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 السلطان حسني كامل ودوره السياسي يف مصر

 *حممد يونس امساعيل ابراهيمد.م.

24/1/2018 تأريخ القبول:   2/1/2018 تأريخ التقديم:  
 االوضاع السياسية في مصر قبيل تولي السلطان حسين كامل السلطة

 :اواًل: االحتالل البريطاني لمصر
 

فهاا صتواا صفاا صام ا  اايصام اامتم يصامتاات مصم اانص ملاامصامواا سصرم ياا صمااتنات   صمم اا  ص
 مانصام اناصامرحانصارحمان ص مانصص ام ني يصموتنةصافن و ت ص ح هتصمنصام متلصامرحنصاممت ما 

ام لااا لصاممااا  ان ص مااانصام،ااانلصم ر ااات ص تملااالصحبوااايصام  ااالصمبت اااتنةصرااا نصام اااناص ام،ااانل ص
؛ص موااتعصفضاا عص اانصالهااتصمنتاا صماللتاات،ص ارمااته   صممااتص وبهااتص نضاايصمب،اا  امصار لر ااي

رخ ناتهتص رم يوهتصارمتنات    ص رو صافتتتحصيلتةصامم  سصف صامو نصامح  ثص تح  ا اعص اتسص
 ا مصاهم ااايصم ااانصارماااتنات   ي؛ص لهاااتصيفضااالصممااانصمااات  ص خت ااانصاممماااتفيصرااا نصص1869

ام ااناص ام،اانل ص تاامم صافضاالصام ااناص اي اانهتصمب  اا لصاماارصامممااتومنامصامرن  تل اايصفاا ص
رن  تل اتصتكتانصفا صرلاتبصامرنا  ن ايصفا صام اناص بارصبانانصارمرنا  ن ايصامهل ؛صممم صاخاممص

صامت صايتمتهتصف صامهل .
سصضااا ص1881ا بااا لص اااتسصص9فااا صص 1حالااا مومصاملااا نةصامونر ااايصحرو ااات ةصاحمااا ص نارااا  

امحتااسصارمااتر ا ا ص امتاا خلصار لراا صفاا صاماار  ص ص ياا صل حاامصاملاا نةصفاا صا رااتنصامخاا   اص

                                                 

 قسم التاريخ /كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة الموصل. *
م ااني ي صامتحاااصرتممااب صامومااتناص ااتسصفاا صين اايصهن اايصن لاايصرمحتف اايصاص1814احماا ص ناراا دص ماا صمااليص ص1ح

س.صاحما ص نارا  صمامتنامص ناراا ص1880س ص تا ن،صفا صامتني اتمصحتارص  االصامارصنترايصما ابص ااتسص1855
-1298"ت اااصاممااتتنص اانصماانصارماانانصفاا صاملهضاايصامم اان يصامم ااه نةصرااتمل نةصامونار اايصفاا صماالت ص

 .12-11 صصصص صح .س ص .م1امم    ت ن ص،ص1882 ص1881امه ن ت ن ص ف صص1299
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ص 2ح صتلك اااامصم تماااالصاملاااا ان ص مماااا صرتمااااوت ص  انةصن اااات صرت ااااتس1892-1879حص 1حت ف اااااص
سص صفضاا عص اانصتكو االص1881ا باا لص ااتسصص14فاا صص 3حامممااتر ة ص تاا م اص  انةص اان اصرت ااتص

ينانص مت نصمبر   4حم بسصامل الصاممو ل ص   ت ةصا  ا صام  شصامم ناص تو  تهص ص. 5ح ص ا 
 انةص اااان ا صرماااارلصضااااواص لت  اااايصمبخ فااااتمصامتاااا صت اااات  مصراااا نصامواااانار  نص  ص

ارخ اانص  اا سصتكتبتاااهصفاا صا ااانابصار اا حتمصامم ب راايصفااا صام اا شص نبرااايصاملاا انصت ااات لص
ص. 6حس1882 رت ص تسصص4حت ميص  ل يصفو صامتوتممصحت ميص ن اصف ص

                                                 

سصرتموااتهنة ص توبااسصف هاات ص احماانصصامب،اايص1852امخاا   اصت ف ااادص ماا صمحماا صت ف اااصراانصاماامت  لص ااتسص ص1ح
سصرو صانص ا لص اما   ص فا ص ها  صال ا ص1879امونر يص امتنت يص امكنلم يص ارل ب   يصتوب صامخ    يص تسص

ةصيلت نصتر نة ص ح لمصف ص ه صل نةصل تسصام ؤ نص اممحتتسصارهب ي ص تسصت    صرو صامتنعص اي ممص  
س.صلت نصارل تنا صم م  يصحتاتسصم انصمانص1892 صت ف صف صاموتهنةصمليص1881 نار صرت تصمليص

 .123  صص1989 صحر ن م ص3امكنا ليصامرصام  سصم ص  نهسص ا  مهسص نم  هس ص انصام ن ا ص 
متاا صال اا هتصمحماا ص باا صرت اات صس صتوبااسصفاا صماا انسصامحت ماايصا1834ن اات صرت ااتدص ماا صرم اانص ااتسص ص2ح

 ي ااركصتتترااتعصخت ااتعصممااو  صرت ااتص اماا صم اان صلااسصتاا ن،صفاا صملت االص   اا ة صملهااتصمحااتف صام  اا ةص ااتسص
ا با لصص21 ص ن  سص   انصامخ   اصاممت  ل صلسصن تميصام   انصامختص ص روا هتصن  ماتعصمبا  نابصح1873
اما  نصام وما  صمو اسصرت ا امصص صمح ا 1911ح  انانص اتسصص17س صت ف صف ص1881ا ب لصص1879/19

ص.427م ن صمتتريصم ر م  صحم ن ص .م  صص
 هاا صاحاا صامضاارت صامم تماا  نصامم هاا ر ن ص اا،لصمل االصن اا سصص1823 اان اصرت ااتدص ماا صرم اانص ااتسص ص3ح

 صلاسص مالص   اناعصمب اخب ايص امختن  اي ص ن  ماتعصمبا  نابصموا ةصمانامص1875  نىصامل الص ل صافتتتحهص تسص
س.صمحم ص ك اصبنرتل صامم ما  يصامونر ايصامم مانة ص انصاموباسص مؤممايصفانالتب نص1884تتنصاخنهتص تسص

 .1661-1660 صصصص1959مب رت يص امل ن صح .س ص
 ص33 صم بااايصامماااؤنبصامونرااا  ص"ر،ااا ا " صع1882-1881فتضااالصحمااا ن صاملااا نةصامونار ااايصفااا صم ااانص ص4ح

و  ااا ص نارااا  صام ااانتيصامونار ااايص؛صمااا ن صتن مااانصاملااا نةصامونار اااي صتن مااايص رااا صام20 صص1987 ص13س
مااليصص90.ص مبم  اا صماانصامتكت اا لص ل ااندص  اات ةصامواا لصم ماار ص59مب رت اايص امل اان صح .س ص .م صص

 .19-17 صصصصص1971 برصامل نةصامونار ي صمؤمميصن  صام  ماصح .س ص
امل ااان ص صاممنتااا صامونرااا صمبرحاااثص ص2امكن ااا صماااتت نصربلااا  صامتاااتن لصامماااناصرحااات لصالتبتاااناصمم ااان ص، ص5ح

.صمبم  ااا صمااانصامتكت ااا لص ااانصامح اااتةصامل تر ااايص ام مااات نصاماااماصي ماااهصحت مااايص202 صص1981حامواااتهنة ص
 ان اصرت اتصمبخا   اصت ف اا ص ل ااندص راتسصامخنا ما  صتاتن لصامو اانصامحا  ثصمتترايصامك تمايصامم اان يص

 .217 صص1933مب رت يصحم ن ص
 .231امم  نصلكمه صص ص6ح
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فاا صام ا سصماتااه ص يا صضااممصص 1ح ت اتبمصالانصمماا صحت مايصمحماا  صماتم صامراتن  اص
س ص يااااتل نص1882 صامتاااا صيياااانمص ماااات نص ااااتسص 2حهاااام صامحت ماااايص  مااااتبصامحنتاااايصامونار اااايص

ارلتخترتم صاضاتفيص بارصارهتماتسصراتم  شص تو  تاهصمم ا هايصاحتماترمصامم ا هايصاموماتن يص
ص. 3حض صارمتومتنصار نر صاممتمللصرتلصمنصفنلمتص رن  تل تص

 ااونمصرن  تل ااتصرواا صل ااتحصاملاا نةصامونار ااي ص مااو  صاماا  انامصامم ام اايصمهااتص مبخاا   اص
 ت ص  ن اصرت ت  ص ت ت لصحت ميصامرتن  ا صانص متسصا م نصف صم نصر يص كبامصمانصحنص

.صمااامم صرااا يمصاموااا ةصارماااتومتن يص"رن  تل اااتص فنلمااات"صرتمتاااهمنصمااا صامخااا   اص اترت اااهص 4ح ااا هتص
سص1882تح اا صامخ اا صضاا صاحماا ص ناراا ص حت ماايصامرااتن  اصرمااوت همت صفكاا صل مااتنص ااتسص

سصيتمااامصرن  تل اااتص1882ا اااتنص ااتسصص20ماا ص نارااا  ص فاا ص اانمصمحت مااايصفت اابيصربت اااتلصاح
 ص 5ح فنلماااتصرم ااااتهنةصرحن اااايصامااااتسص اااا ا  صارمااااتل ن يصطنهااااتلصامحت ماااايصر، اااايصامااااوت هتص

 ح لمتصمسصت َلصامحت ميصممم صارمانصانمابمصاما  متتنصحرن  تل اتص فنلمات صمامتنةصم اتنتيصفا ص
ن نةصنح الصاحما ص نارا ص انصسصامارصحت مايصامراتن  اصم تمرايصا ات صرضا1882ا تنص تسصص25

ص. 6حم ن ص امتوتميصامحت ميص

                                                 

س ص تبوارص ب ماهصاموماتن يصفا صم نمايصاممكان  ةصاموماتن يص1834رتموتهنةص اتسصصمحم  صمتم صامرتن  ادص م  ص1ح
سص تتنصم ترعصملمص ك متهصامرصار لص ام ون ص  تن ص1855امت صيل  هتصمحم ص ب صرت ت صفتخن،صملهتص تسص

س صتوبااا ص اااتسص1868فااا ص ااا شصم ااانصاماااماصانمااالصمممااات  ةصام  مااايصامولمتل ااايصفااا صاخمااات صلااا نةصتن ااامص اااتسص
 صتاا ف ص ااتسص1882ا ااتنصص26ص– اارت صص4ل االصمحتف اايصام ااني ي صلااسصن  مااتعصمباا  نابصمبكتاانةصماانصحسصم1789
 .403س.صام وم  صامم  نصاممترا صص1904

مبم   صمنصار  عص برصت ت بيصحت ميصامرتن  اصتب ص ل ندصتتملصمنم  صامانانصم باسصاما  ناب صم اتر ص ص2ح
 .61-60اممتتلصامم ناصامح  ثصحارمتل ن ي ص .م صصصص

 .61-60امم  نصلكمه صصصصص ص3ح
؛صماانصامم حاا صانصرن  تل ااتصتتلاامصرصتنباالصفاا صييتماايصح ااتةصل تر اايصمااب ميص61-56امم اا نصلكمااه صصصص ص4ح

 برص فااصام مات نصفا صم انصخ فاتعص بارصم اتمحهت صمحما ص ا لسصامامت  لصاراناه س صم تمايصرن  تل اتصت ات ص
 .8 صص2013 تمويصامم  ل صص– يصامتنر يصسصا ن حيص تت نا صب نصمل  نة صتب1936-1922م نص

 منص ر صامو  ا ص مان ص ناماتمصفا صتاتن لصاموانلصامحا  ثص امموت ان صم روايصاملهضايصامونر اي صحر ان م صص 5ح
 .127؛ص نار  صامم  نصاممترا صص329 صص1980

 www.moqatel.comلصصامممتنةصمتتحص برص رتيصامموب متمصام  م يصحارلتنلم ص برصامم ي دص ص6ح
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نفضاامصامحت ماايصامم اان يصم تم االصاماا  مت نصتباا صفاا صماامتنةصانماابهتصامرااتن  اصاماارص
ب ااانصينصص 1حسص1882ا اااتنص اااتسصص26امول اااب ت نصامكنلمااا يص امرن  تل ااايصفااا صامواااتهنةصرتاااتن لص

ىصارماتومتن يصرقيتمايصاحما صامخ   اصختماصنياصامحت مي ص ي بنصامم افويص برصم تم لصاموا ص
 ناراا ص لك ااه صفواا سصامرااتن  اصامااتوتميصحت متااهصاحت ت ااتعص باارصياانانصامخاا   اصفوراالصارخ اانص

ص. 2حرتمتوتمتهص
 ا ابصمم صحملصاحم ص نار ص نفتيهصامخ   اصت ف اصممؤ م يصحا  ثصااصف ضارصا ص

نان  ص ا ااا انصاضاا نارتمصفاا صاماار  ص ااانابصهااماصامواانان صممااتصا ىصرتمخااا   اصامتنا اا ص اانصياا
ا ااتنصص25 ص لت  اايصمك االصماامتنةص 3حمنماا سصرروااتبص ناراا ص   ااناعصمبحنر اايصحكت ااتعص باارصا ماانص

ص 4حف اا عصمن وااتع.ص راانمصامواا ةصارمااتومتن يص رتمتواات نصماا صامخاا   اصت ف اااصممرحاايصارمااتل ن يص
س صفتتخااممصرن  تل ااتصماانصتباا صامحت لاايصمن واايصرتهااتسصم اانص1882ح  اانانص ااتسصص11رتااتن لص

و سصامت ت تهتصحمت ايصا  تلالصفا صامار   ص يخاممصت ما صامات  بهتصفا صم ات صارماتل ن ي صر
مااوت صحت ماايصناباالصرت ااتصح س  ص1882الصص21ص-ح  اانانصص17 تمااتو صرحاات لصم اان ص ا 

ص. 5حممتصح ىصرتمخ   اصامهنلصامرصارمتل ن يصم و سصف صحمت يصا مت  لصامرن  تل يص
 اايص باارصم اانصرو اااصمتلاااصماانصيماات  بهتص باارصراا يمصامحمباايصامومااتن يصامرن  تل

س ص1882تمااا  ص اااتسصص11م  لااايصارماااتل ن يص ح ااا لهتصفااا ص ااارتحص ااا سصامل لاااتبصامم افااااص

                                                 

 www.moqatel.com صلصصامن صمتتحص برص رتيصامموب متمصام  م يصحارلتنلم ص برصامم ي د ص1ح
 .330؛ص من صامم  نصاممترا صص61منم  صامم  نصاممترا صصص 2ح
 .62منم  صامم  نصاممترا صص ص3ح
ماارصحاا ثص اا تنص ماا نصراا نصمااتم  ص متااتنصحامحمااتن صحاا لصي اانةصاملواال ص متاانصام اا تنصماان تنصمااتصتحاا لصا ص4ح

ممرحيص تن صف هتصتل نصمنصار تلالصفا صارماتل ن يص هاسصحاتمب نصارمابحيصضا صامم ان  نصاموا ل ص التهامص
 صا لر اتع.ص مبم  ا صماانصامموب ماتمص ل اندصامخنا ماا  صامم ا نصاممااترا ص57 صم اان تعص ح140امممرحايصرموتالصح

 .245-243صصص
؛ص رااا ص226 صص1965واااتناصحم ااان صاحمااا ص رااا صامااانح سصم ااا كر صم ااانص امممااا ميصامم ااان ي ص انصاممص 5ح

 .259امهت اصمحم صممو   صامل نامصف صم نصف ص ه صمو  صالصآخنص ه صت ف ا صح .س ص .م صص
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 تحااامصتااا ل نص ااا ةصامو اااا ص  يااا عصامتل ااانصمااانصامضاااحت تصفااا ص اااك اصاممااا ل  نصاضااا نمص
ص. 1حامم  ليصامرصارمتم س

رااتم حاصلحاا صاموت ااميصفوتماامصامواا امصامرن  تل اايصرواا صماا  نتهتص باارصارمااتل ن يص
  ااانمصمواااتن ص   ااا ةصرااا نصام ااانف نصحامرن  تل ااايص امم ااان ي صا اااهنهتصص 2حامم ااان يصامواااتهنةص

مونتااايصامتااالصامتر ااان ص  بااارصامااانبسصمااانصتوااان صيااا امصارحااات لصامااارصضااانرتمصم  وااايصمااانص
ام اا شصامم ااناصب اانصينصالواا اسصامتتااتفؤصراا نصام اانف نصرتمواا ةص اموتاات ص وباامصتكاايصام ااناعص

.صممتصاح ثصت تمصف صيا امصام ا شص 3حتللصامو امصاممحتبيصف صاببلصامموتن صتم لصامرص 
امم نا ص ا ابصمم صاتكاصيت  صام  شصامم ناصاحم ص نار صم ص ا  صمانصام  هاتبص ارمانابص
 برصتمب سصاموتهنةصامارصاموا امصامرن  تل اي؛صحولاتعصمبا متب؛ص حكت اتعص بارصامم  لايصمانصامخانال ص

مااابسص نارااا صلكماااهصامااارصاموت ااا صامرن  اااتل صام لااانالصمااا صص1882صا بااا لص اااتسص14 رتمكوااالصفااا ص
 صفاا صامورتماا يصت ماا نصحاانل ص فاا صام اا سصلكمااهص خاالصام لاانالص ممااب صاموااتهنةصموبلااتعصLowح

ص ص رمم ص خبمصم نصمنحبيصتتن خ يص    ةصه صمنحبيصارحت لصامرن  تل . 4حاحت مهتص
 :ثانيًا: اجراءات بريطانيا االدارية في مصر

رن  تل اااتصروااا صاحت مهاااتصمم ااانصامااارص  ا نهاااتصامم تمااا يصفااا صامواااتهنةصتل ااا سصا  ااا مص
ا ضتعصامر  صا ان تصرمتص خا سصم اتمحهتصارماتومتن ي ص ضامتنصامما  نةصامكوب اي ص اضاوتاص

 صفتاتنصي لص مالصيتماامص 5حامحنتايصام  ل ايصامم اان يصامتا صيا صتل اا ص تل ا ص انابصارحاات لص
 لص اا شصم ااناص   اا صحامااماصتااتنصياا صتااسصتماان حهصرااهصاممااب تمصامرن  تل اايصفاا صم اانصت اات

                                                 

؛ص33-14 صصصص1921اماا نصامنافواا  صمكت ضااتمصارل ب اا صر اا نصاممماا ميصامم اان ي صم رواايصاملهضااي صح .س صص 1ح
 .132-117امل ن صحارمتل ن ي ص .م صصصص   اص  ر ل صموتن صارمتل ن ي صام تتميصامونر يصمب  ت يص ص

 .406-394 صصصص1966 صح .س ص3 ر صامنحمنصامنافو  صامل نةصامونار يص ارحت لصارلتب  ا ص  ص2ح
مبم  اا صماانصامتكت اا لص اانصتباا صامموااتن ص ل ااندص راا صاماانحمنصامنافواا  صاماا   سصاملاات نصاحماا ص ناراا  ص انص م ااتر ص ص3ح

 .186-182 صصصص1968 صح .س ص3ام ول ص 
 ص ناماايصفااا صامتلم اايص امت،  ااانصار تماات   صموهااا صارلمااتبصامونرااا صمب رت ااايص1977-1952م اانصفااا صنراا صياااننصح ص4ح

؛صمحمااا ص  اااتسصاممن ااا ا صاملااا نةصامونار ااايص النهاااتص بااارصت ااا نصام اااولص لهضاااته ص انص39 صص1981حر ااان م ص
 .28-26 صصصصص1952امموتنا صحم ن ص

ص صتن ماااااااااااااايصتتااااااااااااااتلصخاااااااااااااانالصم اااااااااااااان1910-1875مم اااااااااااااان يصل اااااااااااااا   نصن  اااااااااااااات ن صتااااااااااااااتن لصاممماااااااااااااا ميصا ص5ح
Egypts Ruin؛صمحما ص262 صص1981 صحمرلاتن ص2تن ميص ر صامحم  صامورت اص محم صرا نان ص انصام حا ة ص صص

 .259 صص1960 صحاموتهنة ص2مو  صامون تن ص  متلصام  نصام  تل صي يصتكتحصر نصامونلص ارمتومتن ص 
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س  ص     صرص ت ات  صماتيصاراصموتتالصتحامص1882ا ب لص تسصص19منصامخ   اصت ف اصف ص
ص. 1حامنةصضرت ص م نر نصرن  تل  نص

تماااتصرمااا مصامماااب تمصامرن  تل ااايصمااا  نتهتص بااارص هااات صام ااان يص ارمااانصامااا اخب ص
.صمانص تلالصاخانصاروامص 2حت،صض صامماب تمصامم نا صم تمَنصمهتصيم صااصم تهنةصا صاحت 

اممب تمصامرن  تل يص برصمل لصامخ   اص م بسص  نا هص ام،امصامومالصرتم مات نص م باسص
املاا الص امااتر متهصره  ااتمصامت ااتن يص تاا نصمااهصحاااصاراا ابصاماانياصفواا صف مااتص واان ص ب ااهصماانص

موااااتل نصسصا اااا نمصاممااااب تمصامرن  تل اااايصا1883 ص فاااا صا ااااتنص ااااتسص 3حم اااان  تمص ياااا ال نص
اموتض صرقل تبصم بم ن صهمتصم بسص  نىصامو ال ن ص مهمتهصامل انصفا صامم ان  تمصامتا ص
تون ص ب هصفو صمنص  نصير ابصامنياصا صار تانا ص ب اه ص ام مو ايصاموم م ايصامتا صتتلامص
ت تماا صمبتاا ا لصفاا صارماا نصامتاا صتهااسصاماار  صماانصاملتح اايصام ااتب ي ص ياا صامااتمنصاموماالصرهااماص

س صيمصحبامصمحباهص1913 صيمارصانصتاسصيم،اتؤ ص اتسص1913-1883ل ل نص تماتعصحامل تسصمم ةص
ص. 4حام مو يصامت ن و يص

  لاامصرن  تل ااتصامممت اااتن نصامرن  ااتل  نصم م اا صامااا  انامصامم اان ي ص ر ااا ح تمص
تماااتص ضاااومصرن  تل اااتصامو ااا  ص بااارصام اااحاصص 5ح اماااويصتكااا اص ااا ح تمصامااا  نابصالكماااهسص

                                                 

؛ص را صامو  ا صنفات   ص8-6م  ل  صم تر صام انا صحامواتهنة ص .م صصصصص ر صامنحمنصامنافو  صم نصامروثصا ص1ح
 .37 صص1961 ص انصاموبس صحاموتهنة ص1907-1882يض يصام  بص نصم نصر نصملت نص

 ص1969 صت اان نصاملااتل ص9 صس104نؤ اص رااتسص آخاان ن ص"محماا صفن اا ص ممتناتااه" صم باايصامتتتاال ص"م اان" صع ص2ح
 .25ص

 ناراا صالص مااتلص راا صاملت اانصامحنتاايصام  ل اايصامم اان يصامح  لااي صاماا انصاممتحاا ةصمبل اان صمحماا  ص ا اا  صماانصاحماا صص 3ح
؛صحم اااا ص راااا صضااااتح صاماااا م م  صامم تماااايصامرن  تل اااايصفاااا ص  لصاممااااتحلصام،نراااا صمبرحاااانص18 صص1973حر ااان م ص
 .48 صص2000 صا ن حيص تت نا صب نصمل  نة ص تمويصر، ا  صتب يصامتنر ي صارنصن   ص1939-1919ارحمنص

  صامه  ااايصامم ااان يص1987-1805احمااا صفاااتنسص رااا صاممااالوس صامماااب يصامم تمااا يصفااا صم ااانصيضااا يصام  مونا  ااايصح ص4ح
 .25-24 صصصص1997اموتميصمبتتتل صحاموتهنة ص

 ص1998 صم ااتر صامه  اايصامم اان يصاموتماايصمبتتااتل صحم اان ص2احماا ص ااك اصبنرااتل صماامتنات صفاا صل اااصياانن ص، ص5ح
ص؛275ص

Lord Lioyd, Egypt since cromer, vol.I, Macmilian and colimited (N.D, 1933) p 150. 
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 مااااا  نمص بااااارصتااااالصتكت ااااا لصامح اااااتةصاريت ااااات  يصاممتملبااااايص.ص 1ح امم ر  اااااتمصامم ااااان يص
رمااااتص خاااا سصم ااااتمحهتصماااانص  نصارتتااااناثصاماااارصص 2حرتم اااالت يص ام نا اااايص امت ااااتنةصامم اااان يص

ص. 3حم تمكصامر   صممتصا ىصامرصتخباصام اي صام لت  ص ام نا  ص امت تناصامم ناص
 صفا صLord Cromerح 4ح  لامصرن  تل اتصموتما اعص   ا اعصفا صم انصامبا ن صتن مانص

 ص ياا صاتراا صارخ اانصم تماايص   اا ةصفاا صا انةصحتااسصاماار  ص نفاامص 5حسص1883ا باا لص ااتسصص11
رتمااسص"امم تماايصامتن من ااي" صامتاا صتااتبخصصرتتاان سصامماا  نةصارمااتومتن يص باارصم اانص اانص
ماصمااتصنفااا صاماا   نصارل ااا تعصم  اماانصامرن  تل اااي ص مااسص لكااامص  ن اااصاماا  نابصامم ااان  ن ص ا 

 يا ص رانصتن مانص انصتبا صامم تما يصيات  عدصينصص 6حفقنص ب هصانص متو لصفا ناعصصم تميصتن من
رن  تل اااتصماااسصتضاااسصم ااانصامااارصمماااتومناتهت ص متااانصماااتو شصفااا صم ااانصتماااتصمااا صتتلااامصيااا ص

                                                 

 صمتترايصاما   صامونرا  صحامواتهنة ص1924ص–ص1798 صخب لص ترتمص اخن ن صحن يصام حتفيصف صم انص1ح
 ص مبم  ااا صمااانصامتكت ااا لص ااانصيااا ال نصامم ر  اااتمصفااا صم ااانصاراااتنصتبااا ص211-204 صصصص1973

و م اي صم انصفا صامواننصامو ان نصمختاتنامصمانصام لات اصامم تما ي صامحوريص ل ندص انصامتتلص ام لات اصام
 صا نااص توا  س صنؤ اص راتسصحتما ص محما ص اترنص انل صم روايص انصامتتالص ام لات اصامو م اي ص1مج

ص.61-58 صصصص2002حاموتهنة ص
 ,F.O, 633/7 The Eral of Cromer to the marquess of Lansdowne, Cairo  ص2ح
March 15, 1965, R. M. A. C. G. F. C. E .S. 

 مبم   صمنصامتكت  لص ل اندص را صامو ا سصمحما صنمضاتن صت ا نصامحنتايصام  ل ايصفا صم انصمانصماليص ص3ح
 .37-18 صصصص1968 ص انصامتتتلصامونر صمب رت يص امل ن صحم ن ص1936امرصمليصص1918

تل اايص ل اا صف هاات صتلواااصفاا صرموت واايصل نفباا صامرن  ص1841امباا ن صتن مااندصاماامهصافباانصرااتنلجص ماا ص ااتسص ص4ح
سصرنترايصما  سصاح الص بارصامتوت ا ص1858امم انسصاموب ات ص الات سصفا صامخ مايصاموماتن يصامرن  تل ايص اتسص

سص1876 ص فااا ص اااتسص1876-1872 هااا صرنترااايصنا ااا  ص ااا نصماااتنت ناعصمحاااتتسصامهلااا صمبمااا ةصحص1879 اااتسص
سصامتااتم صم حاات لصامرن  ااتل صمم اانص  لتااهصرن  تل ااتصملاا  رتعص لهااتصفاا ص اال  اصاماا  نصاموااتس ص فاا صامواات

سصُمالكصمواالصامباا ن ص1892سصانمالصاماارصامواتهنةصر  ااكهصموتما اعصم تماا تعص يل ا عص تمااتع ص فا ص ااتسص1882
ص.514 صص1917 صامان ص25 صس6تن منص"امب ن صتن من"صم بيصامه ل ص"م ن"صع

 P. M.Holt, political and social change in modern Egypt, Oxford university ص5ح
press (London, 1968) p. 308. 

محماانصمحماا  صا اا لصامحتااسصتااتن لصم اانصرتم لاات اصامرن  تل اايص ارمن ت ااي ص انصامموااتنا صحاموااتهنة ص ص6ح
ص.26 .م صص
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ضمتهت ص منصاملتح يصام تب يصفقلهصرص تا خلصفا ص مالصحت مايصامخا   اصمتلاهصم  انص بارص
ص. 1حيصامومب يصينص تر صامخ   اص ام  نابصاناب صمنصاملتح 

ينصامل تسصامماصنممهصتن منصف صم نصا رهصرتم  ت تصاممر لي صفك صام تهنصتاتنص
امحتااسصر اا صامخاا   اص   نا ااه صفاا صحاا نصتااتنصامحتااسصامحو واا صر اا صتن ماانص ممت ااتن هصامااماص

ص. 2ح مللصرن  تل تصف صم ن
صتمااتصتمتلاامصرن  تل ااتصماانصامتاا خلصرتممااب يصاموضاات  يصامم اان ي ص اانص ن اااصتواا  س
امموتنحاااتم صمت،  ااانصامل اااتسصاموضااات  صامم اااناص ي ال لاااه صرح اااثصتلمااا سصمااا ص ايااا صاممااا  نةص

 ص رض، صمنصتن منص افومصامحت ميصامم ن يص بارصامموتنحاتمص 3حارمتومتن يص برصم ن
 ص راامم صاماات ت مصرن  تل ااتصانصتتاا خلصفاا صاممااب يصاموضاات  يصامم اان يصماا ابعص 4حامرن  تل اايص

  ن صا صت،  ااانصارل مااايص اموااا ال نصامم ااان يصرماااتص تكااااص م اااتمحهتصرتو ااا نصاموضاااتةصامرن  اااتل
ص. 5حارمتومتن يصف صامر  

 تااامم صتمتلااامصرن  تل اااتصمااانصاماااتلمتنصنؤ سصا مااا الصامرن  تل ااايصفااا صم ااانص ااانص
سصامتاا صتماالكصحاااص1898 ص امرلاا صارهباا صامم ااناص ااتسص 6ح ن اااصت ماا سصامرلاا صامم ااناص

                                                 

 ,The Eral of cromer, Modern Egypt, vol.1, Macmillan Limited, (London ص1ح
1908) p. 550. 

ص.16صصارناه س صامم  نصاممترا  ص2ح
 ,Roger Owen, Lord Gromer victorien Imperialist Edwardian proconsul  ص3ح
Oxford university press, (London, 2005), p.240. 

ص.81منم  صامم  نصاممترا صص ص4ح
 .18ارناه س صامم  نصاممترا صص ص5ح
 صملا نص متتراهصامواتسصيماسصا لصرلا صم انا ص تاتنصمنتا  صامان  سصفاص1865امرل صامم نادصف ص اتسص ص6ح

فاا صارمااتل ن يصماا صفاانعصفاا صاموااتهنة ص تااتنصام،اان صماانصال اات هصاموماالص باارصن ا،صامت ااتنةصراا نصم اانص
س صمبم  اا صماانصامتكت اا لص ل ااندص اا حص ن راا ص رااتسصامور اا ا ص1911 رن  تل اات ص ياا صافبااسصفاا ص ااتسص

وننصامو ن ن صمحم ص بومصام  نصاريت ت اصمبرن  ا   نصام  ل  نصف صامم ناصامونر صحترصمت لتمصام
حنل صل ناصرت تص ر صامحم ص  متن صالم م تع صا ن حيص تت نا صب نصمل  نة صي ممصامرصتب ايصامتنر اي/ص

ص.50-49 صصصص2004 تمويصامم  ل ص
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سصرا يمص مب ايص1899 ف ص ل صام بل ص ف صا تنص اتسصي  انصا نااصمتم يصح ت   صيتربيصمب
ص. 1حتتل نصار لصمنصاموتسصلكمهصا رحمصي  صامت ا لصص31 ر صهم صار ناا ص ف ص

فااا صموترااالصممااا صاماااتخ ممصامحنتااايصام  ل ااايصامم ااان يصام اااحتفيص امم ااا مصمراااثص
ارفتاااتنصام  ل اااي ص تحااام نصام اااولصمااانصخ ااا نةصارحااات لصامرن  اااتل  ص ضااان نةصامت ااا اص
ممخ  ااااتتهس ص ماااانصاراااان صتباااا صام ااااحاص امم اااا مص ااااح كيصاممؤ اااا  ص امباااا اب ص ارهااااناس ص

ص. 2ح ام  ن ص م بيصارمتتم
تمتصتتنصمحنتيصامتن ميص  نصف صتلم يصام او نصاما  ل ص انص ن ااصار ا عص بارص
ي متلصامو   صمنصمكتناصحنتتمصامتحننصف صاموتمس صفوبرصمر لصامملتلصتممصتن ميصي ماتلص

 ماا م   ص ناماا ن ص ن ماا  ص الااتت لصفاانالس ص ه  اا  ص ل اانصلتت ااتمصماانصملوكاا نصرفاا لت ن ص
ص. 3حم ه ن ن صيملتلص  ل ص ا  لصامحا ص احم صفتنسصام   تا ص  ن  ص   انص

 امااهممصارحاا الصامم تماا يصفاا صت اا نصامحنتاايصام  ل اايصامم اان ي ص تلم اايصام ااو نص
اها ااصتبا صارحا الصخا لصما ةصام  ل صا ضتعصما ىصيرلاتبصام اولص بارصامانبسصمانصاخات اص

ص. 4حارحت لصامرن  تل صمم نص
تتلااامصامماااميصاممم ااا ةص امراااتن ةصم حااات لصامرن  اااتل صفااا صم ااانصا ااانابصامت،  ااانصفااا ص
صام خ اااا تمصامتاااا صتتلاااامصتملبهااااتصفاااا صاماااار   صمت ر اااااصم تمااااتمص   اااا ةصتوتواااا صيلهااااتصت  ااااسص

رلااتبعص باارص باالصامحت ماايصصسصياا سصتن ماانصامااتوتمته1907 صفكاا صل مااتنص ااتسص 5حتباا صاممنحبااي
                                                 

 ,F. O, 633/7. viscount cromer to the marquess of Salisbury- Cairo  ص1ح
February 20, 1900. R. M. A. C. G. F. 

 صمتترايصار الص1951-1789 مبم   صمنصامتكت ا لص ل اندصاراناه سص را   صت ا نصام احتفيصامم ان يصص 2ح
؛صا  ااالصماان ة صام اااحتفيصامم ااان يصل اا تهتص ت  نهااات صمل ااا نامص152-151 صصصص1951حم اان ص

ص.196 صص1969 انصمتتريصامح تة صحر ن م ص
 صم روايص انص1914-1882امرن  تل صص  لتنصمر لصن ا صامح تةصامح ر يصف صم نصف ص ه صارحت ل ص3ح

 .113-111 صصصص2007 صحاموتهنة ص2امتتلص ام لت اصامو م ي ص 
.ص م  اااا عص باااارصل اااا ةص اهاااا ااص راااانامجص ا ضااااتبصتباااا ص23-18 ا اااا  صامم اااا نصاممااااترا صصصص ص4ح

 .67-32ارح ال ص ل ندصن ا صامم  نصاممترا صصصص
 ص2 صمتترايصما ر م  ص 1936-1922ما يصفا صم ان صمتم صار صامل ن ص  نصامو انصفا صامح اتةصامم ت ص5ح

 .33 صص1996حاموتهنة ص
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رمن وااايصا ااات لص اااحته ص خبااااصمحباااهصامااا  نصص 1حامرن  تل اااي ص  بااارصيلااانصحت لااايص ل ااا ااص
ص. 3ح صEldon Grostحص 2ح  نمم

حبماا صص 4حاتراا ص  نماامصفاا نص  اا مهصاموااتهنةصم تماايصام فااتاصماا صامخاا   اص رااتسص
ص 5حرن  تل اايص صفاا صا انةص ااؤ نصاماار  صماا صامحكاات ص باارصامم ااتمكصام1914-1892املااتل صح

ال  ياااتعصمااانصمرااا يصامموتمااا صامرن  اااتل صام   ااا صاماااماصماااسص تااانصموتلواااتعصرم تمااايصامبااا ن صتااا نمنص

                                                 

سصح لمتصا باصضرت صرن  تل  نصاملتنص برص1906ح  نانص تسصص13حت ليص ل  اادص يومصامحت ليصف ص ص1ح
م م  يصمنصامحمتسصف صين يص ر نصامت سصر   ت  ص متنصامو تنامصاملتن يص تبمص احا ةصمت ا لصاماناةص

ف وبهااتصتتخاار صراا مت هت ص ارخاانصراا  نانصامومااكصمتحتااناصرتمتتماالصممااتصالااتنصحك  اايصاهاالصماانصاهاالصامون اايص
امون ايصفتلهاتم اص باارصام لا  صضانرتعصرتمو اا ص امح اتنةصمماتصا ىصاماارصما مصاحا صامضاارت صمتا لناعصر ن حااهص
 رحاانانةصام اامسصامحااتنة صفاا منصامموتماا صامرن  ااتل صرت اات لصمحتماايص محتتماايصاممتهماا نصراا ن صامحت لااي ص
 ي صتنا حصامحتسصر نصار  اسص لوتعص ار ،تلصام اتييصاممؤرا ةص امما نصرتحتاتسصمتكت تاي صمماتصالاتنصبضالص

 ص2ام ااولصامم ااناص تاان صفاا هسص نحااتعص م وااتعصمااسص لماا   ص راا صام هااتلصامت ااتم  صم ماا  يصامم تمااي ص،
 .690امم م  يصامونر يصمب نامتمص امل ن صحر ن م ص .م  صص

 صاتمالص1835امانص اتسصص24رن  اتل ص ما صرم  لايصا ت لا صام ل   بل  ايصرتاتن لصصام  نص  نممدصم تما  ص2ح
 ص فا ص اتسص1866توب مهصررن  تل ت ص ا ركص ض اعصف صم بسصاموما سصامرن  اتل ص انصربا ةصتمران،ص اتسص

سصامتحااااصرتمماااب صام رب متمااا صفااا ص  انةصامختن  ااايصامرن  تل اااي ص  ااا،لص ااا ةصملت ااالصا ان ااايصفااا ص1885
س صمبم  اا صماانصامتكت اا لص ل ااندص1911 صتاا ف ص ااتسص1907حتاارص ااتسصص1860مبماا ةصماانصصاموااتهنةص ملاا ن

 ص1914-1892 راااتسصحبمااا صاملاااتل  ص هااا اصمااامتنامص راااتسصحبمااا صاملاااتل صخااا   اصم ااانصارخ ااانص
ص.224-219  صصصص1993تن ميص  لص ح ر ص انصام ن ا صحاموتهنة ص

 ,Peter Mansfield, The middle East A political and Economic survey  ص3ح
(London, 1973) p.217.  

س ص نسصف صم نميص تر  نصلاسصاتاسص ناماتهصفا ص ل ااص1874 رتسصحبم صاملتل دص م صف صاموتهنةص تسص ص4ح
رم  ماانا ص ا ااتهنصامخاا   اصرتواات اصامم اان  نصموااهصر ااتلص كاا اصتواات كهسصماا صماانصماارو  ص ياا صامتاات ص

 اصحن اايصامم ر  ااتمص تلاانةصامم ااتر ص ام نا اا ص  اان ص اانص  اا نصماات نصاماا فهصرلهضاايصلوتف اايص ا اا
ص.228 امم  م ص رمم ص ه ص ه  صلهضيص بم يص اموي صام وم  صامم  نصاممترا صص

 ص1973م اا كرصاملحااتسص راان ص ناماايصماامتنامصمااو ص بباا ل ص انصن  صام  ماااصمب رت ااي صحاموااتهنة ص ص5ح
ص.57ص
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 ص ي لص مالصياتسصراهصي ا اصماناحصاممما  ل نصاممتهما نصرحت لايص 1حاممت   ةصما صامم ان  نص
ص. 3ح ص ت م  صامم تمسصامل تر يصف صامر  ص 2ح ل  ااص

 ا  صامما  ك نصامرن  اتل  نصفا صم انصروا صانصصتمتصر يص  نممصتلك مصم تميصتح  ا 
تضخسص   هسصف ص ها صمابكهصتن مان ص ا ا اصا ا اصامما  ك نصامم ان  نصفا صا انةص اؤ نص
اماااار   صم  اااا تعصامماااا  ك نصامرن  ااااتل  نصرضاااان نةصموتمباااايص م  هااااسصامماااا  ك نصامم اااان  نص

انصصرتمحمااالر ص  ااا سصامت ااات  ص بااارصحااا   صاخت ت اااهسص لكااا مهس صفوااا صتاااتنص  نمااامص ااانى
امم تمااايصامرن  تل ااايص  ااالصانصتت اااهصامااارصتااا ن لصاممااا  ك نصامم ااان  نصحتااارص  اااتنت اص ااا  تعص

ص. 4حف   تعصف صي انةصحت متهسص رص وتم  اص برصامم  ك نصامرن  تل  نص
تونضمصم تميص  نممصتبا صامارصلوا ص ا   صمانصامممت اتن نصامرن  اتل  نص رصما متص

 ص تاامم صامت ااتنصار تلاال ص 5ح ااتنصامم ااتناصامممت ااتنصاممااتم  ص ممت ااتنصام اخب ااي ص ممت
 ا حتلصام نتتمصامرن  تل يص برصا ترتنصانصامم تميصام   ا ةصامتا صاتروهاتصامموتما صام   ا ص
فاا صم اانصياا صتهاا  صم ااتمحهسص امت اات اتهسص متااتلتهسصامتاا صتتلاامصمضاام ليصفاا ص االصيرضاايص

ص. 6حتن منصامح    يص
صص 7حلصامبااااا ن صتت ااااانصسصم حااااالصمحااااا1911تااااا ف صامااااا  نص  نمااااامصفااااا صتمااااا  ص اااااتسص

 صموتما اعصرن  تل اتعص   ا اعصفاا صامواتهنة صفوا صتاتنصارخ انص ملالصمومااتنصLord Kitchenerح

                                                 

 .33ار صامل ن صامم  نصاممترا صص ص1ح
 .Mansfield op.cit, p. 217  ص2ح

ص.6 ه ا صامم  نصاممترا صص ص3ح
  صامم باااسصار بااارصمبلوتفااايص1956-1922 ر ااانصحمااانص رااا صامراااتي  صام  ااا  صامرن  اااتل صفااا صار انةصامم ااان يصح ص4ح

 .67-66 صصصص2009حاموتهنة ص
 .67امم  نصلكمه صص ص5ح
 .7 ه ا صامم  نصاممترا صص ص6ح
ب ةصم ل ، ن  صاتملص ناماتهصفا صارتت  م ايصاممبت اي ص ح الص بارصنترايصسصرر1850ح  نانص تسصص2تت لندص م صف ص ص7ح

صفاا صماا حصامهل مااي ص ماالصفاا صامماا  انص توباا صف هااتصملت االص   اا ةصمبكتاانةصماانص ااتسص حتاارص ااتسصص1884ماا  سصلااتن 
 صح االص باارصمواالصف تت لاام صلااسصانماالصاماارصامهلاا صتوت اا ص ااتسصمب اا شصامرن  ااتل صهلاات ص1902س ص فاا ص ااتسص1899

س ص اا،لصمل االص  انةص1914-1911 صا ااركصموتماا اعصرن  تل ااتعصفاا صم اانصمبكتاانةصماانص1905-1902صمبكتاانةصماان
سص لا متصا ا  ممصماك لتهصامحنر ايص1916امحنر يصامرن  تل يص ل صال رعصامحنلصاموتمم يصار مر صت ف صبنياتعص اتسص

 .238-225صرب،سصرحناص ه صف ص ن وهصامرصن م تصرتمونلصمنصا نتل س ص ه ا صامم  نصاممترا صصص
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امت ااا  ص باااارصبااانانصامباااا ن صتن ماااان؛صمااامم ص اااات مصامخ فااااتمصرااا نص انصامموتماااا صامرن  ااااتل ص
اماارص ن اايصي ااتسصتت االنصرمحت ماايصايلااتعصارم اانصمااو  صحباا سصامم افواايص باارصص 1ح خاا   اصم اان

مل االصخ    اايصم اانصفاا صحتماايصخباا صامخاا   اص رااتسصحبماا صاملااتل  ص متاانصارم اانصصتماابس
ص. 2حنف صمم ص

تمتصالتهجصتت النصم تمايصل با ةصار انةصامم ان يصامارص ن ايصفتيامص ماتصتتلامص ب اهص
يرتنص ه صتن منصما صا واتاصم تمايصتم ا نصمؤمماتمصام  مايصامتا صاتروهاتصاما  نص  نمام ص

  ك نصامرن  ااتل  نص امممت ااتن نصماا صارحتكاات صملكمااهص ا  اارصتت االنص اا ح تمص امااويصمبماا
رمااب يصامراامصفاا صامواانانامصاممهماايص امحتمااميصماانص  نصامن اا عصاماارصخاا   اصم اانص حت متااهص

ص. 3ح
تما  ص اتسصص1رتاتن لصص29ا  نصامخ   اصرترتكتاصم صامموتم صامرن  تل صيتل نصنيسص

اموم م ايصام ات نةص اتسصسصامماصلاصص بارصاماتر الصم باسص ا نىصاموا ال نص ام مو ايص1913
 ص  بااارصامااانبسصمااانصت مااا سصتبااا صامه ااا ةص 4حسصرت مااا سصام مو ااايصامت ااان و يصامم ااان يص1883

امل تر يصام    ةصب نصينصار انةصامرن  تل يصف صامار  صماسصتمامكصمهاتصرترلووات صارصما  نةص احا ةص
  ص1918-1914 صرمن وايصي اتسصامحانلصاموتمم ايصار مارصح1914ح  انانص اتسصص17فحملصح

ص. 5ح ا  نصحتميصام  انئص
 يااا ص يكااامصام  مااايصامولمتل ااايصفااا صامحااانلصاموتمم ااايصار مااارصامااارص تلااالص  لصام مااا ص

ص– فنلماااتصص– رب،تن ااات صضااا ص  لصام فاااتاصامااا  اصحرن  تل اااتصص– املمماااتصص امم ااانصص–حاممتل اااتص

                                                 

 .98ن ا صامم  نصاممترا صص ص1ح
 .35-34ار صامل ن صامم  نصاممترا صصصصص 2ح
 .68 ر صامرتي  صامم  نصاممترا صصص 3ح
 صتن مايصماتم صامب لا  صمتترايص1952-1866 تت لصرلا   صامح اتةصامل تر ايص ارحا الصفا صم انصمانص ص4ح

رتااا م اصام مو ااايصامت ااان و يص.ص م  ااا عص ااانصلاااصصام لااات اصامخت ااايص63مااا ر م صحم ااان ص .م صص
.ص ل ااااندص انصامتتااالص ام لاااات اصامو م ااااي صم اااانصفاااا صاموااااننص1913ممااااليصص30 ياااتل نصارلتخترااااتمصنيااااسص

 .104ص-89 صصصص1امو ن ن صمج
 .166 صص1914 صت ن نصاملتل ص تسص23 صس2 ص"ام مو يصامت ن و ي"صم بيصامه ل ص"م ن" صع5ح
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نماامص.صماامم صمت 1ح ا  تم اات ص– ام ر ااتمصاممتحاا ةصارمن ت اايصص-  اانر تص– رب  تااتصص- ن ماا ت
رن  تل تصامض، ص بارصامحت مايصامم ان يصمبتخبا ص انصمما ميصامح ات صامتا صتتلامصيا صا بلتهاتص

س ص ام يااا اصامااارص تلرهااات؛صخ فاااتعص بااارصم اااتمحهتصارماااتنات   يصفااا ص1914الص اااتسصص3فااا ص
.ص يا ص 2حم ن ص امح ب مايصمانص  نصحا  ثصااصتواتنلصمماتورب صرا نصامحت مايص   لصام ما ص

مرن  تل ايصمتخا ةصمبمابيصمانصاموانانام صي وامصرم  رهاتص م ا صامت ترمصامحت ميصمبضا،  صا
امو يااتمصام رب متماا يص امت تن اايصماا ص  لصام ماا ص اممتحااتمك نصموهاات صموبلاايصالضاامتمهتصاماارص

.ص ماااانص تلاااالصاخاااانصا اااا نمص 3ح تلاااالصام فااااتاصاماااا  اصفاااا صامحاااانلصاماااا ا نةصراااا نصامتتبتاااا نص
مصامحن اااتمصام خ اااا يص رلااااتبصامماااب تمصامومااااتن يصامرن  تل ااايصم م  اااايصماااانصاموااا ال نصي اااا 

ت اان نصار لصص18ام ااولصامم اانا ص ماانصتباا صامواا ال نصيااتل نصملاا صامت مهاانصام اات نصفاا ص
س ص رم  رااهصملواامصاممااب تمصا تمااتعصاتلاانصماانصخمماايصا ااختصصفاا صام نيااتمص1914 ااتسص

ت اان نصاملااتل صص2 ص فاا ص 4ح ارمااتتنصاموتماايصحتاارصماا صتااتنصمماا صار تمااتعص  نصي اا ص لاات  

                                                 

 صاممتتالصامت اتناصمب رت ايص11 ص،1918-1914ار مارصص منصار صامل ن صم م  يصامحنلصاموتمم ايص 1ح
؛صي.،ص نالامص هتن ما صتمرنما  صا نراتصفا صاموانل نصامتتما ص  انص30 امت    ص امل انصحر ان م ص .م صص

 ص6 صتن ماايصمحماا ص باا صاراا ص نةص ماا  سصامااتل ن صمؤمماايصماا لصامواانل ص 1950-1789 امو اان نص
ل اااندصااص.صاس.صتن لك ااال ص"ارتكتي اااتمصاممااان يص؛ص مبم  ااا صمااانصامتكت ااا لص 254 صص1967حامواااتهنة ص

 ص2خااا لصامحااانلصاموتمم ااايصار مااار" صتن مااايصم ااا كرصلوماااتنصاحمااا  صم بااايصافاااتاص نر اااي ص"ر،ااا ا " صع
؛صن  اااانصرتنتمااااتن صم مااا  يصامحاااانلصامح  لااااي صتن مااايصماااام نص راااا ص101 صص1992 ص ااارت  ص17س

 .256-202 صصصص1990 ص انصامم م ن صمبتن ميص امل ن صحر، ا  ص1امنحمنصام بر  ص،
 صم اتر صامه  ايصامم ان يصاموتمايص1918-1914م  كيصمحم صمتمس صم نصف صامحنلصاموتمم يصار مارص ص2ح

 .17 صص1984مبتتتل صح .س ص
محم صم  كرص ك م صم نصامموت نةص ي تسصام مه ن يصامونر يصاممتح ة صمتترايصاملهضايصامم ان ي ص ص3ح

ار ااااا عص ااااانصاموااااانانامصامتااااا صاتخااااامتهتصامحت مااااايصص ص مبم  ااااا صمااااان98-93 صصصص1959حامواااااتهنة ص
 ناماايصص1919امم اان يصمو اا ص  يتتهااتصراا  لصام ماا .ص ل ااندص راا صامو  اا صنفاات   صلاا نةصم اانصمااليص

-39 ص انصامتتتاالصامونراا صمب رت اايص امل اان صحاموااتهنة ص .م صصصص1923-1914تتن خ اايصتحب ب اايص
41. 

 ص2ل اندص"ياتل نصامت مهان" صم بايصامها ل ص"م ان" ص، مبم   صمنصامتكت  لص نصيتل نصمل صامت مهنص  ص4ح
 .165 صص1924 صت ن نصاملتل ص23س
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 Johnحص 1ح بانصيت اا صام ا شصامرن  اتل صفاا صم انصام لانالص اا نصمتما  لصسصا1914 اتسص

Maxwellرم  لصياتل نصارحتاتسصامونف ايصفنضامصامماب تمصامنيترايصص  2ح صارحتتسصامونف ي 
 ص  ااان مصامتل ااانصمااانصاموااا ال نص ارل مااايصامم تمااا يص 3حا ضاااتعص بااارصام اااحاص امم ر  اااتمص

ارمااتومتن يصفاا صم اانصخاا لصتباا صامحوراايصص اريت اات  يص اممتم اايصرمااتص لماا سصماا صم ااتمحهت
ص. 4ح

  : تولي السلطان حسين كامل عرش السلطنة المصرية

 :اواًل: حياته
س ص ها صاررانص1853تاتل نصار لص اتسصص20 م صامماب تنصحما نصتتمالصرم انصفا ص

املااتل صمبخاا   اصاماامت  ل صامتحاااصر ناماايصاموباا سص امب،ااتمصفاا صاممااترويصماانص ماان صرتمم نماايص
سصمااتفنصاماارصرااتن سص ملاا نص برااتعصمبوبااسص1867ماانااصامل اال ص فاا صا اخاانص ااتسصصامخت اايصفاا 

ص. 5ح اممونفيص
سص  لاهص اما  صمكت اتعص تماتعصم ياتم سص1872 ح لمتص ت صحما نصتتمالصامارصم انص اتسص

فاا صاماا  ه نصامرحااناص امورباا  صفاات تلرصر ااؤ نصام نا اايص امك حاا ن صلااسصتاا مرصمل االص   اانص

                                                 

س صتخن،صمنصم نميص بتهتس ص الضسصامرصامكنييص1859تم  ص تسصص12  نصمتم  لدص م صررن  تل تصف ص ص1ح
ف صس صتنيرصرو صملت نصامرصنتريصحم  سصا ل ص تن ص1879املتل يص ارنرو نصف صام  شصامرن  تل ص تسص

س ص اتتماالص ااهنةصتر اانةصفاا صمونتاايصامتاالصامتر اان صفلااتلص مااتمتعص1882ام اا شصامااماصاحتاالصم اانص ااتسص
 م رتتعصمنصامخ   اصت ف ا صت ن،صف صامنتلصمم تنتتهصف صتل نصمنصامموتن  صحترصا ركصيت  اعصمب  شص

 ص23 صس5س.ص"ح ااتةصام لاانالصمتتماا  ل" صم باايصامهاا ل ص"م اان" ص،1908امرن  ااتل صفاا صم اانص ااتسص
ص.314 صص1915 رت ص

 .F.O., 633/70. Field marshal viscount Allenby to the marquess Curzon  ص2ح
Cairo, July 9, 1921, P.M.H.C.F.A.C.E.S. 

 ص1947 صامانص5 صمااج18ماا ميصم ماار ص"متن ااتمصامحاانلصامتراانىصار ماار"صم باايصامتتتاال ص"م اان" صع ص3ح
ص.248ص

 – F.O., 633/70. Field marshal viscount Allenby to the marquess Curzon ص4ح
Cairo, July 9, 1921, R.M.H.C.F.A.C.E.S. 

 صصص1915 صتاااتل نصاملاااتل ص23 صس4"ح اااتةصامماااب تنصحمااا نصتتمااال" صم بااايصامهااا ل ص"م ااان" صماااج ص5ح
ص.272-268ص
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سصي اركصن  ماتعصمب مو ايصامخ ن ايصارماا م يص1906 فا ص اتسصص 1حاممواتناص ار ا،تلصاموتمايص
ص. 3حسصمل لصن  سصم بسص  نىصامو ال نص1910تمتصت مرصف صتتل نصاملتل ص تسصص 2ح

تتنصاممب تنص  ر صامم ا، صمن  صارلكواتل صم اترتعصرات ناصرص لاتسصمانصامب بايصارص
م ااح ي ص رواا صت م ااهصاممااب ليصماات يصا صماات ت ن ص هااماصمااتصالاانصفاا صياا ا صام ماامتل يص حتمتااهصا

ت ان نصاملاتل صص9 ا رتبصحتسصامر  صت ه نمصحتمتاهصام اح يصاتلان صمماتصا ىصامارص فتتاهصفا ص
ص.ص 4حس1917 تسص

 : ثانيًا: ظروف تولي السلطان العرش
روا صينصتمتلامصرن  تل ااتصمانصاخضاتعصم اانص فان صما  نتهتص ب هاات صاخاممصتكتاانص

تروااايصمهااات ص رماااتصتوتضااا هصضااان نامصاممنحبااايصفااا صت ك ااايصت،  ااانص ضاااوهتصامم تمااا صمتتااا نصت
ارمتومتن يصفوا صتتلامصم انصمانصاملتح ايصاموتل ل ايص ر ايص لمتل ايصتخضا صمما  نةصامماب تنص

.صمااامم ص 5حامولمااتل  ص متاانصمااانصاملتح اايصامكوب اايصتحااامصاماانةصاممااب تمصاموماااتن يصامرن  تل اايص
ةصفاان صامحمت اايصامرن  تل اايصاتكواامصاماا  ا نصامم تماا يصامرن  تل اايصفاا صملاا نص اموااتهنةص باارصفتاانص

ر  رت اايصص 7حس1914تااتل نصار لص ااتسصص18 ص امتاا صا باانص لهااتصنماام تعصفاا ص 6ح باارصم اانص
" وبنصلت نصامختن  يصم ىص  ميصمب صرن  تل تصامو مارصيلاهصراتمل نصيمارصحتمايصامحانلصامتا ص
مررهتص ملصتنت تصي ص ضومصر  صم نصتحمصحمت يص  مته ص ا رحمصمانصارنصف ات  اعص

نصامااار  صامم ااام ميصرتمحمت ااايصامرن  تل اااي...ص رااامم صيااا صالتهااامصمااا ت ةصتنت اااتص بااارصم ااانصمااا
 مااتتخمصحت ماايص  متااهصتاالصامتاا ار نصام  ماايصمباا فتعص اانصم اانص حمت اايصيهبهااتص م ااتمحهت"ص

                                                 

 .466 صحاموتهنة ص .م صص3احم ص   يصاهلل صاموتم سصامم تم  ص انصاملهضيصامونر ي ص  ص1ح
 .272-268"ح تةصاممب تنصحم نصتتمل" صامم  نصاممترا صص ص2ح
 .466   يصاهلل صامم  نصاممترا صص ص3ح
  ص انص1917-1914محمااا صمااا  صت  لااا  صامماااب تنصحمااا نصتتمااالصحفتااانةصم بمااايصفااا صتاااتن لصم ااانص ص4ح

 .104 صص1963امو م يصامونر يصمب رت يصح .س ص
  ص انص1922-1882  نةصامرن  تل اااااااااايصح بواااااااااامصنمضااااااااااتن صار انةصامم اااااااااان يصفاااااااااا صفتاااااااااانةصامماااااااااا ص5ح

 .9 صص1983امموتنا حاموتهنة ص
 .Lioyd, op.c.t, vol 1, p.204 ص6ح

ر تلااتمصحضاانةص ااتحلصام  ماايصمحماا  صفهماا صاملونا اا صرت ااتصن اا سصم بااسصاماا  نابص ن اا سص فاا صم اانص ص7ح
ص.9 صص1947س صامم رويصارم ن ي صح .س ص1947الصمليصص5امتسصم بسصارمنصف ص
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 ص هتاماص خباامصم اانصملو كاتعصتتن خ ااتعص   اا اع صفا  لصماانةص رواا صماتص وااتنلصارنرواايصياان نص 1ح
ياااا صم اااانصاماااا  م " ص تمااااو صماااانصخ مهااااتص اااان  يصامخاااا   اص ص ت، اااانص"م ص1914-1517ح

 اممب يصاموتل ل يصمب  ميصامولمتل ي ص ت ركصرن  تل تصممل عصمتلصاممب تمصف صامار  صرم  الص
ص. 2حل تسصامحمت يصاممكن ضيص برصم ن

ملوااامصرن  تل اااتص ااا  ةصامخااا   اص راااتسصحبمااا صاملاااتل صحاماااماصتاااتنصيااا صماااتفنصامااارص
 ص يتماااامصرمكت ضاااايص 3حسصم  اااا  تا صاماااارصم اااانص1914تماااا  ص ااااتسصص23اماااا لر لصفاااا ص

ص. 4ححم نصتتملصمور لص نشصم نصر رعصملهص
 ضااا صحمااا نصتتمااالص ااان  تعصمورااا لص ااانشصم ااان صملهاااتدصح ااا مهص بااارصامت ااات امص
 خ  يصتتوباصرتح  لصم نصامرصممبتي ص انص ت نصاموانشص نال اتعصفا صامانته ص اممامتحصماهص

تل اتصنفضامصتبا صام ان   ص اتتكامصرق  ت اهصموالص ص متانصرن   5حرتخت تنص بسص    صمم انص
ص.ص 6حاممب تنصم صامممتحصمهصرت،  نص بسصم نص

ص
ص
ص

                                                 

صدم ل ويصمل  نص برص رتيصامموب متمصام  م يصارلتنلملصصا ص1ح
 www.moqatel.com ص
ص.31ارناه س صامم  نصاممترا صص ص2ح
 ص1  ص،1921اماارصمااليصص1914سصحتااتن لصم اانصامواا م صماانصمااليص1919 راا صاماانحمنصامنافواا  صلاا نةص ص3ح

ص؛ص19 صص1955 صحاموتهنة ص2مؤمميص انصام ول ص 
http//www.coplichistory.orglnewpage1994,htm. 

 نامايصفا صت  ناتهاتصص1922-1914محم ص  لسصاممت  لصارناه س صم نصف ص ه صامحمت يصامرن  تل يص ص4ح
ص.31 صص2008 تمويصامم  ل صص–امم تم ي صنمتميصمت مت نصب نصمل  نة صتب يصامتنر يص

 .41متمس صامم  نصاممترا صص ص5ح
 .Johun marlowe,cromer in Egypt, Elkbook (London, 1970) p218  ص6ح
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تماااااتصه  تاااااهصفااااا صحتمااااايصامااااانف صرتلهاااااتصماااااتو  ص ااااانشصم ااااانصمااااا   سصام ت كااااايصص
ص. 3ح صف افاصحم نصتتملصمنص  نصي  صا ص ن ص 2حص 1حارممت  ب يصابتختنص

سصخبا صامخا   اص1914ار لص اتسصتاتل نصص19 ا ابصمم صا بلمصرن  تل تصنمم تعصفا ص
 يا ص اتبصص  رت ايصمما صص 4ح رتسصحبم صاملتل  ص تل  لصحم نصتتملصمب تلتعص بارصم انص

رااتملصص" وباانصلاات نصامختن  اايصماا ىص  ماايصمباا صرن  تل ااتصامو ماارصالااهصرااتمل نصطياا اسصماام ص
 راااتسصحبمااا صرت اااتصخااا   اصم ااانصامماااتراص بااارصارلضااامتسصر ااا ابصاممبااا صياااننمصحت مااايص

خبوااهصماانصمل االصامخاا   ا ص ياا ص اان صهااماصاممل االصاممااتم صماا صمواالصمااب تنصص  متااه
م نص برصمم صارم نصحم نصتتملصرت تصاترنصارمانابصامم  ا   نصمانصما ميصمحما ص با ص

ص. 5حفوربه"
 رم  االصام ل واايصامرن  تل اايصتباا صت، اانصمواالصامخاا   اص امااتر لصربواالصمااب تنصت املااتعص

 ص هتااماص 6حتل اا لصاممااب تنصحماا نصتتماالصمحبااهصماا صخباا صامخاا   اص رااتسصحبماا صاملااتل  ص ص
تسصتو  نصحتتسص    صمم نصر ل وايصرن  تل ايصمحالصامكنماتنصاماماصتاتنص  ا ن صامراتلصامواتم ص

                                                 

 تاا مرص  تماايصام ت كاايصص1877ابتخااتندصهاا صاممااب تنصمحماا ص اات صاممبواالصر بتخااتنصاملتمااث ص ماا ص ااتسص ص1ح
س ص يا صي ا صام فاتاصاما  اصخا لصامحانلصاموتمم ايص1885ارممت  ب يصروا ص فاتةصار اهصابتخاتنصاملاتل ص اتسص

 ا سصامما ن صامم ما  يصتانا سص  اهنصسصفا صم  مانا صمل انصامروبرتا  صمو اسصا1957ار مرص ت ف ص تسص
ار  سصامونلص ار تللصامو امرص اممح ل نصممتوتةصمنصم م  يصامم ن  ص انصاموبسصمبم  ا ن صحر ان م ص

ص.10 صص1992
 صمتترااايصاملهضااايصامم ااان يصح .س ص .م ص1محمااا صحمااا نصه تااال صمااامتنامصفااا صامم تمااايصامم ااان ي ص، ص2ح

 .74ص
ص.43متمس صامم  نصاممترا صص ص3ح
؛ص119 صص1965 حتتهص  مرصاراناه س صامتتاتلصارما  صم ماتومتنصامرن  اتل صفا صم ان صحامواتهنة ص ص4ح

 ص1971 صحر اان م ص2محماا ص اا ةص ن  ة صل اا ةصامحنتاايصامونر اايصامح  لااي صمل اا نامصاممتتراايصامو اان ي ص 
 .261ص

 ,F.O.,633/70. Field marshal viscount Allenby to the marquess Curzon Cairo ص5ح
July 9, 1921, R.M.H.C.F.A.C.E.S. 

 انصامتتلص ام لت اصامو م ايصمنتا صتاتن لصم انصامموت ان ص  لاتنصمر الصن ا صتاتن لصم انصرا نصامكتانص ص6ح
ص.178 صص2009 امم تمي صم رويص انصامتتلص ام لت اصامو م ي صحاموتهنة ص
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 ص  و لصاممؤنبصامم ناص  لتنصمر لصن ادصينصهلت صامرترتعص نابصت،  انصرن  تل اتصمخا   اص 1ح
نصمانص وا  ن ص تمتواهصم نصملهتدصينصروتبصامخا   اص راتسصحبما ص بارص انشصم انصرتلا

ررو صامحو اصامممتم ةصمانصامماب يصام ان  يصتتلاتي صما صيانانصرن  تل اتصراق  نصامحمت اي ص
 امم  نةصامتتمبيص بارصاموانانامصفا صم ان ص ينص ربصامحاتتسصام   ا صما اص تا نصمرن  تل ات ص

ص. 2ح هماصمتص لم سصم صمضم نصامحمت يص
نشصامماااب ليصامم ااان يصتحااامصحااات لصامماااب تنصحمااا نصتتمااالصترن ااانصير ماااهصتااا م ص ااا

امحمت اايصامرن  تل ااي صماانصخاا لصح  لااهصاماارصاحاا ىصام ااحاصامرن  تل اايصرااتمو لدص"ينصام  ماايص
امولمتل يصي صاخ ا مصرتما خ لصفا صامحانلصامارص تلالص  لصام ما صضا صامحبكاتب ص انصالتا اعص

فا صصم نصملهتص امرصارر صتتلمصلت  يصامرصتب صامم تمتمصامخت  ي صلاسصيخامصامماب تنص للا 
ح  لاااهصامااارصام اااح كيص بااارصامم ايااااصامرن  تل ااايصت ااات صم ااان ص اااتتناعصمهاااسصماااتصيااا م  صمااانص
ممااات  امصامااارصام اااولصامم ااانا صم يكلاااتص حمااالصتور ااان صرااا نصم ااانص مااات نصاري اااتنصفااا ص
امم ااناصرحت اايصاماارصاماا  لصار نر ااي ص ينصرن  تل ااتصاحاا ىصتباا صاماا  ل".ص التواالصاممااب تنصفاا ص

 تمااايصامخااا   اصامماااتراصرتممتمراااملصفااا صم ايكاااهصت ااات صح  لاااهصامااارصام اااح كيص بااارص  ااااصم
اري ااتلصامن  ماايصفاا صامموت ماايصام  م اايصآلااما صحام  ماايصامولمتل ااي صاممتل اات صرن  تل اات  صمو  ااتعص

ص. 3حمم صامرص  سصلض ،صفتن صامم تم ص ار اناصف صا انةصامر  ص
تماااتصيااا سصامماااب تنصمااانصخااا لصام اااح كيصل ااات حهصامااارصام اااولصامم اااناصرضااان نةص
ام لااا اصررن  تل ااات ص ام يااا اصموهاااتصضااا صامااا  لصامموت  ااايصمبربااا  نصحم ااانص رن  تل ااات  ص انص

ص. 4حرن  تل تص رحملصتور ن صه صام  ميصام ح  ةصامت صتكهسص تنا  صامم تمكصامم ن يص
  راااا  صمبرتحااااثصينصتاااا سصاممااااب تنصامااااتسصام ااااح كيصامرن  تل اااايص ل اااات حهصمب ااااولص

و  رايص ام،ن راي صفت ااصممحتالص نا ا صم اتمكصاما  لصامم ناصف هصامتل انصمانصامم،تم اتمصام
اممحتبااي صرخت اايصاماصمااتص بملااتصينصرن  تل ااتصفنضاامصامحمت اايص باارصاماار   ص مااخنمص م اا ص

                                                 

 .32ارناه س صم تميصرن  تل ت صص ص1ح
 ص28حمت اايصامرن  تل اايص باارصم اان" صم باايصامم تماايصام  م ااي ص"اموااتهنة" صع  لااتنصمر االصن ا ص"يضاا يصام ص2ح

 .109-105 صصصص1972 صل متن ص8س
 .78-77ت  ل  صامم  نصاممترا صصصص ص3ح
 .78امم  نصاممترا صص ص4ح
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مواا نامصم اانصخ متاايعصمم ه  هااتصامحنراا ص م ااتمحهت صماانص  نصانصتتاا نصمم اانصلتياايص رص
ص مل.

 السلطان حسين كامل ودوره السياسي
 : داريةاواًل: اجراءات السلطان اال

تاااتل نصار لص اااتسصص19انمااابمصرن  تل اااتصتوب ماااتمصامااارصامماااب تنصحمااا نصتتمااالصفااا ص
 تضاااملمص"...ينصص 1حتتلاامصرملترااايص مااات نصمل ااتسصامحمت ااايصاممكن ضااايص باارصم ااانصص1914

امحوا اصامتا صتاتنصمبماب تنصامولماتل ص امخا   اصامماتراص بارصم انصيا صماو مص لهاتص آماامص
 ر  الصامم ت ةصامولمتل يصت  لصي ضتصامو   صامتا صتتلامصامرص  ميصمب صرن  تل تصامو مر...ص

م ضااا  يصرموتضااارصامكنمتلاااتمصامولمتل ااايصموااا  ص ااا شصمااام تس ص مبحااااصاماااماصممااام تسصفااا ص
ارلوااااتسصرتمنتاااالص امل ت اااا ن.ص ينصتتاااا نصارت ااااترمصراااا نصحت ماااايصم اااانص اماااا  لصار لر اااايص

سصرتمتواات نصراا نصماام تسصر اماا يص ت االص  متااهصفاا صم اانص... ينصا انةصاماار  صام اخب اايصمااتت
 حت ميص  ميصاممب ...ص ممم تسصينصتوتم  اصف صي نابصمتص با سصمانصار ا حتمص بارصتالص
الو ااتاص ت   اا صماانص تلااالصامحت ماايصامرن  تل ااي...ص ينصيت اا ص  ااا شص  متااهصمتباااصرحكااا ص

ص. 2حا منصف ص اخلصامر  ...
ف صم انص ا ح تمصص رمم صي ركصرم  لصهم صامتوب متمصم انصامحمت يصامرن  تل ي

 اماويصفا صي انةصامم تمايصام اخب ايص امختن  ايصمباار   صيماتص ا ح تمصامماب تنصفوا صايت اانمص
ص. 3ح برصارم نصام تب يصفحملص

ص
ص
ص

                                                 

س صمؤمماايصارهااناسص1919 تمااتعص باارصلاا نةصص50منتاا صام لاات اص امرحاا ثصامتتن خ اايصمم اانصامموت اانة ص ص1ح
 .69حم ن ص .م صص

 م  اا عص باارصلااصصامتوب مااتمصام اات نةصماانصامختن  اايصامرن  تل اايصاماارصاممااب تنصحماا نصتتماالص ل ااندص ص2ح
 .134-132 صامم  نصاممترا صصصص1 انصامتتلص ام لت ا صم نصف صاموننصامو ن ن صمج

 .33ارناه س صامم  نصاممترا صص ص3ح
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تاتل نصار لصص19 ص فا ص 1حي ممصامحت ميصامم ن يصامتوتمتهتصامرصاممب تنصام    ص
 صف افااصارخ انص بارص 2حصسصتباصاممب تنصحم نصن  اصرت ات لصحت متاهصاملتل اي1914 تسص

ص. 3حامك ن ص  تلصي لص  انةصف ص ه صامحمت يصامرن  تل يص برصم نص
تااتنصاممااب تنصياا صنتاا صفاا صارماانصامااماصي اا ن صاماارصحماا نصن اا اصمت اات لصاماا  انة ص
 برصا م  تمصامحت ميصارهتمتسصرتمتوب سص تل  سصاموضاتبص ارمان ص ت ا نصام ايا صاريت ات اص

 صموتوا اعصينصرن  تل اتصما اصتمات   صفا صتلك امصمما  ص 4حه  تمصامل تر ايصف صامر   ص ت م سصام
ب نصانصاممب تنص  سصرو سصتو  سصرن  تل تصي ايصممات  ةص بارصامانبسصمانص  ا  صامممت اتن نص

ص. 5حامرن  تل  نصامم    نص برص م  صام  انامص اممنافاصامحت م يص
 يااانابةصارحااا اث صماااتص  رااا  صمبرتحاااثصينصامماااب تنصتاااتنصمااا ح صامتكت ااانص امتحب ااالص

ا تو  صر نصرن  تل تصي صل رتهصمب تلتعص برصامر  صممؤا نتاهص ممات  تهصفا صاملها  صراتم اي ص
امم ناص ف ص م  صامم ترمصحامم تم ي ص اريت ت  ي ص ار تمت  ي ص املوتف ي  ص ماسص ا ن ص

نةص باارصينصرن  تل ااتص مااتصتمبتااهصماانصاماا هتبصتوااناص  اا اعصانصروتبهااتصفاا صم اانصي  اايص مماا  
صموتم  صارم نصالمتصمنه ليصرروتبصامر  صمتخبكيص ف ص م  صامم ترم.

سصمااانصي ااانصارلاااهصتماااتلصامااا  نص1914تاااتل نصار لص اااتسصص20التوااالصامماااب تنصفااا ص
صماااانصام لاااا  ص امضاااارت ص صتر اااان  حماااا نصاماااارصي اااانص تراااا  نصفاااا ص اااالصحمت اااايص امااااتورتلص اااا   

  تل ايصتواا اصمحانصارماتورتلص امتهل ااي صامرن  اتل  ن ص اخاممصامكنيايصامم ماا و يصاموماتن يصامرنص
 ا بواااامصامم فو اااايصاحاااا ىص   اااان نصا  ياااايصا اااامالتعصر  اااا لصاممااااب تنصاماااارصي اااانص تراااا  نص

صرمت سصمهتمهصمب تلتعصمم ن.

                                                 

 .71ه تل صامم  نصاممترا صص ص1ح
 .330 صص1915 صتتل نصار لص23 صس4 بيصامه ل ص"م ن" صع" ه صاممب ليصف صم ن"صم ص2ح
ص28منت ص لت اص تتن لصم نصامموت ن صامل تنامص ام  انامصامم ن يصملمصال تبصا لصه ا ةصل اتنةصفا ص ص3ح

 ص ماا ص تنت االصفااؤا صتاانس صامه  اايص1س ص،1953  ل اا صص18سصحتاارصي ااتسصام مه ن اايصفاا ص1878ابما سص
 .190-187 صصصص1994 ن ص صحم2امم ن يصاموتميصمبتتتل ص 

 .136-135 انصامتتلص ام لت اصامو م ي صم نصف صاموننصامو ن ن صامم  نصاممترا صصصص ص4ح
 .69-68ت  ل  صامم  نصاممترا صصصص ص5ح
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تمتص امتورلصاممب تنصا ضتعصفا صي انص ترا  نص ما عصاممهل ا نصمانصاما  ناب ص تراتنص
ضاااتبصام مو ااايصامت ااان و ي ص روااا صمااا  ك ص انصار تمااات صامرن  اااتل  ص ا  اااتنصامااار   ص ا 

 انمااالصمبااا صرن  تل اااتصنماااتميصتهل ااايصامااارصص 1حام خ ااا تمصام  ل ااايصمااانصامممااابم نص اريرااات ص
 صفااان صامماااب تنص بااارصمبااا ص 2حامماااب تنصرملتماااريصتااا م صارخ ااانص ااانشصامماااب ليصامم ااان يص

 اات صرن  تل ااتصررني اايص راانصف ااهص اانص ااتن صاموم اااص فاات اصامتلتلااهص باارصلوااتهسصرااه ص اخت ااتنهسصي
ص. 3ح برص نشصاممب ليصامم ن يصمتوه اعصرتمحكت ص برصامت تنصامم ناصف ص لصامحمت يص

اتخاااامصاممااااب تنصحماااا نصتتماااالصمبماااابيصماااانصاط اااانابامصرترتكااااتاصماااا ص انصامحمت اااايص
امرن  تل اايصفاا صم اان صملهااتدصت،  اانصم اا بكصامل ااتنةصاماارصاماا  انةصمملاا صتاا ا لصياصمكاا صياا ص

تمااتصب  اانصاممااب تنصتماام يصاماا   انصامخاا   اصاماارصاماا   انص ص 4ح اانر صم اانصرتم  ماايصامولمتل ااي
امماب تل  ص ا اا نصار اماانصرتو ا نصماا  ك نص اا  صفاا صهاماصاماا   ان؛صطرواات صتالصماانصتااتنصمااهص

ص. 5ح  ييصر خصصامخ   اصاممتراصمم ن
تاامم ص رلااتبعص بااارص باالصاممااب تنصياااننمصامحت ماايصام   اا ةصرن تمااايصحماا نصن ااا اص

سصام،تبص   كايصيتضا صم انص1914تتل نصار لص تسصص21ن لصرت تصف صا لصا تمتعصمهتصرتت
 ص رات نمصامارصتو ا نصام ا لصمحما صلات  صن  ماتعص 6حامت صتتلمصام  ميصامولمتل ايصتوا سصرتو  لاهص

 صف متصيحتممصام  لصمحم صرتناص ت ا نصام ا ف صحمكتا صاما  تنص 7حمبمحتميصام ن  يصاموب تص

                                                 

 .75-72امم  نصلكمه صص ص1ح
 ص1955 صامم روااايصارم ن اااي صحامواااتهنة ص1954-1882  انةصامختن  ااايصامم ااان ي صاموضااا يصامم ااان يص ص2ح

 .29ص
 .75-74امت  ل  صامم  نصاممترا صصصص ص3ح
 .142منم  صامم  نصاممترا صص ص4ح
 .46متمس صامم  نصاممترا صص ص5ح
 ص انصاموااا  ة صحر ااان م ص2 رااا صامخاااتماصمحمااا صر ااا ن صماااو ص ببااا لص   ن صفااا صامم تمااايصامم ااان ي ص، ص6ح

 .33 صص1975
 .89ت  ل  صامم  نصاممترا صص ص7ح
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ارفتااتب ص تل اا لصام اا لصمحماا صرخ اامصمكت ااتعص ص امااتح اثصه اا ةص 1حامم اان ي صاماارصامتوت اا ص
ص. 3ح ص رمم صالو  صآخنصخ  صتتنص نر صم نصرتم  ميصامولمتل يص 2حمب  تنصامم ن ي

تماااتص ا ااا نمصامحت مااايصياااناناعصرقيتمااايص م ااا صيضاااتةصارتااانا صمااانصاممحاااتتسصام ااان  يص
ام ان  يص اررت ا  ي ص تل  لصاموضاتةصامم ان  نصمحبهاس ص ينص تا نصتو ا نصنؤماتبصاممحاتتسص

 صتمااتصاياا ممصامحت ماايص 4ح ل ارهااتص يضااتتهتصراا منصماانصاممااب تنص ممااؤ م يصم بااسصاماا  نابص
 برصت،  نصام  تبصمبحاتتسصفا صخ الص ا سصام مواي صف  اركصاما  تبصمبماب تنصامم اناصرا رعص

ص. 5حمنصاممب تنصامولمتل صم صاروتبصام  تبصمبخب كيصمنص  نصمتنصارمسص
ص30الص ص2تنصحماا نصتتماالصرتتخااتمصياانان نصفاا ص يياا ممصامحت ماايصراا منصماانصاممااب 

سصر واااالصا نااصامرلتلاااا مصاممتم اااايصتحماااالصامو ماااايصامكوب اااايصمبلواااا  ص1914ت اااان ن صار لص ااااتسص
اممهر يصلكمهت ص ا تمت صامرل صارهب ص برصاممل امصام ني يصامرن  تل يصمحالصامامهلصتن ا  ص

ت ااااانمصفااااا صامااااار   ص ييرااااالص صفتل 6حمبرلتلااااا م ص امااااا اسصاممااااا ا ل نصامم ااااان  نصامتوتمااااالصرهاااااتص
ص. 7حامم ا ل نصامرصامتوتملصرهتص برصامنبسصمنص  سصامت تهسصامخرنةص املويصامتتف ت نصف هتص

حووااامصرن  تل اااتصفت ااا ةصتر ااانةصمااانصا ااا انصامماااب تنصمتبااا صاموااانانام صفوااا صا ااارحمص
 صفضملمصرامم ص ا سصخان ،ص 8حاممل امصام ني يصامرن  تل يصب تبصمومب يصامرلتل مصامم ناص

 ص ارمااتكت ةصماانصتباا صامماال امصام ني اايصفاا صت،  اايصامت امتتهااتص 9حاملواا  صاممهر اايصماانصخ التهااتص
                                                 

 .47صصمتمس صامم  نصاممترا  ص1ح
 .432 صص1915 ص رت ص23 صس5"مكت صام  تنصامم ن ي" صم بيصامه ل ص"م ن" ص، ص2ح
 .33ر  ن صامم  نصاممترا صص ص3ح
 صم اااتر صامه  ااايصامم ااان يصاموتمااايص3 ص،1923-1915احمااا ص اااك اصرت ااات صمااامتنات صفااا صل ااااصياااننص ص4ح

 .57-56مبتتتل صحاموتهنة ص .م صصصص
 .88ت  ل  صامم  نصاممترا صص ص5ح
محم ص    ان صاريت ت صامم ناصرا نصامتخبااص امت ا ن ص انصام تموايصامم ان يصمبل ان صحارماتل ن ي ص ص6ح

 .242ص-241 .م صصصصص
ص.96-95متمس صامم  نصاممترا صصصص ص7ح

 F.O., 633/70 Field- Marshal viscount Allenby to Earl Curzon - Cairo, June  ص8ح
14, 1920, for the period 1914-1919, R.M.H.C.F.A.T.C.E.S.P. 
 .I bid  ص9ح
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 تامم صاماتكت مصرن  تل اتصمانصتبا صاممال امصح لماتص اتسصتح  بهاتصامارصص 1حامت تن يص امم نف يص
رلتل مصف صم صاحت ت تمص    هتصاممنار يصف صم ن ص  نابصامو نصامم اناص ب نهاتصمانص

ص. 2حركصف ص  هتصي ةص نا  يصتر نةصرصح صمهتصام، م؛صيمصي 
ا مصيااانانامصامماااب تنصتبااا صر ااا نصار نااصاملو  ااايصامااارصحااا  ثصحتمااايصمااانصامتضاااخسص

 صفتلوتماامصراامم ص باارصاممماات ىص 3حاملواا اصفاا صاماار   ص الخكاات ص اا   صفاا صامواا ةصام اانا  يص
تبا صامم تمايصصامموت  صمبم ا ل نصرخت يصم اصام خلصاممح    صفمااصام ولصارمان نص اناب

ص. 4حاملو  يصام تمميص
 تااتنصطيرااتلصام ااولصامم ااناص باارصاموماا مصامكضاا يصام اا، نةصح باارصاماانبسصماانص

.صمماتصا ىص 5حالت تنصا نااصامرلتل م ص ا   ات صام بالص ب هاتصامارصح ا لص احيصفا صارما اا
صفاا صت اان نصار لص ااتسص سصلااصص باارصماا ص ماا مصلو  ااايص1916رتممااب تنصا اا انصمنماا س 

.ص يااا صتتااالص بااارص  اااهص 6حنصامل تااالص مبك اااتمص م وهاااتصمااام مصراااتملو  صامماااب تل يصمو ل ااايصمااا
اموم مصي ميصامومبيص تتن لصمليصا  انهتصرتمتو  سصامه نا صتمتصتتلصامسصامماب تنصحما نص
تتمااالص ب هاااتصرتمب،ااايصامونر اااي.صيماااتصام  اااهصاملاااتل صمبومااا مصفوااا صتترااامصلكماااهتص متااانصرتمب،ااايص

امرن  اااتل   صمرااانناعصممااا صارمااانصرتماااه لصامتااا ا لصرااا نص تمااايصارلتب   ااايصحرلاااتبعص بااارصام بااالص
ص. 7حاملتسصف صم ن ص م هناعصمبن ار صام    ةصر نصم نص رن  تل ت

                                                 

 صاما انصامو م ايصمب رت ايص امل ان ص2سصلا نةصم ان ص،1919محم ص ب صامكت م صل نامصامونلصف صماليص ص1ح
ص.17ح .س ص .م صص

 ص4نا اا صامراانا اص محماا صحماا ةص باا ش صامت اا نصاريت اات اصفاا صامو اانصامحاا  ث صاممتتراايصاموتمم ااي ص  ص2ح
 .205 صص1949حاموتهنة ص

 ص1973ماا خلصامااارصامتااتن لصاريت ااات اصفااا صام ااناصار مااا  صتن مااايصم اا كرصامحمااا ل  صحر ااان م ص ص3ح
 .161ص

 .99متمس صامم  نصاممترا صص ص4ح
 ص1916 صل مااتنص24 صس7"امااتخ اسصامن ر اايصامكضاا يصامهل  اايصفاا صم اان"صم باايصامهاا ل ص"م اان" ص، ص5ح

 .597ص
 .145منم  صامم  نصاممترا صص ص6ح
ص.100امم  نصاممترا صصصت  ل   ص7ح
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صتباا صاموماا مصاممو ل اايصرحت اايصامماا اصمتلاانةصام باالص ب هاات صاضاا نص  ح لماتصمااسصتااا 
من ر اااايصسصرتمم افواااايص باااارصايتااااناحص  انةصاممتم ااااي صرتمااااتومتلصا1916اممااااب تنصفاااا صامانص ااااتسص

امكض يصامهل  يصحاممخ  ليصفا صامخ الايصامم ان ي ص  نحهاتصفا صارما ااص ر ا نةص يت ايصتماتص
ص. 1حمب متمصم ن يصمبن ر يصام اح ةصص5 6 ي ممصرمونص

 : ثانيًا: عالقة السلطان بالسلطات البريطانية في مصر
صتتلاااااااامصرن  تل ااااااااتصياااااااا صنفواااااااامصماااااااانص   كاااااااايصامموتماااااااا صامرن  ااااااااتل صفاااااااا صم اااااااانص

ص  3ح اخت ااااانصمهاااااماصاممل ااااالصام   ااااا صهلاااااناصمتماااااته ن 2حلااااا  لصامماااااتم امااااارصمل ااااالصامم
تاااتل نصاملاااتل ص اااتسصص9اماااماص  ااالصامااارصامواااتهنةصفااا صص 4حص Henry M.C. Mahionح

  برصامنبسصمنصتلك مصامماب تنصم م ا صت  ا تمص موتنحاتمصامماب تمصرماتص خا سصص 5حس1915
فاا صنماات بهصام اضااحيصامم  هاايصامم اتمكصامرن  تل اايصفاا صاماار   ص تلاانةصامم اتم مص اممحترااتةص

امااارصامااا  ا نصامم تمااا يصامرن  تل ااايصفااا صملااا ن صب ااانصانص كاااتبعص تااا تناعصح ااالصرااا نصامماااب تنص
.صفوا صياتسصمتماته نصفا نص  ا مهصامواتهنةصرات  اصا ا اص 6ح اممل  لصامماتم صانلانصمتماته ن

هاسصصامممت تن نصامرن  تل  نصفا ص م ا صاممؤمماتمصامحت م ايصامم ان يصحتارصا ارح اصتاتلهس
تمااااتصنمااااسصمتمااااته نصملكمااااهصم تماااايصارماااات لتنصرتممااااب يصص 7حامحتااااتسصامحو و اااا نصفاااا صاماااار  ص

                                                 

 .597"امتخ اسصامن ر يصامكض يصامهل  يصف صم ن" صامم  نصاممترا صص ص1ح
 .Lioyd, op.cit, p.207 2حص

سص فا ص اتسص1883 ه صمنصي لصا نمل ا صامتحاصرتم  شص تسصص1862انلنصهلناصمتمته ندص م ص تسصص 3ح
تلماااتتنص رب خماااتتنص رااا نصاف،تلماااتتنصسص ااا نصملااا  رتعصرن  تل اااتصفااا صم لااايصتو ااا نصامحااا   صرااا نصاف،1890

 صانتر اااامصماااا نتهص1914-1911 ا اااانان ص اااا نصمااااتنت ناعصمب ااااؤ نصامختن  اااايصفاااا صحت ماااايصامهلاااا صراااا نص
رترت اترمصاممان يصامتاا ص انمصر لاهص را نص اان اصمتايصحما نصراانص با صامتا ص نفاامصرمناما مصحماا نص

 .1217-1216س ص   يصاهلل صامم  نصاممترا صصصص1919متمته ن صت ف ص تسص
 ,The middle east and north Africa, 1979-1980, Europa publications limited  ص4ح
26 the edition, (London, 1980) p.300. 

ص.49متمس صامم  نصاممترا صص ص5ح
 .94-93ت  ل  صامم  نصاممترا صصصص ص6ح
 .71 ر صامرتي  صامم  نصاممترا صص ص7ح
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حترصفا صارما نصام اتب يصص 1ح امت ت  ص برص  ح تمصاممب تنص امحت ميص ارمتخكتاصرهتص
 صفوااااا ص بااااالص 2حتتمت ااااان كتمصامتااااا صتتلااااامصت اااااناصرملتماااااريصار  ااااات ص امملتمااااارتمصامنمااااام يص

 تنا صف صحض نصامموتر مصم صار  اتنص ام خ ا تمصامم ان يصمتمته نصمنصاممب تنصار
امنف واايصاممماات ىصفاا صاللااتبصامت اان كتمصب اانصانصاممااب تنصنفاا صمماا صارماان ص  اا  صخن  ااتعص

سص ا سصايتمايصامت ان كتمص1916.ص ياننصفا ص اتسص 3ح نصح صامب تييصف صموتمبيصمب تنصم ن
راا نصينماالص ر االصرن  ااتل صمتاامن تعصرمنضااه صفاان صمتمااته نص باارصتح ااجصاممااب تنصرمنضااهص

متخ صصرت منا صامووب ايصمبت ااص انصحتمايصامماب تنصاممنضا ي ص اختراتنصي ناتاهصامووب ايص
ص. 4ححمنصرتلصاممخن ي  صف،ضلصاممب تن ص يتسصرلهنصام ر لص  ن  صمنصمل مهص

ا  ا مصهاااا ةصامخ فااااتمصراااا نصاممااااب تنص امملاااا  لصاممااااتم  صح لمااااتصا اااا نصارخ اااانص
صر، انصم افوتاه ص متماه لصارمانصا  امنصامرصاممب تنصر ص تر ان   نصرص رمصف صااصيمنص ا، ن 

 ص رامم ص اا ص 5حال ا صمتماته نصخ اتعصهتتك اتعصرا نصمتتراهص متتاالصامماب تنصفا صي انص ترا  نص
اممل  لصاممتم صاممب تنصحم نصتتملصم  كاتعص ا، ناعص لا  صرص مات   صفوالصااص ا بصمانص

ص. 6ح  نصم افوته
اصمنصخ لصامامهتلصامارص انصامحمت ايصامرن  تل ايصفا صحت لصاممب تنصموتم يصامم ي

س ص ا اانابصامحا انصماا صمتماته نصمحالصامخ فااتمصام خ ا يص ار ان اايص1916ح  انانص اتسصص8
؛صمامم صياننص 7حر لهمت صب نصانصارخ نصتتنصمت متتعصف صانا هص م ايكهصمنصاممب تنص حت متهص

                                                 

م نصامم تم صمنصارحت لصامارصامموتها ة ص انصاممواتناصحم ان صصاحم ص ر صامنح سصم  كر صتتن ل ص1ح
 .92 صص1967

 .34امنافو  صامم  نصاممترا صص ص2ح
 .94-93ت  ل  صامم  نصاممترا صصصص ص3ح
 .94امم  نصلكمه صص ص4ح
 .50متمس صامم  نصاممترا صص ص5ح
 .79ارناه س صم ن صص ص6ح
 .96ت  ل  صامم  نصاممترا صص ص7ح
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رتااااهصفااا صارمااااتوتميصمااانصخاااا لص صمبمحاااتعصرنب 1حامماااب تنصار تتاااتاصفاااا صم ن تاااهصر رااااتنسص
ص. 2حامت ن كصامماصا مرصرهصامتسصمنامب صام حاصار لر يصف صاموتهنةص

صا نتااامصرن  تل اااتصخ اااا نةصامم يااااص ت ا  تتااااهص بااارص ضاااوهتصامواااات سصفااا صم اااانصاماص
ماااتصت ااا نمصامخ فاااتمصرااا نصامماااب تنص ار انةصامرن  تل اااي؛صمااامم صرااات نمص  بااارصامكااا نصرقيتمااايص

 ص 3ح نصرمن واايص اا سصامت تااهصامخراانةصامتتف اايصط انةصم اانص  ااؤ لهتصامملاا  لصاممااتم صمتمااته
صرااااا رعصملاااااهصفااااا صت ااااان نصاملاااااتل ص اااااتسص 4حص R.Winget تو ااااا نصام لااااانالصن  لتمااااا ص ل ااااامصح

ص. 6حرمت  صارخ نصامخرنةص ام نا يصام امويصر ن اصم نص ا انتهتصص 5حسص1916ص
ح بارصامانبسصمانصامخا اصص انصاممب تنصحم نصتتملص انصامحمت ايصم   اتعصمتماته ن

امحاات صامااماصتااتنصر لهماات  ص موباا اعصا اات ص  ااتحصمحماا ص باا صارتراانصتمااتصتاانسص   تااهصرملحهااتص
 متمتعصفخن تعصمنصام ن يصار مر ص ي   صاممب تنصم  ريصفتخنةص بارص اناصمتماته نصحضانهتص

ص. 7ح م  صام  ناب

                                                 

 .52مم  نصاممترا صصمتمس صا ص1ح
 .97-94ت  ل  صامم  نصاممترا صصصص ص2ح

 .Marlowe, op.cit, p.219  ص3ح
سص1861تما  ص اتسصص25ن  لتم ص ل مدص ما صفا صم  لايصرن  فب ا صرموت وايصنلكن  ا نصامرن  تل ايصرتاتن لص ص4ح

مكت اتعصصسص ا نصضاتر تعص1883 ص فا ص اتسص1881 رو صتخن هصمنصامم نميصامحنر يصانملصامرصامهل ص تسص
 برصام  شصامم نا صلسصلت رتعص متنت ناعصحنر تعصمب لنالص    ص تن صف صحمبايصامما  انصصرلواتمصبا ن  نص

س ص1894  نصم  ناعصمبمخترنام صلاسصحتتماتعص تماتعصفا صامما  انص اتسصص1892 ص ف ص تسص1885-1884ح
 صامكن اااص ل اام" صم باايصمااهصمؤمكااتمص   اا ة ص مبم  اا صماانصامموب مااتمص ل ااندص"امموتماا صامرن  ااتل صام   اا

ص.252-251 صصصص1917 صتتل نصاملتل ص25 صس4امه ل ص"م ن"ص،
 ,P.J vatikiotis, the history of Egypt, weiden Field and Nicolson, (London  ص5ح
N.D), P.255. 

ص.443امكت م صامم  نصاممترا صص ص6ح
 .97ت  ل  صامم  نصاممترا صص ص7ح
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مماب تنصراهصسصفنحالصا1916  لص ل مصامرصاموتهنةصف صا اخنصتاتل نصار لص اتسص
 ص ياا ص واالص ل اامصفاا ص 1حل ااناعصمبو يااتمصام خ اا يصامتاا صتتلاامصتنر ااهصرااهصملاامص ماانصرو اا ص

امتنات   تهصامات سصمهاتسص مباهصر  اكهصملا  رتعصماتم تعصمرن  تل اتصفا صم انصموتم ايصمما مت نص
ح اااا  ت ن صاممماااا ميصار مااااردصامحكاااات ص باااارصامو يااااتمصامم اااان يصامرن  تل اااايص فاااااصمل اااا نص

نصاماااماص  ااالص بااارصم ااانصانصتؤ  اااهصفااا ص  اااسص امااالت صام  ااا شصامرن  تل ااايصامحمت اااي ص امااا  ص
اممنار ايص بارصاناضاا هت صيماتصاممماا ميصاملتل ايصهاا دصاموضاتبص باارصامارتلصامخاا اصاموات سصراا نص

 William  ص اح لص م سصرن ل مصحSecilامم  ك نصامرن  تل  نص اممب تنصرتلح يصم ملصح

Branetص. 2ح صمحبهص
مصماانصامح اا لص باارصاماا  سصام محاا   صماانصاممااب تن صفواا ص ا ابصمماا صتمتاانص ل اا

 افاااصارخ اانصرت اانا صام اا شصامم ااناصممااؤا نةصامواا امصامرن  تل اايصفاا صحن رهااتصاماا ا نةص باارص
 ص  واالصاماار  صيت اا ةصمب  اا شصامرن  تل ااي ص منتاا اعصمتاا ن لصياا امص 3ححاا   صم اانص ختن هاات

ن و ي صحترصا رحمصم انصا ارهصرم  لايصارفص–ارمتنام يصص–امل   مل  يصص–امتحتماصحامهل  يص
سصامنصاممب تنصحم نصتتملصرتمت  تبصارحت ات ص1916 ص ف صتتل نصاملتل ص تسص 4ح متن ي

تماتص افااصص 5حمنصام  شصامم ناصمممتل ةصامحبكتبصف صامحانلصرلاتبعص بارصام بالصامرن  اتل ص
ن  ن ص اما ،صرهااسص بارصام بالصامرن  اتل صرقل ااتبصف بوا صاموماتلص ام متمايصماانصامك حا نصامم ا

ف صمتحتمصاموتتل ص ال اتبصامخ ا  صامح    ايصفا صما لتبص فبما  ن ص حكانصارراتنص امخلات اص

                                                 

 ص25 صس4ه نص يا  سصامما نصن  لتما ص ل امصرت ات"صم بايصامها ل ص"م ان" ص،"مكنصامم نصهلناصمتمات ص1ح
 .336 صص1917تتل نصاملتل ص

 .Ronat wingate, wingate of the Sudan, (London, 1955) p 215  ص2ح
ص.336"مكنصامم نصهلناصمتمته ن" صامم  نصاممترا صص ص3ح
 ص انصارلاا مسصمب رت اايص امل اان صحر اان م صمحماا صامااو ص بااس صتااتن لصارماايصامونر اايصح  اانصارلروااتث ص4ح

؛ص ااا لص ح ااار صامواااتمسصامونرااا صامحااا  ثصمبكتااانةصام ايوااايصرااا نصامحااانر نصامواااتمم ت ن ص انص85 صص1963
 .524 صص1966امموتنا صحص .س ص

 مبم  اا صماانصار اا عص اانصامن  اااصامم ااناصحارحت اات  ص   نةصفاا صامحاانل.ص ل ااندصفنبباا ص باا صتماانص ص5ح
م ناص امخ ميصف صامحنلصاموتمم يصار مار" صم بايصتب ايصاب الصفا ص تموايص لا لصهن  ا ص"امن  اصام
 .607-587 صصصص1996 ص1 ص،6ام ا ا ص"م ن" صع
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 رح ااايص ااان اصامحااانلص افااااصامماااب تنص بااارصي اااتسصامماااب تمصرم ااات نةصم ا ااا صص 1ح ب نهااات
 ص 2حامك حاااا نصحام ماااااتل ص امخ اااا ل ص امر،اااااتل ص امل اااانان صرماااااتخ امهتصفاااا صمااااا حصامه تلااااايص

 صمتم  الص  ا شصامحبكاتبص 3ححت  لصام نا  يصرم متصامحر لص اموبااصامح ا ال  رم ت نةصامم
ص. 4حاممنار يصف صامر  

فضااااا عص ااااانصممااااا ص افااااااصامماااااب تنص امحت مااااايصرتماااااتخ اسصامممت اااااك تمص اممااااا انسص
 اماااتخ اسصرن  تل اااتصص 5ح امملت هاااتمص امكلااات اصرماااتورتلص نحااارص مااان صامحبكاااتبص مواااتم تهسص

يص امماااات صامح    اااايصملواااالصام لاااا  ص اماااامخت نص اممااااؤنصاماااارصم اااات  نصمبو ا اااا صام   اااايصامم اااان 
 صتمااتصمااهلصماانصمهماايصاممااب تمصرم اات نةصاماا الصام ااولصرح اايصامتراانعصمب اااب لص 6حاموتااتل

يمص  ااااابمصاممراااااتمةصامممتح ااااابيصمااااانصتبااااا صامترن اااااتمصامااااارصماااااتص واااااتنلصمااااانصص  7حارحمااااانص
ناضاااا صامم اااان يص ماااامكصاممااااب تنصرتمااااتخ اسصاممااااب تمصارص 8ح ل ااااهصم ااااناصص000 320

ص. 9ححاموتهنة صمنت اعصمبو ت ةص امم  نةص ايتميصامتحتمكتمصم صام  لصام   ويصمرن  تل تص

                                                 

 صاممؤممااايصامونر ااايصمب ناماااتمص امل ااان ص1  م ااا  ص،ص23احمااا صحمااان ش صم ااانص اموماااتن  نص ي ااايص ص1ح
 .56 صص1957س صح .س ص؛صارناه سص تمن صل نةصم نصامو م ي ص انصامل  81  صص1974حر ن م ص

 ص1957س صحامواااااتهنة ص1956-1882 اااااه اص   ااااايصام اااااتفو  صت ااااا نصامحنتااااايصام  ل ااااايصامم ااااان ي ص ص2ح
 .30ص

 .72ه تل صامم  نصاممترا صص ص3ح
م اانص امماا  انصملاات..ص التبتااناصانصامتلاات" صص\ اا حص  ماار ص"امرن  ا  اايصامم اان يص امااب لصاممكت ضااتم ص4ح

 .18 صص1979 ص رت ص4سص 6م بيصافتاص نر ي ص"ر، ا " صع
 .ص94م  كر صامم  نصاممترا صص ص5ح
 .59  صص1962 ب صارناه سص ر ة صم نصص افن و تصف صامو نصامح  ث ص انصاموبس صح .س ص ص6ح
 .30ام تفو  صامم  نصاممترا صص ص7ح
 .274متمس صامم  نصاممترا صص ص8ح
ماا مصحماا نصمتمااته ن.ص ل ااندص.ص مبم  اا صماانصامتكت اا لص اانصمنا527 ح اار صامم اا نصاممااترا صص ص9ح

 ص ناماايصفاا صار ضااتعصامم تماا ي صم رواايص تمواايص1925-1916 تماالصمحماا ص هاا س صممبتاايصامح اات ص
 .62-45 صصصص1982امر نة صحامر نة ص
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منص تلالصاخانصفتانمصرن  تل اتصفا صت،  انص ضا صم انصامم تما صر تراتنامص ا ة ص
؛صمامم صتبكامص 1حملهتدصمن صاممب تن ص امخ  يصمنص   ةصم اتبيص انشصم انصمانةصاخانىص

م صفاا صاموااتهنةص ل اامصرتو اا صامحواات ا ص ا اا ا صتون اانصحاا لصم ياااصرن  تل ااتصملاا  رهتصامماات
اممااب تنص امحت ماايصمكتاانةصضااسصم اانصام هااتصراا رعصماانصامحمت ااي ص  لاا صامرحااثصفاا صمماا صارماانص
تر نصينصاممتميصامم ن  نص اممتملب نصر خصصامماب تنص ن ا سصامحت مايص كضا نصامحمت ايص

امانصص24 ص فا ص 2حماتو لصامامات صمبار  صاموت ميص برصامر  ص برصامضسصما صامت ت ا ص بارصار
فتمااتونصص 3حسصانماالص ل اامصتون ااناعصمك اا عصحاا لصمماا صاماارصامختن  اايصامرن  تل اايص1917 ااتسص

ص. 4حنياصامختن  يصامرن  تل يص برصروتبصامحمت يص برصم نص
امتوتضمصرن  تل تص نصفتنةصامضسصرقم،تبصارمت ات امصار لر اي ص  ضا صار انابامص

 ص يا ص 5حسصت مكمصف صاموتهنةصامب ليصرن تمايصرن ل امص1917امانص تسصص24 ص ف صامر  بيص لهت
 ص  لا صامل انص 6حتضمنصهماصامم ن عصا  ا صي ال نص م ا كص ال تبصم بم صمبلا الص ار  اتنص

اماارصم اان عصرن ل اامص تراا نصينصارخ اانصياا صح اانصاممااب تمصامت اان و يص امتلك م اايص اموضاات  يص
 ص ح لماااااتص ااااان صامم ااااان عص بااااارصامماااااب تنص 7ح نص امماااااب تمصر ااااا صامممت اااااتن نصامرن  اااااتل 

تاااسصنفضاااهصمااانصامل اااتسصامم تمااا صامم اااناصحامماااب تنصص 8ح امحت مااايصمبم افوااايص ب هاااتص ايااانان ص
 امحت مي صممتصف اهصمانصا حاتاصرحااصامار   صتماتصاتا صن ا سصاما  نابصامم اناصن ا اصروا سص

                                                 

ص؛ص84ر  ن صامم  نصاممترا صص ص1ح
sirpriant Horrooks, "middle East Defense – British view", middle Eastern affair, 

vol VI, No. 2, February 1955, p33. 
ص.55متمس صامم  نصاممترا صص ص2ح

 .wingate, op.cit, p220  ص3ح
 .Marlowe, op.cit, p226  ص4ح

ص.72؛ص ر صامرتي  صامم  نصاممترا صص89 تمتع صامم  نصاممترا صص50 ص5ح
 .83-81 مبم   صمنصار  عص برصم ن عصرن ل م.ص ل ندصارناه س صم ن صصصص ص6ح
 .92-89 تمتع صامم  نصاممترا صصصصص50 ص7ح

 F. O., 633/70 Field –marshal viscount Allenby to Earl Curzon Cairo June ص8ح
14, 1920, for the period 1914-1919, R.M.H.C.F.A.T.C.E.S.P. 
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بماااا صاملاااا الص ار  ااااتنص اااا ا صت اااان  صهااااماصاموااااتل نص ااصيااااتل نصاخاااانصماااانص  نصم افواااايصم 
ص. 1حامملتخر نصمنصيرلصام ولص م ت ييصاممب تنص

 ثالثًا: عالقة السلطان بالشعب
حاات لصاممااب تنصحماا نصتتماالصح لمااتصتاا مرص اانشصم اانصامتواانلصاتلاانصماانصام ااولص
 تماااالص  هااااسص نضااااتهسص مماااا صماااانصخاااا لصام  ااااتنامصاممتتااااننةصمبماااا انسص امموتهاااا صام  ل اااايص

ممتنماااتمص بااارصام برااايصامم تهااا  نص امكواااناب ص انماااتلصامرولاااتمص امتب اااتم ص ت   ااا صامه ا ااايص ا
 ااهت امصاموب ااتص باارصحمااترهصامخااتص ص   اات ةصام ناماا يصاماارصخااتن،صاماار  صمبح اا لص باارصام

ن اتاااالص اااا  بصار هاااانص م  ك هاااات ص ال ااااتبصامموتهاااا صام  ل اااايص اممؤممااااتمصامخ ن ااااي ص تواااا  سص
امترن ااانامصفااا صملتمااارتمص ااا ةصير ماااهص ااانشصامماااب ليصامم ااان يصفااا ص ااالصامحمت اااي صب ااانصانص

امار  صفا صام ولصتتنصلتيمتعص ب ه صرمرلصير مهصامونشصف ص لصامحمت ايصامتا صفنضامص بارص
ص. 2حسص1914تتل نصار لص تسصص18

يمصيترااالصام اااولصامم اااناصاموااانانصامرن  اااتل صرخبااا صامخااا   اص راااتسصحبمااا صاملاااتل ص
؛ص باارصامااانبسصماانصانصامخااا   اص 3ح تل اا لصاممااب تنصحمااا نصتتماال صرراااتمةصامحاا نص ارمااارص

نانص رتسصحبم صمسص تنصمحر رتعصمنصام ول صفو صمااصامم ن  نصف ص ه  صارمان ن صمتانصيا
خبوااهصماانصامرن  ااتل  نص تل اا لصمااب تنص   اا صمم اانصا  اارصمااهصنم  اايص  ل اايصفاا صل اانص

ص.صص 4حامتل ن نصمنصارلتبصام ولصامم نا
ماامم ص ا ااهصاممااب تنصحماا نصتتماالصنفضااتعص موتنضاايعصماانصام ااولصامم ااناص  اابمص
امرصح صنف صامم حص ا  اصامن تصص ب ه صفول صالتوتمهصامرصي نص ترا  نصي رالصامم تالص

                                                 

 .98-91 تمتع صامم  نصاممترا صصصصص50 ص1ح
 .102-100 صصصص92-90ت  ل  صامم  نصاممترا صصصصص ص2ح
 ص1951ارااااناه سص راااا ة صتااااتن لصم اااانصفاااا صخمماااايص ماااارو نصماااالي ص انصامموااااتناصرم اااان صحاموااااتهنة ص ص3ح

؛صنافاامصبل ماا صام اا ل صم اانص امماا  انصفاا صامو يااتمصام  م ااي ص ااتمسصامتتاالصمب رت اايص امل اان ص444ص
 .299  صص1983 صحاموتهنة ص2 

سصامااارصاله اااتنصامممبتااايصماااليص1798امااا نصماااو   صتاااتن لصم ااانصامم تمااا صمااانصامحمبااايصامكنلمااا يصماااليص ص4ح
 .170 صص1969س ص انصاح تبصامتتلصامونر ي صح .س ص1952
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 ص امتلاا صارهااتم ص اانصنفاا صاموبااسصامم ااناص 1ح تل صرتممااخ  ص  اا سصامهتااتاص امت ااك اصاممااب
 انتاا ىص اا لصص 3ح صتمااتصامتلاا صاموبمااتبصرق  ااتبصااصفتاا ىصرواا لصامخاا   اص رااتسص 2حام   اا 

امتب اااتمص اممااا انسصاملتل  ااايصارنر ااايصاممااا  اب ص توب ااااصامو ماااتمصاممااا  ابص بااارص ااا  نهس ص
تمحمت يصامرن  تل ايص بارصامار   ص خبا صامخا   اص راتس ص تل ا لصتور ناعص نصامح نصام    صر

ص. 4حاممب تنصحم نصتتملصمحبهص
تاتل نصار لص اتسصص19 ح لمتصامتبسصاممب تنصمهتسص مباهصفا صي انص ترا  نصرتاتن لص

سصامواامصاممااب تمصامواار ص باارصتتتاالصرتممحتماايصاممختب اايص  اا  رص راا صاهللصمح ماانص1914
  ااا صمبماااب تن صتماااتصاموااامصامماااب تمصاموااار ص بااارصم ااا كرصمتك هاااهصر مكااات صف هاااتصته  ااا ص  ص

ص. 5حامتنمما ص مم صمو تمهصرت    صاممل  نامصامت صتحن صام ولصض صاممب تنص رن  تل تص
 اارت ص ااتسصص17  لاا متص بااسص اا لصتب اايصامحواا اصر  ااتنةصاممااب تنصاماارصامتب اايصفاا ص

امتب ااايصف ااالصسصاضااانر اص ااانصامااا  اس؛صمماااتصا ىصامااارصبضااالصامماااب تن صفواااننمصا انةص1915
ص. 6حام  ل ص فتكصتحو اصممونفيصام  اف  ص موتيريصاممحنض نص

ل ماتنص اتسصص8 ح نصمن نصم تلصامماب تنصحما نصتتمالصرتت ات ص اتنعص ترا  نصفا ص
سصيخاااان،ص ااااتلص اااا  رصمحماااا صخب اااالصحماااانصاترااااتعصامحاااا لصاماااا  ل  صمم مااااهص ا باااااص1915

تبصاموار ص ب اه ص حتاسصامن تصص برصاممب تنصمتلهصمسص  اره ص يا صتمتانصامحاناسصمانصاموا
ص. 7ح مو صاممب تن"صص–رتط  اسصامتسصامم  ص ه ص ن  ص" مو صارحت لص

                                                 

 .73-72ت  ل  صامم  نصاممترا صصصص ص1ح
 .38ر  ن صامم  نصاممترا صص ص2ح
 .307متمس صامم  نصاممترا صص ص3ح
 .38ر  ن صامم  نصاممترا صص ص4ح
 .76-75ت  ل  صامم  نصاممترا صصصص ص5ح
 .79  نصاممترا صصنمضتن صامم ص6ح
 .69 صص1915 صل متنص23 صس8ابت تلصاممب تنصحم نصتتمل" صم بيصامه ل ص"م ن" ص، ص7ح
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سص1915ح  اانانص ااتسصص9تمااتصاياا سصاحاا صامماا ا ل نص  اا  رصمحماا ص اامسصاماا  نصفاا ص
رقموتبصيلربيص    يص بارصم تالصامماب تنصححا نصمان ن صفا صاحا ىص ا انعصارماتل ن ي صيرصانص

ص. 1حسص برصام تل صرت  ،تلصام تييصاممؤر ةصامولربيصمسصتلك ن ص ي صحت
ماانص هاايصاخااانىصصانصامماان صيااا صا اات ص باارصامماااب تن صفواان صفااا صا ا االصت ااان نص

سصمب ليصم نص برصارلهصام ح  صتمتلصام  نصحم نصتتمل ص متانصارخ انص1917ار لص تسص
 نص.صفماتصتاتنصمانصارم انصتماتلصاما  2حنف صص برصامنبسصمانصارمحاتحصام ا   صمانصامماب تنص

حماا نصار اا نص اانصتلت مااهصمتتفاايصحو يااهصممماا ميصتاا م ص اانشصاممااب ليصامم اان يصفاا صحتماايص
 فتةص ام  صمنصخ لصممتنةصا تمانصرو سصير مهص نالايصاموانشصمو مايصامارصارمانةصامحتتمايصفا ص

ت ان نصص9.ص فا ص ا سصامل لاتبصامم افااص 3حسص1917ت ان نصار لص اتسصص8م نص مم صرتاتن لص
 ف صامماااب تنصحمااا نصتتمااالصمترااا يص اااكحيص   ااا ةصمااانصتاااتن لصم ااانصتاااص1917املاااتل ص اااتسص

ص. 4حامم تم ص   يتهصرتممب تمصامرن  تل يص
 : االستنتاجات

صف صلهت يصامرحثصت  لصامرتحثصامرصاهسصارمتلتت تمصابت ي
س صاماارصرماا صماا  نتهصامتتمباايص باارص م اا ص1882*صا ىصارحاات لصامرن  ااتل صمم اانص ااتسص

 اريت اااات  يص ار تمت  اااايص امر اااان يصماااانصخاااا لصرلااااتبصال ماااايصصمواااا نامصاماااار  صامم تماااا ي
 مؤمماااااتمصا ان ااااايصمامص وااااا لصرن  تل اااااي ص ا ااااا اص تمبااااايصم ااااان يصتومااااالص بااااارصا انةص

صم تمحهتصامخت يصرم ن.
س صمماااات،بيعص1914تااااتل نصار لص ااااتسصص18*صفنضاااامصرن  تل ااااتصامحمت اااايص باااارصم اااانصفاااا ص

بسصماانص اا سصم افواايصام ااولص ص باارصاماانص1918-1914 اان اصامحاانلصاموتمم اايصار ماارصح
صامم ناص برصمم  صفو صتتلمصم نصمنصاملتح يصاموتل ل يص ر يصتترويصمب  ميصامولمتل ي.

                                                 

 .144؛صمنم  صامم  نصاممترا صص29 صص1 ص،1919امنافو  صل نةص ص1ح
ص؛74ه تل صامم  نصاممترا صص 2ح

 http://www.coptichistory.org.new.page1994.htm. 
ص.143و م ي صم نصف صاموننصامو ن ن صامم  نصاممترا صص انصامتتلص ام لت اصام ص3ح
 .99 صص1973حم نصام ل ت ا صامور نصحم ن..صان صامتح ا  ص انصام ول صحاموتهنة ص ص4ح
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*صامت،بمصرن  تل تصفن يصب تلصامخ   اص رتسصحبما صاملاتل ص انصم ان صحاماماصتاتنصيا ص
مااتفنصاماارصارمااتتليصم  اا  تا  صرخبوااهص اانص اانشصاممااب ي ص ارواات  ص اانصاماار   صفواا ص

صخ نصم ام تعصمب  ميصامولمتل ي.تتنصار
*ص نضاامصرن  تل ااتص اانشصم اانصحرواا صخباا صامخاا   ا ص باارصاممااب تنصحماا نصتتماالصاتراانص
ارمنابصملتعص ارتلنص ربعصمبمب تمصامومتن يصامرن  تل يصفا صم انص راتمنبسصمانصموتنضايص
اممااب تنصتاا م صاممل االصفاا صراات ئصارماانصارصر اان  صيرصالااهص افاااصفاا صاملهت اايصماانص  نص

ص  صا ص ن .ي
*ص ااتبمصم افواايصاممااب تنصرتماابسصامواانش ص باارصخبك اايصامته  اا صامرن  ااتل صرق  ااتبصاممل االص
اماارصابتخااتنص  اا سصام ت كاايصارماامت  ب ي صاماصمااتصنفاا صاممااب تنص ماانصلماايصالهااتبصامااانةص

صمحم ص ب صرت تصمنصحتسصامر  .
محمت اايصامرن  تل اايص*صاتخاامصاممااب تنصمبماابيصا اانابامصا ان اايصفاا صاماار  ص رترتكااتاصماا ص انصا

فااا صم ااان صي وااامصرم  رااااهصتااالصماااتصماااهص  ياااايصرتم  مااايصامولمتل ااايص ر اااخصصامخاااا   اص
صاممترا.

*ص باارصاماانبسصماانصتلك اامصاممااب تنصم م اا صت  اا تمص موتنحااتمصام تلاالصامرن  ااتل صب اانصانص
ص  ييصاممب تنصر انصامحمت يصتتلمصم  ي؛صرمرلص  سصاحتناسصارخ نصم خصصاممب تن.

اممااب تنصاريتاانالصماانصام ااول ص امتبماا كصراات ت الصاممااب يص ت ماا سصحاا لصص*صتااتنصممحت مااي
م تم ص  ل  ص نابصت،  نصرن  تل تصمم ايكهصت ت صاممب تن ص مانصلمايصت،  انصما  ك ص انص

صامحمت يصرهخن نصاتلنصمحترتةعص تكتهمتعصم صاممب تن.
مت  اااايص*صماااخنصاممااااب تنص م اااا صمواااا نامصام ااااولصامم ااااناصامم تماااا يص اريت اااات  يص ار ت

 امر اان يص امومااتن يصخ ماايعصمبم هاا  صامحنراا صامرن  ااتل صفاا صم اان؛صمتماالص  صامحت ماايص
صامرن  تل ي ص مضمتنصروت هصف صحتسصم ن.

*صتتلااامص  يااايصامماااب تنصمااا صام اااولصمااا  يصمب،ت ااايص ااا الصفتااانةصحتماااه؛صرمااارلص ااا سصتورااالص
صام ولصفتنةصير لصاممب تنصمبونشصمحلصامخ   اص ف ص لصامحمت ي.

ص
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Sultan Hussein Kamil and His Political Role in Egypt 

Lect.Dr.Mohammed Y. Ismaeel Ibraheem 

Abstract 

Arab political personality has got a great attention paid 

by lots of researchers and academic personalities, especially 

the Egyptians, the fact that lead to shed lights on the secrets of 

these personalities and their relationships and influence on 

contemporary Arab political reality. The study of Sultan 

Hussein Kamil and his personality comes among these efforts, 

since he is considered as one of the most controversial 

personalities in the political Egyptian history. He was offered 

to take the throne of Egyptian state by Britain, instead of his 

niece AL-Khedewi Abbass Hilmi, the second, who had 

traveled to AL- Astana in summer of 1914 for resorting. 

Although the Sultan wasn't interested in politics or authority 

before he take the throne he accepted to take the seat of 

Egyptian Sultan after dethroning his brother by Britain. 

Therefore, what is the motive that lies behind his acceptance 

for the throne and what is his political role in Egypt and what 

are his relations with authorities and people; this is what we are 

going to shed lights on in this research. 

 

 


