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 البرلمان البريطاني منها وموقف 1936عام  المصرية  -المعاهدة  البريطانية
 اء مالك عبد الكريم سعيد الشمريم. د لمي

 كلية التربية الجامعة المستنصرية
 2021/  5/  6تاريخ الطلب : 
 2021/  5/  30تاريخ القبول : 

 امللخص:        
استهدف البحث دراسة املعاهدة  

وموقف  1936املصرية  عام -الربيطانية 
الربملان الربيطاين منها ، ملا هلا من أمهية 
ودور كبري يف حتديد العالقة بني مصر 
وبريطانيا، وهدفت أيضًا إىل القاء الضوء 

ني املصرية على سري املفاوضات بني اهليئت
الربيطانية املمثلة مبجلسيه العموم 
واللوردات، من خالل مفاوضات سعد 

، ومناقشات عديل 1920وملنر عام 
، واصدار 1921واللورد كريزون عام 

تصريح الثامن والعشرين من شباط 
، ومفاوضات سعد وماكدونالد 1922
، ومناقشات عبد اخلالق  1924عام 

، 1928-1927ثروت وتشمربلني عامي 
واقرتاحات حممد حممود وهندرسون عام 

، وحمادثات مصطفى النحاس  1929
،ومفاوضات  1930وهندرسون عام 

،واخرياً  1932صدقي وسيمون عام 
 اليت مت الغاءها. 1936معاهدة 

واستعرضت الدراسة أيضًا الدستور 
الربيطاين، اذ تعد بريطانيا موطنًا للنظام 

ردات، وتطور الربملاين مبجلسيه العموم واللو 
جملس العموم وقد عد اجمللس االعلى 

 للسلطة.  
 الكلمات الدالة

 –املفاوضات  –الربملان  –)معاهدة 
 االستقالل(

Abstract 

The research aimed to 

Study The British- Egyptian 

Treaty  of 1936 and the 

British Parliaments Position 

on it , the because of its 

importance and great role in 

determining the relationship 

between Egypt and Britain, 

and it also aimed to shed 

light on the progress of 

negotiations between the two 

Egyptian - British bodies 

represented in the House of 

Commons and the Lords 

through the negotiations 0f 

Saad and, Milner in the 1920, 

and the discussions of Adly 
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and, the Lord  Curzon in 

1921 the issuance  of the   

Declaration of the 28
th

 of 

February 1922 the 

negotiations of Saad and, 

MacD0nald in 1924, the 

discussions of Abd al – 

Khalil tharwat and, 

chamberlain in 1927-1928 , 

the proposals of Muhammad 

Mahmoud and, Henderson in 

1929 the talks of Mustafa al-

Nahhas and, Henderson in 

1930, the negotiations of 

Sidgi and, Simon in 1932 

and, finally the1936 treaty 

that was canceled. 

 This Study also 

reviewed the British 

Constitution as Britain is the 

home of the Parliamentary 

system in the House of 

Commons and, the Lords and 

the development of the 

House of Commons which 

was considered the Supreme 

Council of power.                  

                      

KeyWord:(Treaty -

Parliament - Negotiations -

Independence) 

 ملقدمة:ا
وقعت مصر حتت نريان 

، 1882االحتالل الربيطاين منذ عام 
الشعبية املصرية ورفض ونتيجة للمقاومة 

احلكومات املصرية املتعاقبة االعرتاف 
باالحتالل الربيطاين واصرارها على 
االستقالل، أدركت احلكومة الربيطانية أن 
سياسة القوة جتاه مصر ال جتد نفعاً، 
لذلك جلأت إىل تنظيم عالقاهتا مع مصر 
واحلفاظ على مصاحلها فيها عن طريق 

ني، ومن هناك توقيع معاهدة بني اجلانب
برزت املناقشات املستفيضة بني حكوميت 

 لندن والقاهرة لتوقيع املعاهدة املنشودة.
وقع اختيارنا على دراسة معاهدة 

بني احلكومتني الربيطانية واملصرية،  1936
ومناقشاهتا يف الربملان الربيطاين، ملا هلا من 
أمهية وتأثري فعال يف حتديد العالقة بني 

على أسس جديدة، وسبق  مصر وبريطانيا
توقيعها مفاوضات فشلت يف الوصول إىل 

 – 1920نتيجة تذكر بني عامي 
، وقد أثر فشلها على الوضع 1935

السياسي يف مصر، ورافقها تبدل 
حكومات وانتفاضات شعبية مصرية 

 مطالبة باالستقالل والعمل بالدستور.
قسمت الدراسة على مقدمة 
وأربعة مباحث وخامتة تضمنت 

الستنتاجات اليت توصلت اليها الدراسة، ا
وقد تناول املبحث األول استعراض تارخيي 
لتطور النظام الربملاين يف بريطانيا، وخصص 
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املبحث الثاين لدراسة بدايات املفاوضات 
، 1935 – 1920املصرية   -الربيطانية

واستعرض املبحث الثالث دراسة املعاهدة 
 يف 1936املصرية  عام -الربيطانية 

الربملان الربيطاين ، أما الرابع خصص 
لدراسة موقف الربملان الربيطاين من الغاء 

 املعاهدة.
 مشكلة الدراسة:

تتمحور املشكلة باألسباب اليت 
دفعت بريطانيا بتغري سياستها االستعمارية 
جتاه مصر، اذ اختذت من املفاوضات 
وسيلة خلدمة مصاحلها، ومل حتقق 

تناقش داخل  االستقالل املطلوب، ومل
أروقة جملس الربملان الربيطاين قضايا مهمة 
مثل االضطرابات واملظاهرات اليت حدثت 

 يف مصر.
  أهداف الدراسة:

حماولة التعرف على اجلذور  .1
 التارخيية للربملان الربيطاين.

القاء الضوء على سري  .2
 املفاوضات بني البلدين.

هل كان للربملان الربيطاين  .3
دة دورًا يف الغاء معاه

وتقرير استقالل  1936
 وحدة مصر.

آلهنا  1936اختيار معاهدة  .4
حظيت بالعديد من 
املفاوضات داخل أروقة 
جملس الربملان الربيطاين، 
وختلص مصر من نظام 
 احلماية واملطالبة باالستقالل.

توضيح دور الربملان الربيطاين  .5
يف صياغة سياسة بريطانية 

 االستعمارية يف مصر.
 منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة على املنهج 
الوصفي التحليلي إلجناز الدراسة وحتقيق 
غاياهتا العلمية، واعتمدت على العديد من 
املصادر، تنوعت بني الكتب الوثائقية اليت 
متثلت مبحاضر جلسات الربملان الربيطاين 

 Parliamentary)وجملس العموم 
Debates House of 

Commons (P.D.H.C))  اليت
الدراسة مبعلومات مفصلة حول أغنت 

، وكذلك وثائق 1936بنود معاهدة عام 
 Foreignوزارة اخلارجية األمريكية )

Relation of the United 
States وأعداد جريدة االهرام املصرية ، )

اليت تتبعت تفاصيل سري املفاوضات 
املصرية الربيطانية، وكتب حممد حسنني 
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قناة  هيكل حول السياسة املصرية ومشكلة
السويس، فضاًل عن عدد من الرسائل 
واالطروحات حول األوضاع السياسية يف 
مصر، والنظام السياسي الربملاين يف 
بريطانيا، مثل أطروحة تطور الربملان 

للباحث ربيع  1949-1911الربيطاين 
 1936حيدر ظاهر وأطروحة معاهدة 

وأثرها يف العالقات املصرية الربيطانية حىت 
 1945ب العاملية الثانية عامهناية احلر 

للباحث حممد فريد حشيش، والكتب 
العربية واإلنكليزية حول العالقات 
الربيطانية املصرية والوزارات املصرية اليت 
قادت مصر حنو االستقالل، منها كتاب 
تاريخ املفاوضات املصرية الربيطانية 
للباحث حممد شفيق غربال، وكتاب تاريخ 

باحث يونان لبيب الوزارات املصرية لل
رزق، والباحث االنكليزي فالنتني كورال  
                       كتاب املشكلة املصرية

(the Egyptian Problem ،  )
واملوسوعات العربية واألجنبية اليت أغنت 
الدراسة بتعاريف الشخصيات اليت ورد 
ذكرها يف ثنايا الدراسة مثل املوسوعة 
السياسية، واملوسوعة الربيطانية 
(Encyclopedia Britannica)  

املبحث األول: حملة تارخيية عن نشأة وتطور 
 النظام الربملاين الربيطاين

يعد الباحثني بريطانيا من أوائل 
الدول اليت ظهر وتطور فيها النظام الربملاين 

(Parliamentary System) (1) ،
ففي الرابع عشر من تشرين األول عام 

 William)، احتل وليم الفاتح 1066
The Conqueror) (2)  ،إنكلرتا

ومنذ ذلك احلني عرفت بريطانيا النظام 
الربملاين وتغري أسم جملس احلكماء أو كما 

اىل  (3) (Witan)يعرف بـ الوايتان 
، وأخذ الربملان بالتطور (4)اجمللس الكبري 

وازدادت صالحياته وحتول تدرجيياً اىل هيئة 
لطة تشرع القوانني وتراقب عمل الس

التنفيذية وقراراهتا قبل تصديقها من قبل 
 .(5)امللك بشكل هنائي 

 Henry)ويف عهد هنري الثاين 
II) (6) فرض أعضاء الربملان عام ،
وثيقة العهد االعظم املاكنا كارتا  1215

(The Magna Carta) (7) ،
وهدفت بالدرجة االساس إىل احلد من 
نفوذ امللك ومحاية امتيازات البارونات 

 .(8)انونياً  ق
، أصبح اجمللس 1258ومنذ عام 

الكبري يعرف باسم الربملان، ويف عام 
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تطور الربملان اإلنكليزي أكثر  1259
وأصبح يضم كاًل من النبالء ورجال الدين 
وممثلني عن الطبقة الوسطى، وعرف آنذاك 

 model)بالربملان النموذجي 
Parliament) (9)   لكنه مل يستمر

الربملان معارضة شديدة  كثرياً، وقد شهد
 Henry)يف عهد امللك هنري الثالث 

III) (10)  على أثر منح سكان املقاطعات
حق ارسال ممثلني من كل مقاطعة 

 .(11)للحضور مع االشراف ورجال الدين 
قسم الباحثون مراحل تطور النظام 
الربملاين وفق ثالثة مراحل، أوهلا مرحلة 

حلة انتزاع امللكية املطلقة، والثانية هي مر 
سلطة التشريع وسن القوانني، أما املرحلة 
الثالثة واألخرية  فهي مرحلة الربملان 

، وقد مت انتخاب توماس (12)احلقيقي 
هنجر فورد 
(ThomasHungerford) (13) 

، وقد أُقر يف 1376رئيس للربملان يف عام 
قانون  1701الثاين عشر من حزيران 

الربيطاين اهليئة ، وعد الربملان (14)التسوية 
الرمسية يف النظام احلكومي الربيطاين، وبعد 
تطور الربملان حتول نظام احلكم يف بريطانيا 
من ملكي اىل برملاين أصبح له جملسني 

 مها:

 House of)جملس العموم  .1
Commons) يتكون من :

( عضوًا منتخبني خلمس اعوام 650)
عن طريق االقرتاع العام املباشر، 

وزراء أحد اعضاءه، ويكون رئيس 
وأحيانًا يضم عضوية وزير املالية، اما 
باقي الوزراء فينتسبون اىل أحد 
اجمللسني العموم او اللوردات، ومن 
حق كل مواطن بريطاين املشاركة يف 
الرتشيح لعضوية اجمللس، على أال 
جيمع العضو بني وظيفة حكومية 
وعضوية اجمللس، وأال يكون حمكوماً 

او اإلفالس، ويكون قد عليه باجلناية 
جتاوز احلادي والعشرين عام من عمره 

،أما حول وظائف اجمللس فتتمثل (15)
مبراقبة عمل السلطة التنفيذية، 
وألعضائه حق النقد واملراقبة 
واستجواب الوزراء، واحالة اي موضوع 
اىل جلان برملانية متخصصة، كذلك 
يتوىل مهمة وضع التشريعات وتعديل 

ة، ووضع التشريع املايل القوانني القدمي
والرقابة املالية على السلطة التنفيذية، 
وهو ميثل السلطة العليا يف تقرير أمر 

 .(16)الضرائب 
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وفيما خيص تشكيالته، فيتكون من 
جمموعة جلان، أوهلا اللجنة العامة اليت 
ختتص باملسائل املالية وهلا احلق يف مراقبة 

اليت متثل ميزانية الدولة، واللجنة الدائمة 
جلنة االمن وجلنة العمل والسياسة 
اخلارجية، ويتكون اعضاء اللجان العامة 
والدائمة من اعضاء كال اجمللسني العموم 
واللوردات، وعددهم مخسني عضواً، 
عشرون منهم دائمني، وثالثون مؤقتني، 
ويكون عملهم خيص املوضوعات اليت 

 .(17)تتعلق باجمللس 
فيذية وعندما تقدم السلطة التن

مشروعاً، فتتم القراءة االوىل للمشروع بعد 
أخذ األذن من اجمللس لعرض املشروع مع 
اسم العضو او الوزير املقرتح، ويقدم عن 
طريق سكرتارية اجمللس للقراءة، مث تتم 
القراءة الثانية ويعرض املشروع أمام اجمللس 
ويعطى احلق لألعضاء يف حبث مبادئه 

تفاصيل، وحيق العامة دون التدخل يف ال
لكل عضو عرض أربعة اسئلة خالل 
اجللسة الواحدة، ويف حالة املوافقة يتم 

اقرار املشروع ويرسل اىل جملس اللوردات،  
مث يعرض على العرش من اجل تصديقه 
ويصبح قانونًا شرعياً، ويف حالة رفض 
املشروع حيال اىل أحد جلان اجمللس لتتم 

اللجنة  قراءته من جديد وتقدميه مع تقرير
 .(18)إىل أعضاء اجمللس 

 House of )جملس اللوردات  .2
Lords)  يصل عدد أعضائه إىل :
( عضوًا من رجال 1000أكثر من )

الدين الروحانيون وغري من رجال 
الدين والنبالء والقضاة، فقد يتم تعيني 
مثانية من رجال النبالء بالوراثة ، 
وثالثة امراء من االسرة املالكة، وستة 

ثلني عن إسكتلندا، وتسعة من  عشر مم
كبار القضاة الذين يعينون مدى احلياة 
وهم أعضاء احملكمة العليا، وستة 
وعشرون من رجال الدين، وستة من 
املمثلني عن إيرلندا، وستة من النساء، 
ويتم منح أعضائه العضوية بالوراثة أو 
بالتعيني، وال يتقاضى اعضاؤه مرتباً 

ب لورد لبعض شهرياً،  ومينح امللك لق
 .(19)الشخصيات العامة ملدى احلياة 

أما اختصاصات جملس اللوردات 
يف النظام الربملاين الربيطاين فقد كانت 
حمددة وشكلية، اذ كانت ترسل اليه 
تشريعات القوانني بعد موافقة جملس 

، و يعد مكماًل لعمل (20)العموم عليه 
واختصاصات جملس العموم حىت عام 
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صالحياته وجعل جملس ، بتقليص 1911
 .(21)العموم اعلى سلطة يف البالد 

املبحث الثاين: بداية املفاوضات الربيطانية 
 -1920املصرية يف الربملان الربيطاين  -

1935 
منذ بداية االحتالل الربيطاين 

 1882ملصر يف الثالث عشر من ايلول 
، كانت احلكومات الربيطانية تتطلع (22)

وعند قيام احلرب لتعزير نفوذها يف مصر، 
، انتهزت 1914العاملية األوىل عام 

بريطانيا الفرصة واعلنت احلماية على مصر 
 1914يف الثامن عشر من كانون االول 

، وفرضت عليها االحكام العرفية، (23)
وسلبت منها مظاهر احلياة واحلرية 
والسيادة، وعانت مصر يف ظل احلماية 
 الربيطانية من تدهور سياسي واقتصادي
واجتماعي وعاىن الشعب أشد ويالت 

  . (24)الذل واالهانة 
ولذلك، هب الشعب املصري 
يطالب بإلغاء احلماية واستقالل مصر، 
وقادت حركة الوفد املصري اليت ترأسها 

ثورة يف التاسع من اذار  (25)سعد زغلول 
وقد  ،(26)ضد السياسة الربيطانية  1919

ورة، فشلت احلكومة الربيطانية يف امخاد الث
واضطرت اىل تغيري نظامها احلاكم يف 

مصر من نظام احلماية اىل نظام من نوع 
 .(27)آخر وهو نظام املفاوضات 

شكلت احلكومة الربيطانية يف  
جلنة  1919الثاين والعشرين من أيلول 

 (Alfred Milner)بقيادة ألفريد ملنر 
وزير املستعمرات الربيطاين عرفت  (28)

إىل مصر للوقوف  بلجنة ملنر، وأرسلتها
، وقد (29)على األسباب احلقيقية للثورة 

 1920أجرت اللجنة يف كانون األول 
مفاوضات مع حركة الوفد، وتركزت 
املطالب املصرية على الغاء احلماية على 
مصر واستقالهلا، اال إن جلنة ملنر رفضت 

 .(30)تلك املطالب 
ودارت املفاوضات مرة اخرى 

 (Lord Curzon)بني اللورد كريزون 
السادس عشر بني  (32)وعديل يكن  (31)

من متوز والتاسع عشر من تشرين الثاين 
، وانتهت املفاوضات بالفشل ومل 1921

حتقق اي نتائج، ومتثل سبب الفشل برفض 
عديل يكن االعرتاف بالسيادة الربيطانية 
على مصر، وقدم استقالته يف اخلامس من  

الذي ، االمر (33) 1927كانون االول 
اضطر احلكومة الربيطانية اىل اصدار 

 1922تصريح الثامن والعشرين من شباط 
 .(35)ومت مبوجبه اهناء احلماية الربيطانية (34)
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وعلى الرغم من ذلك، عادت 
مسألة املفاوضات بني اجلانبني الربيطاين 
واملصري إىل الواجهة بعد اقرار دستور عام 

، وعودة سعد زغلول من  (36) 1923
فى وتشكيله للوزارة يف الثامن والعشرين املن

، وقد دخل 1924من كانون الثاين 
مبفاوضات مع رئيس الوزراء الربيطاين 

 Ramsay )رامزي ماكدونالد 
MacDonald) (37)   يف الثالث

، وفشلت هذه 1924والعشرين من ايلول 
املرة ألسباب عديدة منها مقتل يل ستاك 

(Lee Stack ) (38)  وتطور قضية
صال السودان عن مصر واستمرار انف

اعمال العنف ضد القوات الربيطانية يف 
مصر، فضاًل عن اصرار سعد زغلول على 
انسحاب القوات الربيطانية من االراضي 

 .(39)املصرية 
، جاءت الفرصة 1927ويف عام 

للمفاوضات من جديد، وجرت هذه املرة 
رئيس الوزراء  (40)بني عبد اخلالق ثروت 

 Joseph)ف تشمربلني املصري وجوزي
Chamberlain) (41)  رئيس الوزراء

الربيطاين، ومن اجل جناح املفاوضات، 
شرع عبد اخلالق ثروت بتقدمي تنازالت 
عديدة منها عدم توقيع احلكومة املصرية 

اي اتفاقية مع أي دولة معادية للمصاحل 
الربيطانية يف مصر، وتقدمي احلكومة 

انيا يف حالة املصرية املساعدة والعون لربيط
خوضها احلرب، وأن تسمح هلا ببقاء 
قواهتا العسكرية يف اراضيها من اجل محاية 
مصاحلهما، وكذلك تأجيل قضية السودان 

 .(42)اىل مفاوضات أخرى 
وقد عرض تشمربلني تنازالت 
عبد اخلالق على جملس العموم الربيطاين يف 
جلسته املنعقدة يف التاسع عشر من متوز 

  (44)ن مصطفى النحاس ، لك(43) 1927
رفضها ألهنا ال تتفق يف االساس 
والنصوص مع حماالت مصر للحصول 
على االستقالل والسيادة، لذلك فشلت 
املفاوضات، واضطر عبد اخلالق على 

، 1928تقدمي استقالته يف آذار عام 
وخلفه حممد حممود الذي شكل وزارته 

، وتطورت املفاوضات 1929االوىل عام 
وتوجه اىل لندن إلجراء يف عهده 
مع وزير خارجية بريطانيا  (45)املفاوضات 

 Arthur)آرثر هندرسون 
Henderson) (46)  وكانت أقرب ،

بعد اصدار احلكومة  (47)اىل االيقاف 
،أمهها  (48)الربيطانية مجلة من القرارات 

بقاء القوات الربيطانية يف مصر وبقاء 
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السودان منفصاًل عن مصر، ومل يوافق 
د املصري على تلك القرارات واعتربها الوف

انتقاصًا من حقوق الشعب املصري، األمر 
الذي دفع حممد حممود اىل تقدمي استقالته، 

 .(49)وبذلك فشلت مفاوضات مرة أخرى 
وعندما شكل النحاس وزراته 

، 1930للمرة الثانية يف كانون الثاين عام 
سافر اىل لندن إلجراء املفاوضات مع 

 1930لعشرين من آذار هندرسون يف ا
وأعلن النحاس عن مبادئ جديدة  (50)

ميكن ان تقوم عليها املفاوضات بني 
البلدين، واقرتح  بالنسبة لقضية السودان 
أن تكون  اإلدارة مشرتكة بني املصريون 
والربيطانيون، لكن بريطانيا رفضت ذلك 
ألهنا ال تريد اشراك مصر معها يف ادارة 

املفاوضات يف  ، ومت قطع (51) السودان
لعدم الوصول  1930اليوم الثامن من أيار 

اىل اتفاق بقضية السودان، وقدم النحاس 
، وكلف (52)استقالته للملك فؤاد االول 

امساعيل صدقي باشا يف السابع عشر من 
 .(53)بتشكيل وزارته اجلديدة1930حزيران

كانت الظروف غري مناسبة 
 للمفاوضات مع اجلانب الربيطاين بسبب

تدهور االوضاع السياسية واالقتصادية يف 
مصر بسب االزمة االقتصادية العاملية اليت 

، وأدت إىل  (54) 1929بدأت منذ عام 
اهنيار االسعار وانعكاس اثارها على مصر 

،وقد اتسمت سياسة (55)وعلى العامل كافة 
حكومة امساعيل صدقي بالتعاون مع 
السلطات الربيطانية اليت ألغت دستور 

وحلت جملسي الشيوخ والنواب  1923
وحرمت مصر من استقالهلا، وقد أدت 
سياسة إمساعيل صدقي إىل غضب الشارع 
املصري، وعقدت القوى الوطنية املصرية 

مؤمترًا وطنياً  1931يف الثامن من أيار 
طالبوا من خالله بإعادة العمل بالدستور 
ومقاطعة انتخابات حكومة إمساعيل 

 .(56)صدقي 
ي والعشرين والثاين ويف احلاد

جرت  1932والعشرين من أيلول 
املفاوضات بني صدقي وجون سيمون 

(John Simon) (57)  وزير اخلارجية
الربيطاين يف جنيف، ومل يتم االتفاق، الن 
بريطانيا أدركت فشل حكومة صدقي، وأن 

 .(58)اي اتفاق معها فأن مصريه الفشل 
أصدرت بريطانيا قرارًا بتعني 

 (Miels Lampson)المبسون مايلز 
مندوبًا ساميًا ملصر والسودان يف آب   (59)

، وعلى أثر ذلك قدم (60) 1933عام 
صدقي استقالته يف احلادي والعشرين من 
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، وقام امللك بتكليف عبد 1933ايلول 
الفتاح حيىي بتشكيل الوزارة، فشكلها 
اجلديدة يف السابع والعشرين من أيلول 

وزارة صدقي، ومل ، وكانت امتداد ل1933
يرحب هبا الشعب املصري وكذلك 

،   (61)الربيطانيني لذلك قدم استقالته 
وشكل حممد توفيق نسيم الوزارة  يف 

 (62) 1934اخلامس من تشرين الثاين 
وأدرك امللك ضرورة كسب الشعب 
واسرتضائه، فأصدر مرسوم يف العشرين من 

وحل  1930الغاء دستور  1935نيسان 
النواب، واعادة العمل جملس الشيوخ و 

، لكن بريطانيا  (63) 1923بدستور 
 .(64)رفضت عودة العمل بالدستور 

ثار الشعب املصري بسبب رفض 
بريطانيا، وحدثت اشتباكات دموية بني 
الشعب والشرطة يف االول من كانون 

، واضطرت بريطانيا اىل 1935األول 
تغيري سياستها واعادة العمل بدستور 

1935 (65). 
حظ أن تفاقم االحداث املال

اخلارجية واضطراب االحوال الداخلية، 
دفع بريطانيا اىل تغري سياستها جتاه مصر 
خشيت على مصاحلها وسيطرة دولة 
اخرى عليها، ونتيجة لذلك رغبت بريطانيا 

يف اعادة املفاوضات لتسوية املسألة 
 املصرية.

 -املبحث الثالث: املعاهدة الربيطانية
 يف الربملان الربيطاين1936املصرية عام 

بدأت احلكومة الربيطانية بتغيري 
سياستها جتاه مصر بعد أن أدركت ضرورة 
التقرب اىل الشعب املصري من اجل 
احملافظة على مصاحلها، ونتيجة لذلك، 
أبلغ املندوب السامي الربيطاين امللك 
املصري يف العشرين من كانون الثاين 

 استعداد احلكومة الربيطانية 1936
، فأصدر امللك يف الثالث  (66)للمفاوضة 

عشر من شباط مرسوم تعيني أعضاء اهليئة 
، واشرتكت يف املفاوضات كل (67)املصرية 

االحزاب باستثناء احلزب الوطين الذي 
رفض املشاركة يف املفاوضات ورفع شعار 

،  )ال جالء مفاوضات االبعد اجلالء(
بدأت احملادثات بني اهليئتني املصرية 

يف قصر الزعفران يف  (68)والربيطانية 
، (69) 1936القاهرة يف الثاين من آذار 

ورحبت اهليئة املصرية بوزير اخلارجية 
 Antoine)الربيطاين أنطوين أيدن 

Eden) (70)  الذي دعا اهليئة املصرية اىل
لندن لتوقيع املعاهدة قبل هناية شهر متوز 
بناًء على طلب قدم للحكومة املصرية من 
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، ومت (71)جملس العموم الربيطاين  قبل
االتفاق بني اهليئتني على توقيع معاهدة 

الربيطانية يف السادس –التحالف املصرية 
يف لندن بقاعة  1936والعشرين من آب 

 The Locarno Bah)لوكارنو 
room)  (72)بوزارة اخلارجية الربيطانية 

وأكد أيدن ان املعاهدة ختتلف عن 
لتفاوض مع جهة سابقتها، ألهنا متثل ا

متحدة واضحة تشمل مجيع االحزاب يف 
، وقد عرض أيدن بنود املعاهدة (73)مصر 

على جملس العموم الربيطاين يف الرابع 
والعشرين واخلامس والعشرين من تشرين 

وتضمنت املعاهدة من ،1936الثاين
مقدمة وسبعة عشر مادة وثالثة ومالحق 

 وكانت كاآليت: (74)
ع التحالف البند اخلاص مبوضو  .1

والفقرات اخلاصة بالنواحي العسكرية: 
ذكر أيدن ان موضوع التحالف 
والصداقة بني احلكومتني املصرية 
والربيطانية موجود ضمن املواد الرابعة 
واخلامسة والسادسة والسابعة، وقد 

" تعهد الطرفان نّصت تلك املواد على 
بتوطيد الصداقة والتفاهم وعدم ابرام 

تتعارض مع احكام معاهدات سياسية 
املعاهدة احلالية، واذ حدث خالف 

بني أحد الطرفني املتعاقدين ودولة 
اخرى فيجب حل اخلالف بالطرق 
السياسة، ويف حالة احلرب يقوم كال 

 (75) .الطرفني بتقسيم املساعدة"
البند اخلاص بقناة السويس: جرت  .2

املفاوضات مرة أخرى ملناقشة قضية 
بني تشرين قناة السويس، واستمرت ما 

االول اىل كانون األول، ونصت عليها 
"ان قناة املادة الثامنة وملحق هلا على 

السويس جزء ال يتجزأ من مصر، 
،  (76) طريق عاملي للمواصالت"

وحددت الوجود الربيطاين يف قناة 
السويس بثمانية اعوام من تاريخ توقيع 
املعاهدة، وعدد قواهتا يف وقت السلم 

وىل( من ملحق املادة وفقًا للفقرة )اال
الثامنة مبا ال يزيد عن عشرة االف 
جندي واربعمائة طيار من القوات 
اجلوية ومعهم عدد من املوظفني 
اإلداريني والفنيني، أما يف حالة 
احلرب، فقد أعطت املعاهدة احلق 
للحكومة الربيطانية يف زيادة عدد 
قواهتا يف قناة السويس، وقد أوضح 

اشار يف الفقرة  أيدن نقاط مهمة إذ
)الثالثة( من ملحق املادة الثامنة ان 
احلكومة املصرية ستتوىل مهام بناء 
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الثكنات العسكرية للقوات الربيطانية، 
وصيانة الطرق وسكك احلديد، وابقاء 
القوات الربيطانية يف مناطق القتال وهلا 

 .(77)احلق يف التحليق يف مساء مصر 
واجلدير بالذكر، أن موضوع 

ة العسكرية الربيطانية مل يتم مناقشته البعث
يف اي مفاوضات سابقة سوى مفاوضات 

مت  1936، لكن يف معاهدة 1930عام 
مناقشتها على نطاق اوسع، وأكدت 
بريطانيا ان الغرض من ارسال البعثة 
العسكرية اىل مصر هو تدريب اجليش 
املصري، وتزويده باألسلحة واملعدات 

النوع والكفاءة  العسكرية اليت ال ختتلف يف
عن تلك اليت يتزود هبا القوات الربيطانية، 
وايفاد املصريني اىل بريطانيا الستكمال 

 .(78)تدريبهم  
أكد أيدن إن املادة التاسعة قد  .3

خصصت لالمتيازات اليت متتع هبا 
القوات الربيطانية يف مصر، ومشلت 
االمتيازات القضائية واملالية وإعفاء 

من الضرائب اال القوات الربيطانية 
 .(79)فيما يتعلق بامللكيات العامة 

اما بالنسبة ملسألة السودان، فقد جاء  .4
"مع االحتفاظ يف املادة احلادية عشر 

حبرية عقد اتفاقات جديدة يف 

كانون   19املستقبل لتعديل اتفاقييت 
، قد اتفق الطرفان  1899متوز  10و

املتعاقدان على ان ادارة السودان 
ل احلاكم العام بالنيابة تستمر، ويواص

، (80)عن كال الطرفني املتعاقدين "
وقدم أيدن بيانًا اىل جملس العموم يف 
الرابع والعشرين من تشرين الثاين 

، اوضح خالله ان السودان 1936
ستبقى حتت احلكم املشرتك الربيطاين 

ومشاركة السودان يف  واملصري،
االتفاقيات الدولية يتم العمل املشرتك 

املندوبان املصري والربيطاين، وأن بني 
سلطة تعيني املوظفني وترقيتهم بيد 

 .(81)احلاكم العام الربيطاين 
"ان نصت املادة الثانية عشرة على   .5

مصر مسؤولة عن محاية ارواح 
، وأشار االجانب وامواهلم يف مصر "

أيدن يف خطابه يف جملس العموم على 
فقرات املادة الثالثة عشرة ومناقشتها 

" مع ملحقها الطويل الذي ذكر فيه 
حق مصر يف الغاء االمتيازات وعقد 

، وذكر ايضًا ان  اتفاقيات دولية"
حكومة صاحب اجلاللة تعرتف بأن 
مصر دولة مستقلة ذات سيادة، 
وذلك ما ورد ذكره يف بنود املادة 
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الثالثة بأن حكومة صاحب اجلاللة 
تؤيد طلب احلكومة املصرية لدخول 

م وفقًا لشروط املادة االوىل لعصبة االم
" أهنا احتالل مصر اليت تنص على 

ووفقاً للمادة الثانية يف تبادل  عسكرياً"
 .(82)السفراء بني الطرفني 

حددت املادة السادسة عشرة من بنود  .6
املعاهدة مدهتا بعشرين عام، وليس من 
حق أي من الطرفني املتعاقدين املطالبة 

ة، وإذا مل بالتفاوض لتغري بنود املعاهد
يكن للطرفني الرغبة يف تغري بنود 

 .(83)املعاهدة، فأهنا ستبقى كما هي 
أوضح أيدن ان املعاهدة 
ستشكل بداية جديدة يف العالقات 
املصرية الربيطانية، وأكد على ضرورة 
تغلب املصلحة القومية الربيطانية على 
املصاحل احلزبية والشخصية بعد أن حدث 

جملس العموم الربيطاين انقسام بني أعضاء 
حول املعاهدة حسب انتماءاهتم احلزبية، 
على الرغم من مراعاهتا للمصاحل الربيطانية 
يف مصر، ولكن املؤيدين كانوا أكثر من 

 .(84)املعارضني 
يتضح لنا مما سبق ان معاهدة 

مل تراعي إرادة الشعب املصري،  1936
واحلقيقة أن احلكومة املصرية ختوفت من 

لعسكرية اليت كانت متتلكها بريطانيا القوة ا
يف قناة السويس، لذلك أدركت مصر 
ضرورة فتح صفحة جديدة واهناء العداء 
 بني بريطانيا وتنظيم العالقات بني البلدين،

ومل حتقق املعاهدة االستقالل املنشود 
للمصريني، اذ ألزمت مصر بتقدمي كافة 
املساعدات يف حالة احلرب، وتكلفت 

مالية كبرية ألنشاء الثكنات  مصر بأعباء
العسكرية، فضاًل عن عودة السودان مرة 
أخرى اىل اتفاقييت احلكم الثنائي عام 

وسيطرة احلاكم العام عليها،  1899
لكنها أهنت العداء مع بريطانيا والتخلص 
من االمتيازات األجنبية، وضمنت دخول 
مصر اىل عصبة األمم كدولة مستقلة ذات 

ناء اجليش املصري والتزود سيادة، واعادة ب
 باألسلحة، وتنظيم عالقتها مع السودان.

املبحث الرابع: موقف الربملان الربيطاين من 
 1936الغاء معاهدة 

استغل مصطفى النحاس تطور 
الوعي الوطين للشعب املصري واجتمع مع 

يف الثامن من  (85)جملس النواب والشيوخ 
ضرورة  ليعلن عن 1951تشرين االول 

واتفاقييت احلكم  1936اء معاهدة إلغ
، (86)يف السودان " 1899الثنائي عام 
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وقد أوضح أهم االسباب اليت دفعت 
 مصر اىل الغاء املعاهدة، وهي كااليت:

تغري الظروف اليت عقدت فيها  .1
املعاهدة، إذ عقدت عندما كانت 

 مصر حتت ظل االحتالل الربيطاين.
قيام احلرب العاملية الثانية بني عامي  .2

، واخلالف بني دول 1945- 1939
 احملور وبني بريطانيا وحلفائها.

، 1935الغزو اإليطايل للحبشة عام  .3
وتوجيه اطماعها اىل القارة االفريقية 

 اليت حتيط مبصر والسودان.
استمرار تدخل بريطانيا يف الشؤون  .4

 الداخلية واخلارجية ملصر.
تغري الظروف الدولية بعد انتصار  .5

العاملية الثانية وهزمية  احللفاء يف احلرب
 دول احملور.

تناقض املعاهدة مع مواثيق االمم  .6
 املتحدة، وال سيما املادة املتعلقة بـ "
حترمي احلروب كوسيلة لفض املنازعات 
الدولية، وحظر كل اعتداء على 
استقالل الدول، وحق الشعوب يف 

 .(87)تقرير مصريها " 
عدم التزام بريطانيا ببنود معاهدة  .7

وأهنا تناقض مع معاهدة قناة  ،1936
السويس، والسيما مما ورد يف املادتني 

االوىل والثانية من املعاهدة إذ حولت 
 مصر اىل منطقة احتالل. 

انشاء بريطانيا هيئة تشريعية وتنفيذية  .8
يف السودان، وعدم االلتزام باتفاقييت  

اليت ختص السودان،  1899عام 
وعدم مشاركة احلكومة املصرية يف 

  .(88) الدارة ا
وقد أعلن النحاس يف هناية البيان 

من أجل مصر وقعت معاهدة الذي ألقاه "
ومن اجل مصر اطالبكم اليوم  1936

 .(89) بإلغائها "
وعلى أثر االلغاء، عرب مسرت 

 Herbert)هربرت موريسون 
Morrison)  وزير اخلارجية الربيطانية

عن غضب احلكومة الربيطانية أمام جملس 
الربيطاين من الغاء املعاهدة، وعد العموم 

، وقد طرح (90)ذلك اجراء غري قانوين 
بعض اعضاء جملس العموم الربيطاين 
مقرتحات عديدة لتدارك الوضع كانت 

 أمهها: 
إهناء اتفاقية مياه النيل اليت عقدت يف  .1

 .1929أيار  7
التوقف عن شراء القطن املصري  .2

 لتدمري احلياة االقتصادية املصرية.
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جتميد االرصدة املصرية بالعملة  .3
 االسرتلينية.

بقاء القوات العسكرية الربيطانية يف  .4
منطقة قناة السويس حىت اهناء معاهدة 

 .(91) 1956عام 
وقامت احلكومة الربيطانية ببث 
الدعاية حول اخلطر احلقيقي الذي يهدد 
أمن وسيادة واستقالل مصر، واملتمثل 

الربيطاين، بالوجود الروسي وليس الوجود 
وعدم قدرة احلكومة املصرية على اصالح 
اوضاعها السياسية واالجتماعية يف البالد 

(92). 
وعلى الرغم من ذلك، ساند 
الشعب املصري مصطفى النحاس، 
وانطلقوا مبظاهرات عارمة اجتاحت 
الشوارع طالبو جبالء القوات الربيطانية من 
البالد، واحلقية أن النحاس استغل موعد 

انتخابات جملس العموم الربيطاين تقرب 
وانشغال احلكومة الربيطانية بإكماهلا، 
وأوضح النحاس مطالبة مجيع االحزاب 
السياسية املصرية بإلغاء املعاهدة هو االمر 
الذي دفع احلكومة الربيطانية اىل تغري 
سياستها واالعرتاف بسيادة واستقالل 
مصر انطالقًا من مبدأ الصداقة والتحالف 

الدولتني واستمر الدفاع عن مصر بني 

ومحايتها، وإن بريطانيا فشلت يف تفهم 
 1936موقف مصر جتاه معاهدة 

، ألهنا مل تلتزم ببنود  1899واتفاقييت عام 
املعاهدة وقامت مبضاعفة اعداد قواهتا 
العسكرية  يف قاعدة قناة السويس، 
وكذلك رفضت جتهيز اجليش املصري 

 .(93)باألسلحة واملعدات
جلدير بالذكر، كانت بريطانيا وا

تعمل على انضمام مصر خلطة الدفاع 
املشرتك عن الشرق االوسط، حىت جتد 
احلجج املناسبة لعدم سحب قواهتا قبل 

، وإلزام 1856انتهاء مدة معاهدة عام 
مصر بتأمني حرية املالحة للربيطانيني يف 

 .(94)قناة السويس 
أكد وزير اخلارجية املصري بأن 

أغلقت باب التفاوض من خالل  بريطانيا
تصرحيات وزير خارجية بريطانية مسرت 
مريشون يف الواحد والثالثون من متوز يف 
جلسته املنعقدة يف جملس العموم الربيطاين 
حول مسائل اجلالء واالستقالل والسودان 

(95). 
ويف هناية املطاف أصّرت 
احلكومة املصرية على رفض االحتالل، 

وصول اىل حتقيق والتضحية من اجل ال
هدفها يف اجلالء والوحدة، اذ اعلنت يف 
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 1951السادس عشر من تشرين االول 
الغاء  1951( لعام 175وفق قانون رقم )

واحكام اتفاقييت  عام  1936معاهدة 
1899(96) . 

وعلى أثر ذلك ازداد استياء 
اعضاء جملس العموم الربيطاين على موقف 
مصر، وظهر ذلك واضحًا من خالل 

أن هذا خطاب أيدن الذي جاء فيه: " 
يعد خرق للمواثيق والقوانني الدولية، فال 
ال جيوز الحد الطرفني الغاء معاهدة اال 
مبوافقة الطرفني، لذلك فأن هذه الغاء يعد 

 .(97) باطالً وغري قانوين"
مما تقدم يبدو واضحاً أن معاهدة 

فرضتها اسباب سواء كانت دولية  1936
ا ارهقت الشعب املصري او داخلية، وأهن

طوياًل، والسيما الدعم املادي خالل 
احلرب العاملية الثانية لربيطانيا وحلفائها ومل 
تنفذ بريطانيا بنود املعاهدة فيما خيص 
بتسليح اجليش املصري باألسلحة 
واملعدات حىت يستطيع الدفاع عن نفسه 

 واحلصول على احلرية واالستقالل.
 :اخلامتة

تبني من خالل الدراسة مجلة من 
 النتائج واالستنتاجات على النحو اآليت:

حرصت بريطانيا على تثبيت وجودها  .1
 1882ألطول مدة ممكنة منذ عام 

من أجل ضمان مصاحلها وتأمني طرق 
املواصالت وبقاء قواهتا العسكرية، 
وأدى ذلك إىل تأزم العالقات 
السياسية بني مصر وبريطانيا وأثار 

رجال السياسة ومشاعر  غضب
الشعب املصري حول سيادة مصر 

 واستقالهلا.
سعت اىل تنفيذ مطالب اجلبهة  .2

الوطنية واجراء مفاوضات مع مصر 
بعد أن أدركت اخلطر  1936عام 

الذي يهدد مستعمراهتا بعد اهلجوم 
اإليطايل على اثيوبيا، فضاًل عن خماطر 

 اندالع حرب عاملية.
فها ومصاحلها أدى تعنت بريطانيا مبواق .3

يف مصر دون مراعاة السيادة املصرية 
ومصاحل الشعب املصري إىل فشل 
املفاوضات ألكثر من مرة، واضطرت 
بريطانيا اىل تغيري سياستها والتقرب اىل 
الشعب املصري، وركزت حول الغاء 
احلماية على مصر وعقد معاهدة 

من اجل احملافظة على  1936
ا مصاحلها االسرتاتيجية ومكاسبه

 االقليمية يف منطقة قناة السويس.
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يتضح لنا ان بريطانيا عقدت معاهدة  .4
من اجل بقاء الباب مفتوحاً  1936

لعقد اتفاقيات مع مصر، والسيما بعد 
تدهور االوضاع الدولية وضرورة بقاء 

 احلاكم العام الربيطاين يف مستعمراهتا.
 1936مت مناقشة مجيع بنود معاهدة  .5

الربيطاين وتناول  يف اروقة جملس العموم
كل اجلوانب املتعلقة بني البلدين، حىت 
تضمن بريطانيا وضع مصر حتت 
تصرفها وحتديد العالقة بينهما وضمان 

 مصاحلها.
تأهب الشعب املصري مطالبًا إللغاء  .6

ألهنا جمحفة حبق  1936معاهدة 
الشعب املصري وال تليب طموحاهتم، 
ومت عقدها يف ظروف خاصة مما جعل 

يقطع املفاوضات ويلغي النحاس 
املعاهدة يف الثامن من تشرين االول 

وإلبداء مرحلة جديدة من  1951
النضال واملطالبة باالستقالل التام 

 وجالء االحتالل الربيطاين.
مل يكن لربيطانيا دورًا يف الغاء  .7

املعاهدة، إذ مت االلغاء بشكل مفاجئ 
من قبل حكومة مصطفى النحاس يف 

 مصر.
 

 اهلوامش
                                                           

)( النظام الربملاين: جاءت تسمية كلمة الربملان 1
ومعناها  (parlor)من الكلمة الفرنسية 

التكلم أو التحدث او املناقشة او اجملادلة، 
واُطلق مصطلح النظام الربملاين على نظام 
احلكم الذي ينقسم اىل قسمني، القسم 
االول هو احلكومة او جملس الوزراء، واما 

الثاين هو الربملان الذي يتم انتخاب القسم 
اعضاءه من قبل الشعب بشكل مباشر، 
ويعتمد ذلك النظام على التوازن والتعاون، 
وجيوز للربملان سحب الثقة من احلكومة، 
وكذلك جيوز للحكومة حل الربملان، للمزيد 

 ينظر:
Rogers, Robert and Walters, 
Rhodri, How Parliament 
Works, 7th Edition, 

London, 2015, p.2. 
)( وليم الفاتح: هو دوق نورما ندي ُوِلد عام 2

يف فرنسا، وهو ابن غري شرعي  1027
لروبرت الدوق النورماندي، عينه امللك 

، تُوج ملكاً 1051إدوارد وريثًا لعرشه عام 
، وكان له دور يف 1066على إنكلرتا عام 

امخاد عدد من الثورات واعمار إنكلرتا 
حل عدد من األساقفة، تويف عام و 

، للمزيد ينظر: عبد الوهاب 1087
الكيايل وآخرون، املوسوعة السياسية، ج 

، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات 7
 .353 – 352، ص 1994والنشر، 
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)( الوايتان: مصطلح التينيي يعين جملس 3

احلكماء او العقالء، وله تسميات منها 
لعمومية، للمزيد جملس الدولة أو اجلمعية ا

ينظر: ربيع حيدر ظاهر، تطور الربملان 
، اطروحة 1949-1911الربيطاين 

دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة 
 .21، ص2007بغداد، 

)( عصمت سيف الدولة، النظام النيايب 4
ومشكلة الدميقراطية، القاهرة، دار املوقف 

 .84العريب للطباعة والنشر، د.ت، ص 
5()  Wright F.G, British 
Constitution and 
Garment, London, 1967, 

p.20. 
)( هنري الثاين: وهو ملك انكلرتا، ُوِلد عام 6

يف فرنسا، اتسم حكمه بالتوسع  1133
وحكم االراضي الربيطانية والفرنسية، وعزز 
االدارة احمللية يف ممتلكاته، وأصبح ملك 

، عمل على تقوي 1154على انكلرتا عام 
لطة امللكية واحملاكم امللكية، تبىن قوانني  الس

اليت نصت على  1146كالرندون عام 
السماح بدخول احملاكم العلمانية، استوىل 
على الكونتيات الشمالية يف إنكلرتا 

،  1189واخضع مشال ويلز تويف عام 
للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيايل 

، ص 7وآخرون، املصدر السابق، ج 
152. 

                                                                             
لعهد االعظم: وهي وثيقة عامة وثيقة ا ()7

، 1215عرفت باسم املاكنا كارتا، صدرت عام 
مادة قانونية، وتعد مبثابة تنظيم  63تضمنت 

للعالقة بني امللك والشعب، وتوضح طبيعة 
االلتزامات االقطاعية وحتدد كيف يسود القانون 
والعدل وتوضح القواعد الرئيسية للدستور، وقد 

ألغت  1216ام صدرت نسخة ثانية منها ع
بعض األحكام املؤقتة اليت توجه  هتديدات 
صرحية إىل سلطة احلاكم، وقد اعتمدت الوثيقة  

، للمزيد ينظر: 1225كقانون رمسي عام 
مواهب عدنان امحد، املاكنا كارتا بدايات 

، 1225-1215التطور الدستوري يف انكلرتا 
رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، 

 .2006، جامعة بغداد
)( البارونات: وهو تسمية تطلق على مراتب 8

جملس اللوردات الذي كان مقسمًا اىل 
مراتب دوق مث مار كري مث أيرل مث بارون مث 
لورد، وكان لكل مرتبة زي خاص هبا، 
للمزيد ينظر: نعيم عبد جودة، تطور 
املؤسسة الربملانية يف انكلرتا حىت ثورة عام 

منشورة، كلية  ، اطروحة دكتوراه غري1399
، 2008الرتبية )ابن رشد(، جامعة بغداد، 

 .98ص 
)( خليل علي مراد وآخرون، دراسات يف 9

التاريخ األوريب احلديث واملعاصر، املوصل، 
 .105، ص 1988
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)( هنري الثالث: هو هنري ونيشرت ملك 10

، توج ملكًا عام 1207انكلرتا، ولدعام 
يف ، بلغت اإلمرباطورية الربيطانية 1046

عهده أوج قوهتا وازدهارها، تويف عام 
،  للمزيد ينظر: عبد الوهاب 1056

، 7الكيايل وآخرون، املصدر السابق، ج 
 .151ص 

)( عصمت سيف الدولة، املصدر السابق، 11
 .95ص

)( حممد بدران، النظم السياسية املعاصرة: 12
دراسة حتليلية مقارنة، القاهرة، دار النهضة 

 .334، ص 2003العربية، 
)( توماس هنجر فورد: سياسي بريطاين ولد 13

، وهو ابن والرت دي 1330يف سومرست عام 
هنجر فورد عضو يف الربملان عن ويلتشري، كان 
أول شخص يشغل منصب رئيس جملس العموم 

 ، للمزيد ينظر: 1397الربيطاين، تويف عام 

Encyclopedia Britannica 
Library (C.D), Chicago, 

2014. 

قانون التسوية: وهو مرسوم اصدره الربملان )( 14
، أقر املذهب 1701الربيطاين عام 

الربوتستانيت مذهبًا للعرش الربيطاين، وقد 
حصر وراثة العرش يف عائلة ويندسور 

(Windsor) للمزيد ينظر: طالب ،
حميبس حسن الوائلي، العاهل والبارون 

                                                                             

-1066مالمح احلياة الربملانية يف بريطانيا 
، 2011دمشق، رند للطباعة، ، 1949

 .84ص 
)( حافظ عفيفي، االجنليز يف بالدهم، 15

، 1935القاهرة، مطبعة دار الكتاب، 
 .55ص

 .100)( املصدر نفسه، ص16
17()  Lowell A Lawrence, The 

Government of England, 
Vol, 11, New York, N.D, 
P. 515. 

)( عفيفي باشا، االنكليز يف بالدهم، 18
مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة، 

 .56، ص1963
)( صالح الدين فوزي، الربملان: دراسة مقارنة 19

حتليلية لربملانات العامل، القاهرة، دار 
-49، ص ص1994النهضة العربية، 

55. 
)( حممد لطفي الشيمي، النظام الربملاين: 20

الربملان االجنليزي منوذجاً، دبلوم الدراسات 
هرة، كلية االقتصاد الربملانية، جامعة القا

 .7، ص2009والعلوم السياسية، 
21()  McCord Norman and 
Purdue, Bill, British 
History 1815-1914, Great 
Britain, Oxford 
University Press, 2007, p. 

39. 
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22()  Hunter Archaic, Power 
and Passion in Egypt A 
Life of Sir Eldon Gorse 
(1861-1911), London, 

2007, p.30. 
)( يونان لبيب رزق، السودان يف عهد احلكم 23

، اطروحة دكتوراه 1924-1899الثنائي 
غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة عني 

 .277، ص1967مشس، 
مذكرات يف السياسة )( حممد حسنني هيكل، 24

، القاهرة، دار املعارف، 1املصرية، ج
 .65، ص1977

)( سعد زغلول: سياسي مصري من ابرز قادة 25
يف مصر ،ولد عام  1919ثورة عام 

وتعلم القراءة والكتابة وحفظ  1859
القرآن يف كتاب القرية، والتحق باألزهر 

مث تتلمذ على يد  1871الشريف عام 
فغاين وحممد عبده الشيخ مجال الدين  اال

وعمال معًا يف حترير جريدة )الوقائع( عام 
، فصل عن وظيفته بتهمة اشرتاكه 1880

، أصبح 1882يف حركة امحد عرايب عام 
، وللعدلية عام 1906وزيرًا للمعارف عام 

، انتخب عضوًا يف انتخابات  1910
، ونفي مرتني 1913اجلمعية التشريعية عام 

والثانية اىل جزيرة  االوىل اىل جزيرة مالطا
شيل ، أصبح رئيسًا للوزارة املصرية عام 

، للمزيد ينظر: قدري قلعجي، 1924
سعد زغلول رائد الكفاح الوطين يف املشرق 

                                                                             

العريب ، بريوت، دار العلم للماليني ، ط 
3 ،1957. 

26()  Valentine Chard, the 
Egyptian Problem, 

London, 1921, P.149. 
ربال، تاريخ املفاوضات )( حممد شفيق غ27

، القاهرة، مكتبة 1املصرية الربيطانية، ج
 .1، ص1952النهضة، 

)( الفرند ملنر: سياسي بريطاين  ُوِلد يف 28
، 1854الثالث والعشرين من آذار عام 

عرف برجل املهام الصعبة لعب دور قيادي 
بارز يف االحداث اليت أدت اىل قيام حرب 

كمفوض، اثناء عمله   1899البوير عام 
اصبح من الشخصيات البارزة يف ادارة 
االمرباطورية الربيطانية يف جنوب افريقيا ، 
وبسط سيادته بشكل صارم، وأصبح 
مندوبًا ساميًا وحاكمًا على مستعمرة 

، 1915الكاب الربيطانية ، تويف عام 
للمزيد ينظر: عباس غالم حسني، السري 
الفريد ملنر وسياسته يف جنوب افريقيا  

دراسة تارخيية ، جملة  1897-1905
دراسات يف التاريخ واآلثار ، بغداد ، العدد 

 .3، ص 2015،  51
، 1، ج1919)( عبد الرمحن الرافعي، ثورة 29

، 2القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، ط 
 .544، ص1955

 1936)( حممد فريد حشيش، معاهدة 30
وآثرها يف العالقات املصرية الربيطانية حىت 
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، اطروحة 1945رب العاملية الثانية هناية احل
دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة 

 .3، ص1975عني مشس، القاهرة، 
)( اللورد كريزون: جورج نثايل كريزون، 31

، التحق 1859سياسي بريطاين ولد عام 
، 1882جبامعة أكسفورد وخترج منها عام 

توىل مناصب ادارية عديدة منها مساعد 
، مث مساعد 1891ند عام وزير شؤون اهل

، فنائب امللك 1895وزير اخلارجية عام 
، وأصبح 1905- 1899يف اهلند للمدة 

، 1908عضوًا يف جملس اللوردات عام 
، للمزيد ينظر: فرحان 1925تويف عام 

عبد اهلل الفرحان، قصة حياة اللورد كريزون 
، جملة القبس، العدد 1859-1925

 .2007آذار  16، 12135
 يكن: سياسي مصري من أصول )( عديل32

، توىل رئاسة 1864تركية البانية، ولدعام 
- 1921وزراء مصر ثالث مرات عامي 

، وقبل ذلك كان وزيرًا للمعارف 1930
أسس حزب األحرار الدستوريني عام 

مدرسة لتخريج  1918، أنشأ عام 1922
مدرسي للفرنسية والعلوم عرفت باسم 

، 1933م )املعلمني التوفيقية(، تويف عا
للمزيد ينظر: زكي فهمي، صفوة العصر يف 
تاريخ مشاهري رجال مصر، القاهرة، 

، 2012مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 
 .161ص 

                                                                             
33() General Staff, The war 
office Military Report on 
Egypt 1938, May 1937, 

p.15. 
)( تصريح الثامن والعشرين من شباط 34

احلكومة  : هو تصريح منحته1922
الربيطانية للحكومة املصرية أعلنت فيه 
انتهاء محايتها على مصر واالعرتاف هبا 
دولة مستقلة ذات سيادة واالفراج عن 
سعد زغلول ورفاقه، مقابل احتفاظها 
مبواصالهتا يف مصر والدفاع عنها ضد أي 
اعتداء او تدخل أجنيب، ومحاية املصاحل 

وبقاء االجنبية يف مصر ومحاية االقليات 
الوضع يف السودان على ما هو عليه، 
للمزيد ينظر: وزارة اخلارجية املصرية، 

، القاهرة، 1945-1882القضية املصرية 
 .213، ص1955املطبعة األمريية، 

)( حممد حسنني هيكل، املصدر السابق، 35
 .174ص

: صدر يف التاسع عشر  1923)( دستور 36
 28عقب تصريح  1923من نيسان 

أمر ملكي، تكون من ب 1922شباط 
( مادة، كان قائم على اساس وحدة 170)

املبادئ الدستورية وأقر مبدأ سيادة االمة، 
وان مجيع السلطات مصدرها االمة استناداً 

( ، ونقل حكم البالد من 23لنص املادة )
مرحلة احلكم املطلق اىل حكومة دستورية 
ملكية حتكمه سلطات تشريعية وتنفيذية 
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يد ينظر: محيد شهد حسني وقضائية ، للمز 
العرداوي وربيع حيدر ظاهر املوسوي ، 

 1923التطورات الدستورية يف مصر عام 
دراسة تارخيية ، جملة كلية االسالمية، 

، 1جامعة الكوفة ، كلية اآلداب ، اجمللد 
،  2018، النجف ،  50العدد 

 .151ص
رامزي ماكدونالد: سياسي ودبلوماسي  ()37

 1866أسكتلندية، ولد عام بريطاين من أصول 
يف اململكة املتحدة، أكمل تعليمه يف كلية 
بركيبيك جامعة لندن، كان واحدًا من مؤسسي 
الرئيسي ثالثة من حزب العمال يف عام 

، 1922، وكان زعيمًا للحزب عام 1900
وهو أول رئيس وزراء من حزب العمل الربيطاين 

 ، وتوىل رئاسة الوزراء يف بريطانيا1924عام 
، تُويف عام 1935- 1924مرتني عامي 

 ، للمزيد ينظر:1937

Encyclopedia Britannica 
Library (C.D), Chicago, 

2014.  
)( يل ستاك: هو أوليفرفيتس موريس ستاك، 38

عسكري وسياسي بريطاين ُوِلد عام 
يف اهلند ،  تلقى تعليمه يف كلية   1868

كليفتون و أكادميية ساندهريست 
ضم اىل قوات احلدود العسكرية، ان

، نقل اىل قيادة اجليش  1888الربيطانية 
، مث ُعني قائداً لقوات  1899املصري عام 

                                                                             

، مث تقاعد عام  1902السودان عام 
،واصبح سكرتريًا مدنيًا حلكومة  1910

، مث أصبح حاكماً  1913السودان عام 
عامًا للسودان قائدًا للجيش املصري للمدة 

أبان  1924 – 1917بني عامي 
االحتالل الربيطاين ملصر والسودان، مت 
اغتياله على مجاعة اليد السوداء الوطنية 

 1924اليت كان هلا عالقة حبزب الوفد عام 
 ، للمزيد ينظر:

Ib. Id. 
)( رأفت غنيمي الشيخ، مصر والسودان يف 39

العالقات الدولية، القاهرة، عامل الكتب، 
 .309-308، ص 1979

وت: سياسي مصري ولدعام )( عبد اخلالق ثر 40
، وهو ابن إمساعيل عبد اخلالق أبرز 1873

االقتصاديني يف عهد امللك فؤاد األول، درس 
احلقوق، كان وزيرًا للحقوق يف وزارات حسني 

، مث 1921رشيد باشا، مث وزيرًا للداخلية عام 
، مث اسلتم 1922شكل وزارته األوىل عام 

 مث 1926حقيبة الداخلية مرة أخرى عام 
حقيبة اخلارجية يف العام نفسه، شكل وزارته 

، تويف 1928 – 1927الثانية بني عامي 
، للمزيد ينظر: حممد حسنني هيكل، 1928

تراجم مصرية وغربية، القاهرة، مؤسسة هنداوي 
 .153 – 135، ص 2014للتعليم والثقافة، 

)( جوزيف تشمربلني: سياسي بريطاين ولد 41
اء حزب ، وهو من أبرز أعض1863عام 

احملافظني، كان وزيرًا للمالية يف وزارة 
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سالسبوري وصاحب مبدأ التفصيل 
االمرباطوري، ووزير اخلارجية يف وزارة 
ستانلي بلدوين، توىل منصب رئاسة الوزراء 

، تويف عام 1940-1937ما بني عامي 
 ، للمزيد ينظر:1940

Encyclopedia Britannica 
Library (C.D). 

رمضان، تطور احلركة الوطنية )( عبد العظيم 42
، 1936اىل  1918يف مصر من سنة 

، 2القاهرة، مكتبة مدبويل، القاهرة، ط 
 .631-630، ص 1983

43 () Parliamentary Debates, 
House of Commons, 19 
July 1927, Vol 20, P. 321. 

)( مصطفى النحاس: سياسي مصري ُولد 44
ملدرسة يف حمافظة الغربية، التحق با 1879عام 

الناصرية االبتدائية بالقاهرة، مث التحق عام 
باملدرسة اخلديوية الثانوية، مث التحق  1892

، وهو من  أبرز 1896مبدرسة احلقوق عام 
كان له دور يف تأسيس  السياسيني املصريني،

سكرتريًا للجنة  1920حزب الوفد، وعني عام 
الوفد املركزية يف القاهرة، توىل منصب رئيس 

وكان  1930، ويف عام 1928مصر عام  وزراء
، للمزيد 1965ورئيسًا جمللس األمة، تويف عام 

ينظر: عباس حافظ، مصطفى النحاس، 
 .2013القاهرة، مؤسسة هنداوي، 

                                                                             
)( يونان لبيب رزق، تاريخ الوزارات املصرية، 45

اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 .317-312، ص 1975

اسي بريطاين ولد عام آرثر هندرسون: سي ()46
يف اسكتلندا، ترأس حزب العمال  1963

 – 1908الربيطاين ثالث مرات بني عامي 
، ودخل عامل السياسة النقابية عام 1932
عندما مت انتخابه كمنظم مدفوع األجر  1928

للجمعية الصديقة ملؤسسي احلديد، كما أصبح 
ممثاًل يف جملس التوفيق الشمايل الشرقي، شغل 

 – 1929زير اخلارجية بني عامي منصب و 
، حصل على جائزة نوبل للسالم عام 1931
لرتأسه مؤمتر جنيف لنزع االسلحة،  1834

 ، للمزيد ينظر:1935تويف عام 

Encyclopedia Britannica 
Library (C.D). 

، 42185)( جريدة )االهرام(، مصر، العدد 47
 .2002حزيران،  6

عصر  )( أمحد عبد الرحيم مصطفى، تاريخ48
السياسي من االحتالل للمعاهدة، القاهرة، 

 .191، ص1967دار املعارف، 
)( حممد فريد حشيش، العالقات املصرية 49

، القاهرة، 1، ج1945-1944الربيطانية 
 .42د.ت، ص

50() P.D.H.C, 20 March 1930, 
Vol 226, P.1165-1196. 
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)( زكي البحريي، السودان حتت احلكم 51

اسة يف عالقات االجنليزي املصري، در 
، القاهرة، 1936-1899وادي النيل 

 .135، ص 2009
)( امللك فؤاد االول: هو ابن اخلديوي 52

يف القاهرة  1868إمساعيل، ُوِلد عام 
وتلقى تعليمه يف إيطاليا، عني ياورأ 
للسلطان عبد احلميد الثاين حىت عام 

، عاد اىل مصر ليتوىل عرشها عام 1890
لطان حسني بعد وفاة أخيه الس 1917

األول، استقلت يف عهده مصر بعد 
، وظهر يف 1922شباط  28تصريح 

عهده احلكم الربملاين بظهور دستور 
، للمزيد ينظر: 1936، تويف عام  1923

عبد الوهاب الكيايل وكامل زهريي، 
املوسوعة السياسية، بريوت، املؤسسة 

، ص 1974العربية للدراسات والنشر، 
 .413-412ص

-1924كولومب، تطور مصر )( مارسيل  53
، ترمجة: زهري الشايب، القاهرة، 1950
 .1101، ص1950

)( للمزيد عن االزمة االقتصادية، ينظر: اميان 54
متعب التميمي، االزمة االقتصادية يف 

-1929الواليات املتحدة االمريكية 
االسباب والنتائج، أطروحة دكتوراه  1933

غري منشورة، كلية الرتبية، اجلامعة 
 .2003ستنصرية، امل

                                                                             
)( عبد العظيم رمضان، املصدر السابق، ص 55

 .735-734ص
، 18288)( جريدة )االهرام(، مصر، العدد 56

 .1935تشرين الثاين،  8
)( جون سيمون: سياسي بريطاين ُوِلد عام 57

يف مانشسرت، تلقى تعليمه يف كلية  1873
فيتس وكلية وادهام، مت تعيينه قاضيا يف 

، 1908يف وقت مبكر عام الدائرة الغربية 
، 1915شغل منصب وزير الداخلية عام 

، مث وزيراً للخزانة عام 1931واخلارجية عام 
، بعدها دخل جملس العموم 1937

باعتباره الليربايل عضوًا جملس النواب، تُويف 
 ، للمزيد ينظر:1954عام 

Encyclopedia Britannica 
Library (C.D). 

املعاصرة )( حممد مصطفى صفوت، مصر 58
-1882وقيام اجلمهورية العربية املتحدة 

 .145، ص1959، القاهرة، 1958
)( مايلز المبسون: سياسي بريطاين ُوِلد عام 59

يف لندن، عمل يف وزارة اخلارجية  1880
، وأصبح املفوض السامي 1903عام 

، مث 1920الربيطاين يف سيبرييا عام 
املندوب السامي الربيطاين ملصر والسدودان 

، 1964، تُويف عام 1934بني عام 
 للمزيد يُنظر: 

Robert, Johnston and JR 
Goldschmidt Arthur, 
Historical Dictionary of 
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Egypt, London, 2004, 
p.228. 

)( يونان لبيب رزق، تاريخ الوزارات املصرية، 60
 .365ص

)( حممد شفيق غربال، املصدر السابق، 61
 .264ص

املصدر السابق، )( حممد مصطفى صفوت، 62
 .146ص

، 18299)( جريدة )االهرام(، مصر، العدد 63
 .1935تشرين الثاين  19

)( أمحد عبد الرحيم مصطفى، املصدر 64
 .181السابق، ص

)( حممد حسنني هيكل، املصدر السابق، 65
 .383ص

 .323)( املصدر نفسه، ص66
)( تكونت اهليئة املصرية من مصطفى النحاس 67

الوزراء وأمحد ماهر رئيس باشا رئيس جملس 
جملس النواب وحممد حممود وامساعيل 
صدقي وعبد الفتاح حيىي، فضاًل عن 
واصف بطرس غايل وزير اخلارجية وعثمان 
حمرم وزير األشغال العمومية ومكرم عبيد 
وزير املالية وحممود فهمي النقراش باشا وزير 
املواصالت، وأمحد محدي سيف النصر 

يد يُنظر: وزراء اخلارجية وزير الزراعة، للمز 
-426املصرية، املصدر السابق، ص 

458. 
)( تكونت اهليئة الربيطانية من السري مايلز 68

المبسون رئيساً، وأنتوين أيدن عضو جملس 

                                                                             

العموم ووزير اخلارجية، مجيس رامزي 
ماكدونالد عضو جملس العموم ورئيس 
جملس اخلاص، والسري جون سيمون 

جملس العموم  املستشار امللكي وعضو
ووزير الداخلية، وفيكونت هاليفاكس 
والسري ماليز ويدر برين المبسون املندوب 
السامي الربيطاين يف مصر والسودان، 
للمزيد ينظر: عبد الرمحن الرافعي، املصدر 

 .24السابق، ص
)( حممد عبد الرمحن حسني، نضال شعب 69

، اإلسكندرية، دار 1956-1898مصر 
 .119املعارف، د.ت، ص 

)( أنطوين أيدن: سياسي بريطاين ُوِلد عام 70
يف درهام بإنكلرتا، أكمل دراسته  1897

، وبدأ 1921يف جامعة أكسفورد عام 
حياته السياسية عندما انتخب عضوًا يف 
جملس العموم الربيطانية عن حزب احملافظني 

، ُعني وزير الدولة للشؤون 1923عام 
، ووزيرًا لشؤون 1931اخلارجية عام 

، شغل منصب 1935صبة االمم عام ع
- 1940وزارة اخلارجية مرتني بني عامي 

، مث 1955- 1951، وعامي 1945
،تويف عام 1955عني رئيسًا للوزراء عام 

 ، للمزيد ينظر:1977
Encyclopedia Britannica 

Library (C.D). 
71() P.D, H.C, 30 July, 1936, 

Vol 315, p.9. 
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72()  Goldschmidt, JR, Arthur, 
A brief History of Egypt, 

New York, 2008, p.127. 
)( يونان لبيب رزق وآخرون، االحزاب 73

، القاهرة، اهلالل، 1952-1922املصرية 
 .276، ص1995

74() F.R.U.S, 1936, Vol 3, 
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