الماسٌة، هذا ما جعل الباشا ٌغٌر من خطته، فمد رأى أن إعتماده على 

السودانٌن فً الجٌش لن ٌجدي نفعا، و من جهة أخرى كان الجند األلبان و األتران بدورهم 

 السودان ففتكت بهم األمراض، فلم ٌبمى أمام الباشا سوى تجنٌد  جولم ٌستطٌعوا التؤللم مع

                                                 

. 325، 324عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (167)
. 46دمحم صبري، المرجع السابق، ص  (168)
. 124 السابق، ص صدرخالد فيمي، الـ (169)
. 119، المرجع السابق، ص 1922- 1517عمر عبد العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث و المعاصر،  (170)
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السكان المحلٌٌن الذٌن كانوا ممنوعٌن من   حمل السالح  ولم ٌؤلفوا الخدمة العسكرٌة فً 

 ألف من 30العهد العثمانً فلم ٌكن أمام الباشا حل سور المحاولة، و فً ألل من عام كان 

الفالحٌن بالفعل ٌتدربون فً المعسكرات 
(171)

 .

مع مرور الولت إعتاد المصرٌون الحٌاة العسكرٌة و بدأوا فً التؤللم شٌئا فشٌئاـ ففً سنة 

 تم تكوٌن ستة آالف من الممالٌن الذٌن تدربو فً أسوان على ٌد سلٌمان باشا على 1823

وبالد المورالنظام الجدٌد ، بعدها لام الباشا بإرسال هذه اآللٌات إلى بالد العرب 
( 172)

 .

   ٌجدر اإلشارة إلى أن هذا الجٌش ما كان له أن ٌكون لوال المدارس التً كانت مهمتها 

تخرٌج الضباط، و هو ما لم ٌهمله دمحم علً باشا لذلن إستمدم أساتذة، و أطباء، و صٌادلة و 

معلمٌن من مختلف الدول األوروبٌة فالباشا تمكن من معرفة أساس تمدم الدول األوروبٌة، 

لذلن ركز على التعلٌم فؤنشؤ مدرسة للطب و المستشفى العسكري، إضافة إلى مدرسة الطب 

البٌطري، و مدرسة المشاة بالجٌزة، و مدرسة لصر العٌنً اإلبتدائٌة لتؤهٌل الضباط 

. التحاق بالمدارس العلٌال
(173)

 

بعدما تمكن الباشا من تحمٌك هدفه فً تكوٌن جٌش نظامً وفك النمط األوروبً و على 

 الىأسس متٌنة، إتجه إلى بناء األسطول، حٌث ترجع عناٌة دمحم علً باشا بالموة البحرٌة ، 

م، فبادر إلى 1810حربه مع الوهابٌٌن، فالبحرٌة المصرٌة ترجع بداٌتها األولى إلى سنة 

إنشاء ما إستطاع من السفن التً كانت النواة األولى لألسطول 
(174)

 .

بعده لام الباشا بشراء السفن من الدول األوروبٌة، ثم لام بإنشاء المصانع المحلٌة، و بنى 

أسطول صغٌر لً ترسانة بوالق ،و بذلن أنشؤ األسطول األول  على ظفة البحر األبٌض 

المتوسط، و كان الهدف منه تحمٌك أعراض تجارٌة، كلف بناء هذه الموة البحرٌة إمكانٌات  

مالٌة كبٌرة
(175)

  .

فإنشاء األسطول البحري لم ٌكن باألمر الهٌن و الٌسٌر، فمد واجهت دمحم علً العدٌد من 

العمبات، من عدم وجود العمال الماهرٌن و نمص الموارد الهامة و الالزمة لبناء السفن لذلن 

                                                 

. 132 ، 128، 125 السابق، ص صدرخالد فيمي، الـ (171)
. 117 السابق، ص صدرالـ,المصانع و المدارس العربية في عيد دمحم عمي باشاعمر طوسوف،  (172)
. 25-23 ،ص نفسو( 173)
. 363عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (174)
. 184مفيد الزيدي، المرجع السابق، ص  (175)
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مرت البحرٌة المصرٌة بثالث مراحل رئٌسٌة هً شراء السفن من الدول األوروبٌة، ثم 

التوصٌة على صناعتها فً الموانئ األوروبٌة لحسابه الخاص، ثم بنائها فً دار الصناعة 

التً شٌدت فً اإلسكندرٌة
(176)

 .

فالباشا اعتمد فً البداٌة على شراء السفن من مرسٌلٌا و بعض الدول األوروبٌة لكن 

 سرعان ما لام بإنشاء أول ترسانة
*

 بحرٌة فً اإلسكندرٌة صنعت فٌها أول سفٌنة 

مصرٌة
(177)

 .

و لام بؤخذ . اعتمد دمحم علً على الفرنسٌٌن فً صناعة السفن و المراكب فً ترسانة بوالق

اإلذن من السلطان لبناء الترسانة و طلب منه أن ٌمده ببعض المواد التً ال تتوفر إال فً 

الدولة العثمانٌة
(178)

 .

 أعظم المنشآت الحربٌة و البحرٌة، بل أصبحت  ترسانة اإلسكندرٌةالولت صارتو بمرور 

معهدا لتعلٌم الشباب المصرٌٌن بناء السفن و ترمٌمها فمد كانوا ٌوزعون على ألسامها 

للتخصص بفرع معٌن
(179)

 .

المحمودٌة و المنصورٌة و : تؤلف األسطول المصري من إحدى عشر سفٌنة كبٌرة منها

المحلة الكبرى، و اإلسكندرٌة و سفن أخرى صغٌرة أنشؤت بؤٌدي المصرٌٌن فً ترسانة 

اإلسكندرٌة برئاسة دٌسٌرٌزي الذي اعتمد على المصرٌٌن و استغنى عن األوروبٌٌن
(180)

 .

 األسطول مشكلة نمص األخشاب التً لم تتوفر فً مصر بشكل ئهواجهت دمحم علً خالل بنا

كبٌر، لذلن وجه دمحم علً أنظاره صوب بالد الشام، خاصة بعد األضرار التً لحمت 

باألسطول فً معركة نافرٌن لذلن لام دمحم علً بضم بالد الشام، و بعد أن تم له ذلن اتخذ 

من منطمة اإلسكندرٌة المورد األساسً لألخشاب لبناء األسطول البحري و التجاري، فمد 

كان األسطول الدعامة األساسٌة لموة مصر الحربٌة
(181)

 .

                                                 

   .162صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (176)
ىي كممة مأخوذة في األصل مف دار الصناعة، و ىي المكاف المخصص إلنشاء و تعمير جميع السفف و :  ترسانة( *)

 .36ص,المرجع السابق,رسالة ماستر,نجوى زغدودي .المراكب الخاصة بالدولة

   .18، ص 1948جميل خانكي، تاريخ البحرية المصرية، القاىرة،  (177)
   .83جميل بيضوف و آخروف، المرجع السابق، ص  (178)
   .163صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (179)
   .48دمحم صبري، المرجع السابق، ص  (180)
   . 21، ص 1990دبولي، القاىرة، ـ، كتبة 2، ط1841-1831لطيفة دمحم سالـ، الحكـ المصري في الشاـ  (181)
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كذلن من بٌن الصعوبات و العرالٌل التً واجهت دمحم علً فً بناءه األسطول و ولفت ضد 

م فتسبب 1835إتمام هذا المشروع انتشار مرض الطاعون فً ترسانة اإلسكندرٌة سنة 

ذلن فً تعطٌل العمل فً الترسانة عدة سنوات
(182)

 بالرغم من ذلن تطور أسطول دمحم علً 

شٌئا فشٌئا بعد أن بدأ بمجرد سفٌنتٌن على البحر األبٌض المتوسط، أهداها السلطان العثمانً 

لدمحم علً باشا بعد حربه مع الوهابٌن، فمام بإنشاء أسطول فً البحر األحمر و أسطول فً 

البحر األبٌض المتوسط، مهمة األول للحماٌة ألن السفن كانت لدٌمة الطراز، أما الدور 

الذي لعبه األسطول الثانً فكان ألغراض التصادٌة فمط و نمل الغالل
(183)

 .

لم ٌكتفً دمحم علً بذلن فمط بل لام بتحصٌن الشواطئ فؤنشؤ الحصون خوفا من اإلغارات 

على البالد، فؤحضر مهندسٌن من األجانب فؤنشؤ المعالل على السواحل و نصب بها مدافع 

و عساكر، و بذلن تضاعفت لوة مصر
(184)

 .

ن أسوان التً كانت أول و المنشؤة العسكرٌة مثل حصتخدمكما لام بإضافة المنشآت التً 

كلٌة حربٌة و لد كانت لوة عسكرٌة لوٌة و من أهم نماط الدفاع و الرلابة التً أنشئها دمحم 

علً
(185)

 .

مع ازدٌاد تنامً لوة دمحم علً وجٌشه البري و البحري، خشً السلطان العثمانً من لٌام 

دولة لوٌة فً مصر، تسعى لإلطاحة به فسعى لوضع حد لهذه الموة، فلم ٌكن أمامه حل 

ة و فً رسوى استخدامها فً لمع الحركات المتمردة فً شبه الجزٌرة العربٌة و جزٌرة المو

نفس الولت كانت هذه الحركات التمردٌة فرصة لدمحم علً لكً ٌختبر مدى لوة جٌشه 

الجدٌد، و فً نفس الولت كانت الفرصة مواتٌة له للتخلص من الجنود غٌر النظامٌن فً 

جٌشه
(186)

 .

نجح الجٌش المصري فً االنتصار فً معركة المروة و لضى على ثورة األهالً، و تمكن 

من ضم جزٌرة كرٌت إلى مصر، و من أبرز المعارن التً خاضها الجٌش المصري 

 و التً انتصر فٌها المصرٌون على الجٌش التركً و كاد أن 1839معركة نزٌب سنة 

                                                 

   . 143السابق، ص صدر  شكري، الـ فؤاددمحم (182)
   .134نفسو، ص  (183)
   .166عمر اإلسكندري و سميـ حسف، المرجع السابق، ص  (184)
   .36محمود عباس أحمد عيد الرحمف، المرجع السابق، ص  (185)
   .100جالؿ يحي، المرجع السابق، ص  (186)
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ٌفنٌه و بذلن وصل الجٌش المصري إلى أبواب اسطنبول و كاد أن ٌتسبب فً إسماط الدولة 

. العثمانٌة لوال تدخل الدول األوربٌة

إضافة إلى ذلن ٌشكل األسطول المصري مصدر إزعاج للدول األوروبٌة، لذلن سعت 

م1827للتخلص منه، و لم تهدأ حتى أتٌح لها تحطٌمه فً معركة نافرٌن 
(187)

 .

و من أشهر المادة المصرٌٌن فً عهد دمحم علً األمٌرال إسماعٌل بٌن لاد األسطول لاد 

األسطول فً الحرب الٌونانٌة، و األمٌرال محرم بٌن كان صدٌك ممرب من دمحم علً تولى 

م و لاد فً الدور الثانً من حرب الٌونان، حضر والعة نافرٌن و 1826لٌادة األسطول فً 

م، ثم األمٌرال مصطفى 1828األمٌرال عثمان نور الدٌن باشا تولى لٌادة األسطول فً 

 لاد األسطول دمحم هام بعد1833مطوش باشا، شهد معركة نافرٌن تولى األسطول فً سنة 

سعٌد باشا ابن دمحم علً
(188)

 .

بعد انتهاء دمحم علً من تنظٌم لواته البرٌة و البحرٌة و إنشائه للمدارس من مدرسة أسوان 

م  و التً عرفت 1825التً كانت أولى هذه المدارس بعدها مدرسة لصر العٌنً سنة 

بالمدرسة التجهٌزٌة الحربٌة بعدها جاءت مدرسة المشاة بالخانكٌة ثم بدمٌاط بعدها بؤبً 

زعبل ثم مدرسة الفرسان بالجٌزة و إتخذ لصر مراد بن كثكنة لهذه الفرلة و مدرسة 

المدفعٌة بطره فبعد تنظٌم المشاة على الطراز الحدٌث تشكلت هذه الفرلة ثم أسست مدرسة 

أركان الحرب بالخانكة بعدها مدرسة الموسٌمى العسكرٌة لتعلٌم الموسٌمى العسكرٌة بعدها 

رأى دمحم علً أن مشروعه العسكري لن ٌكتمل إال إذا وجد كفاٌة من الذخٌرة و المصانع 

حتى ال ٌصبح تحت رحمة الدول األوروبٌة
(189) 

 لصناعة األسلحة و سبن المدافع تحت إشراف 1820فؤنشئت مصانع الظلمة فً 

"جونون"
(190)

 

كانت تنتج ثالثة أنواع من األسلحة و هً البنادق و المدافع و األسلحة لكل منها لسم خاص 

إضافة إلى ذلن   مجهز بمهندسٌن و آالت و صناع  و لد استعان دمحم علً بخبرات من فرنسا

                                                 

   .140، المرجع السابق، ص  عثمافعبد المنعـ ضيفي (187)
   .388-386 ,در السابق صالـعبد الرحمف الجبرتي،  (188)
   .338، 336، 333، 332عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (189)
   .253ص  ،1927 ،اإلسكندرية، الجيش المصري في القرف التاسع عشر، دمحم محمود السروجي( 190)
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م كما عمل الباشا على توفٌر اآلالت 1831أسس معمل بنادق فً الحوض الموصود عام 

الالزمة لهذا المصنع
(191)

 .

من جهة أخرى تصدى الباشا لجمٌع الصعوبات فً سبٌل إٌجاد العمال المهرة، فمام بإرسال 

البعثات إلى إٌطالٌا و فرنسا و انجلترا لتعلم صناعة األسلحة و صب المدافع
(192)

 .

كما لام دمحم علً بتدرٌب العمال فً مصنع الملعة و بعدها لام بتوزٌعهم على المصانع 

األخرى
(193)

 .

كان لهذه المصانع األثر الكبٌر فً سٌاسة دمحم علً باشا اإلصالحٌة فمد كانت تزود الجٌش 

و األسطول بما ٌحتاج إلٌه من األسلحة و المالبس و بذلن حمك دمحم علً كفاٌته من الذخٌرة 

و المدافع و اكتمل مشروعه العسكري
(194)

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

   .147صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (191)
   .389، ص 1938أحمد عزت عبد الكريـ، تاريخ التعميـ في مصر في عصر دمحم عمي، القاىرة،  (192)
     .148صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (193)
    .125، ص نفسو( 194)
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: النهضة التعليمية- 3

اتجه دمحم علً لبناء دولته العصرٌة إلً مشروعات علمٌة بخبرات أوروبٌة، لذلن كان أهم 

دعائم دولته العصرٌة، سٌاسته التعلٌمٌة و التثمٌفٌة الحدٌثة، فسعى إللامة إدارة فعالة و 

مزدهرة ٌدعمها و ٌحمٌها عن طرٌك إنشاء تعلٌم عصري ٌحل محل التعلٌم التملٌدي
(195)

 .

ألن التعلٌم لبل دمحم علً كان ممتصرا على األزهر، الذي لم ٌمدم لطالبه سوى لشور العلوم، 

فتولفت فٌه حركة التؤلٌف و اإلبداع
(196)

 .

هذا ما جعل دمحم علً باشا ٌسلن نفس الطرٌمة التً اعتمد علٌها فً تشكٌل الجٌش و 

األسطول، فؤلتبس من النظم األوروبٌة، و أسس المدارس و أخذ من الحضارة األوروبٌة 

أفضل ما أنتجته من العلوم، فانتشر التعلٌم العالً و الثانوي و االبتدائً، و أسست المنشآت 

العلمٌة من مدارس علٌا و إرسال بعثات للخارج، و أول ما بدأ به الباشا هو التعلٌم العالً 

الذي اعتبر أساس النهضة العلمٌة ألن األمم تنهض به، فنهض الباشا باألفكار و العلوم فً 

مصر نهضة كبرى
(197)

 .

حٌث بنى دمحم علً باشا سٌاسته التعلٌمٌة وفك أسس حدٌثة و متٌنة وفك أبعاد معلومة، كان 

أولها التعلٌم وسٌلة لتكوٌن جٌش لوي، إضافة إلى ذلن كان الهدف من التعلٌم تخرٌج 

موظفٌن، كما لامت سٌاسته التعلٌمٌة على االستعانة باألجانب و إرسال البعثات العلمٌة و 

االستفادة من الغرب و األخذ من علومهم و فنونهم، بعدها تم إنشاء المدارس المدنٌة الحدٌثة 

فً مصر كانت هذه هً المعالم الرئٌسٌة التً وضعها دمحم علً باشا و سار على نهجها 

لتطبٌك سٌاسته التعلٌمٌة التً هدف من خاللها إلى إنشاء تعلٌم مختلف و عصري
(198)

. 

: المدارس العليا- أ

م، فمد وجد من 1816أول ما فكر فٌه دمحم علً باشا كان إنشاء مدرسة للهندسة سنة 

الضروري إنشاء مدرسة للمهندسٌن، للمٌام بؤعمال العمران
(199)

 .

                                                 

   .449منصور عبد الحكيـ، الدولة العثمانية مف اإلمارة إلى الخالفة، دار الكتاب العربي، القاىرة، ص  (195)
   .34جماؿ بدوي، دمحم عمي و أوالده، بناء مصر الحديثة، مكتبة األسرة ص  (196)
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تدرس فٌها الرٌاضٌات و الهندسة و غٌرها، كان التعلٌم بها مجانً، إضافة إلى حصول 

تالمٌذها على رواتب شهرٌة، كانت هذه المدرسة أولى المدارس العلٌا فً مصر فً عهد 

دمحم علً باشا، كما ذكر الجبرتً أن السبب الرئٌسً إلنشاء هذه المدرسة ٌرجع إلى 

الكفاءات و االبتكار و المواهب التً رآها دمحم علً فً المصرٌٌن
(200)

 .

م مدرسة أخرى للهندسخانة فً بوالق تخرج منها العدٌد 1834إضافة إلٌها أنشؤ الباشا سنة 

من المهندسٌن، الذٌن خدموا البالد، فكان لهم دور فً بناء المناطٌر و السدود و المنشآت 

العمرانٌة التً تمٌز بها عصر دمحم علً باشا بعدها اتجه دمحم علً باشا إلى الطب فؤسس سنة 

م مدرسة للطب فً أبً زعبل كانت أشبه بمستشفى تعلٌمً و ذلن لوجود المستشفى 1837

العسكري بها، تخرج منها ضباط للجٌش، و أطباء لخدمة البالد عامة، فٌما بعد تم نملها إلى 

لصر العٌنً مما ساهم فً نشر التعلٌم الطبً فً مصر، فٌما بعد ألحمت بها مدرسة 

للصٌدلة و أخرى للمابالت و الوالدة بعدها تولت المدارس العلٌا
(201)

للخٌالة و الطب .

البٌطري، و الزراعة، و اللغات و األلسن و الموسٌمى و الفنون و الصناعة، و لتنظٌم التعلٌم 

م1836لٌه أنشئت إدارة عامة فً عو اإلشراف 
(202)

 .

كان التدرٌس فً هذه المدارس ٌتم على ٌد األجانب لكن مع مرور الولت بدأ أبناء مصر 

ٌدرسون فٌها
(203)

 .

م تولى رئاستها، 1836 سنة  باألزبكٌةبعدها أنشؤ دمحم علً باشا ما ٌعرف بمدرسة األلسن

رفاعة رافع الطهطاوي
(204)

.  

إضافة إلى رئاستها كان رافع الطهطاوي صاحب فكرة تؤسٌسها، عرفت فً البداٌة بمدرسة 

الترجمة، بعدها أطلك علٌها مدرسة األلسن
(205)

 .
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م، و 1834أما بمٌة المدارس األخرى العلٌا و الخصوصٌة، تمثلت فً مدرسة المعادن سنة 

م، و مدرسة 1839م، و أخرى للفنون و الصنائع سنة 1837مدرسة المحاسبة سنة 

الزراعة
(206)

 .

 عدد من المكاتب االبتدائٌة وصل عددها وإضافة إلى ذلن أنشؤ دمحم علً باشا مدارس ثانوٌة 

م و ٌضاف إلٌها المكاتب المدٌمة1836 مكتبا سنة 67إلى 
(207)

 

  :المدارس االبتدائية- ب

شملت كل مدٌرٌة مدرسة خاصة بها و من بٌن هذه المدٌرٌات التً شملت المدارس 

البحٌرة، و الغرٌبة، المنوفٌة، الدلهلٌة، الشرلٌة، الملٌوبٌة، الجٌزة، الفٌوم، بنً : االبتدائٌة

سوٌف، المنٌا، أسٌوط، جرجا، لنا و إسنا
(208)

 .

 مدرسة ابتدائٌة فً معظم المدٌرٌات بلغ عدد طالبها ما 50و بذلن أنشؤ الباشا ما ٌمارب 

ٌمارب عشرة آالف تمرٌبا، من أهم هذه المدارس كانت مدرسة كلٌة األمراء، التً كان ٌتعلم 

فٌها أبناإه و أبناء األمراء
(209)

 .

فلما تزاٌد عدد هذه المدارس سواء الخصوصٌة أو العلٌا وجد الباشا أنه من الضروري 

م كان الهدف الرئٌسً 1837وضع إدارة خاصة لتنظٌمها، سمٌت بدٌوان المدارس فً سنة 

من هذا الدٌوان هو االستفادة من النوابغ فً تنظٌم النهضة العلمٌة فً مصر، تولى هذا 

 مادة لنشر التعلٌم و اعتبر 27الدٌوان تنظٌم التعلٌم فً مصر، حٌث وضع الئحة تضمنت 

هذا الدٌوان كمبتكر للتعلٌم االبتدائً فً مصر، فالمدارس االبتدائٌة معظمها أنشئت بعد سنة 

م1837
(210)

  . 

 : البعثات العلمية- ج

أوفد دمحم علً باشا بعثات من صناع و ضباط البحرٌة و البرٌة، و هندسة عسكرٌة، و طب 

و بٌطرة، و صٌدلة و كٌمٌاء، و صناعة، اتجه البعض إلى دراسة الرٌاضٌات و الفلن، و 
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الجغرافٌا، من أبرز الشخصٌات التً كانت ضمن هذه البعثات التعلٌمٌة، رفاعة رافع 

م19الطهطاوي، الذي عٌن على رأس حركة الترجمة فً مصر خالل المرن 
(211)

 .

أرسلت البعثات العلمٌة إلى أكبر الدول األوروبٌة و أعظمها لتلمً مختلف العلوم الغربٌة 

إلصالح شإون مصر، فعلى الرغم من ولوف األهالً فً وجه هذه البعثات التً اختٌر فٌها 

أبناءهم لتلمً مختلف العلوم إال أن ذلن لم ٌولف دمحم علً باشا عن إرسالها
(212)

 .

أولى هذه البعثات التً أوفدتها الحكومة كانت إلى إٌطالٌا، حٌث أرسلت بعثة كبٌرة سنة 

م لدراسة و تعلم الفنون العسكرٌة و بناء السفن و الطباعة، و علم الهندسة1813
(213)

 .

كان من تالمٌذ البعثة األولى إلى إٌطالٌا نموال مسابكً أفندي الذي أرسل لدراسة فن سبن 

 فً سنة قه إلى مصر تولى إدارة مطبعة بوالتالحروف، و دراسة الطباعة، بعد عود

م1821
(214)

 .

إضافة إلى إٌطالٌا كانت انجلترا إحدى الجهات التً أوفد إلٌها الباشا بعثاته العلمٌة لتلمً 

. مختلف العلوم فً بناء السفن و المالحة و مناسٌب المٌاه، و صرفه و المٌكانٌكا

من خالل ذلن ٌظهر اهتمام الباشا الجلً بإنهاض بالده و إشران أهل البالد فً ذلن، 

فؤخذت هذه البعثات فً التزاٌد نحو أوربا، فالباشا وجد من الضروري عدم االستمرار فً 

االعتماد على األجانب، فمن الحكمة االعتماد على أهل البالد لذلن كان ٌملد أفراد هذه 

البعثات على إدارة المصانع و المدارس و غٌرها، فاستمر فً إرسالها
(215)

 .

، من بٌن ام أرسل دمحم علً باشا بعثة ثانٌة و لكن هذه المرة إلى فرنس1818ففً سنة 

تالمٌذ هذه البعثة عثمان نور الدٌن أفندي، الذي أرسل لدراسة الفنون الحربٌة و البحرٌة، 

م، تولى منصب رئٌس العمارة البحرٌة المصرٌة، فً سنة 1820بعد عودته إلى مصر سنة 

م، كان أفراد البعثات 1826م، كما كانت فرنسا هً وجهة البعثة الثالثة سنة 1828
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 شهرا، بعدها ٌتم جمعهم فً مكان واحد 18ٌوزعون على أحسن المدارس الداخلٌة لمدة 

الختبار لدراتهم
(216)

 .

 12م احتوت على 1832أما البعثة الرابعة أو المعروفة بالبعثة الطبٌة الكبرى كانت سنة 

تلمٌذا، نبغ و أبدع معظمهم فً نشر العلوم الطبٌة فً مصر سواء فً التدرٌس أو الترجمة 

تم اختٌارهم من مدرسة الطب فً أبً زعبل إلكمال دراستهم فً بارٌس، أما خامس هذه 

م كانت من أكبر و أعظم البعثات التً تم إرسالها إلى 1844البعثات الكبرى كانت سنة 

فرنسا كان ضمن هذه البعثة أبناء و أحفاد دمحم علً باشا
(217)

 .

فً كل مرة كان عدد الطالب فً تزاٌد و ارتفاع، بعد عودة أفراد هذه البعثات كان الباشا 

ل األجانب محٌعتمد علٌهم و ٌولٌهم مناصب كبرى و هامة
(218)

 .

فبفضل هذه البعثات تمكن المصرٌون من أن ٌنالوا مناصب هامة، و ٌصبحوا أعوانا للوالً 

فً الحكومة، التً كانوا بعٌدٌن عنها و ممصٌن منها بسبب جهلهم
(219)

 .

فمد تمكنوا من دراسة مختلف فروع اإلدارة و العلوم، و الفنون و التمكن من اللغة الفرنسٌة 

التً كانت الموضوع األول لدراستهم
(220)

 .

و بذلن نجح دمحم علً باشا فً تنوٌر الشعب المصري بعد لرون الجهل العدٌدة
(221)

 .

كما تجدر اإلشارة إلى أن معظم الطالب الذٌن أرسلهم الباشا ضمن هذه البعثات العلمٌة 

كانوا من أبناء الفالحٌن بجانب اعتماده على أبناء األغنٌاء الذٌن احتلوا مكانة مرمولة فً 

المجتمع، فنبغ الكثٌر منهم فً مختلف العلوم و هذا ما جعلهم ٌحتلون تلن المناصب 

المرمولة بعد عودتهم إلى مصر، نذكر منهم، عبده بن و مختار بن، عبده بن كان رئٌسا 

لمجلس الحكومة و مختار بن تولى إدارة المعارف العامة و من بٌن هذه الشخصٌات كذلن 

                                                 

-11 السابق، صصدرالـالبعثات العممية في عيد دمحم عمي ثـ في عيدي  عباس االوؿ و سعيد، عمر طوسوف،  (216)
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نذكر حسٌن بن الذي تولى إدارة البحرٌة، إضافة إلى العدٌد من الطالب الذٌن أبدعوا و 

نبغوا فً مجاالت مختلفة
(222)

 .

و بذلن تمكنت البعثات العلمٌة من تحمٌك هدفها الذي سعت إلٌه و هو توفٌر موظفٌن 

متعلمٌن ٌكون لهم دور فعال فً بناء دولتهم و االهتمام بشتى مٌادٌن الحٌاة
(223)

 .

فمد نجح دمحم علً باشا فً تكوٌن جٌل جدٌد مكنه من بناء و تشٌٌد مصر الحدٌثة بفضل 

أعمالهم و جهودهم و كفاءتهم التً ما كانت أن تكون لوال تغربهم عن وطنهم و عناٌة و 

إرشاد من لبل الباشا
(224)

 .

فكان لتلن البعثات األثر الكبٌر على المجتمع المصري فً مختلف النواحً الثمافٌة فؤهم 

إنجاز حممته هذه البعثات العلمٌة تمثل فً استغناء المجتمع المصري على األجانب و إحالل 

أعضاء البعثات محلهم
(225)

. 

: الترجمة- د

 هدف الباشا من وراء هذه البعثات العلمٌة إلى أوروبا هو تكوٌن جٌل كانكما أشرنا سابما 

جدٌد من األساتذة، و العلماء، على النمط األوروبً، مثمفٌن ثمافة أوروبٌة، و لد نجح فً 

تحمٌك ذلن، فمد حل بعض أفراد هذه البعثات محل األجانب، أما الهدف الثانً الذي سعى 

والً مصر لتجسٌده و تحمٌمه فتمثل فً إعداد مترجمٌن لترجمة الكتب فً جمٌع العلوم، 

فؤول عمل كلف به المبعوثون هو الترجمة، لٌكونوا أداة صالحة لنمل علوم الغرب إلى اللغة 

العربٌة، حٌث وصل األمر فً بعض األحٌان إلى احتجاز المبعوثٌن فً مكان خاص و عدم 

السماح لهم بالخروج إال بعد االنتهاء من ترجمة ما عندهم من الكتب
(226)

 .
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و لد كان األجانب الذٌن استعان بهم دمحم علً باشا فً البداٌة لتثمٌف المصرٌٌن، دور فً 

ازدهار حركة الترجمة فبفضلهم نشطت حركة الترجمة، و زادت عناٌة الدولة بالمترجمٌن 

و نظرا لملة عددهم شملتهم الحكومة بعطفها
(227)

 .

كان الهدف من حركة الترجمة هو خدمة المدارس و المصانع، و الجٌش و األسطول و 

اإلدارات التً أسسها الباشا، لذلن كانت الكتب تترجم فً كل ما ٌخص هذه العلوم و الفنون 

من طب بشري، و بٌطري، و علوم الرٌاضٌات من حساب و جبر و هندسة و مٌكانٌن و 

كل ما ٌدرس فً مدارس الهندسة و المدارس الصناعٌة و العلوم الحربٌة إضافة إلى العلوم 

االجتماعٌة أو األدبٌة كالتارٌخ و الجغرافٌا و الفلسفة
(228)

 .

كما اعتمد دمحم علً باشا على بعض النازلٌن من السورٌٌن و الغربٌٌن فً ترجمة الكتب 

اإلٌطالٌة و الفرنسٌة إلى اللغة العربٌة، أو اللغة التركٌة
(229)

. 

فتم ترجمة العدٌد من المإلفات العلمٌة، فتنورت العمول و تفتحت و تخلصت من عصر 

الظلمات و التنجٌم و  الخرافات، فؤصبحت مصر فً عهد دمحم علً نمطة إلتماء بٌن الشرق 

و الغرب
(230)

 .

م عندما لرر 1830مرت حركة الترجمة فً عهد دمحم علً بثالث مراحل كان أولها سنة 

دمحم علً تزوٌد جٌشه النظامً بالعناصر المثمفة و بهذا بدأت حركة الترجمة تؤخذ اهتمامه، 

فؤدخل على التعلٌم تعدٌالت تتماشى مع الحضارة األوروبٌة، أما المرحلة الثانٌة كانت سنة 

م فً هذه المرحلة تولف الباشا عن االستعانة باألجانب فً نهضته 1835 إلى 1831

العلمٌة فؤرسل لذلن البعثات العلمٌة إلى أوروبا فلم تمتصر مهمتهم على أخذ العلوم فمط و 

إنما أمروا بالترجمة و اإلسراع فً ترجمتها، أما المرحلة الثالثة كانت بإنشاء مدرسة األلسن 

لتخرٌج مترجمٌن لخدمة المدارس الحكومٌة و تكون بذلن للما للترجمة
(231)

 .

                                                 

، 2012جاؾ تاجر، حركة الترجمة بمصر خالؿ القرف التاسع عشر، مؤسسة ىنداوي لمتعميـ و الثقافة ، مصر،  (227)
   .26ص 

   .45جماؿ الديف الشياؿ، المرجع السابق، ص (228)
   .26جاؾ تاجر، المرجع السابق، ص  (229)
   .57دمحم صبري، المرجع السابق، ص  (230)
   .32، 31، 26جاؾ تاجر، المرجع السابق، ص  (231)
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و بذلن طغى طابع الحداثة على المدارس المصرٌة، فوالً مصر أراد تكوٌن طبمة متعلمة 

تعمل على نشر العلم بٌن طبمات الشعب
(232)

 .

 سنة إال أن ذلن لم ٌمنعه، فمد كان 45فعلى الرغم من أن الباشا لم ٌتمن المراءة إال فً سن 

ٌطالع مإلفات الغرب خاصة التً لها عاللة باإلدارة و الحرب و كان ٌؤمر بطبع كل ما 

فائدة مادٌة و أدبٌةفٌه على كل ما ه ٌعجبه و ٌلمى استحسانه، فمد انصب اهتمام
(233)

 .

ثم بعد ذلن أخذت حركة الترجمة فً التوسع أكثر، مع مدرسة الترجمة التً أنشؤها دمحم علً 

 كتاب علمً فً الطب، 2000و أشرف علٌها األدٌب رفاعة الطهطاوي، ترجمت ما ٌمرب 

و الرٌاضٌات و الطبٌعٌات، و التمنٌات المختلفة و الفنون العسكرٌة و المانون، هذا ما أدى 

إلى توفٌر الكتب النادرة و الالزمة باللغة العربٌة فً مختلف المدارس العلٌا فمام الباشا 

بتخصٌص هٌئة ترجمة لكل مدرسة
(234)

 .

 إلى كمٌات كبٌرة من الكتب باللغتٌن ةحاجالببناء الجٌش واألسطول والمدارس زادت بعد ف

العربٌة والتركٌة، فمام بجلبها من تركٌا، إال أن هذا لم ٌرضً الباشا لمدم هذه الكتب، وعدم 

مجاراتها للتمدم العلمً الحاصل فً أوروبا هذا ما جعله ٌموم بإنشاء مطبعة العربٌة فً 

.بوالق
( 235)

 

، حٌث كان البد من تؤسٌسها لنشر 1822م، وبدأت العمل فً 1820التً تؤسست فً سنة 

.الكتب المترجمة
( 236)

 

كان الباشا حرٌصا فً اختٌار كل الكتب التً تطبع، فكان ٌختار الكتب التً تفٌد فً نشر 

العلم والثمافة فً مصر وهو األمر الذي لم ٌجده فً الكتب التركٌة لذلن جاءته فكرة إنشاء 

المطبعة التً ساعدته على نشر مختلف العلوم وتحمٌك أغراضه، فمد كانت الوسٌلة التً 

                                                 

   .397عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (232)
   .25جاؾ تاجر، المرجع السابق، ص  (233)
سعداوي، مركز األبحاث لمتاريخ و الفنوف صالح : تر الدولة العثمانية تاريخ و حضارة، , اوغميإكماؿ الديف إحساف (234)

   .388، 387، ص 1919و الثقافة اإلسالمية، اسطنبوؿ، 
 .46جماؿ الديف الشياؿ، المرجع السابق، ص  (235)
   .189مفيد الزيدي، المرجع السابق، ص  (236)
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 التً ما كان لها أن تكون لوال  الترجمةمكنته من نمل حضارة الغرب إلى مصر عن طرٌمة

.طباعة الكتب المترجمة التً وزعت بدورها على الجٌش والمدارس
( 237)

 

العصر  وذلن كانت المطبعة األمٌرٌة من بٌن الدعائم التً رفعت بحركة التعلٌم فً هذا

بعدما تولى دمحم علً باشا إعادة تشغٌلها بعد اإلهمال الذي طالما بعد خروج الفرنسٌٌن من 

.مصر فمد كانت مجرد مطبعة ألامها نابلٌون
( 238)

 

من بٌن الدعائم األخرى لحركة التعلٌم فً عصر دمحم علً باشا ظهور الصحافة المطبوعة 

وكان ذلن بفضل األثر الذي تركته البعثات العلمٌة فً المجتمع المصري، فؤصدر الباشا 

.أمره بإنشاء الصحٌفة الرسمٌة الولائع المصرٌة باللغتٌن العربٌة والتركٌة
( 239)

 

 ضمت عددا من المترجمٌن، توسعت بها أعمال الترجمة وفً سنة 1828تؤسست سنة 

 le moniteurم لام دمحم علً بإصدار نسخة منها باللغة الفرنسٌة سماها 1833

Egyptien.
( 240)

 

كان الغرض من إنشائها نشر أوامر الباشا وأخبار اإلمبراطورٌة المصرٌة كلف رفاعة 

.ي بترجمة بعض من الصحف األجنبٌةطاوالطه
( 241 )

 توسعت أعمال الترجمة بها، حٌث كان الغرض الرئٌسً من نشرها إعالم 1841فً سنة 

لم تكتفً الولائع بنشر أخبار مصر فحسب ف ،الناس ونشر األخبار الحدٌثة حتى ٌستفٌدوا منها

.بل امتدت للحوادث الخارجٌة
( 242 )

كانت هذه المطبعة داعم مكمل للمدارس حٌث كانت الحكومة تبٌع الكتب المطبوعة بثمن 

منخفض حتى ٌسهل انتشارها بٌن الناس كانت أكثر الكتب تطبع باللغة العربٌة، وبعضها 

.األخر ٌطبع باللغة التركٌة أو الفارسٌة
( 243 )

كل هذه العوامل دعمت النهضة العلمٌة وحركة التعلٌم التً لادها دمحم علً باشا، حٌث 

م ما 1849م و 1813وصلت النفمات التً صرفتها الحكومة فً مجال التعلٌم بٌن سنة 
                                                 

 .46،200جماؿ الديف الشياؿ، المرجع السابق، ص (237)
 .65طو، المرجع السابق، ص   جاد (238)
 .دمحم عفيفي، المرجع السابق (239)
 .44 جاؾ تاجر، المرجع السابق، ص  (240)
 .دمحم عفيفي، المرجع السابق (241)
 .44جاؾ تاجر، المرجع السابق، ص  (242)
 .261 المرجع السابق،ص ,تاريخ التعميـ في مصر في عيد دمحم عمي عبد الكريـ،زتأحمد ع (243)
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ٌمرب مئتً وثالثة وعشرون ألف ومائتً وثالثة وثالثون جنٌه أنفمتها الحكومة على حوالً 

.ثالثمائة وتسعة عشر طالبا
( 244 )

كتمل تنظٌم المناهج فً مختلف مراحل التعلٌم وبذلن اوبذلن ازدهر التعلٌم فً مصر و

.دعمت الحركة العلمٌة وانتشر التعلٌم فً مصر خالل حكم دمحم علً باشا
( 245 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ابف زيتوف، بيروت، 1 أنيس النصولي، أسباب النيضة العربية في القرف التاسع عشر، تح عبد هللا الصباغ، ط (244)
 .74ص 

 .262،263، المرجع السابق، ص تاريخ التعميـ في مصر في عيد دمحم عميأحمد عزت عبد الكريـ، ، (245)
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:  و العمرانياإلصالح اإلداري- 4

 دمحم علً باشا عناٌة كبٌرة بتنظٌم إدارة البالد وإعادة هٌكلتها خاصة أن اإلدارة هوج

المصرٌة عانت من الفوضى والفساد فً أواخر العهد المملوكً العثمانً فما كان علٌه إال 

إنشاء إدارة لوٌة فؤعاد تمسٌم مصر إدارٌا
(246 )

الوظائف اإلدارٌة فً عهد الباشا كانت أكثر تعمٌدا فاإلصالحات التً أدخلت على الزراعة 

. تؤسٌس جهاز حكومً ٌتماشى مع التطوراتتطلبتوالنظام المالً اإلدارة العسكرٌة 
( 247 )

ولبل الحدٌث عن اإلصالحات اإلدارٌة فً عهد الباشا البد لنا من اإلشارة إلى أن مصر لبل 

 إللٌم فبادر الباشا إلى تمسٌمها 16حكم دمحم علً كانت عبارة عن 
(248 )

حٌث ٌعتبر دمحم علً 

هو الذي أدخل وأستعمل المصطلحات الجدٌدة بدل المدٌمة مثل المدٌرٌة والدوائر
( 249). 

طلك علٌها تسمٌات أاستهل الباشا التغٌٌرات اإلدارٌة بتمسٌم مصر إلى سبع مدٌرٌات و

جدٌدة كما أطلك ألول مرة فً مصر لمب المدٌر أي رئٌس المدٌرٌة وهو المسإول عن تنفٌذ 

األوامر فً مدٌرٌته والتً تتمثل فً إدارة المصانع واإلشراف على المشارٌع الهامة
(250 )

وكان ٌموم بتنفٌذ أوامر الباشا وٌشرف على أعمال الري وإرسال الجنود إلى الخدمة 

كل إدارة دٌوان ٌستمع فٌه إلى أراء المجلس وكان ٌتخذ لراره بعد لالعسكرٌة وكان 

.مشاورتهم
( 251)

 

 مجلسا سماه المجلس 1824ألف دمحم علً مجلسا للحكومة باسم الدٌوان المالً وكون فً 

العالً وٌتؤلف من نظار الدواوٌن ورإساء المصالح واثنٌن من العلماء وعند تؤخر هذه 

المجالس عن أداء واجباتها بالشكل المطلوب أمر بإلغاء معظمها 
(252 )

فمد أراد الباشا أن 

ٌدرب أهل البالد كل شإون الحكم واإلدارة حتى ٌستطٌعوا اإلطالع على أعباء الحكومة 

.وٌسٌروا أموالهم بؤنفسهم
( 253)

 

                                                 

 .23موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية والحضارية، المرجع السابق، ص  (246)
   .570،571عبد الرحماف الرافعي، المرجع السابق، ص  (247)
 .525،526نفسو، ص   (248)
 .84-83 جميل بيطوف وآخروف، المرجع السابق، ص  (249)
 .77،78نمير طو ياسيف، المرجع السابق، ص  (250)
 .190،191، المرجع السابق، ص يديمفيد الز (251)
 .78نمير طو ياسيف، المرجع السابق، ص  (252)
 .8، ص صدر السابقدمحم فؤاد شكري وآخروف، الـ (253)
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فالباشا كان أول من أدخل الدواوٌن فً مصر بإنشائه الدٌوان العام الذي كان رئٌسه 

غلً باشا وهذا الدٌوان بمثابة مجلس الوزراء حالٌا وكان رئٌس الدٌوان العام نائبا عن والز

.الوالً
( 254 )

ان عرف بالسٌباستٌنامة والذي ٌعد من أهم خطوات م أصدر الباشا فر1837فً جوٌلٌة 

تنظٌم اإلدارة والحكومة الداخلٌة المصرٌة ولد شمل توزٌع االختصاصات على 

الدواوٌن
(255 )

كما تضمن هذا الفرمان إنشاء المجلس العمومٌة باأللالٌم وإنشاء الجمعٌة 

الحمانٌة وهً بمثابة الجمعٌة المضائٌة العلٌا للبالد 
(256 )

وعلى أثر هذا الفرمان لسم الباشا 

:  دواوٌن7السلطة إلى 

 إدارة 19ي وزارة الداخلٌة ٌختص بالشرطة والشإون المضائٌة أشرف على ودٌوان الخدي

. منفصلة

دٌوان اإلٌرادات وزارة المالٌة والعمل فً هذا الدٌوان ٌنمسم الى لسمٌن األول ٌختص 

بحسابات كل المدٌرٌات المصرٌة اضافه إلى جزٌرة كرٌت أما المسم الثانً ٌختص بإرادات 

.مدٌنتً مصر واإلسكندرٌة
( 257)

 

دٌوان البحر وزاره البحرٌة أول الدواوٌن التً أنشؤها دمحم علً وكانت شإون هذه البحرٌة 

تحت سلطة ناضر البحرٌة 
(258)

 وكان هذا الدٌوان ٌرجع النظر إلٌه فً إدارة وتنظٌم 

األسطول ضبط وربط حركات المخازن والترسانة والخزٌنة البحرٌة إلى جانب المستشفٌات 

البحرٌة
(259)

 

 أنشئ دٌوان الجهادٌة حٌث ٌرجع إلى هذا 1812دٌوان الجهادٌة وزارة الحربٌة سنة 

راء شالدٌوان فً إدارة شإون الجنود وتدرٌبهم وبناء الثكنات والمستشفٌات العسكرٌة و

.ٌٌنامظن ٌرلغظامٌن واناألسلحة وكان دٌوان الجهادٌة تحت إشراف الجنود ال
(260)

  

                                                 

 .113،114ؼ، المرجع السابق، ص و عاحمد (254)
 .48طو، المرجع السابق، ص  جاد (255)
 .114ؼ، المرجع السابق، ص وأحمد ع (256)
 .143، المرجع السابق، ص 1922-1517 العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث والمعاصر، عبدعمر (257)
   .405مصطفى بركات، المرجع السابق، ص  (258)
 .523عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (259)
 .407 مصطفى بركات، المرجع السابق، ص  (260)
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دٌوان المدارس وزارة التعلم واألشغال العمومٌة ٌتولى هذا الدٌوان أمر المدارس االبتدائٌة 

. والثانوٌة والمكتبات والمخازن وكذلن ٌتولى أمر الجرٌدة الرسمٌة الولائع المصرٌة

دٌوان التجارة المصرٌة واألمور األفرنكٌة وزارة التجارة والشإون الخارجٌة اهتم هذا 

. الدٌوان بالعاللات الدبلوماسٌة وحراسة المخازن الحكومٌة وٌموم على الجمارن والمبٌعات

دٌوان الفاورٌمات وزارة الصناعة جمٌع المصانع والصناعات كانت من اختصاص هذا 

.الدٌوان
( 261)

 

وبدت هنا نٌة الباشا الحسنة فً محاولة اإلصالح والتمدم واالرتماء بالبالد وخروجها من 

العزلة خاصة بعد توزٌع الباشا لألعمال على الدواوٌن والوزارات حٌث وضع لكل وزارة 

رجل كفء لادر على أداء المهمة الموكلة إلٌه
(262)

 حٌث وضع مجلس ٌموم بالنظر فً 

 33 عضو ممسما من 156شإون الدولة وكان المجلس برئاسة إبراهٌم باشا كان مإلف من 

 من أعٌان المطر المصري 99 من مؤموري األلالٌم و24من كبار الموظفٌن والعلماء، 

. فً لصر إبراهٌم باشا1829 سبتمبر 2حٌث انعمد المجلس أول مرة فً 
( 263)

 

أثناء إعادة تمسٌم دمحم علً باشا للبالد إدارٌا عمد إلى تمرٌب عدد من أتباعه المخلصٌن 

وسماهم موظفو المهام الخاصة وأعطاهم ثمته وكان أغلبٌتهم ألرباء الباشا فكانت مهمتهم 

تنفٌذ أوامر الباشا وكانت مهماتهم تمتاز بالسرٌة والكتمان فمد كان الباشا ٌموم باختٌار 

األشخاص األمثل ألن هذا سٌساعدهم فً تحمٌك طموحاتهم وتحمٌك مشروعاتهم فً 

لمستمبلا
(264 )

 تعامله معهم وهً مكافؤة المخلصٌن ومعالبة يحٌث اتبع الباشا سٌاسة معٌنة ف

الخائنٌن وكان فً كل خطاب معهم ٌحذرهم من الولوع فً الخطؤ
(265 )

ولام الباشا بهذه 

فساد الكبٌرة التً دخلت اإلدارة فاستبعد على أثرها مالتغٌرات فً الوظائف بعد اكتشافه لل

األتران ولام بتعٌن المصرٌٌن وبذلن تمكن من تخفٌض نفمات إدارته ومن جهة أخرى زاد 

                                                 

 .143،144، المرجع السابق، ص 1922-1517عمر عبد العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث والمعاصر  (261)
 .119دمحم رفعت، المرجع السابق، ص  (262)
 .517عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (263)
، ص 1989 أحمد شمبي، الموظفوف في مصر في عصر دمحم عمي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، حممي( 264)

35-37. 
 .48جاد طو، المرجع السابق، ص  (265)
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فً أعباء الفالحٌن واعتمد على المصرٌن لٌحلو محل األجانب
(266 )

وذلن من خالل تعاونه 

فً بداٌة حكمه عن طرٌك إرسال بعثات علمٌة هندسٌة مدنٌةعسكرٌة وبعثات فً اإلدارة 

والتعلٌم والزراعة أسفرت نتائجها عن إصالحات جدٌدة فً اإلدارة بعد إلغاء أنظمة لدٌمة 

مثل نظام االمتٌاز
(267 )

 

ومن أبرز إصالحات وتغٌرات الباشا فً المجال اإلداري هو تخلٌه عن نظام التورٌث فً 

الوظائف الحكومٌة فمد كان الموظفون ٌبمون فً مناصبهم عمب أي صراع ٌحدث على 

السلطة فمد اعتمد السالطٌن على إسناد الوظائف الحكومٌة الكبرى ألصدلائهم وألاربهم فمد 

ن هنان وظائف ثابتة ال ٌمكن ألي شخص أن ٌزٌح صاحبها منها فإذا أراد هذا األخٌر أن ان

.ٌبٌع الوظٌفة أو ٌتنازل عنها فٌحك له فرض ضرٌبة على صاحبها الجدٌد
( 268 )

 

لعب أفراد أسرة الباشا أدوار مهمة فً الشإون اإلدارٌة للبالد خاصة إبراهٌم وعباس حلمً 

األول ولكن بانشغال الباشا بحروبه خارج مصر أخذت مظاهر الفساد تجتاح اإلدارة ففً 

 بدأ الباشا ٌستبعد األتران وٌضع مكانهم موظفون مصرٌٌن1833
(269 )

فؤخذ الباشا ٌدخل 

هم من نإصالحاته هنا التً تمثلت فً ترن المدٌرٌن من األتران أما المؤمورٌن فكان ٌعً

المصرٌٌن ألنهم ألل خبرة من األتران فً اإلدارة ألنهم لطالما كانوا ٌتولون المناصب 

الكبرى فً البالد فنجد هنا أن الباشا أراد تحمٌك المساواة مع األتران
(270 )

والبد لنا اإلشارة  

بؤنه لم تكن هنان حدود بٌن الوظائف المدنٌة والعسكرٌة فمد كان الموظفون ٌنتملون من 

 العسكرٌة والعكس كذلن فمثال الباشا كان ٌستعٌن بؤصحاب الرتب  المدنٌة الىالحٌاة

العسكرٌة العالٌة لإلشراف على أمور الزراعة والفالحة
(271)

 .

ومن األمور المستجدة على اإلدارة المصرٌة هو تنظٌم الشرطة فً عهد دمحم علً باشا حٌث 

اهتم بهذا األمر بشكل كبٌر فوضع ضابطا فً العاصمة تحت إمرته ضباط منتشرون فً 

                                                 

 .145، المرجع السابق، ص 1922-1517عمر عبد العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث المعاصر  (266)
 .124، ص 2012، دار الفكر، 1وليد صبحي العريض، تاريخ الدولة العثمانية التاريخ السياسي واإلداري، ط (267)
   .12،13حممي أحمد شمبي، المرجع السابق، ص  (268)
 .144،145، المرجع السابق، ص 1922-1517عمر عبد العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث والمعاصر (269)
 .118 السابق، ص صدردمحم رفعت، الـ (270)
 .347،348 مصطفى بركات، المرجع السابق، ص  (271)
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أنحاء المدٌنة لحفظ األمن واالستمرار
(272)

 كانوا ٌتجولون فً أنحاء المدٌنة حٌث وضعوا 

لانون وهو إلماء المبض على كل من ٌتجول خارجا بعد غروب الشمس وال ٌحمل فً ٌده 

مصباحا لذلن كانت شوارع العاصمة خالٌة أثناء اللٌل كما كانوا ٌرالبون األسواق 

وٌحرسونها
(273)

  

لم ٌغفل الباشا جانب المضاء فمد وضع عموبات على كل من ٌنتحل صفة أو وظٌفة من 

الوظائف الحكومٌة مدنٌة كانت أم عسكرٌة دون أن تكون له صفة رسمٌة من الحكومة أو 

 أشهر 3أذن من الحكومة وٌعالب إذا عمل بممتضٌات إحدى الوظائف فٌعالب بالحبس لمدة 

 سنوات باإلضافة إلى عموبات حول النصب والتزوٌر، كما فرضت عموبات على من 3إلى 

ٌلبس كسوة رسمٌة خاصة برتبة أعلى من رتبته
(274)

 

هذا إلى جانب العدٌد من الموانٌن األخرى التً سنها الباشا والتً كان أساسها المساواة 

لتحمك للفرد األمن واالستمرار والحرٌة الشخصٌة ولد عمل الباشا جاهدا لتحمٌك ذلن بالرغم 

لة من األلوٌاء الذٌن كانوا ٌستخدمون لوتهم ضد جممن الهفوات الموجودة داخل اإلدارة ل

الضعفاء
(275)

  

ومن هنا تغٌر دور الحكومة جذرٌا فلم تمتصر فمط على جمع األموال من خالل فرض 

الضرائب على السكان وإعداد لوافل الحج وإرسال األموال إلى اسطنبول بل أعطت لٌمة 

للفرد المصري بحٌث جعلته ٌتعامل مع الحكومة مباشرة فمبل التجدٌد اإلداري كان الفالح ال 

ٌعرف الملتزم ٌلجا إلٌه لمضاء حاجاته
(276)

 أما بعد إعادة هٌكلة الجهاز اإلداري فؤصبحت 

الحكومة تجند الفرد وتدرسه وبذلن فمدت الهٌئات والطوائف المختلفة التً كانت تنظم مصر 

امتٌازاتها التً كانت فً ٌدها وهكذا عظم شؤن الحكومة المصرٌة فؤصبحت مصر تملن 

نظام إداري ولوة عسكرٌة ٌمكن االعتماد علٌها بدرجة كبٌرة
(277 )

 

                                                 

 .39،40دمحم صبري، المرجع السابق، ص  (272)
 .526عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (273)
 .348مصطفى بركات، المرجع السابق، ص  (274)
 .124 ص   السابق،المصدرالياس األيوبي،  (275)
 .23-21موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية والحضارية، المرجع السابق، ص  (276)
   .283-239المرجع السابق، ص  ، دراسات في تاريخ العرب الحديثأحمد عزت عبد الكريـ،  (277)
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وفً األخٌر نستطٌع المول أن دمحم علً باشا استغل الضعف التً كانت علٌه الدولة العثمانٌة 

لٌجعل من مصر دولة مستملة وأن ٌموم ببناء مصر الحدٌثة فمد لام الباشا ببناء إدارة لوٌة 

بمساعدة فرنسا كما نجح فً تحسٌن االلتصاد ببعض اإلجراءات الجبرٌة وزاد من البناء 

وألام جٌش وأسطول بالمماٌٌس األوروبٌة فلم تستطع الدولة العثمانٌة مع سوء أحوالها من 

إٌمافه
(278)

 

 وفً ختام الحدٌث عن اإلصالحات التً لام بها الباشا ال ٌمكننا إغفال الجانب العمرانً 

 وألٌم هذا 1814-1811الذي أواله الباشا جانب من اهتمامه حٌث شٌد لصر الجوهرة فً 

المصر مكان أبنٌة مملوكٌة لدٌمة ترجع إلى عصر الملن أشرف لاٌتبانً فً مكان ٌشرف 

على الماهرة وجبل الممطم ولد بنً المصر على أساسٌات من الحجر والطوب وكانت 

جدرانه على الطراز العثمانً
(279)

 

م وهو من الطراز 1830شٌد دمحم علً مسجد عرف بمسجد المرمر شرع فً بنائه سنة 

العثمانً وسمً بمسجد المرمر لكثرة استخدام حجر المرمر فٌه بناه بعد أن جدد للعة 

صالح الدٌن لٌكون فً الملعة مسجد للوالة وضع تصمٌم المسجد المهندس التركً ٌوسف 

بوشناق
(280)

.
 
  

                                                 

 .96 أكمل الديف أحساف أوغمي ، المرجع السابق، ص  (278)
 .14،15 محمود عباس أحمد عبد الرحمف، المرجع السابق، ص  (279)
 .58، ص 2008ارة  اإلسالمية في مصر، بردي لمنشر، مصر، عـ عمياء عكاشة، اؿ (280)
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 :الصعوبات التي واجهت دمحم علي في قيام النهضة - 1

فً أواخر المرن الثامن عشر و أوائل المرن التاسع عشر كانت مصر أسوء الممتلكات العثمانٌة 

فمد أصبح ما ٌمارب من ثلث األراضً الزراعٌة غٌر صالحة للزراعة وما زاد الحال سوء هو 

اعتماد الحكومات المتعالبة على الضرائب الباهظة لإلنفاق على شإون البالد فجاء دمحم علً باشا 

حامال معه جملة من اإلصالحات التً بشؤنها تطوٌر مصر إلى األفضل
(281)

 

دمحم علً المومً و لمد كان مشروع ضت ترعاومما الشن فٌه أن هنان الكثٌر من العمبات التً 

على رأسها أنه غٌر عربً و أنه ال ٌحسن اللغة العربٌة بشكل جٌد فكان ٌعجز عن التعبٌر بلغة 

فصٌحة فً المجامع و المجالس حٌث كان لهذا السبب األثر الموي فً االنتماص من لوة أصالة 

دعوته إلى النهضة مصر 
(282)

 

فً تلن الفترة تعود المصرٌون حٌاة الكسل و الخمول و التراخً وصاروا ال ٌإمنون أن للحٌاة 

رضتهم لإلصالحات التً امثل أعلى فكان ال ٌعنٌهم سوى تحصٌل لوت ٌومهم باإلضافة إلى مع

جاء بها الباشا فمد كان كلها معارضات سرٌة لم ٌعلنوها خوفا من الباشا حٌث علك المعاصر 

عن هذه المعارضة بموله أنهم لجئوا إلى آالف الحٌل فهم جهالء ٌعملون  " gisqueteجسكٌه "

ة أخرى جهعلى إبطال أوامر الباشا اإلصالحٌة فهم ٌتظاهرون بالطاعة و الخضوع لكن من 

ٌبطلون و ٌعطلون جمٌع أوامره إما بجهودهم و أو تنفٌذها بالخطؤ 
(283)

 

واجه الباشا جملة من الصعوبات فً إرسال العمال إلى المصانع و هذا ٌعود إلى عجز المشاٌخ 

 الفالحٌن و ٌرجعوا هذا إلى تكاسلهم و تباطإهم و هذا ما جعل بعض  منعن توفٌر العمال

بعملٌة جمع العمال بالموة للعمل فً المصانع الضباط ٌمومون 
(284 )

فاستخدم الباشا الجمٌع حتى 

المساجٌن و المشوهٌن فً الحرب حٌث كان ٌفرض علٌهم رلابة شدٌدة خوفا من ولوع حوادث ال 

 .أخاللٌة
(285)

  

                                                 

 . 5، ص المصدر السابقدمحم فؤاد شكري و آخروف،  (281)
، 2004، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، 1قصي الحسيف، في الحضارة العربية حتى العصريف الممموكي و العثماني، ط (282)

  .14ص
 .7 السابق، ص المصدر فؤاد شكري و آخزوف، ،دمحم  (283)
 . 126صالح أحمد ىريدي المرجع السابق، ص  (284)
 . 110 المرجع السابق، ص ،تمييعمي الحر (285)
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كان الفالحون الذٌن ٌعملون فً الحرف ٌكرهون عملهم بشكل كبٌر فمد كانوا مرغمٌن على هذا 

ضؤلة األجر وللة ما لدٌهم من إمكانٌات بجانب الرذائل  العمل فطبٌعة عملهم و ما بها من لٌود و

 صحتهم فهم ال ٌزورون زوجاتهم و أوالدهم و لٌس لدٌهم انحاللالبشعة التً ٌتبعونها سببا فً 

ولت حتى لتناول الطعام و المٌام بالواجبات الدٌنٌة 
(286)

 

كما وجد الباشا مشكلة كبٌرة فً فرار العمال من العمل فكان كل ما أتٌحت لهم الفرحة فر الكثٌر 

منهم من الورشات من ورشة المٌلوبٌة و مسابن الحدٌد و كان المشاٌخ ٌتسترون علٌهم ممابل 

إعطائهم ورشة 
(287)

 

واجه الباشا مشكلة الٌد العاملة المدربة تدرٌب حدٌثا على اآلالت التً إستوردها من أوروبا فمد 

 الخبراء األجانب لهذا الفرض و أدي ذلن استمدامكان ذلن ٌستغرق ولت طوٌال للتدرٌب العمال و 

إلى تولف بعض المصانع فترة طوٌلة و ترتب عن ذلن خسارة فادحة 
(288)

 و ذلن راجع إلى 

تباطإ العمال األجانب فً تعلٌم المصرٌٌن الصناعة و سر اآللة ومن األمور التً أعالت الباشا 

فً عمله أن بعض األجانب كانوا عرضة للدسائس و الفتن و على رأسهم سرٌزي باإلضافة إلى 

رض أن ٌولعوا تذلن كان بعض هإالء ٌمومون بسرلة بعض األجزاء من اآلالت و كان من المف

علٌها غرامة تعادل ثالثة أضعاف الثمن إال أن الباشا كان ٌتساهل معهم كونهم أجانب وكان 

 األمراض و هذا كله ألنه بحاجة إلى انتشارٌصرف لهم أجورهم و هم فً بٌوتهم نتٌجة 

.خبرتهم
(289)

 

 الباشا فمد انشغاالتومن خالل الدراسات السابمة نجد أن مشكلة األجور شغلت حٌزا كبٌرا من 

 العمال المصرٌٌن ضئٌلة جدا بالنسبة إلى راتب األجانب و هذا ٌؤخذهاكانت معدالت األجور التً 

 اختالفالعمال بل ٌؤجرون على بإنتاج م األجور لم ٌكن ممٌدا اما أثار فوض عند العمال فنظ

طوائفهم ولحسابات أخرى فمستوى األجور فً المصانع كان منخفضا بالنسبة إلى مستوى 

المعٌشة فً ذلن الولت مع أنه كان ٌراعى عند تحدٌد األجر للعمال ممدار ما ٌعولهم من 

.أوالد
(290)

    

                                                 

 .128 المرجع السابق، ص ،صالح أحمد ىريدي (286)
 . 128نفسو، ص  (287)
 . 380أحمد عزت عبد الكريـ، تاريخ التعميـ في عيد دمحم عمي، المرجع السابق، ص  (288)
 . 132صالح أحمد ىريدي ، المرجع السابق ، ص  (289)
 .133، 132 ، ص نفسو( 290)
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اضون جزء من أجورهم سلعة سواء كانت زراعٌة أم صناعٌة فالمنتجات قفالعمال كانوا ٌت

الصناعٌة كان ٌصعب تصرٌفها األمر الذي ٌإدي إلى بٌع هذه السلع بثمن بخس باإلضافة إلى ما 

سبك فالعمال كانوا ال ٌحصلون على أجورهم النمدٌة فً مواعٌدها المحددة فكثٌرا ما تراكمت 

أجورهم 
(291)

ون أحٌانا للتنازل عن جزء من مرتباتهم ٌصل إلى الربع ضطر فالعمال كانوا ال ي

أحٌانا فً نظٌر أن ٌحصلوا على بالً المرتب ما ال شن فٌه أن هذا التؤخٌر كان ٌثٌر غضب 

العمال و ٌملل من إلبالهم على العمل فً المصانع  
(292)

 

كانت اإلضاءة من العمبات التً واجهت العمال فً المصانع و علً هذا فإن المصانع لم تكن 

تعمل لٌال نظرا لتكالٌف اإلنارة الباهظة فً ذلن الولت فكانت المصانع تعمل ثمانً ساعات فً 

الشتاء و عشر ساعات فً الصٌف 
(293)

 

تعتبر الترسانة البحرٌة من أهم منشآت الباشا فلم ٌكن الطرٌك سهال فً سبٌل إنشائها فمد واجهته 

الكثٌر من العمبات التً أدت إلى تعطٌل العمل عدة مرات فً الترسانة و ذلن سبب الظروف 

 األوبئة مثل الطاعون الذي أدى إلى تولٌف العمل لعدة مرات بسبب ارتفاع انتشارالصحٌة و 

معدل وفاة العمال 
(294)

    

لم ٌخلوا األمر من حدوث الشغب و االضطرابات فً المصانع و غٌرها وذلن نتٌجة الدسائس و

 بعد إتمام عمل الترسانة و الذي عاد علٌهم بالخسارة ناألوروبًٌالتً لام بها التاجر 
(295)

 فمد كان 

التجار و السماسرة األوروبٌٌن ٌختلمون المصص و األحادٌث و التهم الشائعة ضد الباشا حٌث 

رون المكائد ضده بل تحول ذلن إلى درجة إتالف بعض السفن لبل دخولها إلى البحر بكانوا ٌد

وذلن بمطع حبالها كما حاولوا صرف نظر دمحم علً باشا عن مشروع بناء السفن باإلسكندرٌة 

صناف التً األخوفا من ضٌاع مصالحهم فمد زادت دسائسهم لدرجة أنهم كانوا ٌوردون بعض 

تدخل فً صناعة السفن مثل األخشاب و الحدٌد و النحاس أما بثمن غالً جدا أو بصنف 

رديء
(296)

    

                                                 

 .335 -333، القاىرة، ص 2أميف سامي باشا، تقويـ النيل و عصر دمحم عمي، ج (291)
 . 484السابق، ص  المصدر دمحم فؤاد شكري و آخروف، (292)
 .411عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (293)
 .143 السابق، ص المصدردمحم فؤاد شكري و آخروف،  (294)
 .411عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (295)
 .179، 178صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (296)
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خالل لٌام الباشا بنهضة العلمٌة واجهته العدٌد من العرالٌل و العمبات التً ولفت فً وجه و

مشروعه اإلصالحً، فعندما بدأ الباشا فً البناء المدارس أول مشكلة واجهته تمثلت فً تعذر 

الحصول على مدرسٌن ٌجٌدون اللغة العربٌة، فاألساتذة األجانب الذٌن درسوا فً مصر، كانوا 

ٌستعٌنون بمترجمٌن إللماء الدروس
(297)

 .

 فمهمة المترجم كانت ترجمة الدروس األجنبٌة، التً كانت تعرض على األزهر لتصحح 

بعدها تطبع و تنشر 
(298)

 .

 فكانت اللغة أهم هذه العرالٌل، حٌث أنه كان من الممرر جعل اللغة العربٌة لغة التعلٌم، 

 مترجمٌن لهم ٌجٌدون كلتا اختٌارلكن األساتذة لم ٌكونوا على علم بتلن اللغة و ذلن أدى إلى 

كان األستاذ ٌلمً الدروس بالفرنسٌة وٌترجمها المترجم إلى العربٌة ف. اللغتٌن العربٌة و الفرنسٌة

وٌكتبها الطالب 
(299)

    

 اعتٌادهمكما ولف األهالً فً وجه مشروع الباشا اإلصالحً فمد رفضوا التعلٌم الجدٌد بحكم 

 عن إرسال أبناءهم للتعلم وفك مناهج حدٌثة، وهذا ما فامتنعواعلى التعلٌم الذي ٌمدمه األزهر، 

جعل الباشا ٌعتمد على الموة فً بادئ األمر، ثم أخد ٌحببهم فً التعلٌم الجدٌد و سعً إلى 

إخراجهم من الوالع الذي ألفوه فمدم لهم الكسوة و الطعام باإلضافة إلى مرتبات شهرٌة، مما جعل 

ولئن الذٌن تعلموا أو ما وصل إلٌه أفمد ر،بحسن نٌة الباشااألهالً ٌتراجعوا عن رأٌهم و ٌمتنعوا 

فً الخارج و المناصب التً شغلوها بمجرد عودتهم إلى مصر، كل ذلن كان بفضل التعلٌم 

الحدٌث الذي رفع مكانتهم فً المجتمع المصري 
(300)

 

أما فٌما ٌخص حركة الترجمة فمد وجد الباشا نفسه أمام مشكلة للة الٌد العاملة مما اضطر إلى 

 سٌاسة واحدة فٌما إتحادإعادة طبع الكتب المترجمة فً األستانة، و مما زاد مصاعب الباشا، عدم 

ٌخص التعلٌم فؤهم مشكلة كانت تعدد لغات التعلٌم و التدرٌس بسبب لجوء الحكومة إلى العدٌد من 

الدول للحصول على الكتب المدرسة و المدرسٌن 
(301)

 

                                                 

 .301 ص المرجع السابق،،تاريخ مصر الحديثسموى العطار،  (297)
 .57،المرجع السابق، ص تاريخ التعميـ في عصر دمحم عمي أحمد عزت عبد الكريـ،  (298)
  .401، 400عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص،  (299)
 .57دمحم صبري، المرجع السابق، ص  (300)
 .27جاؾ تاجر، المرجع السابق ، ص  (301)
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 الكتب المناسبة للترجمة، و هل المصرٌون لادرون على اختٌارأما العمبة األخرى تمثلت فً 

هً األداة أو الوسٌلة  ترجمة هذه الكتب و هل هم على دراٌة تامة باللغات األجنبٌة و أخٌرا ما

األمثل لنشر هذه الكتب و طباعتها، إال أن ذلن لم ٌحبط من عزم دمحم علً باشا و لم ٌدفع بالٌؤس 

إلى نفسه بل سعً و عمل على التمهٌد لكل ذلن، فؤرسل البعثات و أحضر الكتب و أنشؤ المطبعة 

(302)
   .

أما على الصعٌد الخارجً كان الباشا ٌعلم بحمٌمة المشاورات و المإامرات التً تعمد بشؤن  

النزاع العثمانً المصري و التً تعنً فً جمٌع الحاالت أن الحرب المائمة ضده ال محالة فؤخد 

تعلٌم األهالً استخدام السالح لحفظ األمن و رالباشا ٌستعد ألي ضربات خارجٌة فمام بإعالن النفً

الداخلً
(303)

. 

ت من سٌطرة فوخإن اإلصالحات التً لام بها الباشا أثارت خشٌة بعض الدول األوروبٌة التً ت

الباشا على أهم الطرق التجارٌة فخشٌت إنجلترا على تجارتها فً الهند ألن الباشا تحكم فً شبه 

جزٌرة العرب و البحر األحمر و خشٌة روسٌا من سٌطرته على بالد الشام و تهدٌده للمسطنطٌنٌة 

أما فرنسا فهً الوحٌدة التً كانت على عاللة ودٌة مع الباشا و دعمت بمائه مسٌطرا على 

المناطك السابمة
(304)

 .

أثبت الباشا أنه شخصٌة لوٌة ال بد الحذر منها فرأى السلطان العثمانً فً ذلن الولت ضرورة 

إنهاء الصراع المائم بٌنه و بٌن الباشا و أن ٌتجاوز كل منهما الوساطة األوروبٌة و محاولتهما 

تسوٌة األمور بٌنهما فوافك السلطان أن ٌعطً الباشا وراثة مصر و حك إدارة سورٌا مدى الحٌاة 

لكن الباشا أصر على حكم سورٌا له و ألسرته مدى الحٌاة
(305)

 .

بعد أن علمت حكومات الدول األوروبٌة بما ٌجري بٌن الباشا و السلطان صادرت و أرسلت 

 تبلغه فٌها أنها ال تمبل أي صلح بٌنه و بٌن 1839 جوٌلٌة 27مذكرة مشتركة للباب العالً فً 

الباشا ما لم توافك  هذه الحكومات على الصلح
(306)

 .

                                                 

 .71، 70يف الشياؿ، المرجع السابق، ص دجماؿ اؿ (302)
 ص ،2011  األىمية لمنشر و التوزيع، لبناف،2سقوط، طاؿإلى  مف التأسيس تاريخ اإلمبراطورية العثمانية وديع أبو زيدوف، (303)

245،244 .
 .185 ص حممي محروس إسماعيل، المرجع السابق، (304)
 .107نبيل ألكسندرو فناد و لينا، المرجع السابق،ص، (305)
 .153ص  ،1999 ،بالجماميزحروب دمحم عمي، مطبعة التوكل  السيد فرج، (306)
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 التصرٌحات التً أولً بها فً وو ما زاد تفوق الدول األوروبٌة و ما جعلهم ال ٌؤتمنون الباشا ه

ال ٌمكننً أن أرضى بترن ما شٌدته من المنافع و المرافك الحٌوٌة "... حٌث صرح لائال 1838

فً مصر طوال هذه السنٌن مما كلفنً أمواال طائلة كدور الصناعة البحرٌة و األسطول و 

المدارس المتعددة و البعثات و المعاهد العلمٌة التً أنشؤها على النمط والبواخر و المصانع 

"ناء فً ٌد الباب العالً بعد موتًفاألوروبً ال ٌمكننً ترن كل هذا لل
(307)

و هذا ما جعل إنجلترا 

تعرض فكرة خروج األسطول العثمانً الذي أصبح فً ٌد دمحم علً من المٌاه المصرٌة بالموة لكن 

الحكومة الفرنسٌة اعترضت على هذا و هذا ما خلك خالف بٌن الحكومتٌن و هنا بدأ مٌول فرنسا 

إلى الباشا ٌتضح
(308)

 .

كانت هنان مخابرات و اتفالٌات بٌن الباشا و فرنسا و عندما علم بالمر ستون و وزٌر خارجٌة 

هذا عمد اتفاق مع كل من روسٌا و بروسٌا و النمسا حتى ٌعٌد دمحم علً لحدوده الطبٌعٌة لانجلترا 

 و صادق مندوب الدولة العثمانٌة 1840 ٌولٌو 15و نجح فً ذلن بدلٌل إمضاء معاهدة 

علٌها
(309)

 حٌث احتوت على مجموعة من الموانٌن جاء على رأسها تعهد السلطان العثمانً منع 

الباشا حكومة مصر و الشام مدى الحٌاة و إذا رفض الباشا الشروط و الموانٌن التً جاءت فً 

المعاهدة سٌسحب السلطان منه حكومة عكا و ٌترن له وراثة مصر
(310)

 .

و من ما سبك نستطٌع المول أن الطرٌك لم ٌكن سهال على الباشا فً سبٌل تحمٌك مشروعه 

المومً إال أن استطاع بفضل ذكائه و لوة حنكته من أن ٌتغلب على العمبات التً واجهته على 

 .المستوى الداخلً

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .175 السابق، ص رجعت، الـعدمحم رؼ (307)
 .191-189نفسو، ص  (308)
 .462 السابق، ص صدردمحم فريد بؾ، الـ (309)
 .154السيد فرج، المرجع السابق، ص  (310)
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أثر السياسة اإلصالحية لدمحم علي باشا على مصر - 2

ضابط لتخلٌص الدولة العثمانٌة من الحملة نجاء دمحم علً باشا إلى مصر كما أشرنا فٌما سبك 

الفرنسٌة، وتخلٌص مصر من الممالٌن، كان دمحم علً باشا أداة فً ٌد السلطان العثمانً لتحمٌك 

أهدافه، فمد ساهم الباشا فً إخضاع الوهابٌن فً شبه الجزٌرة العربٌة وكان له دور فعال فً 

.حرب االستمالل الٌونانٌة
( 311)

 

فمد كانت إسطنبول فً هذه الفترة تعانً من الضعف وتدهور األوضاع وهو األمر الذي ال ٌسمح 

ابعة لها، حٌث أن بعض المناطك كانت تسعى للخروج عن تلها بالمحافظة على األجزاء ال

سٌطرتها، وهذا ما جعل السلطان العثمانً ٌعتمد على دمحم علً باشا إلخماد تلن التمردات، فً 

نفس الولت كانت هذه فرصة دمحم علً باشا لتحمٌك أهدافه التً رسمها بعد أن أصبح له حكم 

مصر، وما زاد من شجاعته وسعٌه لتحمٌك أهدافه أن السلطان العثمانً كان ٌمنحه حكٌم المناطك 

.التً ٌخدم فٌها التمردات، وبذلن أخذت لوة دمحم علً تزداد شٌئا فشٌئا
( 312)

 

هذا ما جعله ٌبادر وٌفكر فً إصالح أوضاع مصر، وبذلن كان دمحم علً باشا أول والً ٌدخل 

.نظاما جدٌدا إلى والٌته وٌحمك نجاحا كبٌرا
( 313)

 

تمكن الباشا من وضع سٌاسة تتماشى مع التطورات المختلفة التً مر بها حكمه، فوضع سٌاسة 

مالٌة تتمشى مع مطالب جٌشه، وأحدث انمالب فً ملكٌة األراضً فً مصر، والتً أصبحت 

تحت سٌطرته، ثم لام بتوزٌعها على األهالً للمٌام بخدمتها، وحد الضرائب، ولام بتنظٌم طرٌمة 

جمعها، كما نظم اإلدارة المدنٌة، وحسن من نظام الري، وأهتم به، كما شملت سٌاسة بناء 

المصانع األسلحة والعتاد لجٌشه وأسطوله الجدٌدٌن إضافة إلى ذلن أدخلت محاصٌل جدٌدة إلى 

وا معهم كثٌرا من األسالٌب لبمصر، كما لام الباشا بجلب عدد كبٌر من التجار األوروبٌٌن الذٌن ج

.الغربٌة التً غٌرت من وجه التجارة
( 314)

 

هذه السٌاسة التً اتبعها الباشا أحدثت تطورا كبٌرا وغٌرت من الشكل العام للتجارة، حٌث 

أصبحت مرتبطة ارتباطا وثٌما بؤوروبا، وبذلن أسس الباشا دولته الحدٌثة مستعٌنا بالحضارة 

                                                 

   .275صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص (311)
 .149 المرجع السابق، ص ،ـ1922-ـ1517عمر عبد العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث والمعاصر  (312)
 .275 صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (313)
. 150-149 المرجع السابق، ص ،ـ1922-ـ1517 عمر عبد العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث والمعاصر (314)
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الغربٌة، فانتعشت التجارة وأنشؤت المدن والجٌش وبعدها أكد دمحم علً باشا على نظام الوراثة 

.ألسرته فً حكم مصر
( 315)

 

كما ساعدت سٌاسته على دخول كمٌات كبٌرة من المحاصٌل الزراعٌة المصرٌة الى األسواق 

.األوروبٌة وهذا ما فتح أفاق جدٌدة للتجارة المصرٌة 
( 316)

 

.التً انفتحت على المإثرات الغربٌة وأصبحت تسٌر فً فلن الدول األوروبٌة
( 317)

 

من جهة أخرى اهتم الباشا بالزراعة حٌث بذل جهده وسعى للنهوض بها فمد أنشؤ لذلن المناطٌر 

على ضفاف نهر النٌل وفٌما ٌخص الجانب العسكري فمد أسس الباشا لوة عسكرٌة كبٌرة ٌحسب 

لها ألف حساب إضافة إلى ذلن ساهم الباشا فً إدخال العلوم والمعارف إلى المجتمع المصري 

الذي لم ٌكن على علم بها من لبل من خالل إرساله للبعثات العلمٌة إلى أوروبا وتشٌٌده للمدارس 

والمعاهد سٌاسة الباشا جعلت من مصر أول دولة عربٌة تسعى إلدخال المدنٌة الحدٌثة وهذا ما 

جعلها تكون السبالة كذلن للخروج من سٌطرة وطاعة الدولة العثمانٌة، فمد جعل الباشا من مصر 

.ألوى دولة فً الشرق األوسط فً بداٌة المرن التاسع عشر
( 318)

 

اء دولته الحدٌثة إال ولام بإصالحه فإلى جانب اإلصالحات نفالباشا لم ٌهمل أي جانب ٌساهم فً ب

السابمة لام باالهتمام بالنمل والمواصالت من أجل نمل المحاصٌل وتصدٌرها ولكً ٌكون له ذلن 

 أنشؤ مالحة النٌل، وإضافة إلى الطرٌك 1846 شركة المالحة وفً سنة 1845أسس فً سنة 

.البري بٌن السوٌس واإلسكندرٌة
( 319)

 

كانت هذه الجوانب االٌجابٌة لسٌاسة دمحم علً باشا فٌمصر أما الجوانب السلبٌة فمد تمثلت فً أن 

كانت مصالحه الخاصة وأهدافه حٌث كان من الفروض بالباشا مصر إصالحات دمحم علً باشا فً 

أن ٌساهم فً الدفاع عن الدولة العثمانٌة إال أنه ساهم فً اإلطاحة بها ووضع حد لها فمد اعتبر 

الباشا مصر ملكا خاصا به ٌتصرف فٌه كما ٌشاء حٌث أن صراعه مع الدولة العثمانٌة لم ٌكن 

                                                 

 .277 صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (315)
 .323ـ، المرجع السابق، ص 1922- ـ1516 عمر عبد العزيز عمر، تاريخ المشرؽ العربي  (316)
 .277 صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (317)
 .409 أحمد شمبي، المرجع السابق، ص  (318)
 .187 مفيد الزيدي، المرجع السابق،  (319)
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لمجرد االستمالل بمصر، بل كان لكً ٌضمن لنفسه وألسرته ملن وراثً من بعده، وهذا ما نجح 

.فً الوصول إلٌه
( 320)

 

وبذلن جعل دمحم علً انهٌار اإلمبراطورٌة العثمانٌة أمر مإكد من خالل استغالله إلصالحاته 

.لتحمٌك أغراضه الخاصة بدال من الدفاع عن الدولة العثمانٌة
( 321)

 

اسة التً انتهجها الباشا نظام االحتكار الذي أثار معرضة شدٌدة من لبل يومن بٌن سلبٌات الس

الدول األوروبٌة وأبرزها انجلترا التً سعت لدى الباب العالً لٌطلب من الوالً دمحم علً باشا 

إٌماف هذا النظام، الذي تسبب فً أضرار مست تجارتها، وذلن حسب نظام االمتٌازات الممنوحة 

لها والذي ٌضمن لها التجارة فً الدولة العثمانٌة وممتلكاتها التً كانت مصر من بٌنها ولد 

استندت انجلترا فً طلبها على المادة الثالثة والخمسون من مواد االمتٌازات التً تخولها شراء 

.وتصدٌر ما ترٌده دون أن ٌعترض أحد نشاطها التجاري
( 322)

 

كما أدى هذا النظام إلى انعدام المبادالت التجارٌة فً مصر حٌث أن التجار األجانب لم ٌجدوا 

متعاملٌن سوى الباشا ووكالئه، إضافة إلى احتكار الباشا إلى محاصٌل كل من السودان وسورٌة 

ولٌامه بفرض ضرائب باهظة ومرتفعة علٌها، هذا ما جعل الدول األوروبٌة تعترض وجعلت 

برٌطانٌا تضغط على الباب العالً الذي منحها حك شراء المحاصٌل الزراعٌة والصناعٌة وإبطال 

 1838سنة " بلطة لٌمان"االحتكار للمحاصٌل ومعالبة المخالفٌن كل ذلن كان بموجب معاهدة 

.التً ولعت بٌن الباب العالً وبرٌطانٌا
( 323)

 

.فبعدما أخرج الباشا مصر من دائرة الصراعات حول السلطة بعد أن انفرد بحكم مصر
( 324)

 

أدخلها فً صراع أخر، فبعد تولٌع معاهدة بلطة لٌمان مع إنجلترا، جعلت هذه المعاهدة كل من 

النمسا وسردٌنٌا والسوٌد والنروٌج وهولندا، الدنمارن تسعى للحصول على معاهدة مماثلة 

لمعاهدة إنجلترا هذا ما فتح المجال أمام الدول األوروبٌة للتدخل فً لرارات الباشا بطرٌمة غٌر 

.مباشرة بإلغاء الباب العالً لمرار اتخذه فً مصر الذي كانت تحت سٌطرته
( 325)

 

                                                 

 .149ـ، المرجع السابق، ص 1922-ـ1517عمر عبد العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث والمعاصر  (320)
 .276صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (321)
 .58 السابق، ص المصدر، وآخروف دمحم فؤاد شكري  (322)
 .186،187مفيد الزيدي، المرجع السابق، ص  (323)
 .409أحمد شمبي، المرجع السابق، ص  (324)
 .59 السابق، ص صدر، الـوآخروف دمحم فؤاد شكري  (325)
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ومن سلبٌات اعتماد الباشا على األسواق األوروبٌة وتوجٌه التجارة المصرٌة صوب الغرب، 

جعل مصر أكثر عرضة للتدخل األجنبً فً الشإون الداخلة للبالد، وذلن طبما لمعاهدات  

.االمتٌازات الخارجٌة
( 326)

 

كما أدى تطبٌك نظام االحتكار على الصناعات إلى تمٌد حركة الصناع وتعرٌضهم لظلم من لبل 

اإلدارة، وحرمانهم من األرباح، هذا ما أدى الى تراجع همتهم، وعدم إلبالهم على العمل، فاختفت 

إضمحلت بعض الصناعات الصغٌرة، هذا أدى إلى عدم نمو الدخل الفردي واالستثمار وارتفاع  و

.أسعار المنتوجات الصناعٌة مما أدى بدوره إلى ارتفاع فً نفمات المعٌشة
( 327)

 

أدت هذه السٌاسة الى عرللة النمو الصناعً، وفشله، فؤغلمت المصانع وعاد العمال إلى حمولهم 

ولراهم، إضافة إلى فشل الباشا فً تحسٌن أوضاع الفالحٌن، بسبب كثرة المشاكل االلتصادٌة 

واالجتماعٌة وزٌادة التدخل األجنبً كل ذلن لم ٌرغم الباشا على التخلً عن احتكاراته، بل أخذ 

.ٌرسى دعائم دولته الحدٌثة
( 328)

   

 ومن اآلثار السلبٌة األخرى لنظام االحتكار، عدم وجود أو لٌام طبمة العمال ألن دمحم علً باشا 

كان بٌده كل شًء، فمد كان صاحب الرأس مال بٌده مصٌر العمال فمد كان المتحكم بمصٌرهم 

وحٌاتهم وجهدهم إضافة إلى عدم دفع أجورهم بانتظام، وبهذا لم تتوفر الشروط الالزمة لمٌام هذه 

الطبمة التً كانت تنتهز كل الفرص للفرار وعدم اإللبال على العمل كما أن الباشا كان ٌعتمد على 

.سٌاسة العنف فً جمع العمال وإحضارهم فؤسلوبه كان أشبه بالتجنٌد الصناعً
( 329)

 

وكان من بٌن نتائج اعتماده على األوروبٌٌن ارتفاع عددهم خاصة بعد إرسال البعثات التعلٌمٌة 

إلى أوروبا واالعتماد علٌهم فً التدرٌس فً المدارس المصرٌة، كما شغل عدد كبٌر منهم مختلف 

.الوظائف اإلدارٌة
( 330)

 

إضافة إلى ذلن امتدت سٌاسة الباشا السلبٌة إلى جمع الضرائب التً أرهمت كاهل األهالً، فمد 

ٌري التً فرضت على األراضً مكان ٌموم بجمعها بطرق مختلفة، فنجد مثال ضرٌبة ال

                                                 

ىيمبف أف ريفميف، االقتصاد واإلدارة في مستيل القرف التاسع عشر، تر أحمد عبد الرحيـ مصطفى، ومصطفى الحسيف،  (326)
 .361، ص 1978القاىرة، 

 .107، 106أحمد أحمد الحتة، المرجع السابق، ص  (327)
 .281،282صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (328)
 . 35،36، ص 1967، القاىرة 1919أميف عز الديف، تاريخ الطبقة الحاكمة في مصر منذ نشأتيا حتى سنة  (329)
 .281صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (330)
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المزروعة، كانت فً بداٌة األمر تؤخذ على األراضً المزروعة وغٌر المزروعة، ثم بعد ذلن 

أصبحت تؤخذ فمط على األراضً التً ٌصل إلٌها الماء، وٌموم أصحابها بزراعتها إضافة إلى 

هذه الضرٌبة كانت هنان ضرٌبة تفرض على الذكور الذٌن وصلوا إلى سن المراهمة وضرٌبة 

الحرف الصغري التً  فرضت على الحاللٌن والخبازٌن ممابلة مزاولة هذه المهن وغٌرها من 

.الحرف
( 331)

 

أٌضا حرم الباشا على طبمة رجال الدٌن االستمالل فمد كانت هذه الطبمة الوحٌدة التً تخفف من 

مظالم وغلو الطبمة الحاكمة، وتحمً الشعب المصري من طغٌان الطبمة الحاكمة، فمام الباشا 

. دٌنٌةبمطع الموارد المالٌة على هذه المإسسات ال
(332)

 

وكان لسٌاسة الباشا التوسعٌة التً أراد من خاللها بناء دولة موحدة تكون مصر حجر األساس 

.لها، فمد كان مدركا ألهمٌة شبه الجزٌرة العربٌة والحجاز والسودان وبالد الشام
( 333)

 

هذا ما جعل السلطان العثمانً ٌسعى لوضع حد لدمحم علً باشا كما وجدت الدولة األوروبٌة فٌها 

سببا لكً تتدخل فً الشإون الداخلٌة لمصر، ولد لادت إنجلترا هذه السٌاسة حٌث جاءت الفرصة 

المواتٌة لها للمضاء على الدولة العثمانٌة فً النصف األول من المرن التاسع عشر، وبذلن كان 

النزاع المائم بٌن السلطان العثمانً ودمحم علً باشا النمطة التً استغلتها الدول األوروبٌة حتى 

.تحمك ما كانت تسعى إلٌه، وهو التسام مناطك النفوذ فً الدولة العثمانٌة
( 334)

 

فإنجلترا فً األساس كانت تخشى على نفوذها فً الهند، خاصة بعد توسعات الباشا فً الحجاز، 

حٌث أصبحت مصر تسٌطر على الطرق المإدٌة الى الهند والبحر األحمر، والمحٌط الهندي، 

وتتحكم بها إضافة إلى ذلن التحكم فً الطرٌك البري نحو الخلٌج العربً، هذا ما زاد من مخاوف 

ٌضاف الى ذلن أن إصالحات الباشا لم تدم  وإنجلترا التً خشٌت من حرمتنها من تجارة الهند

طوٌال، فبعدما أثمل كاهل األهالً بالضرائب وكثرة االحتكارات التً مارستها الحكومة المصرٌة 

على الموارد الغذائٌة والصناعات، إضافة إلى ظهور ضرائب على الرجال كما أشرنا سابما، كلها 

.عوامل ساهمت فً ظهور العدٌد من الثورات التً لامت ضد الحكم المصري
( 335)

 

                                                 

 .76السابق، ص صدر خروف، الـ آ دمحم فؤاد شكري و (331)
 .281 صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (332)
 .192 مفيد الزيدي، المرجع السابق، ص  (333)
 .270،271،المرجع السابق، ص دراسات في تاريخ العرب الحديث  أحمد عزت عبد الكريـ،  (334)
 .198، 193 مفيد الزيدي، المرجع السابق، ص  (335)
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فعلى الرغم من أن الباشا كان أول والً عثمانً ٌمارس نفوذا حمٌمٌا على والٌته ونجاحه فً 

.ه وأمام الباب العالً ومع ذلن بدأت لوته تتالشىيإنشاء لوة عسكرٌة دعمت مركزه أمام منافس
 

(336)
 

فبعدما استطاع تحمٌك مطامعه الخاصة المتمثلة أساسا فً الوصول الى حكم مصر وجعله وراثٌا 

ألسرته من بعده لكنه فً نفس الولت كان ٌمهد للتدخل األجنبً فً شإون مصر والذي  له و

.م1882 البرٌطانً لمصر سنة باالحتالل فً األخٌر انتهى
( 337)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

   .283صالح أحمد ىريدي، المرجع السابق، ص  (336)
   .283، ص  نفسو(337)
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رؤى المفكرين العرب في نهضة دمحم علي باشا - 3

اختلفت وجهات النظر بشؤن مشروع دمحم علً باشا اإلصالحً، بٌن مدح وتؤٌٌد، وبٌن رفض 

. واستنكار لبعض أعماله، وفٌما ٌلً بعض اآلراء المختلفة لجملة من المفكرٌن

ٌمول الدكتور عمارة دمحم أن مصر عرفت عصر التنوٌر والنهضة فً ظل الدولة التً أسسها دمحم 

علً باشا فهو رائد الدولة المصرٌة الحدٌثة فمد أخرجها من الظلمات الى النور، فمد تمكن من 

تحمٌك التمدم فً مختلف المجاالت بفضل جهوده فً التربٌة وإرسال البعثات وتنظٌم الجٌش وفتح 

.المدارس المدنٌة
( 338)

 

حٌث أن معظم الكتابات تعترف بؤن الباشا هو واضع النظام الجدٌد، والعادل للدولة المصرٌة 

حٌث أخرجها من الصراع الذي كان لائما بٌن الدولة العثمانٌة والممالٌن، فدمحم علً باشا أنمذ بذلن 

مصر من تعسف الجنود العثمانٌٌن وجورهم وثوراتهم الكثٌرة وإغارتهم على البالد كلما تؤخر 

.دفع مرتباتهم لذلن فدمحم علً باشا ٌستحك كل الثناء لنجاحه فً إلامة نظام جدٌد فً مصر
( 339)

 

فهو واضع النهضة العلمٌة، وااللتصادٌة ولد نجح فً تحمٌك االستمالل المومً ووضع دعائمه 

التً تحمٌه ولو أن خلفاإه من بعده اتبعوا نهج دمحم علً اإلصالح، وحذو حذوه وأتبعوا سٌاسته لما 

.انهارت سلطتهم وتراجعت فً عهدهم
( 340)

 

أما فٌما ٌخص السٌاسة التً اتبعها دمحم علً باشا فً حكم والٌة مصر، فمعظم الكتابات تتفك على 

. كانت مطلمة لكن حكمه لم ٌكن استبداديتهأن سلط
( 341

 

أما فؤاد شكري، فقد رأى أف نيضة دمحم عمي باشا كانت إعالء لمبالد و األفراد في المجتمع 
المصري، حيث يعتبر فؤاد شكري أف االستئثار بالسمطة مف مميزات  الحكومة المستنيرة، و ىذا ما 
قاـ بو دمحم عمي باشا، فقد غمبت المركزية عمى حكمو، مما جعمو يصبح مصدر السمطة العميا في 
البالد، سعى دمحم عمي باشا مف خالؿ ىذه السمطة إلى تدريب أفراد حكومتو عمى تحمل المسؤولية 

                                                 

سميماف بف صالح الخرابشي، دمحم عمارة في ميزاف أىل السنة والجماعة، دراسة إسالمية سمفية لكتب ومقاالت الدكتور دمحم  (338)
 .664،665ـ، ص 1993-  ىػ 1413عمارة، دار الجواب، 

 .149-147عمر اإلسكندري وسميـ حسف، المرجع السابق، ص  (339)
 .660عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (340)
 .36دمحم صبري، المرجع السابق، ص  (341)
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فقد كاف يطالبيـ بتبادؿ اآلراء و سمح ليـ بقدر محدود مف الحرية، و بذلؾ اعتبر فؤاد شكري دمحم 
. (342)عمي باشا الوالد المرشد و الحاكـ الصالح الذي يتوعد بالعقوبة حينا و يعد بالمكافأة حينا آخر

و اعتبره مصطفى كامل أنو رجل لو ذكاء نادر، و فكر حاد، و نظر صائب، و بصيرة صادقة، 
ىذه الصفات جعمتو يفوؽ نابميوف رأيا و عمال، كاف محبا لتوسيع نطاؽ حكمو و تولى إمارة مصر 

و بالد الشاـ، و ىذا األمر ال يعني أنو كاف يسعى لإلطاحة بالدولة العثمانية، فرسائمو إلى ممؾ 
فرنسا لويس فيميب التي دونت في المستندات الرسمية، دليل يثبت أف الباشا كاف يسعى لضـ بالد 

الشاـ فقط، فمو كاف يعمـ بالنتائج السمبية التي أدت إلى وقوع خالؼ بينو و بيف الدولة العثمانية 
أثناء دخولو بالد الشاـ، لتراجع  عف رغبتو في ضميا، فدمحم عمي ندـ عمى ىذا الخالؼ طويال و 

 .(343)تحسر عميو

و مف بيف إعمالو التي عرضتو لمنقد مف قبل المفكريف مذبحة القمعة التي تعددت فييا اآلراء، 
فاإلخوة قطاوي اعتبرىا ردة فعل مشروعة و دفاع عف النفس، و قد كانت الوسيمة الوحيدة التي أماـ 

. (344)دمحم عمي باشا لمتخمص مف ىذه الطائفة التي كانت تثير الشغب في البالد
أما شفيق غرباؿ فاكتفى بالقوؿ أف ىذه الحادثة كانت نياية السنوات األولى لحكـ دمحم عمي باشا، 

فقد كانت سمسمة طويمة مف المعارؾ و اآلالـ حسب دمحم عمي . و اعتبرىا سنوات كفاح و عنف
. (345)باشا الذي قاؿ بأف الظروؼ ىي التي دفعتو إلييا

و الرافعي أعرب عف استياءه منيا، و اعتبرىا نقطة سوداء في تاريخ حكـ دمحم عمي باشا، ألنو 
غدر بالمماليؾ فكاف األصح بو أف يقـو بمحاربتيـ وجيا لوجو في ميداف القتاؿ، فقد رفض مبرر 
دمحم عمي لمقياـ بيذه المذبحة أال وىو تآمر المماليؾ عميو، وصف الرافعي مذبحة القمعة بقولو أنيا 

. (346)قضت عمى روح الديمقراطية و أحمت محميا الرىبة مف الحكاـ

                                                 

   .18-4دمحم فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  (342)
   .70،71مصطفى كامل، المسألة الشرقية، مؤسسة ىنداوي لمتعميـ و الثقافة، مصر، ص  (343)
   .206رينيو و جورج قطاوي، دمحم عمي و أوروبا، دار الكتب و الوثائق القومية، الجمعية المصرية، ص  (344)
   .66،67دمحم شفيق غرباؿ، المرجع السابق، ص  (345)
   .121، 118عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (346)
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فيما يخص مشروعو اإلصالحي في مجاؿ التعميـ، فقد كاف محل تقدير الكتاب حيث اعتبر عمر 
. (347)اإلسكندري و سميـ حسف أف النيضة العممية محاربة لجيل األمة و العادات الممقوتة

فرأى الرافعي أف البعثات العممية تدؿ عمى عبقرية دمحم عمي باشا في نقا معارؼ أوروبا إلى مصر، 
. (348)في وقت لـ يفكر فيو أي حاكـ في ىذا األمر، حتى السمطاف العثماني نفسو لـ يفكر فيو

 حضارة الغرب و فنونيا بو رأى األخواف قطاوي في ىذا الجانب مدى تسامح اإلسالـ في استيعا
. (349)بدوف حساسية

فيما يخص االنتقادات التي وجيت لو، فقد رأى بعض المفكريف و المؤرخيف أف الدافع الذي حرؾ 
دمحم عمي ىو الطموح الشخصي، حيث كانت لو رغبة في إحياء إمبراطورية عربية، و تنمية 

المشروع القومي، ينبوعاف مف رغبتو في كسب إمبراطورية خاصة بو، حيث رأى المؤرخوف أف 
. (350)المشروع القومي أخفق، و كاف السبب الضعف األصيل في المغة العربية و العرؽ 

و ذىب بعض المؤرخيف إلى القوؿ أف دمحم عمي باشا مف خالؿ مشروعو اإلصالحي كاف يسعى 
كما أنو طمع في ضـ بالد . إلى السيطرة عمى زماـ الخالفة اإلسالمية، و الجموس محل آؿ عثماف

الشاـ و االستيالء عمييا و جعميا تحت حكمو مستغال انشغاؿ السمطاف العثماني محمود الثاني 
. (351)بتنظيـ جيشو

و يرى سميماف بف صالح الخرابشي، أف دمحم عمي باشا غدر بالمسمميف و يقصد ىنا مذبحة القمعة، 
إضافة إلى غدره بالعمماء و المشايخ الذيف وثقوا فيو، و كانوا السبب في وصولو إلى حكـ مصر 

. (352)مف بينيـ عمر مكـر و مف معو، و أف تمجيد نيضتو أمر مبالغ فيو
و قاؿ عنو الشيخ دمحم قطب أنو سيء السمعة معروؼ بالقسوة محب لمعظمة لحد الجنوف، سعت 

لو فرنسا لدى الباب العالي لكي يتولى والية مصر، و يكوف األداة التي تنفذ بيا مصالحيا، أنشأ لو 

                                                 

   .148عمر اإلسكندري و سميـ حسف، المرجع السابق، ص  (347)
   .477، 476عبد الرحمف الرافعي، المرجع السابق، ص  (348)
   .21رينيو و جورج قطاوي، المرجع السابق، ص  (349)
   .14قصي الحسيف، المرجع السابق، ص  (350)
   .71مصطفى كامل، المرجع السابق، ص  (351)
   .48سيد بف حسيف العفاني، المرجع السابق، ص  (352)
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جيش مدرب أحسف تدريب، و مجيز بأحدث الوسائل و األسمحة الموجودة في ذلؾ الوقت، أسس 
أسطوال بحريا عمى أحدث طراز، إضافة إلى ترسانة اإلسكندرية و غيرىا مف األعماؿ التي كاف 

اليدؼ منيا تنفيذ المشروع الصميبي، و ليس حبا في مصر، و تنفيذ مخططات فرنسا التي عجزت 
. (353)عف تنفيذىا بعد خروجيا مف مصر

أما الشيخ دمحم عبده فقد قيـ التجربة اإلصالحية لدمحم عمي باشا فقاؿ في إطار تقييمو ما الذي 
صنعو دمحم عمي؟ لـ يستطع أف يحي و لكف استطاع أف يميت،  كانت معظـ قوة الجيش معو، 
كاف صاحب حيمة بمقتضى الفطرة، أخذ يعدـ كل معارض لو مف خصومو، فمـ يبقى في البالد 
مف معارض لو قاـ بذبحو أو نفيو، قاـ بسحق جميع عناصر الحياة في البالد، و صارت البالد 

. (354)المصرية كميا إقطاعا واحدا لو و ألوالده
و يرى بأنو أنشأ جيشا و أسطوال عظيما تفتخر بو مصر أماـ الشعوب، لكنو لـ يعمـ المصرييف 
حب التجنيد و لـ يحببيـ في الخدمة العسكرية، بل عمميـ اليروب منيا و كانت قوتة البرية و 
البحرية خدمة لمظالمو، و رأى دمحم عبده أف دمحم عمي باشا لـ يقدـ شيئا لإلسالـ فقد مأل مصر 

بالدخالء و األجانب و أخذ يستعيف بيـ و يعينيـ في المناصب العميا و يطمق يدىـ لمعمف، و بذلؾ 
. (355)نفى دمحم عبده ما ينسب إلى دمحم عمي باشا مف إصالح

قاـ دمحم عمي باشا بدور خطير تمثل في إخراج مصر مف حيزىا اإلسالمي تنفيذا لممشروع الصميبي 
الذي كاف ييدؼ إلى القضاء عمى اإلسالـ بصفة عامة و القضاء عمى الدولة العثمانية و تغريب 

العالـ اإلسالمي مف خالؿ تغريب مصر التي كانت النواة ليذا المشروع، فقد كانت فرنسا تدعـ دمحم 
عمي و تغريو باالستقالؿ عف الدولة العثمانية و بذلؾ تنفصل مصر عف العالـ اإلسالمي و ىذا ما 

يجعل دمحم عمي نموذجا يحتذي بو بقية الوالة و بذلؾ تسقط الدولة و تنيار و ىذا ما قاـ بو دمحم 

                                                 

   .665سميماف بف صالح الخرابشي، المرجع السابق، ص  (353)
، 2005 فيفري 15ياسر ثابت، مدونة قبل الطوفاف، أثرياء مصر زماف و اآلف، دمحم عمي، االحتكار و االحتقار، األحد  (354)

   . 03:01 الساعة 1437 جمادى األولى 17/ 2016 مارس 27قسـ المحروسة، يـو الدخوؿ 
   .  11، 10سيد بف حسيف العفاني، المرجع السابق، ص  (355)
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عمي باشا ففرنسا ىي التي صنعت لو جيشو الذي استخدمو في محاولتو االستقالؿ عف 
. (356)الخالفة

حيث يقوؿ توينبي أف مصر بدأت في االضمحالؿ و االصطباغ بالصبغة األوروبية منذ عيد دمحم 
عمي، فقد قضى عمى عقيدة الوالء و أزاليا مف قموب المسمميف ليرضي الصميبييف و يسمـ شعبو 

لممخططات الييودية فاتبع سياسة حمت بالكرب و الضيق عمى المسمميف، فقد أظير الجبرتي 
المكانة التي وصل إلييا الكفار في عيد دمحم عمي باشا، فقد تقمدوا مناصب رفيعة، فقد أحاط دمحم 

عمي باشا نفسو بالييود و النصارى و أخذ يعتمد عمييـ و يسند إلييـ المناصب اليامة في 
. (357)الدولة

 ىأما الجانب اآلخر مف سياستو التي كانت تخدـ المخططات الصميبية ىي  إرساؿ الطمبة إؿ
أوروبا ألخذ العمـو و المعارؼ، فيذا الشيء كاف أخطر مف ما قاـ بو دمحم عمي باشا و ال يمكف 
اعتباره سببا لمنيوض بمصر، فمو أراد دمحم عمي النيوض بمصر، كما يزعـ العتمد عمى أسس 

إسالمية و قاعدة إسالمية فقد كاف في يده سبيل آخر غير البعثات العممية لمنيوض بمصر، أال و 
ىو األزىر معقل العمـ في العالـ اإلسالمي، فإرساؿ دمحم عمي باشا لمصبية إلى أوروبا و ىـ غير 

. (358)محصنيف بالعقيدة لينيموا مف عمـو الغرب ليعودوا فيما بعد ليكونوا أداة في يد الغرب
و لو كاف دمحم عمي باشا ييدؼ مف خالؿ مشروعو التعميمي إلى النيوض بمصر لقاـ بإصالح 
األزىر، حيث قاـ بعكس ذلؾ فقد كرس كل جيوده لألخذ مف عمـو الغرب و فنونيا و ثقافتيا، 
فكاف التعميـ غربيا بامتياز، و بذلؾ حقق دمحم عمي باشا ىدفو الكبير و ألغى دور األزىر في 

المجتمع و قضى عميو نيائيا إال أف ىذا الرأي بعيد عف الصواب فعندما قرر دمحم عمي باشا بناء 
مدارسو كاف في حاجة إلى معمميف يتقنوف المغة العربية فاتجو إلى األزىر و أخذ منو ما يحتاجو 

. (359)مف معمميف

                                                 

   .667، 666سميماف بف صالح الخرابشي، المرجع السابق، ص  (356)
   .15، 11سيد بف حسيف العفاني، المرجع السابق، ص  (357)
    .668، 667سميماف بف صالح الخرابشي، المرجع السابق، ص  (358)
   .25، 24سيد بف حسيف العفاني، المرجع السابق، ص  (359)



                                          تقييم نهضة دمحم علي                                                               :   الفصل الثالث

 77 

و ذكر الدكتور أحمد فرج أف دمحم عمي باشا كانت لو أىداؼ عممانية حيث اعتبر مبادئ نابميوف 
التي غرسيا في جيشو وجدت في دمحم عمي ما يساعدىا عمى الخروج لمعمف، بعد أف تمكف مف 

لذلؾ كانت إصالحات الباشا كميا امتداد . القضاء عمى سمطة األزىر فتراجعت بذلؾ مكانة العمماء
لمخططات نابميوف و عمى ىذا األساس أسس دمحم عمي باشا دولتو العممانية فقد ذكر أحمد فرج 
نقال عف مقاؿ لدمحم عبده أف الباشا قاـ بالنيوض بالعمـ لكف ليس وفق قواعد الديف و التربية و 

. (360)األدب، فالكتب التي ترجمت في ىذا العيد كانت لنشر ثقافة األوروبييف في مصر
نبي الذي قاؿ أف دمحم عمي باشا ديكتاتور، استطاع تحويل آراء نابميوف إلى يو ىذا ما أكده أرنولد تو

حقائق واقعية جسدىا في مصر، و بذلؾ يظير دمحم عمي كعميل مف عمالء الغرب سواء كاف 
وصولو إلى الحكـ بتخطيط فرنسي أو بدىاء منو، فإف ذلؾ ال ينفي أف الدوؿ األوروبية قد احتوتو 

. (361)و كانت ىي التي تقوده
كانت ىذه ىي اآلراء المختمفة في شخصية دمحم عمي و إصالحاتو، كما أف حروبو ىي األخرى 
نالت نصيبيا مف ىذه اآلراء، ففتح السوداف حظي باىتماـ اإلخوة قطاوي حيث أف الباشا أدرؾ 

أىمية وحدة نير النيل التي ال يمكف ليا أف تكوف إال بفتح بالد السوداف و تحقيق الوحدة 
. (362)الجغرافية

و شفيق غرباؿ اعتبره مجرد فتح ال يمكف اعتباره استعمارا و ال امتالكا فيو ضـ لجزء مف العالـ 
. (363)اإلسالمي إلى األمة اإلسالمية

. أما الحروب الوىابية فقد اعتبرت دفاع عف السنة الدمحمية و الشريعة اإلسالمية
أما فيما يخص خالؼ دمحم عمي باشا مع السمطاف العثماني و مع الدوؿ األوروبية، أو ما اصطمح 

، بعدما 1840عميو بالمسألة الشرقية، فقد انتيت بتقييد سمطتو بمقتضى معاىدة لندف في يوليو 
خشي السمطاف العثماني مف توسع دمحم عمي في بالد الشاـ، أما أوروبا فقد كانت تتخوؼ مف 

                                                 

   .670سميماف صالح الخرابشي، المرجع السابق، ص  (360)
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االحتكار الذي اتبعو دمحم عمي مما أدى إلغالؽ األسواؽ المصرية في وجو المنتجات األوروبية في 
الوقت الذي كانت فيو ىذه األخيرة في حاجة ماسة إلى أسواؽ خارجية لتصريف منتجاتيا، أساس 
المشكمة جاء بعد توقيع اتفاقية بمطة ليماف بيف الباب العالي و انجمترا بمقتضاىا يسمح لممنتوجات 
االنجميزية بدخوؿ األسواؽ المصرية مقابل رسـو جمركية و ىو األمر الذي رفضو دمحم عمي باشا 
الذي تخوؼ عمى مشروعو اإلصالحي ىنا التقت مصالح الباب العالي و الدوؿ األوروبية فتحالفا 

. (364)ـ1840معا حتى أوقعا اليزيمة بدمحم عمي باشا و فرضت عميو معاىدة لندف في 
إال أف ىذه المعاىدة لـ تؤثر سمبا عمى إصالحات الباشا فعمى الرغـ مف توقف مشروعو العسكري 

 .                  (365)إال أف مشروعاتو األخرى لـ تتوقف

                                                 

   .72رينيو و جورج قطاوي، المرجع السابق، ص  (364)
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ت بمصر من حالة الفوضى ضوفً الختام دراستنا نجد أنفسنا أمام شخصٌة استثنائٌة نه

من غزو أجنبً أخر بعد مصر دمحم علً وحنكته استطاع أن ٌحمً ةوالفساد السائدة وبفضل شجاع

خروج الفرنسٌٌن ،وذلن فً ظل تصارع الموى األجنبٌة على حكم مصر ،فمد استغلى الباشا 

ضعف الدولة العثمانٌة فً تلن الفترة و أراد أن ٌمتص حكم مصر له وألبنائه من وجمٌع الفرص 

بعده فمد وضع الكثٌر من الخطط ودبر المكائد التً بمٌت عالمة فً التارٌخ أهمها مذبحة الملعة 

،وذلن من اجل انفراده بالحكم فموة الباشا بدت جلٌة أثناء وصوله إلى الحكم ،فمد هزم الكثٌر من 

الموى ،وعلى رأسها االنجلٌز وفرنسا والعثمانٌٌن والممالٌن ،فبعد تخلص الباشا من جمٌع هذه 

. العمبات ،وجه أنظاره وجهوده فً سبٌل النهضة المومٌة 

      فبعدما استطاع أن ٌخلك لنفسه مكانة مرمولة على الساحة السٌاسٌة ،وكذلن فً نفوس 

المصرٌٌن بعد مجالستهم وكسب ودهم ،فالباشا كان مدركا بان ذلن سٌفتح له أبواب الملعة وسٌمهد 

جبر السلطان العثمانً أله الطرٌك نحو اعتالء العرش وهذا ما حدث بالفعل ،فمد باٌعه األعٌان و

خذ ٌثبت سلطته شٌئا فشٌئا حتى تعاظمت أنفرد بالحكم وإعلى تعٌٌنه والٌا على مصر ،وبذلن 

هذه الموة مكنته من التمرد على السلطان العثمانً وإعالن مصر والٌة مستملة ،وأصبح فلوته ،

ٌع نفوذه سحكمها وراثٌا له وألسرته غٌر أن طموح الباشا لم ٌمف عند هذا الحد بل عمل على تو

ضع الباشا فً صورة الطامع إلى السلطة ووضم كل من السودان وجزء من الحجاز ،كل هذا 

،غٌر أن هذا األمر ال ٌنفً ما شهدته مصر فً عهده ولم تشهده فً عهد سواه ،فمد ألام دولة 

حدٌثة تضاهً دول العالم الغربً ،حٌث لام بوضع األسس المتٌنة إلعادة بناء مصر المتطورة ، 

هٌكلتها ولام ببناء الجٌش وكان له   أعادوفمد عمل على تطوٌر مختلف المطاعات دون استثناء ،

الفضل فً إدخال العدٌد من الصناعات الحدٌثة إلى مصر ،كما كان للزراعة والتعلٌم نصٌب كبٌر 

. من هذا التطور إضافة إلى التجارة الداخلٌة 

ولد كانت رؤٌته وإستراتجٌته تموم على المٌام بذلن فً أسرع ولت ممكن إلحساسه بتكالب الدول 

األوروبٌة على مصر ،فكانت أول ما لام به إرساء لواعد البناء المتٌن لمختلف جوانب الحٌاة فً 

لمادم من ذرٌته لمصر ممهدا بذلن كل الطرق السلٌمة بأن تكون مصر دولة حدٌثة فً حٌاته و 

. ولبمٌة المصرٌٌن وهو ما حدث بالفعل حٌث جعل من مصر والٌة متمٌزة 
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 جدٌدة ،فكان تولً الباشا لحكم مصر بداٌة العصر الحدٌث ،وبداٌة حمبةوبذلن دخلت مصر فً 

 بالنهضة التً أثرت على تارٌخها السٌاسً وااللتصادي ،فمد نجح الباشا فً تمرحلة جدٌدة عرف

تشٌٌد دولة حدٌثة من خالل مؤسساته السٌاسٌة و خططه المحنكة حٌث أوجد توازنا فً إدارة 

مصر فحمك االستمالل الذاتً واالستمرار السٌاسً على نطاق واسع ،أتاح له تنفٌذ كل برامجه 

الوثائمٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة كما عمل على تطوٌر آلٌاته وخططه العسكرٌة على النمط 

فً إصالحاته حٌث انتمل بمصر من العصور  األوروبً ،فمد اتبع الباشا األسالٌب الغربٌة 

. المظلمة إلى العصور الحدٌثة 

لم ٌكن الطرٌك سهال فً سبٌل المٌام بإصالحاته فمد واجهته الكثٌر من المشاكل والعمبات على 

رأسها مشكلة العمال الذٌن لم ٌكونوا مؤهلٌن بشكل كبٌر للمٌام باإلصالحات  العصرٌة التً 

أرادها الباشا ،فمد تحمل جمٌع المشاكل والصعاب فً سبٌل تعلٌم العمال ،إضافة إلى الوضع 

السٌئ الذي كانت علٌه مصر لبل حكمه ،فلم ٌكن الطرٌك سهال للحصول على األجهزة العصرٌة 

للمصانع كما أراد ،لكن بمثابرته وإسراره على تحمٌك حلمه ،استطاع أن ٌتغلب على كل المعٌمات 

على   الذي خلفته نهضة دمحم علً سواءألثرإلنجاح حركته اإلصالحٌة كما ٌجدر بنا اإلشارة إلى ا

 الداخلً أو الخارجً ،مس هذا األثر التجارة المصرٌة التً انفتحت على األسواق الصعٌد

األوروبٌة ،كما ٌظهر اثر اإلصالح جلٌا من خالل وضعه لسٌاسة مالٌة أحدثت من خاللها انمالبا 

من كل الجوانب ،هذه السٌاسة مكنته من مواجهة مطالب جٌشه والتحكم فً ملكٌة األراضً إال 

أن األمر لم ٌخلو من بعض السلبٌات فمد أصبحت مصر عرضة للتدخالت األجنبٌة وهذا بسبب 

عتماده على األسواق األوروبٌة والتجار األوروبٌٌن باإلضافة إلى سلبٌات نظام اإلحتكار الذي إ

أدى إلى تحكم الباشا فً كل التفاصٌل حٌث كان ٌتحكم فً مصٌر العمال وأجورهم مما أدى إلى 

. فرارهم 

إن األعمال و اإلنجازات التً وصل إلٌها الباشا ،جعلت المؤرخٌن ٌخصونه دون غٌره بألماب 

 كبٌر من زيحمنها مؤسس مصر الحدٌثة و مؤسس األسرة العلوٌة الخدٌوٌة فمد شغل الباشا 

اهتمام المؤرخٌن حٌث تضاربت اآلراء حوله بٌن مؤٌد ومعارض ،فهنان من وصفه بالمصلح 

 باإلسالم ومحاربته وهنان من ٌعتبر أن تعدم المباالوكما وصف بمسوة الملب والنظر إلى الذات 

مصر عرفت عصر التنوٌر والنهضة فً ظل الدولة التً أسسها دمحم علً باشا وهو ٌعتبر رائد 
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عترفت أن إ من الظلمات كما أن هنان الكثٌر من الكتابات من اخرجهاللدولة المصرٌة الحدٌثة فهو

. الباشا هو واضع النظام العادل للدولة المصرٌة وهو من أخرجها من دائرة الصراعات والفوضى

 فمد حمك ، العسكرٌة، اإلدارٌة االلتصادٌة،وأخٌرا نمول أن دمحم علً باشا واضع النهضة العلمٌة

تبعوا نفس السٌاسة لما إ من بعده خلفائه تحمٌه ،ولو أن  التًاإلستمالل المومً ووضع دعائمه

. هم نضاع سلطا

نتهى حلم دمحم علً باشا التوسعً بتحالف الدولة األوروبٌة ضده لصالح الحفاظ على ممتلكات إ

ستولى علٌها ممابل أن تكون مصر له إالدولة العثمانٌة ،فأرغم على االنسحاب من األماكن التً 

 .             وألوالده من بعده
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دمحم علي في القلعة وقت مذبحة المماليك 

 135عمر االسكندري و سليم حسن، المرجع السابق، ص 
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أفراد البعثات العلمية في عهد دمحم علي باشا  

 162عمر االسكندري و سليم حسن، المرجع السابق، ص 
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خريطة القاهرة لتبيان المدارس التي أنشأها دمحم علي باشا 

. 32جمال الدين الشيال، المرجع السابق، ص 
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 :احتكار الصناعات في عهد دمحم عمي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 228-210صالح احمد هريدي ،المرجع السابق ،ص 

سنة انشاء المصانع أنواع الصناعة 
 صناعة الغزل والنسيج

صناعة النيلة 
الصناعة الزيتية 
صناعة الشمع 
صناعة الحرير 

صناعة الصوف 
صناعة السكر 

حلج القطن 
صناعة الصابون 

صناعة الورق 

 م 1815
 م 1816
 م 1816
 م 1816
 م 1817
 م 1818
 م 1818
 م 1820
 م 1826
 م 1834
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 :المدارس الحربية في عهد دمحم علي باشا
 

 

 

 

 

. 336-332عبد الرحمن الرافعي ،المرجع السابق ،ص  

مكان التأسيس سنة التأسيس المدرسة 
 // أسوان 

المدرسة )مدرسة قصر العبيني 
 (الجهرية

قصر العبيي بعدما نقلت إلى  م 1825
أبي زعل  

الحانكة - / مدرسة المشاة 
  نقلت إلى دمياط1834- 

 نتقلت إلى أبي 1841و في - 
زعيل  

الجيزة / مدرسة الورسان 
مدرسة المدفلية 

مدرسة أركان الحرب  
الموسيقى العسكرية 

 /
 /
 /

طره - 
الخانكة - 

  /        
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 :المدارس العليا في عهد دمحم علي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .403-398عبد الرحمن الرافعي، المرجع السابق، ص 
 

مكان التأسيس تاريخ التأسيس اسم المدرسة 

القلعة  م 1816مدرسة الهندسة 

أبي زعبل  م 1827مدرسة الطب 

القلعة  م 1829مدرسة الصيدلة 

بوالق  م 1834مدرسة الهندس خانة 

مصر القديمة  م 1834مدرسة المعادن 

األزبكية  م 1834مدرسة األلسن 

شبرا  م 1836مدرسة الزراعة 

السيدة زينب  م 1838مدرسة المحاسبة 

/  م 1839مدرسة الفنون و الصنائع 
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: المصادر
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. زٌتون للنشر و التوزٌع

 .1923إلٌاس األٌوبً، دمحم علً سٌرته و أعماله و آثاره، دار الهالل، مصر، / 2

إسماعٌل سراج الدٌن، تحدٌث مصر فً عهد دمحم علً، إعداد و تحمٌك ٌونان لبٌب رفٌك و / 3

 .2007محسن ٌوسف، اإلسكندرٌة، 

. ، دار المعارف، اإلسكندرٌة3 جوالت فً رحاب التارٌخ، ط حسٌن فوزي، سندباد مصري/ 4

خالد فهمً، كل رجال الباشا دمحم علً و جٌشه و بناء مصر الحدٌثة، ترجمة شرٌف ٌونس، / 5

. دار الشروق

عمر طوسون، البعثات العلمٌة فً عهد دمحم علً ثم فً عهدي عباس األول و سعٌد، مطبعة / 6

.  م1934 -1353، االسكندرٌة صالح الدٌن، 

عمر طوسون، المصانع و المدارس فً عهد دمحم علً باشا، طبعة إلكترونٌة، مؤسسة هنداوي / 7

 .2012للتعلٌم و الثمافة، 

، دار النفائس، بٌروت، 1دمحم فرٌد بن، تارٌخ الدولة العلٌة العثمانٌة، تحمٌك إحسان حمً، ط/ 8

1981 .

. النفائس، دار 3عبد الرحمن الجبري، عجائب اآلثار فً التراجٌم و األخبار، ج/ 9

، تحمٌك عبد الرحمن عبد 4عبد الرحمن الجبري، عجائب اآلثار فً التراجٌم و األخبار، ج/ 10

 .الرحٌم، دار الكتب المصرٌة

، الماهرة، 1، ج1811-1801دمحم فؤاد شكري، مصر فً مطلع المرن التاسع عشر، / 11

1958  .

دمحم فؤاد شكري، عبد الممصود العنابً، سٌد دمحم خلٌل، بناء دولة مصر فً عهد دمحم علً، / 12

 .1948،الماهرة ، العربً، دار الفكر1ط

. 1990، دار العرابً، لبنان، 1نموال التركً، الحملة الفرنسٌة على مصر و الشام، ط/ 13
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: المراجع

 .1951أحمد أحمد الحتة، تارٌخ مصر االلتصادي فً المرن التاسع عشر، الماهرة، / 1

     .أحمد عوف، أحوال مصر من عصر إلى عصر، العربً للنشر و التوزٌع، اإلسكندرٌة/ 2

. 1938أحمد عزت عبد الكرٌم، تارٌخ التعلٌم فً مصر فً عصر دمحم علً، الماهرة، / 3

الحدٌث، دار النهضة العربٌة، بٌروت، العرب أحمد عزت عبد الكرٌم، دراسات فً تارٌخ / 4

1970 .

 . 1967م، الماهرة، 1919 أمٌن عز الدٌن، تارٌخ الطبمة الحاكمة فً مصر منذ نشأتها حتى 5/

. ، الماهرة2أمٌن سامً باشا، تموٌم النٌل و عصر دمحم علً، ج 6/  
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 إكمال الدٌن إحسان أوغلً، الدولة العثمانٌة تارٌخ و حضارة، ترجمة صالح سعداوي، 12/
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. 1948 جمٌل خانكً، البحرٌة المصرٌة، الماهرة، 13/

، دار األمل، 1 جمٌل بٌضون، و شحادة الناظور، و علً عكاشة، تارٌخ العرب الحدٌث، ط14/
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مكتبة ،2ج،تارٌخ مصر الحدٌث من الفتح االسالمً الى االن  جورجً زٌدان، 15/
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.  عبد العزٌز نوار، تارٌخ العرب المعاصر، مصر و العراق، دار النهضة العربٌة، بٌروت44/
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