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 اقوى التوفعات

 التاريخ واالطراف والنتائج ابي قري البحريه وابي قري الربيه من حيث-1

 ابى قري الربية ابى قري البحريه وجه املقارنة
 م 1799 م 1798 التاريخ

 الفرنسيني*االتراك  الفرنسيني*االجنليز بقيادة نلسن  االطراف

 حتطيم االسطول الفرنسي 0 النتائج

 0طاملتوس بحرال القضاء علي امال فرنسا يف بسط سيطرتها علي 

 0 حرمان احلمله من امدادات فرنسا هلا 

 0تشجيع املصريني علي الثورات ضد الفرنسيني 

 0صرر متشجيع العثمانيني علي ارسال احلمالت لتحري 

 صراعتماد نابليون علي موارد م 

 

   هزمية االتراك العثماانيني

 شر هزميه

  عااودة  نااابليون الااي فرنسااا

سرا واالخطار تهدد احلمله 

من كل جانب

 : مع الفرنسي عند املواجههاجملتمع املصري واجملت-2

اجملتمع الفرنسى اجملتمع املصري
 اقتصاديا متقدم  متدهور وراكد  اقتصاديا

 عسكري اوتوقراطي حكمه  سياسيا

 ه االجانب  فيه وسيله سهل وجد

 للسيطره

 ل ملرحلة والتنوير السياسي وص 

  علي احلكم املطلق الثوره 

 اجلمهوريه  عالنا 

 نيملواطناني به مبادئ احلريه واالخاء واملساوا عالنا 

  باملقارنه

 بيالورابني اجملتمع نالحظ ان التفقوق املادي واحلضاري كان للمجتمع الفرنسي 

 : ربمن نابليون وكليموقف مراد بك -3

 موقف مراد بيك من كليرب موقف مراد بك من نابليون
ه حكم ك لرتنابليون يف اسرتضاء مراد بك بان ي فكر-

 الصعيد بشرط ان:

 حكمه حتت االشراف الفرنسي  يظل-

 الضرائب الالزمه  يؤدي-

نسبه لفرات رفض مراد بيك التسليم فزحفت القوا لكن-

 فانتصرت عليه 

تفاق ال وصلالفرنسيني الوجه القبلي بعد الت اخضع0

يك د بمرا لكي حيكم الصعيد وقد رحب  مع مراد بيك

 ري اخ رهبذالك حيت ال يعود االتراك حلكم مصر م

 الطراف االسباب النتائجا-دروس وهدنه رودس من جحيث التاريخمهدنه -4

 هدنه رودس هدنه مدروس
 م1949 م1918 التاريخ

-سوريا -االردن-الدوله العربيه )مصر العثمانيه واجنلرتاالدوله  االطراف

 لبنان(واسرائيل

 راكتقام الشريف حسني بن علي بالثوره ضد اال االسباب

 امه والشربيلعواستطاع طرد االتراك من شبه اجلزيره ا

لبصره ن ام استطاعت اجنلرتا طرد القةات العثمانيه

 وبغداد واصبحت علي مقربه من الوصل 

 م1948الدوله العربيه يف حرب ففلسطنيهزمية 

ا هل علي اكثر مما خصصه استيالء اسرائيل

 التقسيم

 توقف احلرب استيالء اجنلرتا علي الوصل النتائج 

 دودح اعلنت امريكا وفرنسا واجنلرتا ضمان

م1950اسرائيل اجلديده يف 
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 لنتائجا-االسبابم م حيث 1800ه م وثورة القاهره الثاني1798ثورة القاهره االولي-5

من حيث1800ثورة القاهرة الثانيه  م حيث1798ثورة القاهره االولي 
 .د بهاوعمقرضها نابليون خبالف  اليتالضرائب الباهظه   االسباب 

 0والالمتفتيش البيوت واقتحام الدكاكني حبثا عن ا 

 0يكهدم ابواب احلاراتوالدروب ملطاردة املمال 

  اهره ضني القحت جهحبهدم املباني واالثار واملساجد االسالميه 

 عدم احرتام نابليون لتعاليم االسالم 

 مرفض كليرب طلب اجنلرتا باستسال 

 اجليش الفرنسي 

 قيام كليرب مبواجهة العثمانيني 

ومطارتهم الي الشام

جندي فرنسي 200قتل حاكم القاهره العسكري )ديبوي(ومعه  النتائج

 0من ااملصريني 2000وحوالي

 الشرتاكه اتهماعتقال مجاعه من االعيان ومشايخ البالد ب 

 0يف الثوره

  0توقيع غرامات ماليه علي املصريني 

  0تعطيل العمل باالديوان العام 

 دي  مما ارينيملصدخول الفرنسيني الالزهر خبيوهلم الرهاب ا

 الي اشتعال الشعورالديين عند املصريني

 يف ت الفرنسيه الثورةامخدت القوا 

 القاهره والبحري

 اتفق الفرنسيني مع مرادبك علي 

 حكم الصعيد حتت حكم الفرنسيني

 ر صمل حيت ال يعود االتراك مره اخري

  م علي 1800يونيه14مقتل كليرب

هرزيد سليمان احلليب احد طالب اال

سياسة كل من كليرب ومينو يف مصر -6

 سياسة كليرب
 0رة احلمله ملصر راي كليرب من املصلحه مغاد -2        0احلمله وكانت االخطار تهدد احلمله من كل جانب تولي كليرب امر -1

 0م مع الصدر االعظم العثمانيه1800عقد كليرب معاهدة العريش عام -3

  كنه قتلمصر ول رفض كليرب شرط اجنلرتا باستسالم اجليش الفرنسي وقرر البقاء يف -4

 سياسة مينو
 0البقاء يف مصر واشهر اسالمهقرر 

 م1801م عاماالعظ شروعوضع خطة لتحويل مصر الي مستعمره فرنسيه متميزه من خالل مايسمي بامل

 استمرار وعنف مقاومة اهل الصعيد واسباب استسالم الوجه البحري بعد شهر ونصف اسباب-7
 اسباب واستمرار وعنف مقاومة اهل الصعيد ضد الفرنسيني

 0ه القاهراملستمر بني اهالي الصعيد عن مركز احلكومه يف االتصال -2                 0حرب املناوشات واملعارك املتفرقهاتباع  -1

 عربيه عبري البحر االمحر للمقاومهانضمام قوات حمدوده من اجلزيره ال -3

 اسباب استسالم الوجه االبحري بعد شهر ونصف الفرنسيني
 القاهرة من قسوة حكم املماليكمعاناه اهالي  -2                                                 0املركزيهه من احلكومه بقر -1

 م واجملمع العلمي من حيث اهداف كل من:1801مشروع مينو العظيم -8
 م1801اهداف مينو من مشروع العظيم 

 0دارهحرمان امللتزمني من ممارسه شئون القضاء واال -2                                                   0املساواه بني املصريني يف دفع الضرائب  -1

 باراهم مالكاحترير الفالح من مجيع القيود واعت -4     0الغاء مجيع الضرائب اليت فرضها امللتزمون والبكوات املماليك -3

 م1801ام وفشل هذا املشروع بسبب جالء احلمله االفرنسيه ع -5                                                                          0لالراضي

 اهداف نابليون من اجملمع العلمي 
 0شرهاوالتارخييهوندراسة املسائل الطبيعيه والصناعيه  -2                              0العمل علي تقدم العلوم واملعارف يف مصر -1

 (العلمبابداء الراي العلمي للحكومه يف املسائل اليت تستشريه فيها)ربيط السياسه 

 1952يو يول23الصناعه يف عهد كل من العثمانيني وثورة -9
 الصناعه يف العهد العثماني 

استمرار نظام الطوائف الذي كان ميثل  -2           0يدويه بسيطه ثم تصل الي الغاليه كما حدث يف اوربا كانت الصناعه -1
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كان شيخ الطائفه مسئول عن مجع الضرائب واالشرافعلي   -3            0همزه الوصل بني احلكومه واصحاب احلرف املختلفه

 0االنتاج يف حني مت الغاء هذا النظام يف اوروبا بفضل الثوره الصناعيه 

 م1952يوليو 23ثورة  الصناعه يف عهد
 كان اهمها:ونتاج القومي دة االلزيا الثوره يف االنتاجالصناعي فعملت علي انشاء املشروعات الصناعيهتوسعت 

 0كريرهلتوسع يف استخراج البرتول واقامة منشات تا -2                                        0توليد الكهرباء من خزان اسوان  -1

 0اقامة  مصنع االمسده بااسوان  -4                             0اقامة مصنع احلديد والصلب حبلوان  -3

 0ربير والتاد احلالذحائولحه انشاء املصانع احلربيه لتمد القوات املسلحه املصريه والعربيه باالس0

 تدعيم التعليم الصناعي وانشاء العديد من مراكز التدريب املهين0

 0ل من الزراعه والصناعهك اسلوب حممد علي يف تطبيق نظام احلتكار يف-10
 اسلوب حممد علي يف تطبيق نظام االحتكار يف الزراعه 

 0سليمهل عند تصوتزويد الفالح بلوازم الزراعه من بذور ومواش وادوات خيصم مثنها من قيمة احمل

 الزام الفالحني بزراعة ماحتدده احلكومه من احلاصالت الزراعيه0

 االحتكار يف الصناعهاسلوب حممد علي يف تطبيق نظام 
 0 شراء املنتجات بالسعر الذي حتدده الدوله -2                    0امداد الصناع باملواد اخلام للصناعه بالثمن الذي حتدده الوله  -1

 رفع اسعار بيع املواد اخلام وخفض اسعار املنتجات -3

 . م1881م وجملس النواب 1866جملس شوري النواب -11
 من حيث1866النواب جملس شوري 

 انشائه امساعيل ليضفي علي علي حكمه ارونقا بها  ظروف انشائه

 كان منحه من احلاكم ومل يتم بناء علي طلب مجاهريي  اوجه االختالف

صناعيه ومل تجاريه والحل الصامعظم اعضائه من العمد واملشايخ واالعيان وخال من اصحاب امل التشابه والعيوب 

 يدخله احد من املتعلمني من غري االعيان 

 م من حيث1881جملس  النواب 
 م يف عهد توفيق1881سبتمرب 9تكون نتيجة املطالب عرابي يف  ظروف انشائه 

 م1881 ديسمرب لس يففتتح اجملبطلب تشكيل جملس نيابي واجريت انتخابات وامن االعيان 1600تقدم  اوجه االختالف

 ري االعيانتعلمني من غع واملصناعصبيات من االعيان وخال من التجار والاعظم اعضائه من اصحاب ال التشابه والعيوب

 م1883جملس شوري القوانني والقانون االساسي -12
 واننيوري القلس شجم

يف عروق املصريني ممثله  دماء املقاومهجر ال لوطنيهاخلديوي عباس حلمي املتشدده اجتاه االحتالل وتايده للحركه انتيجه ملواقف 

 يف اعضاء جملس شوري القوانني الذين طالبو فيه باالاتي :

 0وضع نظام جديد للضرائب -2                                                         0مناقشه االمور السياسيه وامليزانيه -1

 0التوقف عن تعني االجانب -4                                                                      0حل مشكله الديون العقاريه -3

 م1883اسي قانون االسال
 :االتينص القانون االساسي علي 

ا  يد اجنلرتيفالسلطه الصوريه يف يد اخلديوي والفعليه  -2                        االتتولي اجنلرتا السلطه يف مصر بشكل مباشر -1

 نضب السلطالعدم اثاره غتظل مصر تابعه للدوله العثمانيه  -3                                                                           )حكم غري مباشر(

مما  ه الثنائيهالغاء بعض االدارات الدوليه مثل املراقب -5               طبع االداره املصريه مطابع اجنليزي )سياسه النجلنزه( -4

 يه لعمومجلمعيه اانني واجمالس صوريه مثل جملس شوري القو الغاء جملس النواب وتشكيل -6                      اثار غضب فرنسا

 م1907واستمر حيت تعيني اللوردكرومر كاول معتمد بريطاني يف مصر -7

 اجليش يف عهد كل من سعيد وامساعيل-13
 يش يف عهد سعيداجل

 علي مايلي : حرص سعيد علي العنايه باجليش يف اطار الشروط الدوليه فعمل

مل يعجد التجنيد قاصرا علي الفقراء فبدا الناس حيبونه  -2       0جعل التجنيد اجباري للجميع علي اختالف طبقاتهم -1
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 اهتم بتجديد االسطول لوال معارضة السلطان بايعاز من اجنلرتا -3                0وال يعتربونه نوعا من التفرقه العنصريه

 0املنذره بالثورهباملناخ العام  تاثرهم -5                 0حرماتهم من الرتقيات يف عهد عثمان رفقي  -4

 0ربيهالسبب املباشر:نقل عبد العال حلمي الي ديوان احل -7                                            0احالة الكثري منهم لسن التقاعد -6

 م1952اسباب تدمر العسكريني عام
 م1948هزمية اجليش يف حرب فلسطني0                                     0وجود االحتالل الربيطاني علي ارض مصر0

 مللك فاروقفساد حاشية ا .                                                                                       سوء الوضع السياسي 0

 0وزيع ملكية االرض الزراعيهسوء ت0                                                          م1948االسلحه الفاسدة يف حرب 0

 م1952م و1881اسباب تدمر العسكريون عام -14
 م1881اسباب تدمرالعسكريون عام

 حرمانهم من الرتقيات يف عهد عثمان رفقي0                                          0سوء املعامله من القيادات الرتكيه0

 احالة الكثري منهم لسن التقاعد0                                          تاثرهم باملناخ العام املنذربالثوره0

 السبب املباشر:نقل عبد العال حلمي الي ديوان احلربيه

 م1952اسباب تدمر العسكريني عام
 م1948هزمية اجليش يف حرب فلسطني0                                وجود االحتالل الربيطاني علي ارض مصر0

 فساد حاشية اامللك فاروق 0                                                                                  سوء الوضع السياسي

 سوء توزيع ملكية االرض الزراعيه0                                                  م1948االسلحه الفاسدة يف حرب 0

 ن حيث النتائجمم 1953يونيه  16م واجتماع الضباط يف 1881يناير 16 اجتماع الضباط يف-15
 م1881يناير 16نتائج اجتماع الضباط يف 

 عزل عثمان رفقي وتعيني حممود سامي البارودي وزيرا للحربيه 

 باملطالب الفئويهوطالبوا 0                                                 شعر الضباط بقوتهم الثقه يف انفسهم0

 م1952يونيه 16نتائج اجتماع الضباط يف 
 فقد امللك سيطرته علي اجليش0                                                                اظهر هذا االجتماع مايلي:

 خروج الثوره من حيز السريه الي العالنيه0                                                            اجليش اسقط والءه للملك0

 علي يف كل من الشام والسودان االجراءات اليت اختذها حممد-16
 حممد علي يف الشام خذهاتااالجرات اليت 

 اخضع االمراء االقطاعيني ونزع منهم السالح 0                    توطيد االمن والنظام واقرار سلطة احلكومه املركزيه يف مصر

 فرض التجنيد االجباري علي االهالي0                                                                                             تنشيط الزراعه والتجاره0

 حممد علي يف السودان اتخذهااالجراءات اليت 
 هالعسكريودنيه السلطه املنظام للحكم واالداره فعني حاكم عا للسودان برتبة حكمدارله اقام 0

 ببناء مدن جديده مثل اخلرطوم ؛كسل،فامكه قام0                                 يريات الي اقسامالسودان الي مديريات واملدقسم 0

 خاصالت مصريه مثل القمح،واخلضروات واشجار الفاكهه ادخل0

 م1882م وحادث ابريل 1881يوليو 25حادث راس التني -17
 م1881يوليو25راس التني  حادث

كم املتظاهرون جلاني وقد حوعقاب اوا بصدم احد اجلانب جندي مصري فقتله فحمله زمالئه الي قصر اخلديوي وطالب

 ومت نفيهم للسودان ومن اهم نتائج هذه املظاهره:

 ودانغضب اخلديوي وقرر القبض علي املتظاهرين وحماكمتهم عسكريا ونفيهم الي الس0

 يوي فرفضهاودي الي اخلدالبار دمهاوققدم عبد العال حلمي تقريرا يتضرر من هذه االحكام ويلتمس الغائها  0

 استقال البارودي وعني اخلديوي داوود باشا وزير للحربيه0

 م1882حادث ابريل 
 دبر الضباط الشراكسه مؤامره اغتيال عرابي واربعون ضابطا من الوطنني0

اكتشفت الؤامره وقدم الضباط الشراكسه للمحاكمه وحكم عليهم بالنفي املؤيد للسودان مع جتريدهم من الرتب 0
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 رفض اخلديوي التصديق علي احلكم بناء علي اقرتاح قنصلي اجنلرتا وفرنسا0                                            والنياشني

 م من الرتبجتريده هه اوم بالنفي خارج مصر مع عدم حتديد اجلمت توصيل الي حل وسط هو ان يكون احلك0

 ؟ اساليب كفاح كل من مصطفي كامل وامحد عرابي-18
 اساليب مصطفي كامل يف الكفاح

 اعتمد علي االساليب الدبلوماسيه لذلك:

 اخلديوي توفيقو ث بني عرابيلذي حداق اكان متفاهما اخلديوي عباس حلمي الثاني معه حيت اليقع يف مشكله الشق0

لي جالء اجليش ان يوافق ع1897 ان سنةلسلطانسق افكاره مع السلطان العثماني نظر التبعيه مصر لرتكيا واقرح علي 0

 العثماني عن بالد اليونان مقابل جالء االجنليز عن مصر

عهم عالقات عقد مرنسيني وني الفصفحياستغل فرصة الصراع التقليدي بني اجنلرتا وفرنسا واتصل السياسني وال0

طب يف يف الصحف وخي ا يكتبوروبشخصيه مثل مدام جوليت ادم )االدبيه السياسيه(وسافر الي فرنسا ومدن ا

 االجتماعات يطالب جبالء االجنليز عن مصر

 اساليب امحد عرابي يف الكفاح
 اعتمد علي االسلوب العسكري والقوه املسلحة لذلك:

 0هيانه ورفض تنفيذه اوامره وطالب بعزلعادي اخلديوي توفيق واتهمه باخل0

 حرضت اجنلرتا عليه السلطان العثماني واتهمه بالعصيان 0

 مل يستغل عداء فرنسا الجنلرتا وخاصة اثناء مؤمتر االستانه0

 زارة امساعيل صدقي و-وزارة حممد حممود-19
 وزارة حممد حممود

 مالنه:1928اطلق علي وزارة حممد حممود وزارة القبضه احلديديه 

 حكم البالد حكما دكتاتوريا0                         عطل احلياة النيابيه )ثالث سنوات قابله للتجديد(اي الي اجل غري مسمي0

 الصحافه(-اراي-املظاهرات-عطل احلريات السياسيه اليت نص عليها الدستور وهي حريه )االجتماعات

 ت البالد يف عهده كانها سجن كبرياصبح0                                                                                                          ادخل املعارضني السجون0

 ل صدقيوزارة امساعي
 حكم البالد حكما ديكتوريا حيث

 م1923الغي دستور 0                                                                                                   حل الربملان الوفدي0

 اسس حزبا جديدا امساه)حزب الشعب(0                                                   م يزيد من سلطات امللك1930اعلن دستور 0

 االسكنــدريه ومذحبــه االسكنــــدريهحــادث -20
 ادث االسكندرية من حيثح

 م1881يوليه 25صدمت عربة احد اجلنود املصريني باالسكندريه وقتلته يف  االسباب

 احتجاج عبد العال حلمي0                                      القبض علي اجلنود املتظاهرين والنفي0 النتائج

 م1881سبتمرب 9اشا وزير للحربيه حادثهبتعيني دواد يكن 0          تقديم استقالته البارودي احتجاج البارودي0

 دريهمذحبة االسكن
 ريطانيي يد مالطي بمصر(علاري )احلادث الغامض يف تاريخ مصر احلديث مدبرا وذلك بسبب مقتل مك كان هذا االسباب

 دهاالجانب داخل املدينه وجتمعوا يف اماكن واح حتصني0                                                                              االمنضطراب ا0 النتائج

 وزارة برئاسة امساعيل راغب وعني فيها عرابي وزير للحربيه تاليف0

 م18882سبتمرب14ز القاهره يف جنلياال دخول0                    م1882يوليه 11اجنلرتا لالسكندريه ضرب 0

 حتكار علي وسائل النقل واملواصالت يف عهد حممد علي وبعد سقوط االحتكاراثر اال-21
 اثر االحتكار علي وسائل النقل واملواصالت يف عهد حممد علي

 اسطول جتاري يف البحر االمحر واملتوسط بناء0                                                                الطرق الربيه متهيد0

  البحر االمحر من القرصنهتطهري0                                     املواني وخاصة االسكندريه  صالحا0

 ياان حول افريقن الدوردال مبشركته اهلند الشرقيه االجنليزيه استخدام طريق البحر ملرور التجاره  فضلت0

 االحتكار علي وسائل النقل واملواصالتاثر سقوط 
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 الطرق الربيه والسكك الزراعيه  متهيد0                   لقاهره والسويسا-اخلط احلديدي بني القاهره واالسكندريهنشااء ا0

 سعيد  عهدشركتني للمالحه احدهما حبريه واالخري نيليه برءوس اموال اجنبيه  يف تاسيس0

 انون االفدنه اخلمسهموق1896قانون العمد-22
 م1896قانون العمد 

ل ملكيته عن عشره لد جيب االتقيخ البشاو  من مظاهر اهتمام اجنلرتا بطبقه االعيان جعلوا من يتولي وظيفه العمده

 افدنه

 الخمسهون االفدنه قان
اع اراضي اي مالك ضي بعدم انتزون ويقلقاناوقوع الفالحني يف قبضة البنوك واستيالئها علي االراضي صدر هذا  يسبب

 هتعاونيت الالتزيد عن مخسه افدنه فاجته الفالحون الي املرابني حيت ظهرت اجلمعيا

م5193للجنه العربيه نوفمرباومطالب 3/3/1919يونيهقارن بني كل مطالب املذكره الصه-23
 م3/3/1919 يف هيونيهااااااااااااره الصاااااااااااااااااااالب املذكااااااااامط

 العمل علي تطبيق نص وتصريح بلفور0                                   وضع فلسطني حتت االنتداب الربيطاني 0

 جملس متثيلي ليهود فلسطني 0

 م1925اوفمرب اااااااااااالعربياااااااااااااه نامطااااااااااااااالب اللجنااااااااااااااته 

 ايقاف اهلجره اليهوديه الشرعيع وغري الشرعيه 0                                                                        تشكيل حكومه نيابيه0

 انتقال االراضي من ايدي العربمنع 0                                اصدار بطاقه شخصيه ملواطين فلسطيين0

 ريالي ستاك قائد اجليش املصري يف السودانم وحادث اغتيال السردار س1911نتائج كل من حادثهاغاديرعام -24
 م1911حادثه اغادير عام  نتائج

 نسيهصغريه من الكنغو الفرتنازلت فرنسا الملانيا عن قطعه 0                      واجهت املانيا موقفا صلبا من اجنلرتا وفرنسا 0

 سيطرت اسبانيا علي الريف والصحراء االسبانيه0

  جبل طارقراتها يفستعمملوضعت طنجه حتت ادارة دوليه ملعارضه اجنلرتا انفراد دوله كربي بها محايه 0

 نتائج حادث اغتيال السردار سريالي ستاك
 لوهي ووزارة سعد زغلوالشعب يف مصر   اسقاط اول حكمومه شعبيه منتخبه بارادة

صري من حب اجليش املنيه وسجيون قدمت اجنلرتا انذار شديد اللهجه تضمن مطالبه مصر بدفع تعويض نصف مل0

 امرت بريطانيا قواتها باحتالل مجارك االسكندريه0                                                            السودان 

 تقاللغرب بعد احلرب العاملية الثانيه من اجل االسكفاح كل من تونس وامل-25
 كفاح تونس واملغرب بعد احلرب العامليه الثانيه

 املؤمتر  م يطالب بانهاء االحتالل ،لكن فرنسا علي اعضاء1946مؤمتر وطين يف تونس  عقد0

 م مت عرض قضية تونس علي االمم املتحده1952 يف عام0

 م1956 ل تونس مارسي استقالها علفرنسا حتت الضغط الوطين والدعم العربي والعاملي الي اعالن موافقت ضطرابا0

 م اخلت فرنسا قاعدة بنزرت1963 يف عام0

 كفاح املغرب بعد احلرب العامليه الثانيه
 حترير املغرب امه الي جلنهمره وانضالقاه احلركه الوطنيه خاصه بعد انتقال)غالل الفاسي(الزعيم املغربي اليتصااعدت 0

 م ونشطت احلركه الوطنيه1953فرنسا حممد اخلامس ونفته  عزلت0

 تقالل املغربم وحتقق اس1956م واعالن الغاء احلمايه يف مارس 1955السلطان حممد اخلامس عودت 0

 النتائج-م من حيث االسباب1956م وحرب 1948حرب -26
 م من حيث1948 حرب

  بهاالواليات املتحده االمريكيه واالحتاد السوفييت اعرتاف0                                       قيام دولة اسرائيل 0 االسباب

 مناال قرار جامعه الدول العربيه بدخول اجليوش العربيه الي فلسطني العادة0

 استيالء اسرائيل علي االجزاء املخصصه هلا يف تقسيم0                                                 هزمية القوات العربيه0 النتائج

 ئني(لالجمشكله افرار حنو مليون من اهالي فلسطني وتركوا وطنهم لليهود )ظهور 0
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 لبنان(-ورياس-الردنا-م مع اسرائيل )مصر1949عقد هدنه رودس سنه0

 (هالقدس القدمي-ردنمنطقة غرباال-فلسطني كلها ماعدا)قطاع غزه استيالء اليهود علي علي0

  ديده السرائيلم ضمان هذه احلدوداجل1950اعلنت اااااالواليات وفرنسا واجنلرتا يف سنه0

 م من حيث1956حرب 
 م1956يوليو تاميم قناة السويس يف 0   اعتقاد اسرائيل بان مصر هي العقبه احلقيقه يف طريق اطماعها.  االسباب 

 هالتقاء مقاصد االستعمار الغربي مع مقاصد الصهيوني0                                    مساعدة مصر للثوره اجلزائريه0

 ي مصر تنديد االمم املتحده بالعدوان عل0                                                                فشل العدوان الثالثي بسبب: النتائج

 تهديد االحتاد السوفييت للدوله املعتديه0             ضغط الواليات املتحده علي كل من اجنلرتا وفرنسا 0

 ثورة العمال املتعطلني يف اجنلرتا وفرنسا ضد حكومتها0

 ة السرائيلضمان هذه احلدود اجلديد 1950اعلنت الواليات وفرنسا واجنلرتا يف سنه 0

 سياسة فرنسا يف كل من تونس ومراكش -27
 سياسة فرنسا يف تونس

 تسخري موارد تونس خلدمة املصاحل الفرنسيه0عملت فرنسا علي . 

 القضاء علي الشخصيه العربيه االسالميه لتونس0

 سياسة فرنسا يف مراكش
 قباط يف مصرلمني واالاجنلرتا االيقاع بني املس االيقاع بني )العربوالرببر(مثلما حاولت0                 عملت فرنسا علي:

عيم زصة بعد اعلن بر وخاالرباصيب الفرنسيني خبيبه امل كبريه عندما فشلت يف االيقاع بني العرب و0

 نهائيا من البالد ينيوخروج الفرنس-امساخل دحمم الرببر)اجلالوي(انضمامه الي احلركه الوطنيه مطالبا بعودة السلطان

 م1881سبتمرب9ومطالب 1818مااوجه الشبه واالخالف بني مطالب مايو28

 واالختالف بني مساندة مصر للجزائر ومساندة مراكش للجزائراوجه الشبه -29

 

 

 م1881سبتمرب9مطالب  م1881مايومطالب 

 اوجه الشبه
 الف جندي 18زيادة عدد اجليش الي 

 تكوين جملس نيابي تكون الوزاره مسئوله امامه0

 الف جندي 18زيادة عدد اجليش الي 0

 تشكيل جملس نيابي0

 االختالفاوجه 
 ن رفقيثماعزل عبعدان تولي البارودي وزارة احلربيه حبد 

 باملطالب السابقهطالب العسكريون 

 طالب باشا حصون جديده0

قوم ن يالي عاتفق امحد عرابي مع الزعماء الوطنيني 0

لب طااملباجليش بهذه املظاهره السلميه للمطالبه 

 اطالبت بعزل رياض باش0          السابقه

 مساندة مراكش للجزائر مساندة مصر للجزائر

 اوجه الشبه
 قامت فرنسا بضرب ميناء طنجه م1956اشرتكت فرنسا يف ضرب مصر عام 

  االختالفاوجه 
اح جند بع تزعمت مصر تيار القوميه العربيه وخاصه

 عربيه ال لبالدم ومائدة الثوره حلركة حترير ا1952ثورة 

ستمرت  اليتاوقفت مصر اليي جانب الثوره اجلزائريه 0

 م االعالوح سالمثانيه سنوات تدعمها الدعم باملال وال

دة املتح مماالنشاط مصر املكثف يف احملافل الدوليه و0

 ئر يفصدرقرار اجلمعيه العامه حبق اجلزاحيت 

 م1960االستقالل عام 

 در لقااد قام سلطان مراكش بتقديم الدعم لالمري عب0

 ملقاومهاعف ض ختلي سلطان مراكش عن االمري مما ادي الي0

 م1847مواستسالم االمري ونفي الي بالد الشام عا
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 م1939يض م والكتاب االب1922مااوجه الشبه الكتاب االبيض -30

 مااوجه الشبه واالختالف بني كل نظام االلتزام ونظام االحتكار-31

مااوجه الشبه واالختالف بني قانون القابله وقانون التصفيه-32

 مااوجه الشبه واالختالف بني سياسه كل من جورست وكتشرت-33

 واالختالف بني وزارة حممد حممود وزارة امساعيل صدقيمااوجه الشبه -34
 وزارة امساعيل صدقي وزارة حممد حممود

 اوجه الشبه
 حكم البالد حكما ديكتاتوريا حكم البالد حكما ديكتاتوريا

 اوجـــــــــــــــه االختــــــــــــــالف
 امللكيزيد من سلطات 1930دستور  علنا0احلياة النيابيه )ثالث سنوات قابله التجديد(الجل  عطل0

 م1939والكتاب االبيض  م1992الكتاب االبيض 
 اوجه الشبه

نص بالتمسك 0وعد بلفور غري قابل للتغيري 

لطائفه اليهوديه ازيادة عدد 0             تصريح بلفور

 تسهيل اهلجره اليهوديه0                      باهلجره 

 صريح بلفورتالتمسك بنص 0         وعد بلفور غري قابل للتغيري

 زيادة عدد الطائفه اليهوديه باهلجره 0

 تسهيل اهلجره اليهوديه0

 اوجه االختالف
ه ؤهلمح العمل علي االرتقاءبفلسطني حيت تصب0

 مت تنفيذه0                   كمركز للشعب اليهودي

 طني وله فلسام دقيحكم ذاتي يشارك فيه العرب واليهود متهيد ال

 سبة عددناس اس اسناد الوظائف الرئيسيه للعرب واليهود علي0

عرب ال االراضي من الوضع قيود علي انتق0     السكان من الطرفني 

 هلثانيابسبب قيام احلرب العامليه  مل ينفذ0                            لليهود

 نظام االحتكار نظام االلتزام
 اوجه الشبه

 نظام اقتصادي

 طبقيه الدوله العثمانيه يف مصر0

 1812والغي عام0

 م1812نظام اقتصادي طبقيه حممد علي يف مصر عام0

 1840حيت الغي طبقا ملعاهدة لندن عام 0

  

 م1880قانون التصفيه م1871املقابله قانون 
 اوجه الشبه

 م1904غي االوديوي توفيق لسداد الديون صدر يف عهد اخل م1880ام ي عالغصدر يف عهد اخلديوي امساعيل لسداد الديون و

 اوجه االختالف 
 نص علي:

ده ره واحرض مالامن يدفع سته امتال الضريبه املقرره علي 0

له  كونه وياملقرره بصفه مستمريعفي من نصف الضريبه 

 تاجم باالنتماالهحق امللكيه التامه عليها مما ساعد علي ا

 : نص علي

 ليوناا احلختصيص اكثر من نصف ايرادات الدوله لص0

 وليهة دداروضع امالك اخلديوي )الااادومني(حتت ا0

 سياسة كتشرت سياسة جورست
 اوجه الشبه

 بريطاني يف مصر معتمد بريطاني يف مصر معتمد

 اوجـه االختالف
 تتوسع سااالطا0               :عمل جورست علي

 فيف الرقابه علي تصرفات اخلديويخت0

            عمل كتشنرعلي:

 ق .سه القبضه احلديده واحلكم املطلاعادة سيا0
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 البالد محا استبداديا حكم                             0مسمي غري 

 هي)حريهوور ستاحلريان السياسيه اليت نص عليها الد عطل0

 (حرية الصحافه-حريه الراي-املظاهرات–االجتماعات 

عصره  يف دل املعارضني السجن وبذاللك اصبحت البالدخ0

 كانها سجن كبري

 حزبا جديدا برئاسته امساه)حزب الشعب( الف0

عد م اي ب1933سبتمرب27امساعيل صدقي يف  حكم 0

 ثالث سنوات وثالثة اشهر 

 واالختالف بني بروتوكوالالسكندريه وميثاق جامعة الدول العربيه مااوجه الشبه-35
 ميثاق اجلامعه الدول العربيه بروتوكول االسكندريه

 اوجــــــــــــــــــه الشبــــــــــــــــــه
 فشل يف حتقيق وحدة العرب احلقيقيه0

 فشل يف الوقوف ضد املخطط االستعماري0

 فشل يف حل قضية الشعب الفلسطيين0

 فشل يف حتقيق وحدة العرب احلقيقيه0

 فشل يف الوقوف ضد املخطط االستعماري0

 فشل يف حل قضية الشعب الفلسطيين0

 اوجه االختالف
 بروتوكول االسكندريه:اهم ماتضمنه 0

ليت اتقله ملسايه تؤلق اجلامعه العربيه من الدول العرب

 تقبل االنضمام اليها 

ن ا ملزمتكون قرارات جملس اجلامعه احلربيه مل0

فض وه لي استخدام القالجيوز االلتجاء ال0           يقلبها

لس جمتكون قرارات  .               املنازعات بني دولتني

اجلامعة العربية ملزمة ملن يقبلها 

 ازعاتملنض اال جيوز االلتجاء الستخدام القوة لف -

بني دولتني من دول اجلامعة العربية 

 اسةال جيوز اتباع سياسة خارجية تضر بسي -

ثيق ة لتووريات دعقد اجتماع.         اجلامعة العربية 

 ية .وتنسيق خططها السياسالعالقات بينهما 

 ولد ميثاق اجلامعه ضعيفا بسبب:0

 الوحده من عنيماملخطط االستعماري الذي مل يسمح اال بقد 0

 بني العرب 

 ئفيهلطاوا املنافسات االسريه واالعتبارات االقليميه0

لدول ع اميتكون القرارات باالمجاع حيت تكون ملزمه جل0

 على رياليسف باالغلبيهاملشرتكه يف اجلامعه اما مايتقرر 

 املستويات االقليمية والطائفية 

لدول ع اميتكون القرارات باالمجاع حتى تكون ملزمة جل -

ال على يسرى افال يةاملشرتكة فى اجلامعة اما ما يتقرر باالغلب

 الدول التى تقبلة 

 القضاء يف عهد كل من حممد علي وسعيد-36
 القضـــــــــــــاء يف عهد حممد علي

 االتي: نشاءمل يتغري النظام القضائي عما كان عليه ايام املماليك واحلمله الفرنسيه فأ

 :اضاف له حممد علي بعض االختصاصاتديوان اخلديوي0

 اجلنحنايات وفني وتشبه اجلمم انشاء هيئه قضائيه جديده ختتص مبحاكمة كبار املوظ1842 اجلمعيه احلقائيه0

 جاريهعات التملنازتجاريه تعرف بهذا االسم وختتص بالفصل يف اا:انشئت حمكمة ال جملس التجاره0

 القضـــــــــــــــــــــــــــاء يف عهد سعيد
 ف علياستئناااالسم الذي اطلق علي مجعية احلقانية حيث كانت مبثابة هيئه جملس االحكام:0

 يه :استمرت تقوم بعملها يف املسائل املتعلقه باالحوال الشخصاحملاكم الشرعيه0

 االقاليم هي حماكم انشئت للفصل يف املسائل املدنيه والتجاريه جمالس0

 ات وامللكيهقضايا العقار يما عدافي املصريني كانت خيتص بالنظر يف القضايا اليت ترفع من االجانب عل م1861قومسيون مصر 0

 ؟ م ضد رياض وجلنه الوفد املركزيه1881زب الوطين يف حلوان اهداف كل من احل-37
 م ضد رياض 1881اهداف احلزب الوطين يف حلوان 

النص اخلاص  لغاءا0                  الدومني(السره)ك االي احلكومه املصريه مجيع امالك اخلديوي )الدائره السنيه(وامال تعاد0

 فقط%4الديون يف دين واحد بفائدة  توحيد0                                                           بايرادات السكك احلديديه حلساب الدين

انب تعني الدول الثة من االجثفيهم  يكونوادارة مراقبه وطنيه مؤقته بديله للمراقبه الثنائيه االجنبيه  تكوين0

 االجنبيه تولفق عليهم احلكومه املصريه

 ستطيعيهذا احلزب لنفيهم الي السودان لكنة مل  معرفة افرادحاول رياض باشا 0

 ــزيهـــــــــاهــــداف جلنـــــــــــةالوفــــــــــــــــد املركـــــــ
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 ااازمقااااااااااااااومااااااااااة االجنليااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ملعاديه للوفداة العناصر مقاوم0                 يه نقابات عمال اسيست0                  حركةالشعب املصري ضد االحتالل تنظيم0

 حيث االسباب  ثورة الشعب املصري ضد خورشيد باشا من-38
 ضد الربديسي اسباب ثورة الشعب املصري 

 م1803من ازمه اقتصادية بسبب نقص فيضان النيل يف اغسطس عانت البالد0

 االنتاج الزراعي فنقص احملصول واخنفاض الدخل العام  تاثر0

 م8041نهارس سالربديسي بفرض الضرائب علي كل الطوائف مما ادي قيام ثورة ضده يف وم قيام0

 اسباب ثورة الشعب املصري ضد حورشيد باشا
 الضرائب فرض0                        ر الفوضي والفساد علي يد فرق الداله اليت ارسلها السلطاننتشاا0

 البارودي من مناقشة امليزانيه موقف كال من شريف باشاووزارة-39
 من مناقشة امليزنيه–موقف من شريف باشا 

لدولتني غري ان لدخل العسكري لي التصة ععرض علي جملس التواب تاجيل النظر يف مناقشه امليزانيه حيت يفوت الفر

رئاسة الوزاره وتعيني  عرابني ان عنباء للوالمه احبق اجملالس يف مناقشة امليزانيه الن ذلك حق من حقوق العرابينتشبئو 

 اقصائه ين ففكروا يفكعسكر يدانالبارودي الذي كان يشجع العرابني علي التمسك مبوقفهم اقضائهم من امل

برئاسة البارودي وكان  الفت الوزارهاشا وتبريف ل شاصرار الطرفني علي موقفهما بالنسبه ملناقشة امليزانيه استقاامام 0

 عرابي فيها وزيرا للحربيه واعتربت وزارة العرابني

 موقف ووزارة البارودي من مناقشة امليزانيه
ودي واعتربت وزارة رئاسة االبارزارة بولفت امام اصرار الطرفني عن موقفهما من مناقشة امليزانيه استقال شريف وتا

الجنليزي والفرنسي وطالبا اتج الرقيبان يه واحيزانوعني فيها عرابي وزيرا للحربيه وبادرات الوزارة مبناقشة املالعرابني 

 قنصلهما بالتصرف

 الكفاح ضد االستعمار يف بالدهما عبد الكريم اخلطابي يف–دور كل من عبد القادر اجلزائري -40
 دور االمري عبد القادر اجلزائري

م عقد معه الفرنسيني اتفاقية )دي 1234يف0                       شكل ادارة عاصمتها )بسكرة(0              نظم االمري املقاومه 0

 نوا حلمايهاعاد الفرنسيون تنظيم صفوفهم وش0                        ميشيل(وفيها اعرتفوابه حاكما علي وسط وغرب اجلزائر

ام قدم سلطان مراكش الدعم لالمري من استخد0           م(1835توصل الي نتيجة فعقدوا معاهدة )التفنهعلي املقاومه دون ال

 م1847امعه الي الشام  ونفيالمرياراضي مراكش فادي ذلك الي ضعف املقاومه اجلزائريه والقي القبض علي ا

 يـــــــــــــــــبــــــــــــــريم الخطاد الكـــــــــــــــــــــدور عب
              االسبان  ائعه عليره شكال عسكريا واحرزت انتصارات عسكريه اختذت املقاوم0             قاد حركة املقاومه يف منطقة الريف االسباني 0

 يفسباني يف الرعمار االالستالكن حتالف الدولتني فرنسا واسبانيا لقضاء علي حركته واستسالمه واستقرار 0

 بيب بورقيبه وعمر املختار يف الكفاح ضد االستعمار يف بالدهمادور كل من احل-41
 دور الحبيب بورقيبـــــــــــــــــــة

 زعامته باجلمع بني الثقافه العربيه والفرنسيه متيزت0

 علي حتريك اجلماهري التونسيه ملقاومة االستعمار الفرنسيعمل 0

 المختـــــــــــــــــــــــــاردور عمر 
 ارات رائعه علي االيطالينيانتص احزر0                                 قيادة املقاومه الوطنيه  تولي0

 موسوليين هجمات بكافة االسلحه ضد املقاومه الوطنيه شن0

 م1931همت اعاميني ولاملقاومه الوطنيه يف ليبيا وسقط عمر املختاراسريا يف ايدي االيطاانهزمت 0

 تانه من حيث ظروف عقدهما ونتائج منهامؤمتر برليمن ومؤمتر االس-42
 م من حيث1878مؤتمــــــــــــــــــــــر برلين 

 ظاروف عقااااااااااادة

الدوله با املريض ساب رجل اوروحه علي تنافسالي عقدة بسمارك مستشار املانيا لتسوية مشاكل الدول الكربي املدعا 0

 العثمانيه االضعيفه
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 نتائجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه

 ع عنها الدفااجنلرتا يف احلصول علي جزيرة قربص من الدوله العثملنيه مقابل وعد ب جنحت0

 فرنسا من هذا الغدر الربيطاني فسمحت هلا اجنلرتا باحتالل تونسغضبت 0

 ايطاليا الطامعه يف تونس غاضبة خرجت0

 من حيث نتائج كل منها1937واجلنة بيل عام 1919اللجنه اللورد ملنر -43
 م1919نتائج لجنة اللورد ملنر

مصر وذلك  علي الجنليزيهامايه ر احلاللجنه بقاطعة الشعب املصري هلا يف احلصول علي اعرتاف باستمرا فشلت0

 بفضل جلنة الوفد املركزيه وتوعيتنا للشعب املصري 

لتمسك اجنلرتا  لت املفاوضاتلكن فشولول ملنر الي لندن وطلب من حكومته التفاوض مع الوفد برئاسه سعد زغ عودة0

 باحلمايه ومشرةع استقالل مزيف ملصر 

 د الي مصرلتهدنه االحوال وعاد سع1922فرباير 28اجنلرتا الي اصدار تصريح  ضطرابا0

 م1927نتائج لجنه بيل 
 اللجنه اول مشروع لتقسيم فلسطني الي دوله عربيه واخري يهوديه صدرتا0

نواه  هلم تكون لي ارض تابعهعحريه  بكل العرب مشروع التقسيم ووافق اليهود عليه النه سيعطيهم فرص العمل رفض0

 السرائيل 

 مالثورة الفلسطينيه املسلحه مره اخري العرتاضهمعلي فكرة التقسي عودة0

 ولكنه فشل لعدم التوصل التفاق9391رهاجنلرتا تهدنه الثورة جبمع الطرفني يف مؤمتر املائدة املستدي حاولت0

 يهاجنلرتا الكتاب االبيض ومل ينفذ لقيام احلرب العاملية الثان فاصدرت0

من حيث :ظروف عقد كل منهما البنود 1936فرنسيه واملعاهدة السوريه ال1930املعاهدة العراقيه الربيطانيه -44
 اليت ترتبت علي كل منهما–اليت وردت بكل منهما 

 م1930المعاهدة العراقيه البريطانيه

 :اولي اخلطوات اليت قامت بها احلركة لوطنيه بالعراق مايلي0 ظروف العقد

 البالد من)االنتداب(الربيطانيختليص 0

 م ولكن ظلت لربيطانيا اليد العليا1922عقد معاهدة 0

 م1930عقدت بعدها اكثر من معاهدة كان اهمها معاهدة يونيو0

 م9301دة بني بريطانيا والعراق وعقدت عدة معاهدات كان اخرها معاه املفاوضات0 البنود 

 العراق عصبة االمم  دخول0

 قوات بريطانيه يف بعضاملواقع احملددة  وجود0

 املواصالت الربيطانيه خاصة اجلويه محاية0

 :مل حتقق للعراقيني االستقالل الكامل بسبب النتائج

  القيود الشديدة اليت فرضتها وقبلها العراقيون كخطوه حنو االستقالل0

 م1936المعاهدة السوريه الفرنسيه عام

 عامليه جديدة نشوب حربقرب 0 ظروف العقد 

اذا قامت  سوريا معها وقوف ضمانفرنسا يف تنظيم عالقاتها مع سوريه علي اسس متفق عليها ل رغبة0

 م 1936الدولتان الي مشروع معاهدة توصلت0                       حرب 

 فرنسالاالجتماعيه دية وقتصاامكانيات سوريه يف خدمة االهداف السياسيه والعسكريه واال وضع0 البنود

 فرنسا توقيع معاهدة مماثله معع لبنان  عتزاما0 النتائج

 احلكومه الفرنسيه يف باريس مشروعي املعاهدة رفضت0

 رنسا حتكم سوريه ولبنان مبقتضي االنتدابف ستمرتا0

 ستبدالفرنسيون حبكم البالد وعطلو الدستور ا

 م9391اعامالفرنسيون علي فصل لواء االسكندريه حيت استولت عليه تركيعمل 0
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 م1952 احلربني العاملتني والتعليم يف مبادئ ثورة التعليم يف فرتة مابني-45
 التعليم في فترة مابين الحربين االعالمتين

 ل من:يث حيث ساد ككر احلدار الفالضعاف الثقافه العربيه وابعاد العرب عن تيالتعليماالجنيب االستعمار سخر0

 االجنليزي حيث ابعد العرب عن تيار الفكر احلديث االستعمار0

 العربيه  ي ضعفت اللغهادي ال هم مماالفرنسي واصبحت اللغه الفرنسيه هي لغه التعليم ونسي العرب لغتاالستعمار 0

 ليبيا وفرضت اللغه االيطاليه والثقافه االيطاليه ر االيطالي يفالستعماا0

 م1952التعليم في مبادئ ثورة 
 م اجلامعيا فيه التعلييميه مبالتعلالعداله االجتماعيه جعلت الثورة التعليم باجملان يف كل املراحل ا لتحقيق0

 م1967عام واملوقف الدولي من العدوان االسرائيلي علي البالد العربيه  املوقف العربي-46
 م1967االسرائيلي علي البالد العربيه عام  الموقف العربي من العدوان

تكاتف العرب ضد العدوان  ضرورة0              ي :م لتاكيد وقرر املؤمتر االت1967مؤمتر القمة العربي باخلرطوم عام  عقد0

 لبنان(-االردن-سوريا-ل )مصراسرائي ملالي واملادي لدول املواجهه معالدول العربيه العم ا ان تقدم0                         االسرائيلي 

 م1967الموقف الدولي من العدوان االسرائيلي علي البالد العربيه عام
 :م والذي تضمن االتي1967لعام242صدر قرار جملس االمن رقم 0

حسب التفسري )اضي العربيه ن االرمئيل اسرائيل من ارض عريته )حسب التفسري االسرائيلي(وانسحاب اسرا انسحاب0

 دوله اسي لكلستقالل والسيادة االقليميه واالستقالل السيالدول اال حترتم0                                           املصري(

 امنه املنطقه حقها يف العيش يف سالم ويف نطاق حدود دوله يف لكل0                                      مشكله الالجئني تسوية 0

 السالح مناطق منزوعه انشاء0                    املالحه يف املمرات الدوليه حريه0

 عقب اشتعاهلا وعقب فشل سياسة العنف1919موقف اجنلرتا من ثورة -47
 اشتعالهاعقب  1919موقف انجلترا من ثورة 

 قوات االحتالل الثورة بالعنف الشديد  واجهت0

ت وحترق القري ل من الطائراالقناببقري محالت االنتقام يف الوجه البحري والصعيد وقامت بقصف املدن وال وجهت0

 ب نضالهن اسلوقط موترتكب الفظائع يف كل مكان ولكن ذلك مل يطفي ثورة الشعب وامنا غري ف

 لي صري اعب املجنحت القوات املسلحه االجنليزيه يف امخاد ثورة العنف جلا الشعندما 0

 فني عن العملاملوظ ضرابا*املقاومه السلبيه:اذ امتنعت قوي الشعب املصري عن العمل وبلغ االمر 

 ها ام وغريمجعية االنتقواحلر  صرياجلمعيات السريه :اليت كان منها مجعيه اليد السوداء ومجعية امل *ظهرت

 عقب فشل سياسة العنف1919موقف انجلترا من ثورة 
اني يف حتالل الربيطنذ االمثيل ماحلكومه الربيطانيه انها امام ثورة شعبيه شامله مل يسبق هلا  ادركت0

 اءات االتيه:لثورة باالجراواجهة ستها ملوالجتدي فيها عمليات القمح واستخدام العنف فقررت تعديل سيا1882سبتمرب

يه مصر علي اريس لعرض قضبر الي السفبيف مساله االفراج عن سعد زغلول ورفاقه والسماح هلم وللوفد  لتساهلا0

 مؤمتر الصلح 

ؤمتر الصلح جملتمعه يف ملدول اارتاف الطريق يف وجه الوفد عند وصوله الي باريس عن طريق احلصول علي اعسد 0

 شرعيه باحلمايه الربيطانيه علي مصر بذلك تصبح احلمايه

لنر القناع الشعب اسة اللورد مصر بريلي ماعلي اعرتاف الشعب املصري نفسه باحلمايه عن طريق ارسال جلنة  احلصول0

 املصري بقبول احلمايه

 

 

 

 

 




