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  1930، 1923موقف القصر امللكي املصري من دستوري 

 دراسة تارخيية

   حممد يونس امساعيل ابراهيم  د.م.

17/9/2018 تأريخ القبول:   9/10/2018 تأريخ التقديم:  
  

 م1923موقف القصر الملكي من دستور  
قددف   ددفو   (1)  1921بعددف ل ددم اوضات اددتم اوبيددضصر بددصط ضيددب  ببص ت صددت  ددت  

( 1936-1868) (3)( ايددالتور وك ضاددى اوددط اويددد تط لدد اف ا  م 1933-1866) (2)صكددط
 ، ل الدددل اويدددد تط   ددددو ضدددط صكدددط    با دددى اوبلدددت  لددد  1921كدددت  ط ا  م  دددت   8لددد  

،  قدف (4)ض تيبه  ووصط اخاصتب  خيصر ض تيدبر البدم با دكصم اووك ضدر اوةفصدفا لد  اودب ف 
( ك  دددى صوبدددط ب لدددر اويدددد تط 1928-1873) (5) قدددال ا خاصدددتب  ددددط  بدددف اوخدددتول  دددب م

                                                 

  لموصلا/ جامعة التربية للعلوم اإلنسانيةقسم التاريخ/كلية . 
، 12، س43ص  تط وبصو ب ل، "اوفبد ضتيصر او لفصر   يبر ا ض "، ضةدر اويصتير اوف وصر "اولدتربا"،  ( 1)

.  و  دد    دددط اوضات اددتم اوادد  ةددبم بددصط ضيددب  ببص ت صددت  ددت  119، ص1976كددت  ط او ددت   
اوببص ت صددر  كصدب ط(. ص بددبح ضوضدف صدد  س ايدضت صم ابدبارص ، ضيددب لد   هددف اووضتصدر –) دفو   1921
 ح فباير ل  ا  بااهت اويصتيصر، بيدتور ضتةيداصب رصدب ض  د با قدفضم اودط كدصدر اواببصدر 1914-1922

 .234-224، ص ص2008ةتضعر اوض يم  –
 ،  اعد  اودغتم  اوعد   او دب صر لد  ا يدات ر، الددف اوك صدب ضدط 1866 فو  صكطح  وف ل  اولتربا  ت  ( 2)

  ايدب    صدبال ودختبةصدر لد    ابا 1914.  لد   دت  1913-1880ضط  او بت ف ا فابصر   ام اوضفا
 ، 1919ب ددفا ا  وددط،  دد    صددبال ودضعددتبف لدد    ابا ب ددفا او ت صددر بعددف ا دد ط اووضتصددر، ،  لدد   ددت  

 22 ، ادد ل  لدد  بددتبصس باددتبص  1929، 1926، 1921ايددب    صددبال ودفاخدصددر  دد  ب صيددتل وددد  با   ددت  
 لم ة ضت ى اوط ضيب. ضوص  اوفصط او عض ، ضعة  بت  ام ضيب، ضكابدر   1933كت  ط او ت    ت  

 .278-276ضفب و ، )ضيب، ف.م(، ص ص
  بضيدب،  ايدب  يدد ت تل  ددط اودب ف 1868اويد تط اوضف ل افح ر  ابط اوخفص ا ايضت صم  وف  ت  ( 3)

كر اوضيبصر، ا ل    ولو  ايى ضدكتل  دط اوضضد1922 ،  ل  اذاب  ت  1917ا بصط ا  م  ت   9ل 
، 89، ضد 1 .  ودض صف ضط اوااتيصم ص ببح "اوضدك ل اف ا  م" ضةدر اوضلا ف، "ضيب"، ج1936 ت  

 .8-1 ، ص ص1936و صباط 
كتضددددم ضبيددددد ، سيددددباب ضةددددددس اوددددد  با ، ض ددددتبال اوضكادددددو اوضيددددبا اوودددددفص ، )ا يدددددك فبصر، ف.م(، ( 4)

 .179ص
اخدددبج ضدددط كدصدددر اوولددد ل لددد  ةتضعدددر اولدددتربا  دددت   ،   1873 بدددف اوخدددتول  دددب مح  ودددف بضيدددب  دددت  ( 5)

   اواوددل بدد  ابا اوعددفم  دد   ضددم يددكباصبال ودضيا ددتب اولاددت   اوببص ددت   "ةدد ط يددك  "، ادد وط 1893
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 اوض ف و اويتض  اوببص ت   ل  ضيب،  قفباى  دط إفابا  د  ط اوف ودر  وادب او بدت ،  قدف 
فم  دددط ذوددك قصتضددى بايددبصف سضدد ب اووك ضددر لدد  لاددبا رصددتو صكددط )ب ددصس اووك ضددر( لدد  

 .(1)س  ت  اوضات اتم اوبيضصر بصط ضيب  ببص ت صت 
اوددف  ا اوددط  ددب م وا ددكصم اووك ضددر اوةفصددفا لدد  ضيددب   ةددى اويددد تط لدد اف ا  م

 ، إ  سط األخصددب بلددئ قددت  ل بي ددى   صيددا صال قبدد م 1921كددت  ط ا  م  ددت   11باددتبص  
ف دد ا ا ددكصم اووك ضددر ف ط اواعهددف با اصددذ  ددب  ى اوادد  الادد  ببوغددت  اووضتصددر اوببص ت صددر 

ادددباف بتيدددال م اودددب ف  ،  ا  1914كدددت  ط ا  م  دددت   18اوضاب ادددر  ددددط ضيدددب ض دددذ 
بعدتف اوضيا دتبصط  اوضد باصط   اع تفا   ابا اوختبةصر  ا فاف فيا ب وضيب  اع  دت  اوببوضدتط  اع
اوببص ددت صصط  ددط ةضصددال اودد  ابام  بلددال األوكددت  اوعبلصددر  ا دد ل يددباد اوضعالدددصط  اوضبعددفصط 

 28  .  قددف  الددل اويددد تط  اوض ددف و اويددتض  اوببص ددت    دددط  ددب    ددب م ادددك،  لدد(2)
  ايددفبم و ددفط ايددبصوتل سوغددم بض ةبددى اووضتصددر  دددط ضيددب  ا ابلددم 1922 ددبت   ددت  

اوضيددددتو   –بتيددددال م اوددددب ف اددددضط اوابددددتم سببعددددر )اوض ايدددد م، اوددددفلت   ددددط ضيددددب 
ودددب ف  اع  ددت   (3)اويدد فاط(، كضددت  اللددم ببص ت صددت  دددط إ ددفاف فيددا ب  –ا ة بصددر  ا قدصددتم 

 .(4)اوببوضتط 
 
 

                                                                                                                         
 . 1919 صيدتط  – 1914 .  دصط   صدبال ودعدفم لد   صيدتط 1907اولات  بضوكضر ا يا  تف ل   ت  

 ،  ددصط 1922ا ددبصط او ددت    -1922با ضددط اذاب  ، اددبسس اودد  ا1921  ددصط   صددبال ودفاخدصددر لدد   ددت  
 ، 1928اذاب  ددت   16-1927 صيددتط  26.  ب صيددتل وددد  با  1926  صددبال ودختبةصددر لدد  و صددباط  ددت  

، اوض ييدر اوعببصدر ودفبايدتم  او  دب، 3 .  بف او رتو اوكصتو ، ض ي  ر اويصتير، ج1928ا ل   ت  
 .814(، ص1983، )بصب م، 1 

، 39، س4لبباصددب  اوبددب ف اواددد   اددال لصهددت"، ضةددددر اوهدد م "ضيدددب"،   28ايدددبص  كددبص   تبددم، "( 1)
 .505 ، ص1931 بت  

، ض دتبال 1928-1873ض بلر ضوضف اوضف اوضدصة ،  بف اوختول  ب م  ف به لد  اويصتيدر اوضيدبصر ( 2)
 .53-51(، ص ص1989اوهص ر اوضيبصر اوعتضر ودكاتو، )اولتربا، 

ض  ددر اول ا ددف األيتيددصر اوادد  صددا  ضددط خ وهددت ا بددص  سضدد ب اوف وددر  ضضتبيددر "صعددبف اوفيددا بح بي ددى ضة( 3)
اووك  لصهت،  اودفف   دتل اويدد تم اود    )اوا دبصعصر  اوا اصذصدر  اولادت صر(  ولد ل ا لدباف   اةبدتاه  
 كذوك  كم اوع قتم بصط ادك اويد تم. ضةض  در بدتو صط، ض يد  ر ضيدب اووفص در، اوهص در اوضيدبصر 

 .9(، ص1996دكاتو ب  ابا او لتلر اوضيبصر، )اولتربا، اوعتضر و
؛ إبدبارص ، 230، ص1922اذاب ي ر  29، 3، ض 3"  صلر ايبص  وضيب"، ضةدر اوض تب، "ضيب"، ج( 4)

 .241-240اوضيفب اويتبل، ص ص



 
 م2019/هـ1440                                           (             78العدد ) –                        

 

 
349 

 م1923اعداد دستور أواًل: لجنة 
 ،  قدددف ةعدددم ضدددط س و صدددتم بدددباض  1922اذاب  دددت   1 دددكم  دددب م وك ضادددى لددد  

وك ضاى إ فاف فيا ب وددب ف  للدتل ودضبدتفا اوعيدبصر وصداضخئ   هدت ببوضدتط  وك ضدر  صتبصدر 
.   ددددط اودددبر  ضدددط ض توبدددر اولددد ب او   صدددر ا اخدددتو ةضعصدددر (1)ض اخبدددر بيددد با فصضلبا صدددر 

لبط  ب م اذب  ببدب ف اودب ف  لادم اعصدصط وة در اادال اوفيدا ب     صر و اال اوفيا ب،
،  اع ا  ذودددك  ةدددى  دددب م اودددف  ا اودددط  (2)صاددد  ل دددتم   دددبا   اوضةاضدددال اوضيدددبا ةضصعهدددت 

األودد او اويصتيددصر  كبددتب اوعدضددت   بةددتم اوددفصط  اولددت  ط  س صددتط اوددب ف  س اددت  اوةضعصددر 
  قدبب ضةددس 1922 صيتط  دت   3 ل   (3)اوا بصعصر اويتبلر ودض تبكر ل  إ فاف اوفيا ب 

   قدددف 1923اوددد  با  اوضيدددبا ا دددكصم اودة دددر اوعتضدددر و ادددال اوضبدددتفا األيتيدددصر وفيدددا ب 
اددضم اودة ددر كدد ل ضددط ويددصط ب ددفا ب صيددتل  سوضددف و ددضم  ت بددتل ودددب صس   ادد صر ص يددف 
 يدددتبت،  اوضدددف  دعدددم،  ضوضدددف ا لصدددل،   بدددف اواادددتد صوصدددط،   بدددف اووضصدددف اوبكدددبا،  او دددص 
ضوضددددف  ةصددددو،  األو صدددد اس،  قدص دددد  لهضدددد ،  ايددددضت صم سبتبددددر،  ضوضدددد ف سبدددد  ويددددصط، 
 ض يددد ب ص يدددف،  ص يدددف سيددد ط ق دددت ا،  ابدددبارص  سبددد  بةدددم،   دددد  اوض ددد   ا،   بدددف 
اود صددف اوضكبددتا ،  ضوضددف  د بددر،   كبصددت  ددتضل،  ابددبارص  اوهدبددت ا،   بددف اوع صدد  لهضدد ، 

بااددد ،  ويدددط  بدددف اودددب ال،   بدددف اولدددتفب  ضوضددد ف سبددد  او يدددب،  او دددص  ضوضدددف خصدددبم 
اوةضدددددتم،  يدددددتو  وضدددددد  ،  اوصدددددتس  ددددد ئ،   دددددد  ضدددددترب،  ا لصدددددل ف س،   بدددددف اووضصدددددف 

.   دط اوبر  ضط اواد ا  اودة در  ددط ا  دصط (4)ضي اط،  وتلب ويط،   بف اووضصف بف ا 
 .(5)    صط  ا ال، لبط اووك ضر اوضيبصر سيضاهت وة ر او   صط"

                                                 
-231، ص ص1922اذاب يد ر  29، 23، ضد 3"ايوصف او  ابا اوةفصدفا"، ضةددر اوض دتب، "ضيدب"، ج( 1)

 ، 1937اودط يد ر  1912، ضدط يد ر 1ف ويصط رصكم، ضذكبام لد  اويصتيدر اوضيدبصر، ج؛ ضوض233
 .131-130ضكابر او هار اوضيبصر، )ف. ، ف.م( ص ص

 ، اوهص ددددر اوضيددددبصر اوعتضددددر 1936-1924" بدددف او اوددددف او بدددد ا، اوضعتباددددر لدددد  اوببوضددددتط اوضيددددبا ( 2)
 .61-60(، ص2008ودكاتو، )اولتربا، 

 ، اوضكاددو اوةددتضع  اووددفص ، )ا يددك فبصر، 1952-1919عددص ، او لددف اوضيددبا ةدد م صوصددط  ختوددف  ( 3)
 .283(، ص1984

 .146-145، ص ص1971، اض   7، س7"، ضةدر او دصعر، "ضيب"،  1923"  ت ل فيا ب ( 4)
(، 1973، )اولدددتربا، 2، ضكابدددر ضدددفب و ،  1952-1923ضوضدددف  كددد   بدددف اولدددتفب، ضو دددر اوفيدددا ب ( 5)

 .45ص
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ف اوفيا ب )وة ر او   صط( س وط ةديتاهت لد  قت در ضةددس او دص    لفم وة ر إ فا
 ،  قدف اقايدب  ضدهدت  ددط 1922 صيتط  ت   11اوضيبا )اوةضعصر اوا بصعصر يتبلتل( ل  

اوةت ددددو اوا بصضدددد  لويددددو ضددددط ف ط اوخدددد ئ لدددد  ض تق ددددر اوضبددددتفا األيتيددددصر ودفيددددا ب 
وخددتول  ددب م كدضددر فالددال  ددط اوضيددبا،  خدد م ا علددتف اوةديددر اولددط ب ددصس اووك ضددر  بددف ا

 ةهددر  بددبه لدد  اخاصددتب س اددت  وة ددر يددصترر اوفيددا ب ضددط ف ط ا اخددتو ةضعصددر اييصيددصر 
   صددر قددت  لح "إط اعصددصط س اددت  اودة ددر ةددت  ضددط خدد م سط اولدد ا صط اوضيددبصر اويددتبلر ودد  
اض دددال اويدددد ر اوا اصذصدددر ضدددط اخاصدددتب س ادددت  اودة دددر ء دددفاف اوفيدددا ب ضدددط س ادددت  ضةددددس 

 .  سط ا اخدددتو ةضعصدددر 1913   1833   اوةضعصدددر اوا دددبصعصر وعدددت  1866ب وعدددت  او ددد ب 
اييصيصر    صر ل  بم اوبب ف اوبار ر اوا  اضب بهت اودب ف ضدط  دي ى سط صد فا إودط ض صدف 
ضددط ا ببددتك لدد  اووصددتا اويصتيددصر اوضيددبصر خدد م ضبودددر ا التوصددر ويتيددر ضددط اددتبص  ضيددب 

 .(1)اويصتي "
)ب ددصس وة ددر إ ددفاف اوفيددا ب( لدد  اوةديددر او ت صددر  ةاضددت  كضددت سوددف ويددصط ب ددفا 

وة ر إ فاف اوفيا ب  بض اللدر وة در او   دصط، وة در لب صدر ادضم  ضت صدر   دب  اد ال )ضدط 
س ادددت  اودة دددر اوعض ضصدددر( و ادددال اوضبدددتفا اوعتضدددر ودفيدددا ب اواددد  يدددضصم "بدة دددر او ضت صدددر 

او  28لد  ةديداهت اوض علدفا بادتبص   قف اةاضعم وة ر او ضت صر   دب اوفيدا بصر  (2)  ب" 
 ،  قدببم ا دكصم وة ادصط لدب صاصط رضدت وة در اوبصدب اوفيدا ب اواد  ادضم كد ل 1922 ت  

ضددط " بددف اوع صدد  لهضدد    بددف اووضصددف بددف ا  ا لصددل ف س  ضوضدد ف سبدد  او يددب"  ضهضاهددت 
وة دددر إ ددفاف اويددصغر او هت صدددر وض ددب   اوفيددا ب اضهصدددفال وعباددهت  دددط وة دددر او   ددصط. سضددت 

قت  ط ا  اختبتم للف اضم ك ل ضدط " دد  ضدترب،   دد  اوض د   ا،  ضوضدف  دد ،  ويدط 
 بددف اوددب ال،  ا لصددل بلعددم،  ابددبارص  اوهدبددت ا"  ضهضاهددت إ ددفاف قددت  ط ا  اختبددتم اوعتضددر 

 .(3)ودب ف 
ا اضفم وة ر إ فاف اوفيا ب )بعدف ضباةعدر فيدتاصب  دفا لد  كاتبدر ضيد فا اوفيدا ب 

 ،  ددددط ا ابدددتب اط بدةصكدددت 1830ددددط اوفيدددا ب اوبدةصكددد  اويدددتفب لددد   دددت  اوضيدددبا(  
                                                 

 .147-146"، اوضيفب اويتبل، ص ص1923يا ب "  ت ل ف( 1)
 ، فاب اول ضصدر ود بت در  او  دب، 1952ص وصد  يد ر  23 لصل  بف اوع صد  لهضد ، قادصر اوةد     د با ( 2)

 .130؛ رصكم، اوضيفب اويتبل، ص140)ف. ، ف.م(، ص
 .143، 119. رصكم، اوضيفب اويتبل، ص ص 81-80اوضدصة ، اوضيفب اويتبل، ص ص( 3)
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 بتضهدددت ضدكددد  فيدددا با  سط ضيدددب ابردددو بب دددفاف فيدددا ب ص كدددف او بدددت  اوضدكددد  اوفيدددا با 
سصاددتل  سط اوفيدددا ب اوبدةصكدد  كدددتط قدددف ولددل  ةتودددتل ضدض يددتل لددد  إبيدددت  وصددتا ببوضت صدددر لددد  

 .(1)بدةصكت 
  يددع بتم ةضددر ض هددتح اوايددم 1923ا وعددت   اةهددر وة ددر إ ددفاف اوفيددا ب اوضيددب 

بددصط اويددد تم اودد   ،  يدد وصتم ب ددصس اووك ضددر،  اودد  با ،  اوببوضددتط،  اوضدددك،  ضيدديور 
 بعددف  ضددم ف  و ايدداغبل  .(2)ا ضاصددت ام األة بصددر،  وبصددر اويددوتلر،  اواعدددص ، ...  اودد  

ا دددبصط  26   لدددفم خ وهدددت سببدددال  خضيددد ط ةديدددر، اضك دددم وة دددر او   دددصط لددديدددار س دددهب 
ضط إ فاف ضيد فا ض دب   اوفيدا ب  قدت  ط ا  اختبدتم اوعتضدر ودضيدتفقر  1922ا  م  ت  

  دصهضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط 
.  وكددددط  ضددددر ا ابااددددتم ضدددط األخصددددبا  ببص ت صددددت ودددد م بعددددئ اوب دددد ف (3)اووك ضدددر  اوضدددددك 

.  اع ا  ذوك قف   ب م ايالتور وك ضاى اودط اوضددك (4)اوختير بتوفيا ب وتوم ف ط ايفابرت
  1922ا دبصط او دت    دت   30.  لد  (5)  للبدهت اوضددك 1922ا بصط او ت    ت   29  ل

( وك ضاددى ب ددت ل  دددط ف دد ا اوضدددك،  قددف  اددال 1938-1871) (6) ددكم ضوضددفا لصل  يددص  
. (7) يص  ل  بب تض  وك ضاى اعفصم  يد ص اوفيدا ب بضدت صخدف   ض ودتم اوليدب اوضدكد  

                                                 
 ، ابةضدر يدتض  اودص د ، ضكابدر 1952-1866 و   ف ، اووصتا او صتبصر  ا و او ل  ضيدب ضدط ةتك( 1)

 ؛ 69ضفب و ، )ضيب، ف.م(، ص
Bernard Lewis, Democracy in the middle East Its, State and Prospects, middle 
eastern affairs, vol VI, No. 04, April, 1955, p. 104. 
(2)  P.J vatikiotis, the history of Egypt, weiden Field and Nicolosou, (London, 
N.D), P 273.  

، فاب اوكتادو 1936اوط يد ر  1918 بف اوعبص  بضاتط، ا  ب اووبكر او   صر ل  ضيب ضط ي ر ( 3)
 .377-374(، ص ص1968اوعبب  ود بت ر  او  ب، )ضيب، 

(، 1993ص ددر اوضيددبصر اوعتضددر ودكاددتو، )اولددتربا، ، اوه3وضعدد  اوض صعدد ، ردد    اوبةددتم ضددط ضيددب، ج( 4)
 .172-171ص ص

 .90(، ص1954ضوضف وي صط رصكم،  خيصتم ضيبصر  رببصر، ض يير ب   اوص يف، )ف. ، ( 5)
   سكضدم فبايداى ا بافا صدر  او ت  صدر لصهدت، 1871و صدباط  دت   30ضوضف ا لصل  يص ح  وف بتولدتربا لد  ( 6)

اوولدد ل، اددفبج لدد  اوك صددب ضددط او بددت ف اولاددت صر  ا فابصددر واددط  اخددبج ضددط كدصددر 1894 لدد   ددت  
سيب  ب صيتل ود  با  اواد  ود  ادف  ألك دب  1920سصتب  ت   22 ،  ل  1919سيب    صبال ودفاخدصر  ت  

.  ددتفم  ددد   بصددف، ضددط اوددفا  1938 ، ادد ل   ددت  1934ضددط  ددهبصط،  دد   ددكم   اباددى او ت صددر  ددت  
 .394(، ص1984ض بعر ا ب تف، )بغفاف،  ،  بئ ض ة ،1919-1918 تض  

ضبك  اوفبايدتم اويصتيدصر  ا يدابااصةصر بدت ربا   ودفا او  دت ل  اوبود   اواتبصخصدر، ص  دتط وبصدو ب ل، ( 7)
 ؛251(، ص1975، ض تبال ا ربا  اواةتبصر، )اولتربا، 1953-1878اتبص  او  ابام اوضيبصر 
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دة ر ا يا تبصر اوا بصعصر والصصضدى ضدبا  ت صدر،  ءفخدتم وذوك ا تفم اووك ضر اوفيا ب اوط او
 .(1)اواعفص م  دصى بضت صاال ضال ا يصال ي وصتم اوليب اوضدك  

وددت م  يددص  اخاددت  اواعددفص م اوفيددا بصر اوختيددر بيدد وصتم اوليددب اوضدكدد   ددط 
او ددددعو اوضيددددبا،  وكددددط ادددديخب ا  دددد ط  ددددط ايددددفاب اوفيددددا ب سفب بددددتألو او او   صددددر 

او لف  او    ( اوط ا ةصى او لف او فصف اوط اووك ضدر  اةبدتب األخصدبا إودط ا ليدتد )كو و 
.  وص ضت  دضم األو او  اول ب او   صر بتواعدفص م اواد  اةبصدم  ددط (2) ط ب  ف اوفيا ب

ب  ف اوفيا ب بضت ص الل بربتم اوضدك.  ةدى ود و او لدف  لدفال  دفصفال ووك ضدر  يدص  لد  بصدتط 
. كضت ودذبم ببص ت صدت  يدص   اوضددك بدتواباةال (3)  1923كت  ط او ت    ت   20سذصال باتبص  

 دددط اددددك اواعدددفص م  اع  يددد ف ااخدددذ و دددفط ادددفابصب اعصدددف اودددب ف اودددط ضببدددال اووضتصدددر،  قدددف 
يددتوو اواوددذصب اوببص ددت   ض ددت بام  يددكبصر ضددط قبددم ا خصددبا لدد  ا يددك فبصر  ب بيددعصف 

 اع ا  ذودك قدف   يدص  ايدالتور وك ضادى اودط اوضددك لد   (4)وا لصب ضبدر اولد ا اوض تيدبر وداودذصب
 .(5)  اوا  و  اياضب ألك ب ضط  هبصط 1923 بت   ت   5

  قددددال اخاصددددتب اوضدددددك  دددددط  ددددفو  صكددددط )اولصددددتفا لدددد  ودددد و األوددددباب اوفيددددا بصصط( 
يدددفاب اوفيدددا ب بويدددو ضدددت اقبادددى وة دددر او   دددصط، إ    وا دددكصم وك ضدددر ةفصدددفا لددد  اودددب ف  اع

بلدددئ ا دددكصم اووك ضدددر  ددددط إ دددب اوخ لدددتم اويصتيدددصر اويدددتبلر ضدددال وددد و  سط  دددفو  صكدددط
او لف،  خ صاى ضط ا ليت  او تب  اوضيبا اوط ض اوصط  ضعتباصط  دط ردباب ضدت ودف  لد  
  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت  
                                                                                                                         
 GABRIEL HANOTAUX, Histore de lauation Egypti enne, Tome. VII, Societedel 
Histoikre Nationale, (Paries, N.D), P. 287. 

(، اوهص ددددر اوضيددددبصر اوعتضددددر 1936-1882 بددددف اوعبددددص  بضاددددتط، اوةددددصا اوضيددددبا لدددد  اويصتيددددر )( 1)
 .151(، ص1977ودكاتو، )اولتربا، 

، 2ضكابددر ضددفب و ،   ،1936-1922يددتض  ابدد  او دد ب، ف ب اوليددب لدد  اووصددتا اويصتيددصر لدد  ضيددب ( 2)
؛ اضددتم كتضددم بصدد ض  اويددبك ، اووبكددر او يددت صر لدد  ضيددب ضددت بددصط او دد باصط 75(، ص1996)اولددتربا، 
 .45(، ص1986، اوهص ر اوضيبصر اوعتضر ودكاتو، )اولتربا، 1919-1952

 .129(، ص1936 بتس ضوض ف اوعلتف، يعف  رد م يصبا  اوصر، ض بعر وةت ا، )اولتربا، ( 3)
، اوهص در اوضيدبصر اوعتضدر 2(، ج1924-1914ا ضوضف وض ف، فاب اوض ف و اويتض  لد  ضيدب )ضتةف( 4)

؛ ضيدد اط او وددتس ةبددب، يصتيددر ا وددا م اةددته اووبكددر 200-198(، ص1999ودكاددتو، )اولددتربا، 
 .231(، ص1985، اوهص ر اوضيبصر اوعتضر ودكاتو، )اولتربا، 1936-1914او   صر ضط 

؛ 609(، ص1966ضيددب لدد  اولددب صط اواتيددال   ددب  اوع ددبصط، )اولددتربا،  ضوضددف يددبص ، كاددتد  ددعو( 5)
(، ص 1965 ددددوتار  صيددددط ابددددبارص ، اوكاددددتو ا يدددد ف و يدددداعضتب اوببص ددددت   لدددد  ضيددددب، )اولددددتربا، 

 .146-145ص
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  اخادتب 1923اذاب  ت   15. لبلصم ضيب ب  وك ضر ألك ب ضط  هب،  ل  (1)  1921
( وا دكصم اووك ضددر ا  التوصددر، 1936-1861) (2)اوضددك او خيددصر اوضيدالدر صوصددط ابددبارص  

،  قدددف ودددذبم األوددد او  اولددد ب (3)  1923ل الدددل األخصدددب   دددكم وك ضادددى لددد  اذاب  دددت  
اويصتيددددصر او   صددددر  اوةضترصبصددددر وك ضددددر ابددددبارص  ضددددط اوا  ددددو بتو  وددددر اوفيددددا بصر اوادددد  

 اهدددت  ضدددط كضدددت  توبدددم ببص ت صدددت اووك ضدددر  اوليدددب ادددب با ا  (4) ادددعاهت وة دددر او   دددصط 
يدددفابه بيقيدددط يدددب ر ضضك دددر ضاهضدددصط اوضددددك بضوت ودددر  بقددددر  اددديخصب  ضيددديور اوفيدددا ب  اع

  يدددفب اوفيدددا ب كضدددت  ادددعاهت وة دددر او   دددصط 1923 صيدددتط  دددت   19.  لددد  (5)إيدددفابه 
دددفوم بويدددو بربدددتم اوةت دددو اوببص دددت  ، ليدددض  بفيدددا ب  بتيدددا  ت  ضدددتفا اويددد فاط اواددد   ب

1923 (6). 
 م1923الملكي من دستور  ثانيًا: موقف القصر

وت م اوليب اوضدك   اال اوعباقصم سضت  وك ضدر  دب م، وعدف  ا اصدذ ض دب   إ دفاف 
فيدددا ب وددددب ف صودددفف لصدددى يددد وصتم اوضددددك   اةبتادددى، للدددف سباف األخصدددب سط صوكددد  اوضضدكدددر 

بدفوصم ايدبصوى سضدت  سودف  (7)اوضيبصر ضط ف ط بقتبدر ا  يدد ر اض عدى س  اوتيدبى لد  ذودك 
فاب اوض دددف و اويدددتض  اوببص دددت   لددد  ضيدددب قدددت  لح "وضدددتذا   ادددف  ا ةدادددبا ضيدددب ضددد با  

                                                 
 ؛232ةبب، اوضيفب اويتبل، ص( 1) 

 Lord Lioyd, Egypt since Cromer, Vol. II, Mocmilian and limited, (London, 
1934), P. 73. 

  ل  اودفب قدبب ب د  يد صف، اخدبج ضدط كدصدر اوولد ل بتولدتربا،  ادفبج 1861( صوصط اببارص ح  وف  ت  2)
لدددد  او بددددت ف اولاددددت صر واددددط يددددتب قتاددددصتل  دددد  ب صيددددتل وضوكضددددر ب دددد  يدددد صف  دددد  ضيا ددددتبال وضوكضددددر 

صددبال وداببصددر  اواعدددص  ، سيددب  ب صيددتل وضوكضددر ا يددا  تف بتولددتربا، اخاصددب    1907ا يددا  تف،  لدد   ددت  
(  د  ب صيدتل ودد  با  لد  1923-1922(  ضوضف ا لصدل  يدص  )1920-1919ل    ابا  ص يف  ربر )

 .255 . ب ل، اوضيفب اويتبل، ص1936 ، ا ل   ت  1923اذاب  ت  
؛ صوصط 187، ص1952، و صباط 67، ض 1"ب يت  او  ابام اوضيبصر"، ضةدر اوضلا ف، "ضيب"، ج( 3)

؛  ددوتار  صيددط ابددبارص ،  بضددت  او   صددر لدد  ضيددب لدد  اوعيددب 191ضيددفب اويددتبل، ص  عددص ، او
 .289(، ص1977اووفص ، اوهص ر اوضيبصر اوعتضر ودكاتو، )ضيب، 

(، ص 1959، )ف. ، 2، ضكابدددر اويدددعتفا،  1 بدددف اودددبوضط اوبالعددد ، لددد  ا لدددتو او ددد با اوضيدددبصر، ج( 4)
 .112-100ص

 .64او ب ا، اوضيفب اويتبل، ص( 5)
؛ ضاصددف ضوضددف  دد با  اخددب ط، 286(، ص1964 ددب م بددف ا، او بددت  اوفيددا با اوضيددبا، )اولددتربا، ( 6)

(، 1972فبايددتم لدد  اودد  ط اوعببدد ، فاب اوكاددو ود بت ددر  او  ددب لدد  ةتضعددر اوض يددم، )اوض يددم، 
 .Hanotaux, op.cit, p.287؛ 149ص

ر، ضعهدددف اوبوددد    اوفبايدددتم اوضدددف  بدددف اودددبوص  ضيددد اط، ا ددد ب اواكدددب اويصتيددد  لددد  ضيدددب اووفص ددد( 7)
 .63(، ص1973اوعببصر، )ف. ، 
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 ددط  (1)  ي هت، صوكضهدت ضددك كضدت بادصم ضدط قبدم سط صوكضهدت خدفص اي وضدتذا صيخدذ اود بد 
إ  سط األخصددددب وددددذب اوضدددددك ضددددط اواددددفخم لدددد   دددد  ط  (2) تالددددى قصددددت  فيددددا ب لدددد  ضيددددبي"

يدديور إ ددفاف اوفيددا ب ودددب ف. قددت  لح )إط وةدد   اووك ضددر  بباضةهددت،  بختيددر لصضددت صاعدددل بض
اوضدك اوط  بت  اووك  اوابفا  ذوك بض عى إقتضر اووصتا اوفيا بصر  اوببوضت صر ل  ضيدب صعدف 

" اواد  سبيدداهت إوصدى  اوضاادضط 1922 دبت   28خبقتل وضذكبا اوايبص  اوببص دت   "ايدبص  
صتير  ا فابا لد  وك ضدر ضيد  ور  ددط "إقتضر ببوضتط صاضاال بول اء باف  اوبقتبر  دط اوي

. للدف (3)او بصلر اوفيا بصر،  ردذا ضدت   صوبدط بايصصدف  ض اللدر وك ضدر ة ودر ضددك ببص ت صدت(
كددددتط إيددددفاب فيددددا ب وضيددددب ةدددد  ال ضددددط خ ددددر  اددددعاهت ببص ت صددددت لدددد  اوضددددذكبا اواايددددصبصر 

ط  . إذ بض ةبدددى )اا بض ةدددو اوفيدددا ب( ايدددا صال ضيدددب س1922 دددبت   دددت   28بايدددبص  
ا ددكم وك ضددر ببوضت صددر اوبددط ب لددر او ددعو  ايصصددفه،  صضك هددت ايدد صر اوخ لددتم بددصط اوبدددفصط 

 .(4))ضيب  ببص ت صت(  دط سيتس ضعترفا اويفاقر  اواوتوف  اوع قتم اووي ر 
سباف اوليب اوضدك  ضط خ م س يتبه ل  وة ر يصترر اوفيا ب  ادال ب د في صع د  

ا اصذصر كبصبا،  وكط  ةد ف اصدتب    د  فاخدم اودة در ضط خ وهت اوضدك ي وصتم ا بصعصر   
  1922اصددد م  ددت   13 اع ا  ذوددك سيددفب اوليددب اوضدكدد  ضبيدد ضتل لدد   (5)وددتم ف ط ذوددك 

 ادال ضددط خ وددى  بتضددتل و با در اوعددبا لدد  ضيددب بوصدد    صخدبج ضددط سيددبا ض يددس ضيددب 
ضيدد فا . كضددت ا اددبئ اوليددب اوضدكدد   دددط (6)(1848-1804اووفص ددر ضوضددف  ددد  بت ددت )

                                                 
،  بعددف اط الدددف اوعفصددف ضددط 1861اوددد بف اود بدد ح  وددف اوددد بف افض  ددف ر ددفبا اود بدد  لدد  ببص ت صددت  ددت  ( 1)

قت ددفا  تضددت ودلدد ام اوببص ت صددر لدد  او ددبل ا  يدد .  لدد   1917اوض تيددو اوعيددكبصر ايددب  لدد   ددت  
  ض ف بت يتضصت ببص ت صت ل  ضيدب  ضد   ودى يد وصتم  ايدعر لد  قضدال ايب 1919كت  ط او ت    ت  

، 1936. اددد ل   دددت  1922 دددبت   دددت   28(،  ا  ددد ط  دددط ايدددبص  1919او ددد با اوضيدددبصر ) ددد با 
 .409 بصف، اوضيفب اويتبل، ص 

 .226ةبب، اوضيفب اويتبل، ص( 2)
(3)  F.O 407/196 No. 162, Allenby to Curzon, May, 5, 1924. 

، ض ددتبال اوهص ددر اوضيددبصر اوعتضددر 1936-1924صدد اقص  ب ل ضددبقص، اويدد فاط لدد  اوببوضددتط اوضيددبا ( 4)
 .18(، ص1989ودكاتو، )اولتربا، 

؛ اوضف بهت  اوفصط، سصت  وهت ادتبص ، فاب او دب ل 377-374بضاتط، ا  ب اووبكر او   صر، ص ص( 5)
 .150(، ص1991ود بت ر، )اولتربا، 

؛  ودض صددف ضددط ا  د   ص بددبح اوضددف لددتبس  بددف اوضدد ع ، اويددد ر 76ب اويددتبل، صابد  او دد ب، اوضيددف( 6)
(، اوهص ددر اوضيددبصر اوعتضددر ودكاددتو، )اولددتربا، 1987-1805اويصتيدصر لدد  ضيددب  قاددصر اوفصضلبا صددر )

 .44-43(، ص ص1997
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اوفيا ب اوضلف  اوصه  ضط وة ر او   صط ودضيتفقر  دصى، ضف صط بتوا ا  اوفيدا ب  ددط ب د في 
 .(1)لصى الصصف  اا  ويد تاه   ي وصتاه  لوتوم ف ط إيفابرت ا ذاك 

سخدددذ اوضددددك بتوادددغ   ددددط وك ضدددر  دددب م ءةبدددتب األخصدددب  ددددط الدددفص  ا يدددالتور 
اوضدكددد  الددد   بدددبةبا  اعدددفص م   ضدددر  ددددط ب ددد ف  ا اصدددتط بوك ضدددر ةفصدددفا ض اوصدددر ودليدددب 

.  وكددددط اددددفخم اوةت ددددو (2)اوفيددددا ب ص يددددال لصهددددت ضددددط خ وددددى يدددد وصتم  يددددد تم اوضدددددك 
اوببص دددت   وتودددم ف ط ذودددك،  سخدددذم وك ضدددر  دددب م ض ا ودددر س ضتوهدددت ا  اصتفصدددر  ايدددا  تف 

 ددف و . إ  سط  ضددر خدد ف ويددم بددصط وك ضددر  ددب م  اوض(3)ضةدددس اودد  با   لددف ةديددتاى 
اويدددتض  اوببص دددت   لددد  ضيدددب  ددددط ضيددديور اويددد فاط وتودددم ف ط ايدددفاب اوفيدددا ب  الدددفص  
 ب م ايالتور وك ضاى اوط اوضدك، للف  توبم ببص ت صت ضط  ب م ادب با ايدابفام اوضدتفاصط 

ص دددل  29( اوفيددا بصاصط اوختيدداصط بتويدد فاط ب يددصط اخددبصط  كددت ا  اوضددتفا 145، 29)
ط اويد فاط بدف ل ضدط ضد   اوضددك ولدو ضددك ضيدب  اويد فاط، ولو اوضدك  ددط ضيدب ضدط ف  

 بددت  اووكدد  لدد  اويدد فاط الددبب بض ةددو اااددتل بددصط ضيددب  ببص ت صددت بددف ل ضددط  145 اوضددتفا 
 .(4)سط اوي فاط ة   ضط ضيب  سط  بت  اووك  صلبب بلت  ط 

ا ددددبصط او ددددت    ددددت   29 بعددددف سط قددددف   ددددب م ايددددالتور وك ضاددددى اوددددط اوضدددددك لدددد  
دددف األخصددب ضوضددف ا لصددل  يددص  او خيددصر اوضلببددر ضددط اوليددب اوضدكدد  با ددكصم  ، ك1922

اووك ضدر اوةفصددفا لدد  ضيددب اضدد ل ض ددى اعددفصم  يدد ص اوفيددا ب بضددت صخددف   ض وددتم اوضدددك 
. للدددددف س دددددتف  يدددددص  اوفيدددددا ب اودددددط اودة دددددر (5) يددددد وصتاى او ايدددددعر لددددد  افابا وكددددد  اودددددب ف 

                                                 
ربا"، "، ضةدددر اويصتيددر اوف وصددر، "اولددت1919 بددف اوعبددص  بضاددتط، "ض قددال اوةددصا اوضيددبا لدد   دد با ( 1)

ص وصد   23؛  لصدل  بدف اوع صد  لهضد ، قادصر اوةد     د با 97، ص1973، كت  ط او دت   9، س31 
 .70-69 ، فاب اول ضصر ود بت ر  او  ب، )ف. ، ف.م(، ص ص1952ي ر 

فبايدددر  1919؛  بدددف اوع صدد  بلدددت  ،  دد با ضيدددب يدد ر 228-227ةبددب، اوضيدددفب اويددتبل، ص ص( 2)
 .285ب اوكاتو اوعبب  ود بت ر  او  ب، )اولتربا، ف.م(، ص، فا1923-1914اتبصخصر اودصدصر 

 .136-134اوضدصة ، اوضيفب اويتبل، ص ص( 3)
؛ يب بصفب 140ضةه م، ابط او بل صلف  ب م اواتبص ، ضكابر ا  ةد  اوضيبصر، )اولتربا، ف.م(، ص( 4)

اوضددف اويدددضتط، ، ابةضددر ويددط 1925بدد  بف، ببص ت صددت  او ددبل ا  يدد  ضددط اقددف  اوعيدد ب واددط  ددت  
؛ يدد د  صيددط، اوببة ا صددر اوضيددبصر  وعبددر او ددبف خددتبج 160(، ص1956ض بعددر اوباب ددر، )بغددفاف، 

 .45(، ص1982اوودبر، فاب اوا  صب ود بت ر  او  ب، )بصب م، 
ةددد م صوصدددط، اوعدددتو  اوعببددد  اوودددفص  وداادددبا او اقعدددر بدددصط اوودددببصط اوعدددتوضصاصط، فاب اوضعدددتبف، )ف. ، ( 5)

؛ اوضتب تم  صام، اودب   لد  ضيدب، ابةضدر  دد  ابدبارص  ا ق دا  ضيد اط كتضدم 577(، ص1966
 .98(، ص1945ل فا، ضكابر  هار ضيب، )ف. ، 
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ب والصصضدى ضددبا  ت صددر،  ءفخددتم اواعددفص م ا يا دتبصر اوا ددبصعصر اوضاخييددر باوددص اوفيددا  
دددفوم او يددد ص (1) دصدددى بضدددت صاادددل ضدددال ا يدددصال يددد وصتم اوضددددك  يدددد تاى  .  ا ا  ذودددك  ب

اوفيا بصر اوختير با يصال ي وصتم اوضدك  يد تاى ضط خ م ودذف اود ص اوخدتص بديط 
ف ط .  ةعدم إ  دت  اوبادو  او صت دصط ضدط ودل اوضددك  ودفه ضدط (2)األضر ضيفب اويدد تم 

 كددذوك ةعددم  ددفف ضلت ددف ضةدددس او ددص   اوضعص ددصط ضددط  (3)ض ددتبكر اووك ضددر ا  ايا ددتباهت 
اوضدددك ضايددت صر ضددال  ددفف األ اددت  اوض اخبددصط، لادد ل  ددط يدد وصتم اوضدددك اعصددصط ب ددصس 
ضةدددس او ددص   )ضددط ف ط ض ددتبكر اووك ضددر لدد  اخاصددتب او خيددصر اوادد  اا تيددو ضددال ذوددك 

   )اوببوضدتط(،  ايدفاب ضبايدص  اكد ط وهدت قد ا اولدت  ط اوض يو(  وم ضةدي  او  او  او دص
واددط ودد  كددتط ذوددك لدد  س  ددت  ا علددتف ف با اوببوضددتط،  اخددباج  ا اصددذ اوضعترددفام اواةتبصددر ضددط 

، لاد ل  دط يد وصر (4)ف ط ايا تبا اووك ضر ا  اوببوضدتط،  اقدباب اوضص ا صدر اوعتضدر وددب ف 
 . (5)ب  ف اوفيا ب ضط ف ط ضيتفقر اوضدك  دصى اولت ف اوعت  ودل ام اوضيدور   ف  ا اصذ 

( ا ادددددر اودددددذكب للدددددف سباف اوضددددددك 145، 29 سضدددددت اوضتفادددددتط اوختيددددداتط بتويددددد فاط )
 وك ضاى إبلت رت كضت  اعاهت وة ر او   صط" اودط سط صدا  ا اادتل  دصهدت بدصط اوبددفصط ضيدب 

اوض ابكر بص هضت بويدو  ببص ت صت ل  ضات اتم ضلبدر  بتويب ر اوضضك ر ضال يبصتط ا فابا 
 . إ  سط اوض ددف و اويددتض  اوببص ددت   لدد  ضيددب بلددئ 1899اااتقصددر اووكدد  او  ددت   وعددت  

لكبا اوضددك  اووك ضدر اددك بلادتل قت عدتل  سيدب  ددط اغصصدب او يدصط اوفيدا بصصط اوختيداصط 
اووتوددر .  اودم اهفصدف و دفط بتيدداخفا  اولد ا اوعيدكبصر  اغصصدب (6)بتويد فاط كضدت سيددا ت يددتبلتل 

اويصتيددصر لدد  ضيددب اوددط يددتبل  هددفرت ) بددت  اووضتصددر( ايدداةتو اوليددب اوضدكدد   وك ضددر 
 يدددص  ودلدددباب اوببص دددت    قدددببا اغصصدددب او يدددصط اوفيدددا بصصط اوختيدددصط بتويددد فاط ويدددبضت اددد  

                                                 
. اضم اودة در ا يا دتبصر اوا دبصعصر كبدتب ضد با  اووك ضدر لد  92اب  او  ب، اوضيفب اويتبل، ص( 1)

رصيدداب  بصدد   كددت ود ،   ابف بددد ص ،  اوضيددت م اولت   صددر كت دددف ط اصضددد س ضيا ددتب   صددب اوعددفم،   ودددص 
 ب س اصدب،   بف اووضصف بف ا،  لب ي ا بصادب،  فاو د ط،  اادصدى  ةضدصعه  إضدت ضيا دتبصط لد  اوضودتك  
ا  ايدددتاذا لددد  كدصدددر اوولددد ل بضيدددب.   بصاددداه  لودددص ض دددب   اوفيدددا ب. بضادددتط، ا ددد ب اووبكدددر 

 .385او   صر، ص
 .156، ص1رصكم، ضذكبام، ج( 2)
 .97، ص1919ض قال اوةصا اوضيبا ل    با  بضاتط،( 3)
 .90-88، ص ص1اوبالع ، ل  ا لتو او  با، ج( 4)
 .288-278؛ بلت  ، اوضيفب اويتبل، ص ص189صوصط   عص ، اوضيفب اويتبل، ص( 5)

(6)  Vatikiotis, op. cit, p. 275. 
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ددصط (1)ا ااددتل  دصهضددت يددتبلتل  .  ضددط اوةددفصب بتوددذكب اط اويددصترر اوببص ت صددر ود يددصط اوختي 
  كت ددم ضددط  ب ودتم اوض ددف و اويددتض  اوببص دت   لدد  ضيددب 1923 ب بتويد فاط لدد  فيدا

اود بف اود ب  خ م ا ةاضدت  )اودذا  لدف لد  فاب اوض دف و اويدتض  لد  اولدتربا( بدتوض باصط 
 اوضيددد  وصط اوببص دددت صصط اوبلصعددد  اوضيدددا ب بضيدددب اواددد  وبصدددم بضددد اللاه  ةضصعدددتل  ض اللدددر 

 .(2)و فط  دصهت 
و اوببص ت صددر ب دديط اويدد فاط، قددف  ايددالتور وك ضاددى اوددط  بعددف اط  اددذ  يددص  اوض تودد

.   دددط اوددبر  ضددط ضوت وددر و ددفط اق ددت  (3)  للبدهددت اوضدددك 1923 ددبت   ددت   5اوضدددك لدد  
 دددفو  صكدددط ا دددكصم اووك ضدددر اوةفصدددفا لددد  ضيدددب  ايدددفاب اوفيدددا ب كضدددت  ادددعاهت "وة دددر 

ادددتل  دصهدددت ضدددال اوةت دددو او   دددصط" بتيدددا  ت  اوضدددتفاصط اوختيددداصط بتويددد فاط )ويدددبضت اددد  ا ا
اوضيددبا يدددتبلتل( إ  سط صكددط بلدددئ بيدددبو  ددف  ض اللدددر وددد و ا وددباب اوفيدددا بصصط )اودددذا 
ص اض   فو  اوصى(  دط اغصصب او يصط اوختياصط بتوي فاط  ا ابائ ود و او لدف  ددط اصدر 

.  ا ا  ذودددك اددد  اكدصدددف او خيدددصر (4)وك ضدددر صدددا  ا دددكصدهت ضدددط قصدددتفام اووددد و اوضدددذك ب 
)رصدددب اوو بددد (  اوضلببدددر ضدددط اوليدددب اوضدكددد   اوض دددف و اويدددتض  صوصدددط ابدددبارص  اوضيدددالدر 

  1923 صيددتط  ددت   19،  لدد  (5)  1923اذاب  ددت   15وا ددكصم اووك ضددر ا  التوصددر لدد  
ببيددفاب اوفيددا ب كضددت  اددعاهت وة ددر او   ددصط بتيددا  ت  ضددتفا  42يددفب األضددب اوضدكدد  بقدد  

ددفوم بويددو بربددتم اوةت ددو . (6)  1923اوببص ددت   اوادد  يددضصم بفيددا ب  اويدد فاط اوادد   ب
 صلدد م اوضدد ب  اوضيددبا  بددف اوع صدد   دد اب "إط اوضدددك لدد اف سيددب  دددط سط صيددفب اوفيددا ب 

، (7)بض ةو األضب اوضدك  اويتفب ضط   دفه وصةعدم ضدط اوفيدا ب ض ودر ضدكصدر اودط او دعو"

                                                 
وددر فكادد باه رصددب ، ا ب  1936-1922ضوضددف صدد  س ايددضت صم ابددبارص ، يصتيددر ببص ت صددت اةددته ضيددب ( 1)

 .97-94، ص ص2013ةتضعر اوض يم،  –ض   با قفضم اوط كدصر اواببصر 
 .199-195وض ف، اوضيفب اويتبل، ص ص( 2)
 .146-145اببارص ، اوكاتو ا ي ف، ص( 3)
 ؛ 190؛ صوصط   عص ، اوضيفب اويتبل، ص233-231وض ف، اوضيفب اويتبل، ص ص( 4)

Lioyd, op. cit, Vol. II, p. 73. 
؛ 187، ص1952، و صددددباط 67، ضدددد 1"ب يددددت  اودددد  ابام اوضيددددبصر"، ضةدددددر اوضلا ددددف، "ضيددددب"، ج( 5)

 .289اببارص ،  بضت  او   صر، ص
)ايد وهت  1952؛ ويدط يدبو ، اوصلبدر اول ضصدر اوكبدبب اضد   45 بف اولتفب، اوضيفب اويدتبل، ص( 6)

 .83(، ص1966، )بصب م، 2 ا ب تقهت  سبعتفرت(،  
صضتط  ددد اب، ادددتبص  اوعدددبو اوضعتيدددب ضيدددب  اوعدددبال، فاب او هادددر اوعببصدددر ود بت دددر  بدددف اوع صددد  يدددد( 7)

 .225-224(، ص ص1973 او  ب، )بصب م، 
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.  قددف (1)  1913 بيددف ب اوفيددا ب ا ودددم اوةضعصددر اوا ددبصعصر اوادد  كت ددم قددف ادديوف  ددت  
   دط ضت ر  يدبعصط ضدتفا، سقدبم لصدى اوولد ل اويصتيدصر اوعتضدر وددب ف 1923اوا ب فيا ب 

 .(2)  كم اوف ور  اووك ضر  اوهص تم او صتبصر  ي وصتم اوليب اوضدك  
 وتحليلها 1923ثالثًا: المواد الدستورية الخاصة بصالحيات القصر الملكي في دستور 

ددد   ضدددط خ ودددى اوضيدددبا  دددد 1923 دددص فيدددا ب  ط ضددد اف   يددد ص فيدددا بصر، ضب
اوليددددب اوضدكدددد  يدددد وصتم  ايددددعر لدددد  افابا اوددددب ف،  بيدددد   ددددكم اوع قددددر ضددددال اويددددد تم 

 اوا بصعصر  اوا اصذصر  اولات صر،  ي ف  اوف   ط ادك اوض اف ضال  بد  اودصم ضيب .
اوضدتفا األ وددط  يددم  دددط سط  دكم  بددت  اووكدد  لدد  ضيدب ضدكصددر  با صددر،  و توضددت 

ضدددم ضيدددب ا دددذاك سيدددبا ضوضدددف  دددد  بت دددت ض دددذ اييدددصس اوف ودددر اوضيدددبصر اووفص دددر  دددت  وك
، ليابلط وك  اوب ف  با صتل ل  ا يدبا اوضدذك با ادضط او بدت  اوضدكد  اواد  ايداضبم 1804

.  س  دط اوضدتفا اوبابعدر  اوع دبصط ضدط اوفيدا ب (3) 1952واط قصت    با ص وص / اضد    دت  
ضددال اويددد ر اوا ددبصعصر لدد  يددط اولدد ا صط  اوا ددبصعتم اوادد   يدد وصر إ ددباك اوليددب اوضدكدد 
،  ض دال اوضددتفا اوختضيدر  اوع ددبصط ضدط اوفيددا ب ا اصددذ سا (4)صب  هدت اددب بصر لد  افابا اوددب ف

قت  ط صلبه اوببوضتط ف ط ضيدتفقر اوضددك  دصدى.  قدف  دبد اوضد اف اوبابعدر  او   دصط  اوختضيدر 
ا ب كصاصر  اوصر ايدفصل اوضددك  ددط اولد ا صط  كدت ا   او   صط  اويتفير  او   صط ضط اوفي

"إذا ودد  صددب اوضدددك اوايددفصل  35"اوضدددك صيددفل  دددط اولدد ا صط  صيددفبرت"  اوضددتفا  34اوضددتفا 
 دددط ض ددب   قددت  ط سقددبه اوببوضددتط بفه إوصددى لدد  ضددفب  ددهب ء ددتفا او بددب لصددى. لددبذا ودد  صددبف 

"إذا بف  36 دصدددى  يدددفب"  اوضدددتفا اولدددت  ط لددد  ردددذا اوضصعدددتف  دددف ذودددك ايدددفصلتل ضدددط اوضددددك 
ض ب   اولت  ط ل  اوضصعتف اوضالف   اقبه اوببوضدتط  ت صدر بض اللدر  د د  ا  ادت  اودذصط صاديوف 

                                                 
 .45او ب ا، اوضيفب اويتبل، ص( 1)
(، 1980ةدد م صوصددط، اوضةضددم لدد  اددتبص  ضيددب اووفص ددر، اوضكاددو اوةددتضع  اووددفص ، )ا يددك فبصر، ( 2)

   ب دددكدهت اوكتضدددم ص بدددبح فاب 1923 بصر اوختيدددر بفيدددا ب .  و  ددد    ددددط اوضددد اف اوفيدددا376ص
، ا دددباف 1اوكادددو  او  دددت ل اول ضصدددر، ضيدددب لددد  اولدددبط اوع دددبصط ضخادددتبام ضدددط او  دددت ل اويصتيدددصر، ضددد 

 الدددفص ح ب  ف  بدددتس وتضدددف  ضوضدددف يدددتبب  دددبو، ض بعدددر فاب اوكادددو  او  دددت ل اول ضصدددر اوضيدددبصر، 
 .395-374(، ص ص2002)اولتربا، 

ادددو  او  دددت ل اول ضصدددر، اضدددص  اوببرددد   ، او   صدددر ا وصادددر او لدددف  ب دددت  اوف ودددر او   صدددر لددد  بدددم فاب اوك( 3)
 .116(، ص2007ا ياعضتب، ض بعر فاب اوكاو  او  ت ل اول ضصر اوضيبصر، )اولتربا، 

ضوضددف ضيدد اط يددا م، ا وددا م ا  ةدصدد ا وضيددب  ض قددف اوددف م اوكبددبب ا ا ه، ض بعددر ا  اضددتف، ( 4)
 .120(، ص1952)ضيب، 
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ض ه  كم ضط اوضةديصط يتب وى وك  اولت  ط  سيفب. لدبط كت دم األردبصدر سقدم ضدط او د دصط 
 ب ا علدتف اخدب اودط إقدباب اضا ال او بب لصى لد  ف ب ا  علدتف  ايدى، لدبذا  دتف اوببوضدتط لد  ف

ذوددك اوض ددب   بيردبصددر ا با  اوض دلددر يددتب وددى وكدد  اولددت  ط  ايددفب". اا بضع ددط   صددفخم 
اا ا دددبصال ا  قدددت  ط اقدددبه اوببوضدددتط وصددد  اوا اصدددذ ف ط ايددد صم اردبصدددر او د دددصط ضدددط ا ادددت  

وصر اوببوضددتط )ضةديدد  او دد او  او ددص  (  ضيددتفقر اوضدددك  دصددى.  و توضددت اضادددك اوضدددك يدد 
اعصددصط خضيددصط )ضددط اوضدد اوصط ودليددب اوضدكدد ( كي اددت  لدد  ضةدددس او ددص   بويددو اوضددتفا 
اوبابعددر  اويددبعصط ضددط اوفيددا ب "ص وددف ضةدددس او ددص   ضددط  ددفف ضددط ا  اددت  صعددصط اوضدددك 
خضيددددصه   ص اخددددو او   ددددر اخضددددتس اوبتقصددددر بددددت قابا  اوعددددت   دددددط ضلااددددط اوكددددت  قددددت  ط 

 صم اا قت  ط صاعتبئ ضدال يد وصتم  يدد تم اوليدب ا  اختو". لبط اوضدك صيا صال اع
اوضدكدد  ضددط خدد م  ددف  اوايدد صم  دصددى لدد  ضةدددس او ددص  . كضددت اط اقددباب اوضص ا صددر اوعتضددر 
ودب ف قف ا اب  اصاتل  ددط ايد صم  د د  ا ادت  اوببوضدتط  ضيدتفقر اوضددك  دصدى.    صدا  

رت ضددددط اوضدددددك    ددددبرت لدددد  اوعضددددم بددددتول ا صط او تلددددذا ضددددط اوببوضددددتط  اووك ضددددر ف ط ايددددفاب 
 اويوف اوبيضصر  بويو اوضتفا اويتفير  اوع بصط.

  يددم اوضددتفا او تض ددر  اوع ددب ط ضددط اوفيددا ب  دددط سط "ودضدددك  وضةديدد  او ددص   
 او  او ول اقاباد اولد ا صط  دفا ضدت كدتط ض هدت ختيدتل بب  دت  اوادبا و ا   صتفاهدت لتقاباودى 

ر  اوع دددب ط "اويدددد ر اوا اصذصدددر صا  ردددت اوضددددك لددد  ودضددددك  وضةددددس او ددد او".  اوضدددتفا اواتيدددع
 .  اوضدتفا اءودفب  او   د ط "ايدفب سوكدت  اوضودتك  1923وف ف رذا اوفيا ب" اا فيا ب 

اوضخادار  ا اذ  لل اولت  ط بتي  اوضدك"  اوضتفا ا   اتط  او   د ط " دبا اوضضدكدر اوضيدبصر 
ل او بت  اوضلبب بدتألضب اوكدبص  اويدتفب  با   ل  سيبا ضوضف  د .  اك ط  با ر اوعبا  ل

 . (1)("1922اببصم  13) 1340 عبتط ي ر  15ل  
 دددددط اط س اددددت  اودةددددتط  1923 سكددددفم اوضددددتفا اويددددتبعر  او   ددددصط ضددددط فيددددا ب 

اولت   صددر لدد  اوببوضددتط وص ضددت ص ددب  ط اولدد ا صط  صددا  اوضيددتفقر  دصهددت ضددط ضةديدد  او دد او 
ت فا اوضيا دتبصط اولدت   صصط لد  اوليدب اوضدكد  صل ضدد ط  او دص    اوضددك، لدبط األخصدب  بضيد

با بددص  ادددك اولدد ا صط  اب صبهددت اددضط اوددد ا   اوختيددر بكددم ضددتفا ا  للددبا قت   صددر  ايددفابرت 

                                                 
 .378-377ضيب ل  اولبط اوع بصط،اوضيفب اويتبل، ص ص(1)
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بضبايدددص  ختيدددر صدددد   اويدددد اصط اولادددت صر  اوا اصذصدددر ا بصلهدددت بودددذالصبرت ف ط اا اعدددفصم ا  
ضصددال اب ددت  او ددعو اوضيددبا ضددط ف ط اع صددم،  دددط اط ايددصب اوكددت  ادددك اولدد ا صط  دددط ة

اواضصص  بصط ض ا ط  اخب.  اضم اوضتفا او تض ر  او   د ط ضيديور خ صدبا ةدفال  رد  "ودضددك 
ول وم ضةدس او  او".  صع   ذودك اط ا ددط يدد ر ا دبصعصر لد  اودب ف ابلدط ضبر  در بصدف 

 ا  دغتم اودب ف اوضدك،  ل  وتور ودهت يص فا بضت   صلبم او ك اودط اع صدم ا ضدتم اوف ودر 
،  ببضدت صابدتفب (1)بضييور ا  اختبتم  يبلهت  ط ا راضت  بتألض ب اوضهضدر اواد  اهد  ضيدب

اوط ا ذرتط ي ام وضتذا  يم اوضدتفا اوفيدا بصر ا  ادر اودذكب  ددط ودل اوضددك ودم ضةددس 
 او  او  وصس ضةددس او دص   ا  ا   دصط ضعدتل )او د او  او دص  (ي.  ا ةتبدر  بكدم بيدت ر اط
ضةدددس او ددص   كددتط صادد  ا اددت  ضعص ددصط ضددط اوضدددك  ض اخبددصط، لددتوضعص صط  ردد  ضددط سضددبا  
ا يدددبا اوضتوكدددر   دددب  ه   ضددد با  اوليدددب اوضدكددد    يدددباه  صض دددم اوخضيدددصط ضدددط ا ادددت  
ضةدددس او ددص   اضددت ا خضددتس او   ددر اوبتقصددر لصددا  اعصصدد ه   ددط  بصددل ا  اختبددتم،  اذا ضددت 

 صر ضةدس او ص   اط صك ط  ضب اوضب   اببعصط  تضتل  ددط  دض ت اط  ب   اواب ص  وعا
.  رددذا صع دد  اط (2)ا قددم،  اط صكدد ط ضددط  بلددر ا  صددتط  اوض كددصط  كبددتب ضدد با  اوف وددر 

اوض اخبصط ضط ا ات  ضةدس او ص   كت م وه  ابابت تم    قتم   صلر بتوليدب اوضدكد ، 
، لدد  وتةددر و خصددب ضددط ودهددت  ضددط  دد   قدد   ضةدددس او ددص   بتوكتضددم اوددم  يددتصت اوضدددك

  توضت س ى صياضب بيضبه.
 ، اويد وصر 1923 ا  م اوضدتفا اواتيدعر  او   د ط ضدط اوفيدا ب اوضيدبا وعدت  

ودضدددك ودددل ايةصدددم ا علدددتف اوببوضددتط )او ددد او  او دددص  ( ادددضط  ددب    رددد  اط   ص صدددف ضدددفا 
وببوضدتط ألك دب ضدط ضددبا اوايةصدم  ددط  دهب  اودف،    صةد   ودضددك اوض توبددر بايةصدم ا علدتف ا

، (3) اوفا ل  اودف با او اودفا ف ط اياويدتم ض اللدر اوضةديدصط )او د او  او دص  (  ددط ذودك
كضدددت اضاددددك اوضددددك  بض ةدددو اوضدددتفا ا ببعدددصط ضدددط اوفيدددا ب يددد وصر ف ددد ا اوببوضدددتط وعلدددف 
 ةديتم رصدب ا  اصتفصدر )او تب در(   دف ودف   ضيداةفام  اضد ب اهد  اوف ودر  بض اللدر  د د 
ا اددت  ضةدددس او دد او  او ددص  ،  بعددف ا  اهددت  ضددط اوض تق ددتم  اوايدد صم  دددط اولددبابام 

                                                 
 .66او ب ا، اوضيفب اويتبل، ص( 1)
 .411-410ضيب ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص ص( 2)
 .103اب  او  ب، اوضيفب اويتبل، ص( 3)
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 اولدددد ا صط اوادددد  اخددددص اضدددد ب اوددددب ف، صيددددفب اوضدددددك ضبيدددد ضتل بب هددددت  ا ةاضددددت  او ددددتب  
،   يددم اوضددتفا ا وددفب  األببعدد ط ضددط اوفيددا ب  دددط س ددى "إذا وددف  لصضددت بددصط (1)ودببوضددتط

 ةدددو ا يدددبا  اودددط ااخدددتذ ادددفابصب   اواضدددم اواددديخصب لددضددددك اط اف اب ا علدددتف اوببوضدددتط ضدددت ص
صيفب لد   دي هت ضبايدص  اكد ط وهدت قد ا اولدت  ط ب دب  اط   اكد ط ضختوادر ودفيدا ب  صةدو 
ف  ا اوببوضتط اوط اةاضت  رصب  تفا   بئ ردذه اوضبايدص   دصدى لد  س م اةاضدت  ودى لدبذا 

.  صبليددف بهددذه (2)وهددت ضددط قدد ا اولددت  ط" ودد  اعددبئ س  ودد  صلبرددت سوددف اوضةديددصط  ام ضددت كددتط
اوضددتفا اوفيددا بصر ا ددى لدد  وتوددر وددف   اضدد ب  تب ددر كددتءخ م بددتألضط اوعددت  ودددب ف ا  فلددال 
خ ب صهفف اضدط  يدصتفا ايدال م اوضضدكدر اوضيدبصر،  كدتط اوببوضدتط لد  لادبا   ددر اوايدم 

اب اوضبايددددص  اوا ددددبصع  ا  لاددددبا وددددم ضةدددددس او دددد او، لددددبط اوضدددددك صضادددددك يدددد وصتم ايددددف
 اوددد ا   اولت   صددر  بتواعددت ط ضددال اويددد ر اوا اصذصددر،  اط رددذه اوضبايددص   اوضدد اف اولت   صددر اكدد ط 
وهدددت قددد ا اولدددت  ط لددد  ضةدددتم ا  اضدددتف  دصهدددت  ا اصدددذرت  ددددط  دددب  اط   صخدددتوف اوفيدددا ب، 
م  صبلدددط اوعضدددم يدددتبصتل باددددك اولددد ا صط  اوضبايدددص  اواددد  ايدددفبرت اوضددددك وودددصط ا علدددتف ةديدددت

اوببوضدتط ودضيدتفقر  دصدى،  اضدت لد  وتودر  دف  اقبابردت  اوضيدتفقر  دصهدت ضدط اودف اوضةديدصط 
)او ددد او  او دددص  ( لص اهددد  اوعضدددم بدددى،  صلددد م اوبتوددد   اوضددد ب  اوضيدددبا اوبدددبم  دددلصبح اط 
اوضتفا اوفيا بصر ا وفب  األببعصط كت م ختوصر ضدط ادضت تم،  دف  ا  ادفا   ددط اويدد ر 

ددددك لصضدددت بدددصط اف اب ا علدددتف اوببوضدددتط  ودددم ضةددددس او ددد او، إذ اط ا بصدددل اوا دددبصعصر ضدددط اوض
اوضبايدص   اولد ا صط اويددتفبا ضدط اوليدب اوضدكدد  خد م لاددبا  دف  ا علدتف اوببوضددتط لصدى ا اددفا  

 .(3)يتب   يبص   دط اويد ر اوا بصعصر ودب ف 
ف ب   اضدددت اوضدددتفا األ  ادددتط  األببعددد ط ضدددط اوفيدددا ب للدددف  دددص  ددددط "اوضددددك صاادددا 

ا  علدددتف اوعدددتفا ودببوضدددتط بخ بدددر اوعدددبا لددد  اوضةديدددصط ضةاضعدددصط صيددداعبئ لصهدددت سوددد ام 
.  صاادد  ضددط رددذه اوضددتفا (4)اوددب ف.  صلددف  كددم ضددط اوضةديددصط كاتبددت صاددض ى ة ابددى  دصهددت" 

اوفيددا بصر ا ددى بعددف ا اهددت  ا  اختبددتم اوببوضت صددر  لدد   اوضب ددوصط بضلت ددف ضةديدد  )او ددص   

                                                 
 .378ضيب ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص( 1)
 .379اوضيفب  ايى، ص( 2)
اوددط  1866 اووكدد  او صددتب  لدد  ضيددب  اددتبص  ذوددك ضددط يدد ر  1923اوبددبم  ددلصب، اوفيددا ب اوضيددبا  (3)

 .208-206(، ص ص2012ا ط، اوهص ر اوعتضر ولي ب او لتلر، )اولتربا، 
 .379ضيب ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص( 4)
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ب ب يت    ك   اوضةديصط، صةاضال ةضصال ا ات  اوببوضتط لد  قت در  اودفا  او  او(  اخاصت
بةدير ا لااتد ا  اصتفصر و يداضت  اودط خ بدر اوعدبا اوضدكد  صاد ردت  ددصه  اوضددك ا  ضدط 
ص  و   ى، صبه   لصى اوضدك ا ات  اوببوضتط با  ر  ل  ا  اختبتم اوا دبصعصر  اوضيد  وصتم 

اودب ف،  اود ام ضيدب  ابدب  اوا د بام اويصتيدصر  ا قايدتفصر  اوا  الال  دط  تاله  وخفضدر
 ا ةاضت صدددر  او لتلصدددر  ا ض صدددر اواددد  ويددددم خددد م اوولبدددر اوض يدددبضر ضدددط ادددتبص  اوف ودددر 
اوضيددبصر  اددب با اكددتاف اوةهدد ف ضددط اوةضصددال، ببغصددر اددفابك اخ ددت  اوضتادد   اوعضددم  دددط 

عدددل بتوباددو  او صت ددصط  يددك  ضدددر ا دد صب او اقددال اوضيددبا  لدد  اوضةددت م كتلددر.  لصضددت صا
اودددب ف للدددف خيدددم اوضدددتفا او تو دددر  ا ببعددد ط ضدددط اوفيدددا ب  ددددط سط "اوضددددك ص  ددد    صضددد   
اوباددو اوضف صددر  اوعيددكبصر  او صت دددصط  سولددتو او ددبف ا خددبب،  ودددى وددل يددك اوعضدددر ا اصدددذال 

ا اوفيددا بصر ودلدت  ط، كضدت اط ودى وددل اوعاد   اخادصئ اوعل بددر"،  ضدط خد م قددبا ا ردذه اوضدتف
صاا  و ت اط اوليب اوضدك  اضاددك  د   يد وصتم لد  اط  اودف يد وصر ا  دت  اوبادو 
 او صت ددصط ف ط ضب ددت   ا  قددت  ط صلصددفه،  يدد وصر يددك اوعضدد م او لفصددر ودددب ف،  يدد وصر 
ايدددفاب اوعاددد  اوعدددت  ا  اوخدددتص ا  اخادددصئ اوعل بدددتم بودددل اوضدددفا صط  اوضوكددد ضصط بددداه  

ك اضادددك اوليددب اوضدكدد   بض ةددو اوضددتفا اوبابعددر  ا ببعددصط ضددط اوفيددا ب ،  كددذو(1)ضخاداددر 
يد وصتم ا  ددت  اوددف ا ب  اوضدفصبصتم اوادد  صبارددت اددب بصر وخفضدر اوليددب  اوددب ف  اوغت رددت، 
 اعصدددصط اوضددد باصط  اوعددددتضدصط لصهدددت  اقددددتواه  ادددضط اولدددد ا صط  او يددد ص اوضعضدددد م بدددى لدددد  

 .(2)ضيب
بعددد ط ضدددط اوفيدددا ب يددد وصر اوضددددك ا  ددد ط  دددط  ا ددداضدم اوضدددتفا اوختضيدددر  ا ب 

،  ايدددب  اوضددددك  بض ةدددو اوضدددتفا اويتفيدددر  ا ببعدددصط ضددددط (3)ا وكدددت  اوعبلصدددر لددد  ضيدددب
اوفيددا ب اولت ددف اوعددت  ودلدد ام اوضيدددور  صلدد   بعلددف اويددد   ابددبا  اوضعترددفام  اع دد ط اووددبو 

اوددذا صدد و   صعدد م اواددبت   كددت ا  "اوضدددك ردد  اولت ددف األ دددط ودلدد ام اوببصددر  اوبوبصددر  ردد  
 صعدط اووبو  صعلف اويد   صبب  اوضعترفام  صبدغهت ودببوضدتط ضادط يدضوم ضيددور اودف م 
 سض هددت ض ددا  ر بضددت ص تيددو ضددط اوبصددتط،  دددط سط ا دد ط اووددبو اوهة ضصددر   صةدد   بددف ط 

                                                 
 .210-208 لصب، اوضيفب اويتبل، ص ص( 1)
 .215-214ص  لصب، اوضيفب اويتبل، ص( 2)
 .213-211اوضيفب  ايى، ص ص (3)
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م ض اللددر اوببوضددتط، كضددت اط ضعترددفام اويددد   اواوددتوف  اواةددتبا  اوض وددر  ةضصددال اوضعترددفا
اوا  صاباو  دصهت اعفصم ل  اباا  اوف ور ا   لدص لد  ولد ل يدصتفاهت ا  اوضصدم خ ا اهدت 
 ددص تل ضدددط او الددتم س  ضيدددتس بولددد ل اوضيددبصصط اوعتضدددر ا  اوختيددر   اكددد ط  تلدددذا إ  اذا 
 الدددل  دصهدددت اوببوضدددتط،    صةددد   لددد  اا ودددتم اط اكددد ط او دددب   اويدددبصر لددد  ضعتردددفا ضدددت 

.  اوضددتفا اويددتبعر  ا ببعدد ط ضددط اوفيددا ب اوختيددر بتوضدددك للددف (1)"ض تقاددر ود ددب   اوعد صددر
 يددم  دددط سط "  صةدد   ودضدددك اط صادد وط ضددال ضبدددك ضيددب اضدد ب ف وددر اخددبب بغصددب باددت 
اوببوضددتط،    ايدد  ضفا وددر سا اوضةديددصط لدد  ذوددك إ  بوادد ب  د دد  س اددت ى  دددط األقددم 

،  ض ودم اوضدتفا او تض در  ا ببعد ط (2)   صي  قبابه إ  بيردبصر  د د  األ ادت  اووتادبصط"
ضدط اوفيددا ب يدد وصر ضضتبيددر اوضدددك يددد تاى اوا اصذصددر لدد  افابا فلددر اووكدد  لدد  اوددب ف ضددط 
خدد م   با ددى   بلددتل بضددت خ وددى اوفيددا ب لدد  ذوددك.  كددت ا  "اوضدددك صادد وط يددد اى ب ايدد ر 

صم اووك ضدددتم ،  ويدددم اوضددددك  ددددط يددد وصتم ايدددفاب اوضبايدددص  اوضدكصدددر با دددك(3)  با دددى"
 اقتواهددددت  اعصددددصط ضدددد با  اويدددددك اوفبد ضتيدددد  ضددددط خدددد م   ابا اوختبةصددددر  بض ةددددو اوضددددتفا 
اواتيعر  ا ببعصط  كت ا  "اوضدك صعصط   با دى  صلدصده ،  صعدصط اوضض ددصط اويصتيدصصط  صلدصده  

 .(4)ب ت   دط ضت صعباى  دصى   صب اوختبةصر"
ضددط اوفيددا ب  دددط افا  اوضدددك  كضددت خيددم اوضددتفا اوخضيدد ط  اءوددفب  اوخضيدد ط

 ا يصت  اوعبا صضصط اولي .   تو  اوض اف ضط ا   اتط  اوخضيصط  اوط اويتفيدر  اوخضيدصط 
  وتودر  لدتا اوضددك  ضدط ص د و   دى ضدط ا يدصت  اوعدبا 1923ضط اوفيا ب اوضيبا وعدت  

وليدب ل  ض يو "ضدك ضيب"  اةاضت  اوببوضتط و م ذوك ا ضب  ضببابتم اوضدك اوةفصف  ا
 .(5) ا يصت  اوعبا

كضت ض عم اوضتفا اواتيعر  اوخضيد ط اوفيدا بصر األيدبا اوضتوكدر ضدط ايدد  اصدر ولصبدر 
  ابصر ا  ب تير اووك ضر ل  ضيدب "  صدد  اود  ابا اودف ضدط األيدبا اوضتوكدر"  كدذوك  يدم 

 ددصس اوضددتفا اويددا ط  دددط  ددف  ا اصددذ اوضبايددص  اوضدكصددر لدد  افابا  دد  ط اوددب ف ف ط اضاددت  ب 

                                                 
 .379ضيب ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص( 1)
 .379اوضيفب  ايى، ص (2)
 .68او ب ا، اوضيفب اويتبل، ص( 3)
 .380ضيب ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص( 4)
 .381-380اوضيفب  ايى، ص ص( 5)
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اووك ضر ا  او  صب اوضخاص "ا قصعتم اوضدك ل     ط اوف ور صةو و اتذرت اط ص قدال  دصهدت 
ب دددصس ضةددددس اوددد  با   اوددد  با  اوضخايددد ط".  اضدددت اوضدددتفا ا   ادددتط  اويدددا ط ضدددط اوفيدددا ب 
 يددم  دددط  ةدد و ا اصددذ ا اضددب اوضدددك ضددط اووك ضددتم  اودد  با   ضدد با  اوف وددر ةضددصعه  

  كاتبصدددر   اخددددط اوددد  با  ضدددط اوضيددد  وصر بودددتم".  اكايدددو اوضددددك "ا اضدددب اوضددددك  ددداهصر س
يدد وصر اعصددصط ب ددصس ضةدددس او ددص   بض ةددو اوضددتفا او ضددت صط ضددط اوفيددا ب اوضيددبا وعددت  

"ب صس ضةدس او ص   صعص ى اوضددك  ص اخدو اوضةددس  كصددصط،  صكد ط اعصدصط اودب صس  1923
ود   اوضدتفا اوبابعدر  اوايدع ط ضدط اوفيدا ب  او كصدصط وضفا ي اصط.  صةد   إ دتفا ا اخدتبه ".  س

  او اوببوضتط  ت ر اوضدك  ا خ ص وى  ود  ط  اوفيدا ب  قد ا صط اودب ف بض ةدو سفا رد  
ودلي  )قبم اط صا وط ا ات  ضةديد  او دص    او د او  ضدهد  صليدض ط اط صك  د ا ضخديدصط 

ه  بتوذضدر  اويدفل.  اكد ط ود  ط  ودضدك ض صعصط ودفيا ب  ول ا صط اوب ف  اط صد ف ا ا ضدتو
 .(1)ايفصر اوصضصط ل  كم ضةدس  د ت بلت ر ةديتاى" 

  يدم اوضدتفا اويتفيددر  اوايدع ط اوفيددا بصر  ددط سط "صدف   اوضدددك اوببوضدتط يدد  صتل 
اوط  لف ةديتاى ا  اصتفصر قبم ص   اويبم او تو  ضط  دهب  د لضبب. لدبذا ود  صدف  اودط ذودك 

اوضددذك ب.  صددف   ف ب ا علددتفه اوعددتفا ضددفا يددار  دده ب  دددط صةاضددال بوكدد  اولددت  ط لدد  اوصدد   
ا قددددم،  صعدددددط اوضدددددك لددددئ ا علددددتفه". اا بضع ددددط اط اوببوضددددتط   صيددددا صال  لددددف ةديددددتاى 
ا  اصتفصر ف ط ف  ا اوضدك، كضت اط ا خصب  بض ةو رذه اوضتفا اوفيا بصر اضاددك يد وصر 

وضت دددر  اوع ددددب ط  اوضت دددر  اوددددفب ا هدددت  ةديدددتم اوببوضددددتط  قدددف سةددددت م اوضددد اف اوفيددددا بصر ا
   ب ط  اوضت ر  ا  اتط    ب ط ا علتف اوببوضتط بهص ر ض اضب ب ت ل  دط ف  ا اوضددك اصادتل 
 كدددت ا  اوضدددتفا اوضت دددر  اوع دددب ط "لصضدددت  دددفا ا وددد ام اواددد  صةاضدددال لصهدددت اوضةديدددتط بوكددد  

ا اوضت ددددر  اوددددفب اولدددت  ط لب هضددددت صةاضعدددتط بهص ددددر ضددد اضب ب ددددت   دددددط ف ددد ا اوضدددددك".  اوضدددتف
   دددب ط "كدضدددت اةاضدددال اوضةديدددتط بهص دددر ضددد اضب اكددد ط اوبصتيدددر ودددب صس ضةددددس او دددص  ". 
 اوضددتفا اوضت ددر  ا  اددتط    ددب ط "  اعددف قددبابام اوضدد اضب يددوصور إ  اذا ادد لبم األردبصددر 
اوض دلر ضط س ات  كم ضدط اوضةديدصط اوددذصط صاديوف ض هضدت اوضد اضب.  صبا دط اوضد اضب لد  

 .(2) دط رذه اولبابام اوكت  اوضتفاصط اوضت ر  ا  وط بعف اوضت ر"  ا قابا 
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 س  ددم اوضددتفا اوضت ددر     ددر  خضيدد ط اوفيددا بصر يدد وصتم ودليددب اوضدكدد  لدد  
إفابا اوض ييتم  اوضعتردف اوفص صدر اوضيدبصر اواتبعدر ود  ابا ا  قدتف  او د  ط اوفص صدر بض ةدو 

ا دبصال اولد ا صط بخيد ص ذودك لدتط اوليدب  قت  ط ص ب  اددك اويد وصتم،  لد  وتودر  دف 
 1922ويدد ر  25اوضدكدد  صيدداضب لدد  ضضتبيددر يدد وصتاى اويددتبلر كضددت قببرددت اولددت  ط بقدد  

اوخدتص ب ادال  بدت  ا يددبا اوضتوكدر.  ردذا  ددص اوضدتفا" صد ب  اولددت  ط او بصلدر اواد  صبت ددب 
عتردف اوفص صدر  باعصدصط بهت اوضدك يد اى  بلتل ودضبتف  اوضلببا بهذا اوفيدا ب لصضدت صخداص بتوض

اوب يدددت  اودددفص صصط  بتأل قدددتف اواددد  ادددفصبرت   ابا ا  قدددتف   ددددط اوعضددد   بتوضيدددت م اوختيدددر 
ذا و  ا اال اوكدت  ا دبصعصر ايداضب ضبت دبا ردذه اويدد ر  بتألفصتط اوضيض د بهت ل  اوب ف.  اع

ب ايدى بيدااى   بلتل ودل ا دف  اوعدتفام اوضعضد م بهدت ا ط، ابلدط اوولد ل اواد  صبت دبرت اوضددك
اوخدتص ب ادال  بدت  ا يدبا  1922وي ر  25ب صس ا يبا اوضتوكر كضت قببرت اولت  ط  ضبا 

.كضدددت ا دددبكم اوضتفادددتط "اوضت دددر  اويدددار  اوخضيددد ط  اوضت دددر  اويدددبعر  اوخضيددد ط" (1)اوضتوكدددر" 
اوفيا بصاتط اوضدك ضال اويد ر اوا بصعصر ل  ضيدت م اعدفصم اوفيدا ب  اوضيدتفقر  دصهدت  ردذا 
 يى اوضتفا اوضت ر  اويار  اوخضي ط "ودضدك  وكم ضدط اوضةديدصط اقادباد ا لدص  ردذا اوفيدا ب 
باعفصم ا  وذف وك  ا  اك دب ضدط سوكتضدى ا  إادتلر اوكدت  اخدبب  ضدال ذودك لدبط األوكدت  
اوختيددر ب ددكم اووك ضددر او صددتب  اوببوضددت    ب بددت   با ددر اوعددبا  بضبددتف  اووبصددر  اوضيددت اا 

اوفيا ب   صضكط اقاباد ا لصوهت".  اوضتفا اوضت ر  اويدبعر  اوخضيد ط "ألةدم  اوا  صكادهت رذا
ا لص  اوفيا ب صيفب كم ضط اوضةديصط بتألردبصر اوض دلر أل ادت ى ةضصعدتل قدبابال بادب باى 
 باوفصف ض ا  ى. لبذا يفل اوضدك  دط ردذا اولدباب صيدفب اوضةديدتط بت اادتل ضدال اوضددك 

  ر  ضوم ودا لدص     ايد  اوض تق در لد  كدم ضدط اوضةديدصط إ  قبابرضت ب يط اوضيت م اوا
 .(2)إذا واب  د ت س ات ى  ص اب  اويور اولبابام سط اي ب بيردبصر  د   ا با "

 سضددت اوضتفاددتط اوفيددا بصاتط اوختيدداتط بتويدد فاط، للددف ادد  اعددفصدهضت كضددت ايدددا ت ب ددت ل 
كدت ا  اوضدتفا اوضت در  اواتيددعر   ددط بربدتم اوض دف و اويدتض  اوببص دت   لد  ضيدب وايدب 

 اوخضي ط "اةبا سوكت  رذا اوفيا ب  دط اوضضدكر اوضيبصر بف ط سط صخم ذودك ض دلدتل بضدت 
وضيددب ضددط اوولدد ل لدد  اويدد فاط"  اوضددتفا اوضت ددر  اويددا ط "صعددصط اودلددو اوددذا صكدد ط وضدددك 
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قدف  ددل  دلصب .   (1)ضيب بعف اط صلبب اوض ف ب ط اوضا ا ط  بت  اووك  او هت   ودي فاط"
" قددددف ةبفاددددت 160، 159إ ا  ذوددددك قددددت  لح اط اوضددددتفاصط اوفيددددا بصاصط اوختيدددداصط بتويدددد فاط "

ضيددب ضددط اصددر ولدد ل اتبصخصددر وهددت لدد  اويدد فاط بتيددا  ت  وددل ضصددته ودد ئ او صددم اوض ددابكر 
 . (2)بصط اوبدفصط 

 اخصددبال اددضم اوضددتفا اوضت ددر  اوددفب  يددا ط اوفيددا بصر ضخييددتم اوضدددك  اوعت دددر 
ة صدددددى ضيدددددبا  150،000وتكضدددددر  كدددددت ا  "ضخييدددددتم ة ودددددر اوضددددددك اوودددددتو  رددددد  او

ة صهدددت ضيدددبصتل  ابلدددط كضدددت رددد  وضدددفا وكضدددى  111،512 ضخييدددتم اوبصدددم اوضتودددك رددد  
  1923 ب .  ركدددذا ا  دددط فيدددا(3) اةددد    صدددتفا ردددذه اوضخييدددتم بلدددباب ضدددط اوببوضدددتط" 

 اودف    اوبتود   بدف او ايدعر ودليدب اوضدكد ، لدت ابب اوضد ب اوضيبا يد وصتم  يدد تم 
اوضدددك اوددط او ددعو وضددت ا دداضم  دددط ضدد اف فيددا بصر ك صددبا ض وددر ضددط  1923او بدد ا فيددا ب 

. كضدت  ددل اوضد ب  (4)ض وم ضط خ وى ودليب اوضدك  ي وصتم ا بصعصر  ا اصذصر  ايعر 
(  ددددط ذودددك قدددت  ل "إط ا ددد ط Peter mansfeld اوبتوددد  اوببص دددت   بصادددب ضت يددداصدف )

  و  صع  ايال  ل ولصلتل وضيب بلفب ضدت ا دتفم اولد ا أليدبا 1922 بت  وعت   28ايبص  
 .(5)"1923ضوضف  د  بت ت  ط  بصل إيفاب فيا ب 

 م1930موقف القصر الملكي من دستور 
كدتط اوضددك لد اف ا  م   صبرددو ا  قدتل بب دفاف فيدا ب ودددب ف صودفف لصدى يدد وصتاى 

م اضدت  وك ضدر  دب م  وة در او   دصط بغصدر ال دتم ض دب     اةبتاى،  ك صبال ضت  ادال اوعباقصد
اوفيا ب ا  ا يصال ي وصتاى اوض دلر.  وكط اغ  او تب  اوضيبا  اوف ا ب اويصتيدصر لد  
اولدددتربا  و دددفط ودددتم ف ط يدددف ب فيدددا ب وددددب ف صبودددفف لصدددى  دددكم اوع قدددتم بدددصط اويدددد تم 

   ددط ضد اف 1923اواد ب فيدا ب  او    اوا بصعصر  اوا اصذصدر  اولادت صر.   ددط اودبر  ضدط
فيدا بصر ك صدبا ضبد   اوضدددك ضدط خ ودى يد وصتم ا ددبصعصر  ا اصذصدر  قت   صدر  ايددعر، إ  اط 

                                                 
 .393اوضيفب  ايى، ص( 1)
 .188-187، 146 لصب، اوضيفب اويتبل، ص ص ( 2)
 .393ضيب ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص( 3)
 .66او ب ا، اوضيفب اويتبل، ص( 4)

(5)  Peter Mansfield, Nasser, printed in Great Britain by North umber land press, 
(London, 1970), P. 17. 
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اوضدددك ودد  صكددط بااددصتل بغصددب اووكدد  ا  ادد قبا   ودددب ف  ويددب اويدد وصتم ةضصعددتل بيددد ر 
  1923اوليب اوضدك . ليخدذ صاودصط اوادبص  ا  قدتم اوض تيدبر و  لادتئ  ددط فيدا ب 

  اع صدى  ايابفاوى بفيا ب اخب ص يال لصى ضط ي وصتاى.
 .1930- 1924اواًل: اجراءات القصر الملكي الالدستورية في مصر 

اياغم اوضدك ل اف ا  م لبير اكفب اوع قتم بدصط   ابا او دعو )اووك ضدر او لفصدر 
  توددف(  ضلاددم ضكف –ا  وددط(  و ددفط  دددط ا ددب ل ددم اوضات اددتم اوببص ت صددر اوضيددبصر )يددعف 

. (1)( لد  اولدتربا  ايددالتور وك ضدر يدعف  رددد م Lee stakاوادتب  اوببص دت   ود  يدداتك )
   ددص  دددط ايةصددم ا علددتف اوببوضددتط 1924ا ددبصط او ددت    ددت   25ببيددفابه اضددبال ضدكصددتل لدد  

 (2)اوضيدددبا  وضدددفا  دددهب،  ذودددك وكددد    صعدددتبئ اوببوضدددتط اةدددبا ام وك ضدددر اوضدددف  صددد ب 
.  صلدد م (3) اصدذ بربددتم اوضدددك  اوض ددف و اويدتض  اوببص ددت   لدد  ضيددب ( با1924-1926)

اوضدد ب   اوبتوددد  اوضيدددبا  بدددف او اوددف او بددد ا اط و دددل اوضددددك  دددط اووصدددتا اوفيدددا بصر لددد  
ضيدددب ابدددتط وكددد    ابا او دددعو كدددتط  تبعدددتل ضدددط ايدددفاب وك ضدددر  ردددد م  ددددط اوعضدددم ف ضدددتل 

تم اوليددب اوضدكدد  كتوضددتفا او تض ددر بتو يدد ص اوفيددا بصر اوادد  ابلصددف لصددى يدد وصتم  يددد 
، كضددددددت  دددددددل اوبتودددددد   اوضدددددد ب  ا ضبصكدددددد  بصةض  ددددددف (4) ا ببعددددددصط  اويددددددتبعر  اوخضيددددددصط 

(Richmond دط اوض قف اوببص دت   اوض صدف ودليدب اوضدكد  لد  ضيديور اع صدم اوببوضدتط  )
 اوفيددددا ب قددددت  لح "إط ل ددددم اوببوضددددتط اوضيددددبا  اوض اخددددو ب بصلددددر فيددددا بصر لدددد  اوضةدددد   

ببص ت صدددر(  ددددط ايدددتس  -بوك ضدددر اضك هدددت ضدددط  لدددف ضعتردددفا  يدددفاقر  اودددتوف )ضيدددبصر

                                                 
، اويدبم 2"اوضات اتم  ضت صلتم   هت"، يوصار اويصتير ا يدب  صر "ضيدب"،  دفف   دت ل  ضضادت ، س( 1)

 .16، ص1927 صيتط  ت   9
توضدفابس  ،  ص وفب ضط ايبا  بكيصر ا يدم، ادلدط اعدصضدى ب1864اوضف  ص بح  وف بتءيك فبصر  ت  ( 2)

اواب يدصر بتءيددك فبصر  دد  لدد  كدصددر اوةص  ادد  ببصددب م  اخددبج ضددط كدصددر اوولدد ل لدد  بددتكس باب يددت، الدددف 
 فا ض تيو ل  اولات  واط  صط ضيا تبال بضوكضر ا يدا  تف  د  ضوتلبدتل ونيدك فبصر، ايدب    صدبال 

 ، اوضيددفب اويددتبل، . ضبيدد1926-1924و  قددتف لدد    ابا ب ددصف او تو ددر،  ب صيددتل وددد  با  بددصط  ددت  
 .204ص

؛ اضددصط يددعصف،  دد بام اوعددبو لدد  اولددبط اوع ددبصط، فاب اوهدد م، 55 بددف اوضدد ع ، اوضيددفب اويددتبل، ص( 3)
 .25)ف. ، ف.م(، ص

 .69-68او ب ا، اوضيفب اويتبل، ص ص( 4)
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ايددال م اوددب ف  ا بصددم اوضيددتو  اوببص ت صددر لدد  ضيددب بويددو ب صددر و ددفط كددتط  با  ف دد  
 .(1)ا خصب ولباب اوليب  اووك ضر باع صم اوببوضتط  اوفيا ب"

وضددددك ب ددديط ايةصددددى  ا ا  ذودددك قدددف  اوببوضدددت صصط اوضيدددبصصط  بصادددر اواةدددتج اودددط ا
  علددتف اوببوضددتط  ضيددتفقاى  دددط قدد ا صط اووك ضددر ف ط ض اللددر اوببوضددتط اوضيددبا  دصهددت.. 
ضعابدددبصط ةضصددددال اولددددبابام  اولدددد ا صط اوادددد  ايدددفباهت اووك ضددددر لدددد  رصددددتو اوببوضددددتط بت دددددر. 
 ض دددتوبصط اوضددددك بادددب با ا ةصدددى اودددف  ب اودددط اوببوضدددتط و  علدددتف قبدددم ا اهدددت  ضدددفا اوايةصدددم 

. رصدددب اط اوضددددك وددد  صددديول واددددك اوض توصدددو ا ةاضت صدددر،  ايدددفب (2)ضدددر وديدددتو  اوعدددت  خف
  اا قبدددم ا اهدددت  ض  دددف 1924كدددت  ط ا  م  دددت   24ضبيددد ضتل ضدكصدددتل بودددم اوببوضدددتط لددد  

  ض  دفال ءةدبا  1925 دبت   دت   24اوايةصم بص    اودف. كضدت  ودفف اوضبيد   اوضدكد  صد   
  1925اذاب  دت   6 ف،  ددط سط صةاضدال اوببوضدتط اوةفصدف لد  ا  اختبتم اوببوضت صر ل  اودب

.  صضكددط اولدد م إط رددذا اواع صددم ودببوضددتط  اوفيددا ب ضددط اوليددب اوضدكدد  كددتط ا  م بعددف (3)
  .1923ا   ط  ط فيا ب 

 اضددت اواع صددم او ددت   ودببوضددتط  اوفيددا ب ضددط اوليددب اوضدكدد ، للددف وددف  وص ضددت لددت  
( إذ قدت  اوضددك 1925 دبت   دت   24اوببوضت صدر )لد  ا اختبدتم  و و او لف بيردبصدر اوضلت دف

ببيددفاب سضددب ضدكدد  "ضخددتوف ودضددتفا او تض ددر  او ضددت صط ضددط اوفيددا ب" بوددم اوببوضددتط  ايةصددم 
إةددبا  ا اختبددتم اخددبب لدد  اوددب ف اوددط ا ددعتب اخددب بوةددر  ددف  ض  ضددر قددت  ط ا  اختبددتم 

. للدددف كدددتط اوضددددك   (4)  اودددب ف اوضعدددفم( أل اددت 1924  دددت   1923)اويددتفب لددد   دددت  
صبردددو باددد   ا وددد او او   صدددر كتو لدددف  اوددد      ا ودددباب اوفيدددا بصصط واضيدددكه  بتوفيدددا ب 

.  ا ا  ايداضباب اوضددك لد  (5) يعصه  اوو ص  والدصص ي وصتم اوليب اوضدك  اوفيا بصر 
                                                 

(1)  J.C.B.Rich mond, Egypt 1798-1952, Columbia University press, (New 
york, 1977), P. 191. 

، فاب اوكاو اوضيبصر ود بت ر 1ضوضف اببارص  اوة صبا، س تب او  ص  يعف  رد م  هف   ابا او عو، ج( 2)
 .418(، ص1927 او  ب، )اولتربا، 

؛ 71-70؛ ضبيدد ، اوضيددفب اويددتبل، ص ص572-571بضاددتط، ا دد ب اووبكددر او   صددر، ص ص( 3)
Vatikiotis, op.cit, p. 281. 

؛ اوضدف بهدت  اودفصط، اصدت  وهدت ادتبص ، فاب او دب ل 254-253يدتبل، ص صصوصط   عص ، اوضيدفب او( 4)
؛  ةدد ب كتضددم، اويددوتلر او لفصددر  اولاددتصت او   صددر 155-153(، ص ص1991ود بت ددر، )اولددتربا، 

 .30(، ص1996، اوهص ر اوضيبصر اوعتضر ودكاتو، )اولتربا، 2، ج1919-1936
، ض ييددر ا بوددت  1939-1919و لددف  خيدد ضى ضددتبص س كتضددم فصددو، اويصتيددر اوو بصددر لدد  ضيددب ا( 5)

 .100-99اوعببصر، )بصب م، ف.م(، ص ص
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وضدكد ، قدببم ضضتبير يد تاى اوض دلر ل  اوب ف ضط خ م وك ضدر  صد ب اوض اوصدر ودليدب ا
ا ودد او او   صددر او   ددر )او لددف  ا وددباب اوفيددا بصصط  اودد    ( ا  ددا ف  ا وصددف ةهدد فر  
ود قد ف ادف فكاتا بصدر اوليدب  اووك ضدر او ص بصدر،  ذودك ء دتفا اووصدتا او صتبصدر  اوفيدا بصر 

ر لد  اوط اوب ف، ضعاببصط خ  با يدص با اوليدب اوضدكد   ددط اويدد اصط اوا دبصعصر  اوا اصذصد
،  قدف كدتط وديدوتلر اوضيدبصر ف ب (1)ضيب   الم  ط خ  با ا وا م اوببص ت   وددب ف 

لدد  اددف ص  ا  ددا ف اووتيددم بددصط ا ودد او او   ددر، ضددط خدد م اوضلددت م  اوضلددتب م اوادد  
 .(2)اف   اوط ا وصف اوةه ف  اوكدضر، ود ق ف ب ةى ا ا قبا صر اوليب  يد ر اووك ضر 

ااخدددددذه ا ددددددا ف ا وددددد او او   ددددددر )او لدددددف  اودددددد      ا وددددددباب   كدددددتط ا م اةددددددبا 
 اوهص ددتم اويصتيددصر اويددتفبا ضددط  (3)اوفيددا بصصط( اواةددتةه   ايددا كتبر  ولددت  ط اوةضعصددتم 

 .  اودم ادغ  1925ا دبصط ا  م  دت   27اووك ضر اوضف  ضر ضدط اوليدب اوضدكد  لد  
اباةددال اوليددب اوضدكدد   توبددتل ضددط  ا ودد او او   صددر  اولدد ب او ددعبصر  اوةضترصبصددر اوضيددبصر

  اةاضدددال اوببوضدددتط 1925ا دددبصط او دددت    دددت   21.  لددد  (4)اووك ضدددر  دددف  ا بصدددل اولدددت  ط
اوض ودددم بواددد ب قدددتفا ا وددد او او   دددر اوض ادادددر لددد  ل دددفل اوك  ا ادددتم لددد  اولدددتربا بعدددف اط 

او ،  قددددف ا د ددددم ا ودددد  (5)ض عدددداه  اوليددددب  اووك ضددددر ضددددط ا ةاضددددت  لدددد  ضب ددددط اوببوضددددتط 
اوض ادار  ط ا ا له  بي با بيضصر ل  اةاضت  اوببوضتط،  ايفب اوببوضدتط  بتءةضدت  قدبابال 
بيدددوو او لدددر ضدددط وك ضدددر  صددد ب  ا واةدددتج  ددددط قدددبابام ا خصدددب اوضف  ضدددر ضدددط اوليدددب 
اوضدك    يصضت لصضت صاعدل بض ال ا ات  اوببوضتط ضدط ا ةاضدت  فاخدم ضب دط اوببوضدتط  بلد ا 

                                                 
؛ ضويددط ضوضددف، 67-66؛  بددف اولددتفب، اوضيددفب اويددتبل، ص ص154ابددبارص ، اوكاددتو ا يدد ف، ص( 1)

(، 1982او ددددص تط اددددتبص  ضيددددب بتو  ددددت ل اويددددبصر اوببص ت صددددر  ا ضبصكصددددر، فاب اوضعددددتبف، )اولددددتربا، 
 .11ص

 .100؛ فصو، اوضيفب اويتبل، ص158-157، اوضيفب اويتبل، ص صاوة صبا( 2)
قت  ط اوةضعصتم  اوهص تم اويصتيصرح ر  اولت  ط اوذا بض ةبدى صدد   ةضصدال ا ود او  اوهص دتم اويصتيدصر ( 3)

بتءليددتد  ددط بددباضةه   ضلددبااه  اوب صيددر  اواب صددر  ايددضت  ا اددت ه   وةددت ه  اوض ا ددبا لدد  اوددب ف اوددط 
 با بصت دددتم ضعاضدددفا  ض  لدددر،  ددددط اط الدددف  اددددك اوبصت دددتم بيددد با ف بصدددر،  لددد  وتودددر اووك ضدددر لددد  يددد

اوضختوادددر ا  ا بدددتم  ةددد ف ضاغصدددبام ةفصدددفا لددد   دددفف ا ادددت  ا  ضلدددبام اددددك ا وددد او  وددد  صدددا  ابدصددد  
اووك ضر بذوك. لددوك ضر اوول  بض ةو ذوك اولت  ط وم اوو و ا  اوةضعصر اوضختوار. ةبب، اوضيفب 

 .278-277ص اويتبل، ص
 .207، ص1؛ رصكم، ضذكبام، ج236-231، ص ص1اوبالع ، ل  ا لتو او  با، ج( 4)

(5)  John Marlowe, Anglo – Egyptian relations 1800-1956, The edition on 
published by frank cass, second e.d, (London, 1965), p. 275. 
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ا علددتف ف بام اوببوضددتط لدد  ض ا صددفرت  سضتك هددت  ويددو ا ااددتل  دددط اط  اويدد د،  اددب با
ا  ب ةضصال قبابااهت ل  اويوف اوضيبصر  با قصال ا  ات  ةضصعهت. كضت  اةدبب اوببوضدتط 
لددد  اوةديدددر  ايدددهت ا اختبدددتم وب يدددت    كددد   ضةديددد  او ددد او  او دددص   )اوببوضدددتط(  كدددذوك 

 .(1)اودةتط 
 ا ف ا و او اويصتيدصر او   صدر اوضيدبصر  اةاضت دتاه   اع ا  ذوك  فم ببص ت صت ا

اوضاكببا خ بال  دط ضيدتووهت   ة فردت لد  اودب ف، وضدت لصدى ضدط إ دتبا قدف اد فا اودط  ودفا 
اويف اوضيبا  ضط    وف     با  عبصر ادف اويدد تم اوعيدكبصر اوببص ت صدر لد  ضيدب 

ت صدر اواد  كت دم قت ضدر ا دذاك لد  .  ا   قتل ضدط اويصتيدر اوببص (2)  1919 دط رباب   با 
ضيدددب  رددد  ا بصدددل اوض ا  دددر بدددصط ةضصدددال ا  دددباف اويصتيدددصر لددد  اودددب ف، ودددا   دصهدددت )اا 
ببص ت صدددت( اوادددفخم واوةدددص  ف ب اوليدددب اوضدكددد  اواددد  كت دددم اخدددذال بتوا اصدددف  بيددد با رصددددب 

  لد  .  ا م اةبا  قدت  بدى اوض دف و اويدتض  اوببص دت (3) بصعصر  دط ويتو اول ب ا خبب 
ضيب ر  اواغ   دط اوضدك ل اف ا  م ءقيت  ويط   يم "ب دصس اودفص اط اوضدكد " ضدط 
ض يبى،  ضط    اصاتفه ختبج اوب ف ب تل ض دى اط ةضصدال ايدبتو اوخ لدتم اواد  ويددم بدصط 
اوليب اوضدك   وك ضر  ص ب ضط ةهر  ا و او اوض ادادر ضدط ةهدر اخدبب كت دم ضدط ادفبصب 

. (4)با رصددب ضبت ددبا بهددفف ا بصددم ا ا قبا صددر اوضدددك لدد  اوددب ف  ضدد اضبا ويددط   دديم  بيدد  
  اقدتم اوضددك   ديم ضدط ض يدبى كدب صس وددفص اط اوضدكد  1925كدت  ط ا  م  دت   10لا  

.  اضددددت ا ةددددبا  ا خددددب ضددددط اوض ددددف و اويددددتض  (5) ادددد  اعصص ددددى يدددداصبال وضيددددب لدددد  ايددددبت صت 
)او لددددف  اودددد      ا ودددددباب  اوببص ددددت   لدددد  ضيددددب لكددددتط ف دددد  ا دددددا ف ا ودددد او او   ددددر

                                                 
؛ ضوضدددف  ددداصل رببدددتم، 186اوضيدددفب اويدددتبل، ص ؛ اوعلدددتف،148ابددد  او ددد ب، اوضيدددفب اويدددتبل، ص( 1)

اوببص ت صدر ضدط ا ودا م اودط  –اوببص ت صر بو  ل  اوع قدتم اوضيدبصر  –اتبص  اوضات اتم اوضيبصر 
 .167(، ص1952، ضكابر او هار اوضيبصر، )اولتربا، 1 ، ج1936-1882 لف ضعترفا اواوتوف 

 .35ضوضف، كاتو او ص تط، ص( 2)
 .94-93يتبل، صفصو، اوضيفب او( 3)
.  ون د    ددط ااتيددصم 187؛ اوعلدتف، اوضيدفب اويدتبل، ص69 بدف اولدتفب، اوضيدفب اويدتبل، ص( 4)

ادددفخم ب دددصس اودددفص اط اوضدكددد  ويدددط   ددديم لددد   ددد  ط اووك ضدددر ا دددذاك. ص بدددبح ابددد  او ددد ب، اوضيدددفب 
 .148، 165-164اويتبل، ص ص

 م اووكددد  ادددتبص  ضيدددب بتو  دددت ل ؛ ضويدددط ضوضدددف، ايددد597بضادددتط، ا ددد ب اووبكدددر او   صدددر، ص( 5)
 .228اوببص ت صر  ا ضبصكصر، فاب اوضعتبف، )اولتربا، ف.م(، ص
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اوفيدددا بصصط(  ا  ادددباف بدددى  ذودددك واوةدددص  يدددد ر اوليدددب اوضدكددد   اع دددتفا اووصدددتا اوببوضت صدددر 
 .(1) اوفيا بصر اوط اوب ف 

ددفف لصددى صدد    1926 صيددتط  ددت   1وددذوك سيددفب اوضدددك ضبيدد ضتل لدد   اصددتب ضددط  22وب
لولددل او لددف لصهددت لدد  ال كبصددبال ض  ددفال ءةددبا  ا  اختبددتم اوببوضت صددر لدد  اوددب ف،  1926 ددت  

 5ضلعدفال  اوود و اود      ددط  29ضلعدفال  ا ودباب اوفيدا بص ط  ددط  165بوي وى  دط 
و صددددباط  ددددت   7ضلت ددددف.  لدددد   5ضلت ددددف  ا اوددددتفص ط  دددددط  10ضلت ددددف  اوضيددددالد ط  دددددط 

. كضددددت  ايددددفب اوضدددددك (2)  قددددف   صدددد ب ايددددالتور وك ضاددددى اوددددط اوضدددددك للبدهددددت ا خصددددب 1926
ضتل )لدد  اوصدد    ايددى ضددط قبدد م ايددالتور وك ضددر  صدد ب( باكدصددف  ددفو  صكددط ا ددكصم ا م ضبيدد  

 7وك ضر ا ا لصر ل  اتبص  ضيب اووفص   اوضعتيدب،  قدف  دكم  دفو  صكدط وك ضادى لد  
.  بعدددف اط ا  دددط اوببوضدددتط  لادددى بوك ضدددر  دددفو  ا  ا لصدددر لددد  (3)  1926و صدددباط  دددت  

  ا   فو  صكط خ تو اوعبا اوضدكد  1926 ت   و صباط 10ا ةاضت  اوذا  لف باتبص  
 بوا ب اوضدك ل اف ا  م اوذا سكدف لصدى اعهدف وك ضادى بدبفابا ةضصدال ض ييدتم اوف ودر  للدتل 

،  ركذا ا اهدم ولبدر اووك ضدر او فيدا بصر لد  اودب ف اواد  ايداضبم وداادبا (4)وب  ف اوفيا ب 
اوببوضت صددر  اوفيددا بصر اوددط   .  بعددف اط  ددتفم اووصددتا1926   واددط  ددت  1924ضددط  ددت  

ضيددب يددتفل اوببوضددتط اوضيددبا  دددط ةضدددر قددبابام ذام ارضصددر كبصددبا  ض هددت اوغددت  ةضصددال 
اوضبايص   اولبابام اوا  يفبم ضدط اوضددك  اووك ضدر اويدتبلر  لد  رصدتو اوببوضدتط،  ا دبصال 

 .(5)ا ب اوببوضتط ولت  ط ضوتكضر او  با   ض با  اوليب اوضدك  اوضاهضصط بخبل ب  ف اوفي
 دتفم ضيددب اودط اووكدد  او فيدا با بعددف ا اهدت  لاددبا اووك ضدتم ا  ا لصددر اودد    

-1877) (6)(،  ا ددددددكصم ضوضددددددف ضوضدددددد ف 1928-1926او وددددددتس  – ددددددب م  –) ددددددفو  
                                                 

(1)  Marlowe, op. cit, p 275-276. 
 .168؛ رببتم، اوضيفب اويتبل، ص209ضبي ، اوضيفب اويتبل، ص( 2)
، 20ا"،  ؛  ددى ويدط، " ددفو  صكددط"، ضةدددر اوبيددتور، "اولددترب 269صوصدط   عددص ، اوضيددفب اويددتبل، ص( 3)

 .6، ص1933، 1س
 .37-36؛ كتضم، اوضيفب اويتبل، ص ص198اوض صع ، اوضيفب اويتبل، ص( 4)
؛ اوضددف 618-617؛ بضاددتط، اوضيددفب اويددتبل، ص120-118او بدد ا، اوضيددفب اويددتبل، ص ص( 5)

 بدددف اودددبوص  ضيددد اط، ادددتبص  ضيدددب اويصتيددد  ضدددط ا ودددا م اودددط اوضعتردددفا، فاب اوضعدددتبف، )ضيدددب، 
 .173(، ص1967

  لد  ضفص ددر ايددص    اكضدم فبايدداى ا بافا صدر  او ت  صددر لصهدت،  دد  اواوددل 1877ضوضدف ضوضدد فح  ودف  ددت  ( 6)
بكدصددر اوولدد ل لدد  ةتضعددر اكيددا بف اوببص ت صددر،  بعددف   فاددى  ددصط ضاا ددتل بدد  ابا اوضتوصددر لضددفصبال وضفصبصددر 

ط ة صددبا ضتو ددر ضددال يددعف  ،   ادد  اودد1918اواصدد    دد  اوبوصددبا، ا ددابك لدد  ادديوصف او لددف اوضيددبا  ددت  
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.  قدف (1)  ب دت ل  ددط ف د ا اوضددك لد اف ا  م 1928و صدباط  دت   27( وك ضاى ل  1941
 .(2)بوك ضاى إ  ا ى ل م وت م ضوض ف اووي م  دط  لر اوببوضتط 

ااخدددذ ضوضددد ف  بتواعدددت ط ضدددال اوضددددك اةدددبا ام رصدددب فيدددا بصر وا بصدددم ابكدددتط وكددد  
  ايايدددفبم اووك ضدددر ضبيددد ضتل 1928و صدددباط  دددت   28اوليدددب اوضدكددد  لددد  اودددب ف، لاددد  

ضدكصتل بايةصم ا علتف اوببوضتط اوضيبا وضفا  دهب،  قبدم اط ا اهد  ضدفا او دهب  ددط ضبيد   
  1928ويد ر  46ضتط، ايايفبم اووك ضدر اصادتل ضبيد ضتل ضدكصدتل اخدبال ذا اودبق  ايةصم اوببو

   ددص  دددط وددم اوببوضددتط اوضيددبا )او دد او  او ددص  (  اصلددتف 1928اضدد    ددت   19لدد  
" اوختيددددر بتوببوضددددتط  ا  اختبددددتم  وبصددددر 157،  155،  89اوعضددددم بددددتوض اف اوفيددددا بصر "

.  قددددف ق بدددددم ادددددك اوضبايددددص  او فيددددا بصر (3)اويددددوتلر  وضددددفا  دددد   يدددد  ام قتبدددددر وداةفصددددف
 .(4)بتيا كتب  يخ  ا و او  اول ب او عبصر  اوةضترصبصر  او   صر 

 كدددتط وديدددوتلر اوضيدددبصر ف بج لددد  اددديةص  اودددبسا اوعدددت  اوضيدددبا ادددف اةدددبا ام 
. ل ددهفم ضعبدد  اوضددفط اوضيددبصر ضبددتربام وت ددفا (5)اوليددب  اووك ضددر او فيددا بصر ادددك 

 ام اوليددب  اووك ضددر او فيددا بصر  ض ددتوبصط باددب با  دد فا اوددب ف اوددط اووكدد  ا فصددفال بددبةبا
. كضددت قددبب اوببوضددت ص ط ا ةاضددت  بض دد م ضددباف او ددبصع  "اوددف او دد او (6)اوفيددا با اوببوضددت   

  وعلدددددف ةديددددداه  1928اضددددد    ددددت   25او لددددفصصط" لددددد   ددددتب  ضوضدددددف  دددددد  بتولددددتربا لددددد  
ض صر اواتبعر ووك ضر اوليب اوضدك  ضط  لدف اةاضدت ه  ا  اصتفصر بعف اط ض عاه  اول ام ا 

                                                                                                                         
   ا ددددابك لدددد  اييددددصس ودددد و ا وددددباب 1922 . ايددددالتم ضددددط ودددد و او لددددف  ددددت  1919 رددددد م  ددددت  

   دددصط   صدددبال ودض ايددد م.  ددد  ايدددب  ب صيدددتل ودددد  با   دددت  1926   لددد   دددت  1923اوفيدددا بصصط  دددت  
اب او هادر  . اوضف   صدر ا،، اولدتض س اويصتيد ، ف1941كت  ط او ت    ت   31 ، ا ل  ل  1928

 .1160(، ص1968، )اولتربا، 3اوعببصر،  
 .167-166اببارص ، اوكاتو ا ي ف، ص ص( 1)
 .292ضوضف، كاتو او ص تط، ص( 2)
، اودددفاب اول ضصدددر ود بت دددر  او  دددب، )اولدددتربا، 2 بدددف اودددبوضط اوبالعددد ، لددد  ا لدددتو او ددد با اوضيدددبصر، ج( 3)

اوضدكد  بودم اوببوضدتط  اصلدتف اوعضدم  .  و  د    ددط  دص   صلدر اوضبيد  63-60(، ص ص1966
-487ببعئ ب د ف اوفيدا ب   دب وتاهت ص بدبح ضيدب لد  اولدبط اوع دبصط، اوضيدفب اويدتبل، ص ص

490. 
 ؛78(، ص1957، )اولتربا، 1956-1882 هفا   صر او تلع ، ا  ب اووبكر او   صر اوضيبصر ( 4)

Mohammed Yousry, "Egypt from In dependence to evolutaion (1919-1952), 
International Journal of middle East studies, Vol. 25, No. 1, (Feb, 1993), p. 
128.  

 .157-152، 47-42كتضم، اوضيفب اويتبل، ص ص( 5)
 .68، ص2اوبالع ، ل  ا لتو او  با، ج( 6)
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لددد  ضب دددط اوببوضدددتط.  قدددف قدددبب اوببوضدددت ص ط لددد  اةاضدددت ه  اددددك  دددب صر اوببوضدددتط لددد   لدددف 
اةاضددددت ه  بويددددو سوكددددت  اوفيددددا ب   ددددف  او لددددر بوك ضددددر ضوضددددف ضوضدددد ف،  ا ابددددتب ةضصددددال 

و ضيدددتفقر اوببوضدددتط اولدددبابام  اولددد ا صط اواددد  ايدددفبرت اووك ضدددر  اوليدددب اوضدكددد  لددد  رصدددت
 17 دصهددت بت دددر.  اددب با  لددف اوببوضددتط ةديدداى ا  اصتفصددر لدد  اوض  ددف اوضلددبب وهددت.  لدد  

   ادددذ اوببوضدددت ص ط قدددبابر  اويدددتبل   لدددف ا اةاضدددت ه  لددد  ضب دددط 1928ا دددبصط او دددت    دددت  
يددوصار فاب اوددب و او لفصددر ب ددتب  اوددف ا صط،  خدد م ةديددر اوببوضددتط ادددك سكددف اوببوضددت ص ط 

 .(1)  1928اض    ت   28 وا ا  اوكتضم بلبابااه  اوا  ااخذ رت ل  اةاضت  ا
يددددض  اوليددددب اوضدكدددد  ووك ضددددر ضوضدددد ف اع صددددم اصددددر ضددددتفا فيددددا بصر صددددباهب ا خصددددب 
ادب بصر وض اةهدر خيد ضه  ضددط اوضعتبادصط، ودذوك ايايدفب اووك ضددر  دفا ضبايدص  ضدكصددر 

 ةبدى ادصل  ددط اووبصدتم اوعتضدر لد   قبابام )ضختوار ودفيا ب( خد م ضدفا وكضدى اواد  بض
،  قددف قددبب ودد و او لددف ابيددتم (2)اوددب ف  ض ددال اب ددت  او ددعو ضددط اوعضددم بددتألض ب اويصتيددصر 

او لدددد ف اوددددط خددددتبج اوددددب ف، ء ددددتبا اوددددبسا اوعددددت  اوعددددتوض   اوببص ددددت   اددددف وك ضددددر ضوضدددد ف 
 1928ت  اوضف  ضر ضط اوليب اوضدك  اوا  قتضدم باع صدم اوفيدا ب  اوببوضدتط، لاد  او  د

 تبك  فف ضط ا ات  اوببوضدتط اوضيدبا  اوضاض دم بكدم ضدط  صيدت  ايدف،  ضكدب   بصدف، 
 ضوضددف يددببا ابدد   ددد ،  اوضددف وددتلب  دد ئ،  ضددباف او ددبصع ،  كتضددم يددفق ،   ددد ا 
اوةدد اب،   بددف اووضصددف لهضدد  لدد  اوضدد اضب اوببوضددت   اوددف و  اوض علددف لدد  اوعتيددضر ا وضت صددر 

اوضيبا اوببوضت  " ضط اصيتم ي م او دعو اوضيدبا اوض تودو  "ببوصط"،  قف اضكط "او لف
بعدد فا اوفيددا ب  اوببوضددتط اوضع ددم اوددط ةضصددال او لدد ف ا ة بصددر اوض ددتبكر لدد  ذوددك اوضدد اضب، 
 كددذوك كيددو   اهدد  وصددتم قاددصاه . لييددفب اوضدد اضب اوببوضددت   اوددف و  قددبابال ايددا كب لصددى 

ةددت  لصددى "..صلددبب اوضدد اضب ايددا كتبه اع صددم اوفيددا ب لدد  ةضصددال ف م اوعددتو   ض هددت ضيددب، 
وكددم  ضدددم  دددب   صبضددد  اودددط اوغدددت  ا  اصلددتف او بدددت  اوببوضدددت  ،  صيدددبد بددديط كدددم اعدددفصم 
ود بددت  اوببوضددت     صضكددط قب وددى إ  إذا كددتط ةتبصددتل  بلددتل ودل ا ددف اوادد  صلببرددت فيددا ب اوددب ف 

                                                 
  ؛ ب ل، اددددتبص226؛ ضبيدددد ، اوضيددددفب اويددددتبل، ص79-78او ددددتلع ، اوضيددددفب اويددددتبل، ص ص( 1)

، ص 2.  و      دط  ص قدبابام ةديدر اوببوضدتط، ص بدبح لد  ا لدتو او د با، ج331او  ابام، ص
 .78-75ص

ضيدد اط  صبددر، ضددذكبام كضددتم اوددفصط بلعددم، فاب اوكاددتو اوعببدد  ود بت ددر  او  ددب، )اولددتربا، ف. (، ( 2)
 .176؛ ضي اط، اوضيفب اويتبل، ص33؛ اوض بع ، اوضيفب اويتبل، ص9ص
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ط وتضددف ضوضدد ف   بددف ، كضددت ابيددم ودد و او لددف  لدفال بب تيددر ضكددب   بصددف ادد  كد ل ضدد(1) ايدى
اوددددبوضط  دددد ا  اوددددط و ددددفط ء ددددتبا اوددددبسا اوعددددت  اوببص ددددت   اددددف وك ضددددر ضوضدددد ف  اةبا ااددددى 
او فيا بصر لد  ضيدب،  قدف اضكدط او لدف اوضيدبا اددك ضدط ا بدص  ابدتربا يصتيدصر )ادضم 
اوةتوصددددتم اوضيددددبصر  اوببص ددددت صصط اوضاعددددت اصط ضددددال اولاددددصر اوضيددددبصر( اضددددت  ضلددددب اويدددداتبا 

 ددفط )خدد م  صددتبا اوضدددك لدد اف ا  م  ب ددصس وك ضاددى اوصددى( ودض توبددر بعدد فا اوضيددبصر لدد  و
اووصددتا او صتبصددر  اوفيددا بصر اوددط اوددب ف،  قددف  اوضابددترب ط اوعددبا ئ ا واةتةصددر اوددط اوضدددك 

 .(2)بذوك اوخي ص 
 اع ا  ذوددددك ااخددددذم اوختبةصددددر اوببص ت صددددر خ دددد ام وكيددددو ايصصددددف او ددددتب  اوضيددددبا 

ر  اوفيددا بصر اوددط اوددب ف،  ذوددك ضددط خدد م اةبددتب ض ددف بهت اويددتض  لدد   ا ددتفا اووصددتا او صتبصدد
 ،  دددط 1929اضدد    ددت   23( ضددط الددفص  ايددالتواى لدد  Lord Lioydضيددب اوددد بف و صددف )

خداصددددر اضددددتفا ا خصددددب بتواددددفخم لدددد  ةضصددددال اوضيددددت م اوفاخدصددددر اوضيددددبصر ضددددط ف ط اوالصصددددف 
( Percy Lorraine بصط ) .  اعصددصط ببيدد  ودد1922 ددبت   ددت   28باوابددتم ايددبص  

   ددط 1928اضد    دت   26،  قدف  دلدم يدوصار اودفصد   صد   اوببص ت صدر بادتبص  (3)ضودى 
ولصلددر اددي صب إقتوددر و صددف  دددط اوليددب اوضدكدد   وك ضددر ضوضدد ف قددت  لح إط او اصةددر اوض  لصددر 
ا ءقتودر و صدف رد  ايدالتور وك ضدر ضوضدف ضوضد ف اوضف  ضدر ضدط اوليدب اوضدكد    د فا اووصددت

. كضددت ضتبيددم اوختبةصددر اوببص ت صددر اددغ تل  دددط اوليددب (4)او صتبصددر  اوفيددا بصر اوددط ضيددب 
ا ددبصط ا  م  2اوضدكدد  ءةبددتب وك ضددر ضوضدد ف  دددط الددفص  ايددالتواى اوددط اوضدددك  ذوددك لدد  

  سيدددفب اوضددددك ضبيددد ضتل ضدكصدددتل ذا 1929ا دددبصط ا  م  دددت   31.  لددد  (5)  1929 دددت  

                                                 
، اوهص ددر اوضيددبصر اوعتضددر 1958-1924ض   بددف ا،، قاددتصت  ببصددر لدد  اوببوضددتط اوضيددبا  بصددى بصدد  ( 1)

 .693؛ بضاتط، ا  ب اووبكر او   صر، ص148(، ص1996ودكاتو، )اولتربا، 
 ؛316ةبب، اوضيفب اويتبل، ص( 2)

Zaheer Masood Quraishi, Liberal nationalism in Egyptrise and fall of the wafd 
party, printed in India by the Jamal Printing press, (Delhi, 1967), p. 108. 
(3)  SECRET. CABINET 30 (29), Meting of the cabinet to be held at No. 10, 
Downing street, S.W.1, on Wednesday, July 24th, 1929, at 11.0 a. m, p. 5. 

 .170اب  او  ب، اوضيفب اويتبل، ص( 4)
(5)  Quraishi, op.cit, p. 108. 
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 ددص  دددط إ ددتفا اووصددتا اوببوضت صددر  اوعضددم بددتوض اف اوفيددا بصر   اوددذا 1929ويدد ر  72اوددبق  
 .(1)اوضع در 

ا ددددبصط ا  م  دددددت   4 ددددكم  ددددفو  صكددددط وك ضاددددى ا  التوصددددر لدددد  ضيددددب باددددتبص  
 ،  قددف كددتط ضدددط س و صددتم وك ضدددر  ددفو  إ دددتفا اووصددتا اوفيدددا بصر  اةددبا  ا اختبدددتم 1929

.  ب دت ل  ددط اوضبيد   اوضدكد  ذا (2)ببوضت صر  اتلر    صهر لد  اودب ف  بديقبو  قدم ضضكدط 
، 89،  15  اويتوار اوذكب س صدف اوعضدم بدتوض اف اوفيدا بصر اوضع ددر )1929وي ر  72اوبق  

  ايايدفبم اووك ضدر اوعفوصدر ضبيد ضتل 1929ا بصط او ت    دت   2(.  ل  157،  155 
ددففم بض ةبددى ض  ددف ا  اختبددتم لدد    دددط اط   1929كددت  ط ا  م  ددت   21ضدكصددتل اخددب وب

 .(3)  1930كت  ط او ت    ت   11صعلف اوببوضتط ةدياى ا لااتوصر ل  ص   اويبم اوض الل 
ضلعددفال  212ولدل ود و او لددف لد  ال كبصدبال لدد  اددك ا  اختبدتم  ذوددك بويد وى  ددط 

كدت  ط ا  م  31. وذوك قف  صكط ايالتور وك ضادى اودط اوضددك لد  (4)ضلعفال  235ضط ايم 
اضدت   ضدصدر    دط 1929 ت   ا ابتب اط ضهضر   اباى قف ا اهدم بب دتفا اووصدتا اوفيدا بصر  اع

ا  اختبتم اوببوضت صر ل  اوب ف اواد  ةدت  لصهدتح "ضد  ا ة ودر اوضددك سا دبف بدتط اقدف  اودط 
ضلددددتضك  اوكددددبص  ايددددالتور وكدددد ضا  بعددددف اط افصددددم  اةبدددد  بب ددددتفا اووصددددتا اوفيددددا بصر  اةددددبا  

اوببوضدتط اوةفصدف يدصعلف ا ودط ةديدتاى لد  اوض  دف اودذا ودفف ودى"  ا  اختبتم لد  اودب ف،  اط
.  قف وت م اوضدك لد  بدتفا  ا ضدب اوضضت ددر لد  ا ةصدى ضبيد  ي ضدكد  اودط ود و او لدف (5)

وا دددكصم ا خصدددب اووك ضدددر اوةفصدددفا لددد  اودددب ف،  وكدددط اوادددفخم اوببص دددت   افب بتوضددددك اودددط 
اوددط ب ددصس ودد و  1930ت  ط او ددت    ددت  كدد 1ا  يددصت   اولصددت  با ةصددى ضبيدد   ضدكدد  لدد  

وا ددكصم اووك ضددر،  قددف  الددل او وددتس   ددكم  (6)(1965-1876او لددف ضيدد اط او وددتس )
                                                 

 .493-491ضيب ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص ص( 1)
ر فبيد ط  –؛  بدف ا، ضوضدف رببدت ا، ضات ادتم او ودتس 110، ص2اوبالع ، لد  ا لدتو او د با، ج( 2)

 .11(، ص1985اوببص ت صر )ف. ،  –  فباير ل  اتبص  اوع قتم اوضيبصر 1930
وضبيددد   اوضدكددد  بب دددتفا اوعضدددم بدددتوض اف اوفيدددا بصر اوضع ددددر  قدددت  ط ا  اختبدددتم و  ددد    ددددط  دددص ا( 3)

 .491 ض  ف ا علتف اوببوضتط، ص ببح ضيب ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص
 .Vatikiotis, op. cit, p. 285؛ 321( ضبي ، اوضيفب اويتبل، ص4)
 .115، ص2تو او  با، ج؛ اوبالع ، ل  ا ل715بضاتط، ا  ب اووبكر او   صر، ص( 5)
 ،  ضدددم لددد  1900   اخدددبج ضدددط كدصدددر اوولددد ل بتولدددتربا  دددت  1876ضيددد اط او ودددتسح  ودددف  دددت  ( 6)

اوضوتضتا     صط قتاصتل ل  اوضودتك  ا ردصدر، ا اد  اودط ود و او لدف   دصط   صدبال ودض ايد م لد  س م 
 ،  دكم 1927م لد  او  دت   ، ا اخو ب صيتل وو و او لف بعف  لتا يعف  ردد  1924  ابا  لفصر  ت  
اصدتب  10 ،  او تو ر لد  1930 ،  او ت صر ل  كت  ط او ت    ت  1928اذاب  ت   17  اباى ا  وط ل  
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،  وص ضت الاا  اوببوضدتط اوةفصدف بادتبص  (1)  1930كت  ط او ت    ت   1وك ضاى او لفصر ل  
ذا سكددف   سولددط او وددتس خ ددتو اوعددبا  بب ددتض  اووك ضددر اودد1930كددت  ط او ددت    ددت   11

لصددددى  دددددط اوواددددتب  دددددط اوفيددددا ب  اةددددبا  ا يدددد وتم لدددد  ضخادددددف اوة ا ددددو اويصتيددددصر 
 ا قايددتفصر  ا ةاضت صددر  او لتلصددر اوددم يددلف اوفيددا ب  ب ددت    قددتم ضا ا  ددر ضددال ةضصددال 

 .(2)ف م اوعتو  
 

 (1930م واعداد دستور جديد للبالد )دستور 1923ثانيًا: الغاء دستور 
لبيددر  لضددر اوددف ا ب اويصتيددصر اوببص ت صددر لدد  اولددتربا  و ددفط ايدداغم اوليددب اوضدكدد  

 –اوببص ت صدددددر "او ودددددتس  – ددددددط وك ضدددددر او ودددددتس )بيدددددبو ل دددددم اوضات ادددددتم اوضيدددددبصر 
 ( للت  بتاختذ خ  ام ءودباج اود  ابا او وتيدصر  اةبتبردت  ددط الدفص  1930ر فبي ط"  ت  

يدد تاى ا  ا قبا صدر لد  اودب ف ف ط ا يالتور  ا اصدتط بوك ضدر ض اوصدر وهدت صب ادذ ضدط خ ودى 
. للدف بلدئ اوضددك اوضيدتفقر  ددط قدباب اووك ضدر  اوببوضدتط ب ديط قدت  ط (3)اوع فا ودفيا ب 

ضوتكضددر اودد  با  اوددذصط صل ضدد ط باع صددم اوفيددا ب س  اعفصدددى ضددط ف ط ض اللددر ضض ددد  او ددعو 
   ايددابفاوهت . كضددت  قددت  اوضدددك بوددذف ايددضت  ضب ددو  اووك ضددر وعادد صر ضةدددس او ددص  (4)

، لعفم اووك ضر او وتيصر ادك ا ض ب افخ ل لتاوتل ضدط اوليدب (5)بآخبصط اتبعصط ودليب 
اوضدك  ل      هت  ضيد  وصتاهت اولت   صدر سضدت  اوببوضدتط، ودذوك ود  صدبل او ودتس بدفال ضدط الدفص  

 ، ك يددصدر ادددغ   ددددط ا خصدددب 1930و صدددباط  دددت   17ايددالتور وك ضادددى اودددط اوضدددك لددد  
اةال  ط اةبا ااى  يصتيتاى اويتبلر اف اووك ضر.   دط اوبر  ضط اةفصدف اوببوضدتط  لادى وداب 

بوك ضددر او ودددتس،  ادددفبصب او لدددفصصط وضبدددتربا  دددعبصر كبصدددبا ض صدددفا ودوك ضدددر، ودادددغ   ددددط 
                                                                                                                         

 ، 1950كدددت  ط ا  م  دددت   16 ،  اوختضيدددر لددد  1942 دددبت   دددت   4 ،  اوبابعدددر لددد  1936 دددت  
.  بصدددف، اوضيدددفب 1965او  دددت   23، اددد ل  لددد  1952ص وصددد   دددت   23ا اددد م اويصتيدددر بعدددف  ددد با 

 .427اويتبل، ص
؛ بلعم اويعصف، ضي اط او ودتس اويصتيد   اود  ص   اوض تادم، فاب 325ةبب، اوضيفب اويتبل، ص( 1)

 .Quraishi, op.cit, p 109؛ 136(، ص2001اولاتصت، )بصب م، 
 .199؛ او ب ا، اوضيفب اويتبل، ص244 بف ا،، اوضيفب اويتبل، ص( 2)
 .245-244بص ت صت اةته ضيب، صاببارص ، يصتير ب( 3)
ضوض ف  اصف، ضط اوضف  باب  اوط ةضتم  بف او تيب اووبكر او   صر اوضيبصر اووفص ر، اوفاب اوضاوفا ( 4)

 .182(، ص1973ود  ب، )بصب م، 
 ددد   اووفصدددفا، ضيددد اط او ودددتس فبايدددر لددد  او  تضدددر اويصتيدددصر اوضيدددبصر، فاب اوهددد م، )اولدددتربا، ( 5)

 .135-134(، ص ص1993
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ةبدددتبه  ددددط بلدددئ ايدددالتور او ودددتس  اغصصدددب يصتيدددتاى اةدددته ا خصدددب، إ  اط اوضددددك  اوضددددك  اع
ايددالتور وك ضاددى ببيددفابه ضبيدد ضتل ضدكصددتل بلبدد م ا يددالتور لدد   ايدداغم لبيددر الددفص  او وددتس

 .(1)  1930و صباط  ت   19
ودب صس اودفص اط اوضدكد   دط  (2)(1950-1875 بعدف اط اليد  ايدضت صم يدفق  )

 ا دددفاف  1923ايددداعفافه قبددد م ا دددكصم اووك ضدددر،  ا اصدددذ بربدددتم اوضددددك لددد  اوغدددت  فيدددا ب 
اوليددب اوضدكدد ،  قددال اخاصددتب اوضدددك  دددط يددفق  فيددا ب ةفصددف ودددب ف صااددل ضددال ا ةهددتم 

،  صلد م اوبتود   اوضد ب  اوضيدبا يدتض  ابد  او د ب إط (3)وا كصم وك ضر ةفصفا ل  اوب ف 
كت دم  اادور ض دذ اط ااةدى ااكصدب  1923  اصت اوليب اوضدك   و  ا  لد و  ددط فيدا ب 

ط اوضدددك قددف اددتل . للددف كددت(4)اوضدددك لدد اف ا  م يدد و يددفق  وب تيددر اووك ضددر اوضيددبصر 
   ختيدددر بعدددف اط ل دددم ضدددط ا  ل بدددصط اوفيدددا بصصط )ا لددد و  صددد ب 1923ذب دددتل بفيدددا ب 

 صيددابفوى بفيدا ب ةفصددف  1923 ا لد و ضوضد ف( ا  اددر اودذكب، وددذوك بسب اط صبدغد  فيدا ب 
صاادددل  ا ةهتادددى ا  ا قبا صدددر، ل ةدددف ادددتواى لددد  يدددفق  اودددذا ا تبلدددم الكدددتبه ضدددال الكدددتب 

 .(5)ل  ضييور ا  ت  فيا بال ةفصفال ودب ف اوليب اوضدك  
   ا دفاف فيدا ب 1923ااالم ابا  اوليدب اوضدكد  ضدال يدفق  ب ديط اوغدت  فيدا ب 

ةفصددف ودددب ف كضددت ايدددا ت،  ضوتببددر اولدد ب اويصتيددصر اوضيددبصر اوضعتباددر وضدد هةه  اويصتيدد  
 38بقد    بض ةو اوضبيد   اوضدكد  1930و صباط  ت   20. ل كم يفق  وك ضاى ل  (6)

                                                 
؛ او بددد ا، اوضيدددفب 234؛ ضبيددد ، اوضيدددفب اويدددتبل، ص282صوصدددط   عدددص ، اوضيدددفب اويدددتبل، ص( 1)

 .Quraishi, op.cit, p.114؛ 85اويتبل، ص
 ، 1894   اخبج ضط كدصر اوول ل  ت  1875ايضت صم يفق ح يصتي   اقايتفا ضيبا  وف  ت  ( 2)

     صبال و  قتف ل   هف اويدد تط لد اف،  د    1914الدف اوعفصف ضط اوض تيو ض هت   صبال ود با ر  ت  
  1925     صددبال ودفاخدصددر  ددت  1921 ،  ددصط   صددبال ودضتوصددر  ددت  1919ا ددابك لدد  ودد و او لددف  ددت  

 ،  دددكم   ابادددى او ت صدددر  دددت  1930، ايدددس وددد و او دددعو  دددت  1933-1930 ب صيدددتل ودددد  با  ودضدددفا 
 .  بدددف او ردددتو اوكصدددتو ، ض يددد  ر 1950   اددد وط ب تيدددر ااودددتف اويددد ت تم وودددصط  لتادددى  دددت 1946

 .191، اوض يير اوعببصر ودفبايتم  او  ب )بصب م، ف.م(، ص1اويصتير، ج
 .85او ب ا، اوضيفب اويتبل، ص( 3)
 .116اب  او  ب، اوضيفب اويتبل، ص( 4)
، بيدددتور ضتةيددداصب رصدددب 1936-1922 دددتفم ويدددط فلدددتب اواب  يددد ، اووبكدددر او   صدددر لددد  ضيدددب ( 5)

 .193ضم اوط كدصر ا فاو، ةتضعر بغفاف، صض   با قف
 ددتفم ابددبارص  او  صددم، ضوضددف ا لصددل  يددص  بت ددت  ف به لدد  اووصددتا اويصتيددصر، اوهص ددر اوضيددبصر اوعتضددر ( 6)

 .327-326(، ص ص2000ودكاتو، )اولتربا، 
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.  قف ك دام او  دت ل (1) ،  اوا  اضم  خيصتم ض اوصر وهت  ودليب اوضدك  1930وي ر 
اواددد  ا دلاهدددت   ابا اوختبةصدددر اوببص ت صدددر بدددتط و دددفط كدددتط  ددددط  دددد  ضيدددبل بتاادددتل اوضددددك 

يدددفاب فيددددا ب 1923 يدددفق  وددد م قصدددت  ا خصددددب باع صدددم اوببوضدددتط  اوغددددت  فيدددا ب   ،  اع
 .(2)ضيب قت  ط ا اختبتم ةفصفصط و

الي  يفق   ط بب تض  وك ضاى ل  كاتو ا كصم او  ابا اوضبيدر اودط اوضددك لد  
   اواددد  ةدددت  لصدددى " يدددا اه  اوددد  ابا لددد  يدددبصم او يددد م اودددط بددد  1930و صدددباط  دددت   20

او ضي ص ر بتو يت م او بصعصر  ا يبتو او بتضصدر  رد  ق صدر اوبةدت  ضدط ا  ابدة هدت اوبدب ف 
، اا اط اووك ضددددر إذ ضددددت (3)ذ بغصددددب ادددددك او يددددت م  ا يددددبتو"  دددددط كددددبه ض هددددت اوددددط ا خدددد

، كضدت (4)اا بم يد ف ادةدي اودط ايدتوصو اوابرصدو وا بصدل ض دتبصعهت اويصتيدصر لد  اودب ف 
بصط يفق  لد  بب دتض  وك ضادى اواد  ا ددال او دعو اوضيدبا  دصدى اصادتل ايكصدفه  ددط ب دت  

عو  ا دى بةددم فيددا با ب بعددى  ا ددى ةيد ب او لددر بددصط وك ضاددى اوودت  ا  دددط  لددر اوضدددك  او دد
   اط وك ضادددى يددد ف 1923كددتط  اددد ال لدددت  ل لددد  وة دددر او   دددصط اواددد   ادددعم فيدددا ب 

اك ط ختفضتل ض صعتل ود عو،  اط يفل  صاى   بف ضلتيفه ةعددى صخت دو اوضددك  او دعو 
اودددذا ا اخدددو اوببوضدددتط،  اط خ دددر وك ضادددى "قددد م قدصدددم ضددد ة    ضدددم ك صدددب ضبدددتبك ضبيدددف ف 

ر ضوضددد ف او اصةدددر"،  بدددذوك خدددتوف يدددفق  اوالتوصدددف اوفيدددا بصر اواددد  الاددد  بعدددبئ او يدددصد
ض هتج   اباى  ددط اوببوضدتط ا  ل ودويد م  ددط  لادى بتووك ضدر. لكدتط  اادوتل  ض دذ اوبفاصدر 

 .(5)    يفق   دط اةترم اوببوضتط 
 بعف اط س دط يفق   ط ا كصم وك ضادى  بب تضةدى، ايايدفب ضبيد ضتل ضدكصدتل لد  

.   دددط اوددبر  ضددط (6)  ااددضط ايةصددم ا علددتف اوببوضددتط وضددفا  ددهب 1930و صددباط  ددت   21

                                                 
؛ ابدددبارص   دددتضب، 86(، ص1996، )اولددتربا، 2ايددضت صم يدددفق  بت ددت، ضدددذكباا ، ضكابددر ضدددفب و ،  ( 1)

.  و  ددد    ددددط اوكتبص دددر او  ابصدددر ووك ضدددر 65(، ص1957 ددد با ضيدددب اول ضصدددر، فاب او دددفص ، )ف. ، 
 .128-127، ص ص2يفق . ص ببح اوبالع ، ل  ا لتو او  با، ج

(2)  F.O. 407/210. No. 62, Loraine totlend erson 18 June, 1930. 
 .129-128، ص ص2اوبالع ، ل  ا لتو او  با، ج( 3)
(، 1975اوفصط رد م، اواةفصدف لد  اواكدب اويصتيد  اوضيدبا اوودفص ، فاب  دتلال ود بت در، )ف. ،   د ( 4)

 .74ص
، 1950-1875ضددت ط ضهددفا  بددف اوددبوضط او ددضبا، ايددضت صم يددفق   ف به لدد  اويصتيددر اوضيددبصر ( 5)

 .121، ص2005بيتور ضتةياصب رصب ض   با قفضم اوط كدصر اواببصر ابط ب ف، ةتضعر بغفاف، 
 .87يفق ، ضذكباا ، ص( 6)
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قصدددت  اوليدددب اوضدكددد   وك ضدددر يدددفق  بدددبر ل ابددد او اوببوضدددتط بتوي يدددم اووفصفصدددر وض دددال 
اةاضت  ا  ات  لصى، إ  اط ب صس ضةدس او  او ) صيدت  ايدف(  ب دصس ضةددس او دص   

ضدددتط ضدددط بةدددتم او دددب ر او دددص  اددددك اوي يدددم ) دددفو  صكدددط( اضك دددت  بضيدددت فا ودددبس اوببو
اووفصفصر )اوا   بلم ل  اواتبص  اوضيبا اووفص   اوضعتيب بص   او ص  اوي يدم(  لدا  

  1930و صدباط  دت   24ابد او اوببوضدتط  ةاضدت  ا  ادت    لدف ةديداه  ا  اصتفصدر لد  
ضةديددصط )او دد او . للددف ادد   ايددف  صكددط ضبيدد   ايةصددم ا علددتف اوببوضددتط  دددط ا اددت  او(1)

 او دددص  (،  ااادددل اوببوضدددت ص ط  ددددط إبيدددتم ضدددذكبا اواةدددتج اودددط اوضددددك بفال  ددددط اةدددبا ام 
اوليب اوضدك   اووك ضر ض دتوبصط ضدط لد اف ا  م بادب با اولصدت  با ةصدى اودف  ا اودط ا علدتف 

اف ،  ل  او قم  ايى ابيم صكط اواةتةتل بيضصتل بتوضادض ط  ايدى اودط اوضددك لد  (2)اوببوضتط 
  بفال  دددط اةدبا ام اوليددب اوضدكد   اووك ضددر 1930و صددباط  دت   24ا  م اصادتل بادتبص  

بدددتر ل اوببوضدددتط  ايةصدددم ا علدددتف ةديدددتم ضةديددد  او ددد او  او دددص   وضدددفا  دددهب  اوضختوادددر 
، كضت قبب اوببوضت ص ط اوفا اووك ضر  اوليب اوضدك   ضبيد   اوايةصدم بتودف  ا (3)ودفيا ب 

 ،  وص ضدددت ض عددداه  1930و صدددباط  دددت   26 دددر بضب دددط اوببوضدددتط لددد  اودددط  لدددف ةديدددر  تب 
اووك ضددر  اوليددب اوضدكدد  ضددط  لددف اوةديددر لدد  ضب ددط اوببوضددتط ادد  اخاصددتب او ددتفا اويددعفا 
وعلف ةدياه   بوا ب ب يت  ضةتوس اوضوتلبدتم،  قدف ااادل اوببوضدت ص ط  ب يدت  ضةدتوس 

    دددف  اواعدددت ط ضدددال 1923يدددا ب اوضوتلبدددتم  بتءةضدددت   ددددط سفا  اوليددد  بتودددفلت   دددط ف
 .(4)اووك ضر  اوليب

 ا ا  ذوددك ا ا ددبم اوضبددتربام  اوضيددصبام او ددعبصر اووت ددفا لدد   ددفا ضددفط ضيددبصر 
كبدبصس  اوض ي با  ب بيعصف  ا يدضت صدصر  اويد صس     دت  ا يدك فبصر  اولدتربا اواةتةدتل 

ط  با هددت اوليددب ةتبهددت  دددط اةددبا ام اوليددب  اووك ضددر او فيددا بصر، إ  اط اووك ضددر  ضدد
ادك اوضبتربام  اوضيدصبام او دعبصر بتووفصدف  او دتب لدباد ادوصاهت اوض دتم ضدط اب دت  او دعو 

                                                 
 .247؛ رببتم، اوضيفب اويتبل، ص178ضي اط، اوضيفب اويتبل، ص( 1)
؛  تيددد  ضودددب س، 170؛ ابدددبارص ، اوكادددتو ا يددد ف، ص734بضادددتط، ا ددد ب اووبكدددر او   صدددر، ص( 2)

 .17-16(، ص ص1986، فاب اوضعتبف، )ف. ، 1934-1930ياور ضط اتبص  ضيب 
 .135، ص2اوبالع ، ل  ا لتو او  با، ج( 3)
؛ ةعاددددب  بددددتس وضصددددفا، 67؛ ضوددددب س، اوضيددددفب اويددددتبل، ص86او بدددد ا، اوضيددددفب اويددددتبل، ص( 4)

 ، بصدم اووكضدر 1942-1930اوا  بام اويصتيصر ل  ضيب ل    ت ل اوضض دصتم اوعباقصر ل  اولتربا، 
 .52(، ص2002ود  ب، )بغفاف، 
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اوضيبا بصط قاصم  ةبص .  كضت قتضم اووك ضر  بايصصف كتضم ضط اوليب ببر ل اويدوف 
 .(1)اوا  كت م ا  ب ضلت م ض ترار ويصتيتاه   اةبا ااه  

ف،  اددضتط  ددف  ا  اددبائ اوببص ددت    دددط اةددبا ام  بعددف ايددالباب ا اددت  اوددب 
اضدد    12اوليددب  اووك ضددر او فيددا بصر لدد  ضيددب. ايايددفب يددفق  ضبيدد ضتل ضدكصددتل لدد  

   ص  ددط ا هدت  اودف با اوببوضت صدر )قبدم إقدباب اوببوضدتط ودض ا  در اوعتضدر وددب ف( 1930 ت  
  1923يددا ب اوضيددبا وعددت  ضددط اوف 96  140اوادد  كت ددم ضختواددرل ودضددتفاصط اوفيددا بصاصط 

.  اع ا  ذوك ابيم اوببوضت ص ط  با ئ اواةتج اوط اوضدك ل اف  وك ضر يدفق  بفال  ددط (2)
قصتضهضددت بت هددت  اوايددم اوا ددبصع  ودببوضددتط،  ايدداخفا  اولدد ا  اوع ددف اددف ا اددت  ضةديدد  

  .  لدد(3)  1930اضدد    ددت   21او دد او  او ددص   وضدد عه  ضددط  لددف ةديدداه  ا  اصتفصددر لدد  
   ةدددى وددد و او لدددف  دددفا  اودددط او دددعو اوضيدددبا  توبدددتل ضددد ه   دددف  1930اضددد    دددت   26

،  كدذوك ابيدم او ودتس  لدفال (4)اواعت ط ضال اوليب  اووك ضر  ا ضا ت   دط فلدال اوادبا و 
بب تيددر ضكددب   بصددف اوددط و ددفط وا بصددى اوددبسا اوعددت  اوببص ددت   اوددط خ دد با ا  اددت  اويصتيددصر 

ووك ضدر اةدبا ام بودل اوفيدا ب  اوببوضدتط  ودذب ود و ا ودباب ل  ضيب  ااختذ اوليب  ا
اوفيا بصصط اوليب  اووك ضر ضط خ  با ا ةبا ام اوا  صاخدذ  هت بودل اوببوضدتط  اوفيدا ب 

.  وكط اوليب اوضدكد   اووك ضدر ود  صكاب دت (5) ا عكتيتاهت  دط ا  ات  ا ض صر ل  اوب ف 
ق   ددط ايايدفاب ضبايدص  ضدكصدر اخدبب بادتبص  وادك او دفا ام  ا واةتةدتم، بدم اقدف  يدف

  اوادد   يددم  دددط وددم اوببوضددتط بضةديدد  او دد او  او ددص  ، 1930ا ددبصط ا  م  ددت   22
يدددفاب 1930   ا  ددد ط  دددط اوفيدددا ب اوةفصدددف وددددب ف )فيدددا ب 1923 اوغدددت  فيدددا ب  (  اع

                                                 
؛ "ضيددددب"، 170و ا يدددد ف، ص؛ ابددددبارص ، اوكاددددت736-735بضاددددتط، ا دددد ب اووبكددددر او   صددددر، ص( 1)

 .16، ص1930او  6، ا ببعت  22، س3371يوصار اوببل، "ي بصر"،  
؛ "صةدددو ... صةدددو اط 118؛ ابددد  او ددد ب، اوضيدددفب اويدددتبل، ص327او  صدددم، اوضيدددفب اويدددتبل، ص( 2)

اذاب  2، 21؛ س27ايددددل  اودددد  ابا بعددددف اط  لاددددم اوعهددددف  اوضص ددددتل"، يددددوصار اويددددبخر "ضيددددب"،  
 .2، ص1935

 .148-146، ص ص2اوبالع ، ل  ا لتو او  با، ج( 3)
 30، ا ببعدددت  42، س3370"او لدددف اوضيدددبا صعددددط اوعيدددصتط اوضدددف  "، يدددوصار اوبدددبل، "يددد بصر"،  ( 4)

 .20، ص1930اض   
 .56-54، 35وضصفا، اوضيفب اويتبل، ص ص ( 5)
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اط  .  ضدددط اوةدددفصب بتودددذكب(1)  1930قدددت  ط ةفصدددف و  اختبدددتم بوصددد  ص يدددة  ضدددال فيدددا ب 
يدددفق  اخدددذ اعهدددفال ضدددط اوضددددك لددد اف ا  م بعدددف  اوضيدددتس بتوفيدددا ب اوةفصدددف   اعدددفص ل    

 .(2)ايابفا ل ا  بعف   ب ي  ام ضط اوعضم بى 
م 1930ثالثاااًا: المااااواد الدسااااتورية الخاصاااة بصااااالحيات القصاااار الملكاااي فااااي دسااااتور 

 وتحليلها
ب وك ضددددر يددددفق   ضددددط  با ه اوليددددب اوضدكدددد  قصددددتضه  ببو  1923غددددت  فيددددا ب بددددبك

يددفابر  ودفيددا ب اوةفصددف )فيددا ب  ( لدد  بصددتط خددتص  ض دد م اوددم   دد اط "بصددتط 1930 اع
بتواعدددفص م اواددد  صبدددباف افختوهدددت  ددددط اوفيدددا ب  قدددت  ط ا  اخدددتو" اددد    دددبه لددد  اويدددوف 
اوبيضصر اوضيبصر   دصى إضات  اوضدك  ب دصس اووك ضدر  ضةددس اود  با .  اواد   دص  ددط 

( ودد  صعددف ص  دد  اودد ام ضيددب اويصتيددصر  ا قايددتفصر 1923)اا فيددا ب اط اوفيددا ب اولددفص  
 ا ةاضت صر  او لتلصر ا ذاك،  س ى و  صضم اوط ةذ ب اوب ف بيصر يدر  اع ضت كت دم اقابتيدتم 

.  وكددط ولصلددر ا ضددب اط يددفق  بفيددا به اوةفصددف (3)ضددط فيددتاصب ا ببصددر  ختيددر اوبدةصكصددر 
ا ددددبصعصر  اولاددددت صر لدددد  اوددددب ف  ا يددددال ضددددط اضكددددط ضددددط الدددددصص يدددد وصتم اويددددد تم او

 اضكط يدفق  ضدط خد م إيدفابه ، (4)ي وصتم اوضدك  اويد تم اوا اصذصر،  قصف اووبصتم 
اولت  ط اوةفصف و  اختبتم اوعتضر لبئ قص ف ضتوصر   ضبصر  ضه صر يتبضر  ددط اوضب دوصط 

 .(5)ضوتور او تخبصط، اضم ضط خ وى  ضدصر ل  ه ل  ا  اختبتم اولتفضر   
  وة ددددر ضددددط للهددددت  اولددددت  ط  ضض ددددد  اوهص ددددتم  ا ودددد او 1930ودددد  صاددددال فيددددا ب 

او   صددر اوض  دد ل بهدد   اوضعاددبف بضكددت اه  اويصتيددصر  ا ةاضت صددر  ا قايددتفصر  او لتلصددر لدد  
 . بدددم  ادددعاى اووك ضدددر 1923اودددب ف  ددددط ردددباب وة دددر او   دددصط اواددد   ادددعم فيدددا ب 

ف ط ض ددتبكر ضض ددد  او ددعو( ب ايدد ر بعددئ ضيا ددتبصه   اوليددب اوضدكدد  لدد  خاددت  اددت  )
                                                 

و  دد    دددط .   56؛  بددف اوضدد ع ، اوضيددفب اويددتبل، ص737بضاددتط، ا دد ب اووبكددر او   صددر، ص( 1)
 ا   ط  دط اوفيدا ب اوةفصدف وددب ف، ص بدبح  1923 ص ا  اضب اوضدكصر بوم اوببوضتط  اوغت  فيا ب 

 .523-522ضيب ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص ص
 .88او ب ا، اوضيفب اويتبل، ص( 2)
 .96-91؛ يفق ، ضذكباا ، ص ص329-328او  صم، اوضيفب اويتبل، ص ص( 3)
 .543-524ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص صضيب ( 4)
؛ 123-122؛ او بددددد ا، اوضيدددددفب اويدددددتبل، ص ص123-122ابددددد  او ددددد ب، اوضيدددددفب اويدددددتبل، ص( 5)

 ، ص بدبح ضيدب لد  اولدبط 1930ويد ر  28 و      دط  ص   صلر اولت  ط اوةفصف و  اختبتم بقد  
 .566-544اوع بصط، ص ص
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 ض باصه  اوذصط كت  ا ص اذ ط ضت اديضبر  بدى. لكدتط ا دبى ب بدت  لصدى ضد اف  ضبدتف   اعدصضدتم 
.   دددط اوددبر  ضددط (1)يددصغم  دددط  ددكم ق ا ص ددتل لباددم  دددط او ددعو اوضيددبا بددتءكباه 

ااادل  ااةترتادى لد    ضدط  يد ص  اوكدت  1930بات اوضدك  ايصصفه بضدت ةدت  لد  فيدا ب 
اووكدد  بويددو ضددت  بددب   ددى يددفق  لدد  ضذكبااددى قددت  ل " وددذوك اباددتد ة واددى وهددذا اوفيددا ب 

، إ  اط اوضدددك ودد  صودددف اوصضددصط  دددط اواددبا  اوفيددا ب اوةفصددف، (2)  دةع    دصددى لضاددصم" 
  يددتبلتل  اط وداددى صضددصط  ت صددر  دددط 1923 ذوددك أل ددى قددف اقيدد  اوصضددصط  دددط اواددبا  فيددا ب 

 .(3)كتط بض تبر اببا  وو  ى ل  صضص ى ا  م  1930ا ب في
ا دبصط ا  م  22لد   70 ضهضت صكدط ضدط اضدب للدف ايدفب اوضددك ضبيد ضتل ذا اودبق  

  ختيتل ب اال  بت  فيا با ةفصف ودف ور اوضيدبصر ةدت  لصدى " ودط لد اف ا  م 1930 ت  
  بربتا دت  س بد  ضدت  بضدت اط ا د 1923ويد ر  42ضدك ضيب بعف ا      دط اضب ت بقد  

ااةددى إوصددى   صضا ددت ادد لصب اوبلترصددر و ددعب ت لدد   بددت   يدد  .  ا ابددتبال باةددتبو اويددبال يدد صط 
اوضتادددصر،   ضدددد  بضددددت ا ةبددددى اددددب با اوا لصددددل بدددصط اودددد ب  ا يتيددددصر  بددددصط اودددد ام اوددددب ف 

ا دبصط  21 وتةتاهت  بعف ا      دط اوكاتو  اوبصتط  اوضبل  صط إوص ت ضط اود  ابا بادتبص  
  سضب ددت بضددت ردد  امح صب ددم اوعضددم بتوفيددا ب اولددت    صيددابفم بددى اوفيددا ب 1930ا  م  ددت  

 .(4)اوةفصف اوضدول بهذا ا ضب  صبوم اوضةديتط اووتوصتط..."
   دددط ضدد اف   يدد ص فيددا بصر  يددال ضددط خ وددى يدد وصتم 1930 ددص فيددا ب 

  كددتط قدددف اكايددبهت بض ةدددو اوليددب اوضدكدد  لددد  افابا اوددب ف، اادددتلرل اوددط اويدد وصتم اواددد
   قبا ااهدددت ببضعدددتط 1930، لضدددط خددد م ا ددد   اوبتوددد   ددددط فيدددا ب (5)  1923فيدددا ب 

، 39، 38، 37، 36، 34، 33، 32، 31، 29، 26، 25، 24، 1 ةددددددددددددف اط اوضددددددددددددد اف "
40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،
ر بيدد وصتم اوليددب اوضدكد  ردد  اوضدد اف اوفيددا بصر " اوفيدا بصر اوختيدد62، 60، 59، 56

                                                 
، ض ييدددر او دددعو ود بت دددر 1، ج1935 ا يدددال م  او ددد با او   صدددر  ادددصت  اودددفصط اودددبصس، اوفيدددا ب( 1)

 .122(، ص1975 او  ب، )اولتربا، 
 .92-91، 85يفق ، ضذكباا ، ص ص ( 2)
 .120-119اب  او  ب، اوضيفب اويتبل، ص ص( 3)
 .523-522ضيب ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص ص( 4)
 .89او ب ا، اوضيفب اويتبل، ص( 5)
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 اوختير بيد وصتم اوليدب اوضدكد  اصادتل بتوعدفف  1923 ايهت اوا   يم  دصهت فيا ب 
" اوفيددددا بصر 150، 146، 145، 111، 110، 109، 79، 78 اوضاددددض ط، اضددددت اوضدددد اف "

ف   للدددف ةدددت م بددد اس اويدددد وصتم  اوضادددض ط ودليدددب اوضدكددد  ضدددال اوضدددد ا1930وفيدددا ب 
 ، إ  اط اوخدد ف كددتط لدد  ابقددت  اوضدد اف اوفيددا بصر لعدددط يدددبصم 1923اوفيددا بصر وفيددا ب 

ضدددددط فيدددددا ب  80  قتبدهدددددت اوضدددددتفا 1930لددددد  فيدددددا ب  78اوض دددددتم   اوويدددددب اط اوضدددددتفا 
  .  اوةف م ا ا  ص ا  ذوك.1923

 1930المواد الدستورية في دستور 
 الخاصة بصالحيات القصر الملكي

واد دستورية لدستور ما يقابلها من م
والخاصة بصالحيات القصر  1923

 الملكي ايضاً 
78 80 
89 94 
91 96 
109 120 
110 121 
111 122 
145 156 
146 157 
150 161 

اضت اوض اف اوفيا بصر اوا   يعم ضط خ ودى يد وصتم اوليدب اوضدكد  لد  فيدا ب 
".  قددددف ةددددت م 142، 99، 75، 35، 28   ردددد  اوضدددد اف "1923ضلتب ددددرل بفيددددا ب  1930

  ضا دددتبلاصط 1930" لددد  فيدددا ب 149، 148اوضتفادددتط اوفيدددا بصاتط اوختيددداتط بتويددد فاط "
 .(1)  1923" ل  فيا ب 160، 159بتوضوا ب  اوضاض ط ضال اوضتفاصط "

 م1930م ودستور 1923رابعًا: مقارنة بين صالحيات القصر الملكي في دستور 

                                                 
 .541-524، 395-374ب ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص ص ضي( 1)
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  قف سبلط  دط اوضد اف اوفيدا بصر اوختيدر 1930ذكب ت ل  اوالبا اويتبلر اط فيا ب 
 ، ضددال اةدبا  ا يددصال  ااددتلر 1923بيد وصتم اوليددب اوضدكد  اوادد   يدم  دصهددت فيدا ب 

  بضدددت ص يدددة  1930ويدد وصتم اوليدددب اوضدكددد  لددد  بعدددئ اوضددد اف اوفيدددا بصر لددد  فيدددا ب 
ودف او بد اح  ب صر اوضددك لد  افابادى ووكد  اودب ف،  صلد م اوبتود   اوضد ب  اوضيدبا  بدف او ا

 1923  ةدددت  وصلا دددال ضدددط يددد وصتم اويدددد ر اوا دددبصعصر لددد  فيدددا ب 1930اط فيدددا ب 
وصاصف اوط اخايتيتم اويدد ر اوا اصذصدر  اوضاض دم بتوليدب اوضدكد   اووك ضدر اوض اوصدر ودى 

. كضدت  قددت  اوبتود  باودصددم ةضصدال اوضدد اف اوفيدا بصر اوختيددر بيد وصتم اوليددب اوضدكدد  (1)
  1923والدددبا اوختيدددر "بيددد وصتم اوليدددب اوضدكددد  لددد  فيدددا ب لددد  ا 1923لددد  فيدددا ب 

 1923 اودصدهت"  كذوك اةبب اوبتو  اوضلتب ر بدصط يد وصتم اوليدب اوضدكد  لد  فيدا ب 
  اواد  اوضدم ا  دفاف  اوضادض ط  اود ص  ايدهت لد  للدبا "اوضد اف اوفيدا بصر 1930 فيا ب 

ت".  ودد  صبددل يدد ب اوضدد اف    اودصدهدد1930اوختيددر بيدد وصتم اوليددب اوضدكدد  لدد  فيددا ب 
  ضلتب ددرل 1930اوفيددا بصر اوادد   يددعم ضددط خ وددى يدد وصتم اوليددب اوضدكدد  لدد  فيددا ب 
 ،  رد  كضدت 1923بتوض اف اوفيا بصر اوختير بي وصتم اوليب اوضدك  اصاتل ل  فيا ب 

"  كددت ا  لتوضددتفا او تض ددر  اوع ددب ط ضددط فيددا ب 142، 99، 75، 35، 28ذكددبم اوضدد اف "
م  دددط سط "ودضدددك  وضةدددس او ددص    او دد او وددل اقاددباد اولدد ا صط  ددفا ضددت كددتط  يدد 1923

ض هدددت ختيدددتل بت  دددت  اوادددبا و ا   صتفاهدددت لتقاباوددددى ودضددددك  وضةددددس او ددد او" اضدددت فيددددا ب 
للدددف  دددص لددد  اوضدددتفا  ايدددهت  ددددط "ودضددددك  وضةديددد  او دددص    او ددد او ودددل اقادددباد  1930

ضدددط  28خدددتص بتوضددددك" . اا بضع دددط اط اوضدددتفا  اولددد ا صط  ددددط اط اقادددباد اولددد ا صط اوضتوصدددر
  قددف  يددال لدد  يدد وصتم اوضدددك، لادد ل  ددط اضددا ك ا خصددب وددل ا  دداباك 1930فيددا ب 

ضددال ضةدددس او دد او  او ددص   لدد  اقاددباد اولدد ا صط  اواعدصضددتم  اولددبابام اوادد  صب  هددت اددب بصر 
ب اوضتوصددر ودددب ف بعصددفال ءفابا  دد  ط اوددب ف. لددبط اوضدددك اضادددك يدد وصر اوااددبف بددبقباب ا ضدد  

.  صلددد م اوبتوددد   اوضددد ب  اوضيدددبا يدددتض  ابددد  او ددد ب لددد  ذودددك (2) دددط اويدددد ر اوا دددبصعصر 

                                                 
 .89او ب ا، اوضيفب اويتبل، ص( 1)
 .526-377ضيب ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص ص ( 2)
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، قف رم سصدفا ضةديد  اوببوضدتط  دط ودل اقادباد اولد ا صط اوضتوصدر، 1930قت  لح "اط فيا ب 
 .(1)" 28 باد صليبرت  دط اويد ر اوا اصذصر اوا  صا  رت اوضدك  بويو اوضتفا 

  للددف  يددم  دددط س ددى "إذا ودد  صددب 1923ت اوضددتفا اوختضيددر  او   دد ط ضددط فيددا ب اضد
اوضدددك اوايددفصل  دددط ض ددب   قددت  ط سقددبه اوببوضددتط بفه اوصددى لدد  ضددفب  ددهب ء ددتفا او بددب 
لصى. لبذا و  صبف اولدت  ط لد  ردذا اوضصعدتف  دف ذودك ايدفصلتل ضدط اوضددك  دصدى  يدفب".   دص 

"إذا ودد  صددب اوضدددك اوايددفصل  دددط ض ددب   قددت  ط اقددبه   دددط 1930اوضددتفا  ايددهت لدد  فيددا ب 
اوببوضتط بفه اوصدى لد  ضدفب  دهبصط ء دتفا او بدب لصدى. لدبذا ود  صدبف اولدت  ط لد  ردذا اوضصعدتف 
 دددف ذودددك بلادددتل ودايدددفصل    صةددد   اط صعصدددف اوببوضدددتط لددد  ف ب ا  علدددتف  ايدددى او بدددب لددد  

و يصط ودضتفا اوختضير  او   دصط ضدط ،    ف اوضلتب ر بصط ا(2)ض ب   بلئ اوايفصل  دصى" 
( قددددف 1930   ةددددف اط اوضدددددك  بض ةددددو اودددد ص او ددددت   )فيددددا ب 1930  1923فيددددا با 

اكايددددو ولددددتل ق عصددددتل لدددد  اوايددددفصل  دددددط ض ددددب   اولدددد ا صط اويددددتفبا لدددد  ضةديدددد  او دددد او 
 او دددص  ، إذ   صةددد    ددددط ا  ددد ل اضبصدددب اصدددر ضدددتفا قت   صدددر لددد  اوببوضدددتط ف ط ض اللدددر 

 .(3)ل اوليب اوضدك   دصى  ايفص
ذا ضت اةبص دت اوضلتب در بدصط اود ص اوفيدا با ودضدتفا اوختضيدر  اويدبعصط ضدط فيدا ب   اع

"ص وددف ضةدددس او ددص   ضددط ض ددر  ادد  صعددصط اوضدددك يدداصط ضدد ه   ص اخددو ا ببعددصط  1930
ضددط قددت  ط ا  اخدتو" ضددال اودد ص اوفيددا با ودضددتفا اوبابعددر  81ا خدبصط  بلددتل ألوكددت  اوضددتفا 

"ص وددف ضةدددس او ددص   ضددط  ددفف ضددط ا  اددت  صبعددصط اوضدددك  1923يددبعصط ضددط فيددا ب  او
خضيدددده   ص اخددددو  او   ددددر اخضددددتس اوبددددتقصط بددددت قابا  اوعددددت   دددددط ضلااددددط سوكددددت  قددددت  ط 

 ةف اط ي وصتم اوليب ل  اعصصط  فف ا ادت  ضةددس او دص   قدف ا يدعم  (4)ا  اختو"
بض ةددو اوضددتفا اوبابعددر  اويددبعصط  100ايددم   ادد ال ضددط 40ك صددبال لبص ضددت كددتط اوضدددك صعددصط 

ضيدتط ضدط ا ادت  ضةددس او دص  ، ايدب  ببضكت دى  بض ةدو اوضدتفا 1923ضط فيدا ب  " اوخب
اا "   دددر  100 اددد ال ضدددط ايدددم  60اط صعدددصط  1930اوختضيدددر  اويدددبعصط ضدددط فيدددا ب 

اخضدتس ضدط ا اددت  ضةددس او دص  "  صع دد  ذودك اط ا ردبصدر لدد  ضةددس او دص   اوضيددبا 
                                                 

 .120اب  او  ب، اوضيفب اويتبل، ص( 1)
 .527-378ضيب ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص ص( 2)
 .156، ص2  با، جاوبالع ، ل  ا لتو او( 3)
 .532-531، 382ضيب ل  اولبط اوع بصط، اوضيفب اويتبل، ص ص ( 4)
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علف    رددت ودضدددك،    صضكددط اضبصددب اا قددت  ط لدد  اوببوضددتط ااعددتبئ  بربددتم اوليددب يددص 
اواد   1923  ضتفا اخدبب ود  صا دبل اوصهدت فيدا ب 1930اوضدك .  كضت ااصف ل  فيا ب 

 يم  دط ض دال اواةدت   بتويدو  اولدذف  اوعصدو  ددط ذام اوضددك  ا ادت  ا يدبا اوضتوكدر 
اواتيدعر  اوايدع ط "  صةد   ض اخدذا ا ادت  اوببوضدتط  ضط ا ات  اوببوضدتط  كدت ا  اوضدتفا

بضددت صبددف ط ضددط ا لكددتب  ا با  لدد  اوضةديددصط.  دددط س ددى اةدد   ضوددتكضاه  ضددط اةددم ضددت صلددال 
ضدد ه  لدد  اوضةديددصط ضددط اولددذف لدد  اووصددتا اوعت دصددر ا  اوختيددر ألا  ددخص كددتط س  ضددط 

 .(1)اوعصو ل  ذام اوضدك ا  ل  ا ات  ا يبا اوضتوكر 
صاعددددل بيددد وصتم اوليدددب اوضدكددد  لددد  افابا اوض ييدددتم  اوضعتردددف اوفص صدددر   لصضدددت

اواتبعر و  ابا ا  قتف  او   ط اوفص صر اوضيبصر، للف قصدفم اوضدتفا اوض در  او   در  اوخضيد ط 
 ( اددددك اويددد وصتم  لدددل قدددت  ط "صددد ب  اولدددت  ط او بصلدددر اواددد  1923اوفيدددا بصر )وفيدددا ب 

ودضبتفا  اوضلدببا بهدذا اوفيدا ب لصضدت صخداص بتوضعتردف اوفص صدر صبت ب بهت اوضدك يد اى  بلتل 
 باعصدددصط اوب يدددت  اودددفص صصط  بتأل قدددتف اواددد  ادددفصبرت   ابا ا  قدددتف   ددددط اوعضددد   بتوضيدددت م 
ذا و  ا اال اوكت  ا بصعصر اياضب ضبت دبا ردذه  اوختير بتألفصتط اوضيض د بهت ل  اوب ف.  اع

ضد م بهدت ا ط. ابلدط اوولد ل اواد  صبت دبرت اوضددك ب ايدى اويد ر  بلتل ودل ا ف  اوعدتفام اوضع
اوختص ب اال  بدت   1922وي ر  25بيااى ب صس ا يبا اوضتوكر كضت قببرت اولت  ط  ضبا 

)ابددتط وك ضددر  ددب م ا  ا لصددر( يددفب قددت  ط  1927اصددتب  ددت   31ا يددبا اوضتوكددر".  لدد  
يدت  ا  ردب او دبصف  اوضعتردف اوذا بض ةبى اقااط اط صدا  اعصدصط ب   1927وي ر  15بق  

اوفص صددر ا خددبب  ا  اضددب  اواعدصضددتم  اوضص ا صددر  اوويددتو اوخاددتض  و  رددب  اوضعترددف اوفص صددر 
 دط  لل ضبي   ضدكد  ب دت ل  ددط ضدت صعبادى ب دصس ضةددس اود  با   ددط اوليدب اوضدكد ، 

ب يدددت     للدددف يدددتب بض ةبهدددت اعصدددصط1930اضدددت اوضدددتفا اوض دددر  ا  ادددتط  اببعددد ط ضدددط فيدددا ب 
ا  رددب او ددبصف  رصددبه ضددط اوب يددت  اوددفص صصط ضيدددضصط  رصددب ضيدددضصط ض   ددتل بتوضدددك  وددفه 
"صبت ددب اوضدددك يددد اى لصضددت صخدداص بتوضعترددف اوفص صددر  بتأل قددتف اوادد  اددفصبرت   ابا ا  قددتف 
ذا وددد     ددددط اوعضددد   بتوضيدددت م اوختيدددر بتألفصدددتط اوضيدددض د بهدددت لددد  اودددب ف  بلدددتل ودلدددت  ط،  اع

كت  ا بصعصر ل بلتل ودعتفام اوضعض م بهدت ا ط  ددط اط صكد ط اعصدصط  دص  اوةدتضال ا اال او

                                                 
 .534اوضيفب  ايى، ص( 1)
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ا  ردددب  رصدددبه ضدددط اوب يدددت  اودددفص صصط ضيددددضصط  رصدددب ضيددددضصط ض   دددتل بتوضددددك  ودددفه. ابلدددط 
 25اوول ل اوا  صبت برت اوضدك ب ايى بيااى ب دصس ا يدبا اوضتوكدر كضدت قببردت اولدت  ط بقد  

 1930ا ددبصط او ددت    ددت   15ت  ا يددبا اوضتوكددر".  لدد  اوخددتص ب اددال  بدد 1922ويدد ر 
" ض دددى 31،  11،  10اواددد   يدددم اوضددد اف " 1930ويددد ر  49ايدددفب يدددفق  قدددت  ط بقددد  

 ددط ا  دت  اوضدددك اويد وصر اوض دلددر لد  اعصدصط ب يددت  ا  ردب او ددبصف  اوضعتردف اوفص صددر 
.  ركذا ةدت  فيدا ب (1)  ص   اوضذارو ا ببعر  ب يت  او  ا ف اوفص صر ضط رصب اوضيدضصط

وص يددددال ضددددط يدددد وصتم اوليددددب اوضدكدددد  اوادددد  كت ددددم ض يددددعر ايدددد ل لدددد  فيددددا ب  1930
1923.  

  دط اوبر  ضط ل   يفق  ل  ا  اختبتم اوببوضت صر اواد  اةبصدم لد  ضيدب  دت  
إ  اط ادددغ   (2)  لددد  اودددب ف 1930 ا دددكصم ا خصدددب ودوك ضدددر  ا بصلدددى وفيدددا ب  1931

،  خ دصر ببص ت صدت ضدط 1930 او  اول ب او   صر اوضعتبار وفيدا ب او تب  اوضيبا  ا و
ايدددالتوم  1933اصدددد م  دددت   27. لاددد  (3)اعدددتب   اددد ذ اوليدددب اوضدكددد  وتودددم ف ط ذودددك 

  1934ا ددبصط او ددت    ددت   30لدد   67وك ضددر يددفق ،  ايددفب اوضدددك ضبيدد ضتل ذا اوددبق  
اوببوضددتط )او دد او  او ددص  (.    لدد  افابا اوددب ف  وددم1930اولتادد  ببب ددتم اوعضددم بفيددا ب 

ضبيد ضتل ضدكصدتل  دص  ددط ا دتفا اوعضدم  1935كت  ط ا  م  ت   12كضت سيفب اوضدك ل  
  لدد  ضيدددب 1923. لتيددداضب اوعضددم بفيدددا ب (4)  لدد  افابا  ددد  ط ضيددب 1923بفيددا ب 

 ،  لدد  خاددت  اوبودد   بددف اوا  صددى اوددط ضيدديور رتصددر 1952اوددط قصددت   دد با ص وصدد / اضدد    ددت  
  ودد  صكددط فيددا بال س ض ذةصددتل صوبددط بددف     لددر او ددعو 1923ا رضصددر  ردد  اط فيددا ب لدد  

اوضيبا وصط ا  ا دفافه  كضدت ايددا ت يدتبلتل،  وكدط ك دبا ا  ادفا   دصدى ضدط اوليدب اوضدكد  
( صدلدددط قبددد  ل  ايصصدددفال 1923 ا  ل بصدددصط ضدددط اووك ضدددتم ا ددد اط اوضددددك ةعدهدددت )اا فيدددا ب 

 .(5)با   او عو اوضيبا لتخذ ا بتوفلت    هت فلت تل ضياضصاتل كبصبال ضط ةضصال ل تم   
                                                 

، 392؛ ضيب لد  اولدبط اوع دبصط، اوضيدفب اويدتبل، ص ص 157، 2اوبالع ، ل  ا لتو او  با، ج( 1)
539. 

 .284صوصط   عص ، اوضيفب اويتبل، ص( 2)
 .241-204، 179-159، ص ص2اوبالع ، ل  ا لتو او  با، ج( 3)
 .90-89؛ او ب ا، اوضيفب اويتبل، ص ص311ر م، اوضيفب اويتبل، ص( 4)
، 1972، او 8، س8يبا  و م اويد ر، ضةدر او دصعر، "ضيب"،   1923 تبل اوب با، فيا ب ( 5)

 .59-48ص ص
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 االستنتاجات
 ل   هتصر اوبو  ا يم اوبتو  اوط ار  ا يا اتةتم ا اصر

  ايفب ضةدس او  با  اوضيبا )ابتط وك ضر  ب م( اضبال با كصم وة ر ا دفاف اوفيدا ب
  لتلصددر    صددر  ضددط  اوادد  اددضم  خيددصتم يصتيددصر  و بصددر  فص صددر  ضه صددر  قت   صددر

 ضخادف  با   اوضةاضال. يضصم وة ر او   صط.
 ( بذبصعددر اوا ا ددى  دددط  يدد ص  ضدد اف 1923بلددئ اوضدددك اوضيددتفقر  دددط اوفيددا ب )

قصددف ضددط يددد تاى  يدد وصتاى لدد  افابا اوددب ف. كضددت ا اباددم ببص ت صددت  دددط او يددصط 
او صددددم )ضيددددب  اوفيددددا بصاصط اوختيددددصط بتويدددد فاط بيددددبو ايكصددددفرضت  دددددط  وددددفا  افا

 اويدد فاط( ضضددت افب اوددط ايددالتور وك ضددر  ددب م اوددذا  تاددم ضددط اةددم  اددال فيددا بي 
 وضيب.

  اوم اغ  اول ب  ا و او او   صر اوضيبصر،  اودف ا ب اويصتيدصر اوببص ت صدر لد  و دفط
( كضدت  ادعاى وة در او   دصط 1923 اولتربا، ااد ب اوضددك اوضيدتفقر  ددط اوفيدا ب )

وختيداصط بتويد فاط اودادصط ةت ادت بويدو بربدتم اوةت دو اوببص دت   بتيا  ت  اوضدتفاصط ا
  .1923 صيتط  ت   19  أل هت ايفبم ل  1923 يضصم بفيا ب 

  دددط ضدد اف فيددا بصر ا  ددم ودليددب اوضدكدد  1923  دددط اوددبر  ضددط اوادد ا  فيددا ب   
ي وصتم  ايعر ل  وك  اوب ف، إ  اط اوضدك  فه ف ط ضيا ب  ض ودى  اخدذ صاودصط 

وغت ى.اوا  بص اوض تيبر و  ل و  دط اوفيا ب  اع
  1930-1924ايددداغم اوضددددك لبيدددر ادددعف بعدددئ اووك ضدددتم اوضيدددبصر ودضدددفا ضدددط 

ليخددذ ص لدددو  دددط اوفيددا ب ضددط خدد م اع صددم بعددئ ضدد افه   ددف  اوعضددم بددى، واع صدد  
 يد تاى  ي وصتاى  بي با اكبب ل  افابا اوب ف.
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 اوضدكدددد   اوضصتوددددر واغصصددددب فيددددا ب   ةددددف اوضدددددك ضددددط  خيددددصر يددددفق  اوض اوصددددر ودليددددب
  اوابيددر اوض تيددبر ءوغددت  اوفيددا ب  ايددابفاوى بفيددا ب ةفصددف ص يددال ضددط خ وددى 1923

يدد وصتاى  يددد تاى، للددف اخاددتب وك ضددر يددفق   خيددصتم قت   صددر   لتلصددر ض اوصددر وددى 
  ودليب، ء فاف فيا ب ودب ف  ل  خات  ات  ف ط ض تبكر او عو اوضيبا.

 وةفصف ودب ف  دط ي وصتم  يد تم  ايعر ودليدب اوضدكد ، اادتلر ا اضم اوفيا ب ا
  .1923اوط اويد تم  اوي وصتم اوا  كتط قف اكايبهت يتبلتل بض ةو فيا ب 

  ا  اضدتف  ددط فيدا ب 1923ايفب اوضددك لد اف ا  م ضبيد ضتل ضدكصدتل ببوغدت  فيدا ب   
اضب ا  وباددال يدد  ام، ودد  صيدد 1930  لدد  افابا اوددب ف، إ  اط اوعضددم بفيددا ب 1930

ايفب اوضدك  باغ  ضط او تب  اوضيدبا ضبيد ضتل ضدكصدتل اد  بض ةبدى  1935لا   ت  
  .1923 ا تفا اوعضم بفيا ب  1930إوغت  فيا ب 

  لدد  افابا  وكدد  اوضضدكددر اوضيددبصر ووددصط قصددت   دد با 1923بددم اوعضددم قت ضددتل بفيددا ب  
  .1952ص وص / اض    ت  
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Egyptian Royal governments Attitude against 1923, 1930 

constitutions. A historical study 

Dr. Mohammed Y. Ismaeel Ibraheem  

 

Abstract 

The Historical study of Arab constitutions is considered as 

very important at the present time, As the Arab homeland witnesses 

political evolutions in its regimes and administrative establishments, 

This study is seeking for sheding lights on an essential historical 

period of Egyptian political history. After Egyptian independence in 

1922 the educated and intellectual and politicians of Egypt started to 

set up a new constitution in which they limit the powers of the three 

authorities: legislative, executive and judicial. Although the Royal 

palace tried hardly to rule the Egyptian kingdom by autocracy, but 

the political parties and Egyptian masses prevented in it to do so. 

King Fauad the first, together with his followers and 

supporters in the Committee of constitution formulation could get 

executive and legislative authorities to rule the Egyptian kingdom, 

which represented in the Constitution of 1923. The Royal palace 

started to get the suitable chances to abolish some constitutional 

articles that limit their powers by exploiting the up normal political 

citations in Egypt at that time. In 1930, the Royal palace found the 

chance to invalidate the constitution of 1923 and set a new 

constitution for Egypt, by which a wide authorities and powers were 

donated to the Royal palace besides the ones a squired by the former 

Constitution.  


