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( ومهقف الهاليات 9191-9191) التطهرات الدياسية في مصر
   الطتحدة مظها

 دكتػر
   دمحم رضا مهسى عبد الههاب

كمية المغة العخبية مجرس التاريخ الحجيث والسعاصخ بقدع التاريخ والحزارة 
     بالقاىخة ػػػػ جامعة األزىخ

  :طلخصال
يا مرخ التي كانت خاضعة لديادة الجولة احتمت بخيصان ٕٛٛٔفي عاـ 

العثسانية في ضل حكع أسخة دمحم عمي، وقج احتخمت بخيصانيا تبعية مرخ 
، ٜٗٔٔالحخب العالسية األولى عاـ لمجولة العثسانية، إال أنو قبيل انصالؽ 

شيجت مرخ تصػرات سياسية في ضل االحتالؿ البخيصاني، حيث تػتخت 
خيصاني والعثساني؛ بعج أف زجت بخيصانيا بسرخ العالقات بيغ الجانبيغ الب

في السيجاف الحخبي دوف مػافقة الجولة العثسانية صاحبة الديادة عمييا؛ 
فقامت الجولة العثسانية بعجة إجخاءات ضج مرالح بخيصانيا التي أعمشت 

، ثع أعمشت الحساية البخيصانية عمى ٜٗٔٔالحخب عمى العثسانييغ في نػفسبخ 
، وبحلظ انتيت الديادة العثسانية عمى مرخ، ٜٗٔٔخ مرخ في ديدسب

وأصبحت مرخ تابعة بذكل تاـ إلى اإلمبخاشػرية البخيصانية، وبعج انتياء 
، وفي ضل مبجأ حق تقخيخ السريخ الحؼ جاء ٜٛٔٔالحخب العالسية األولى 

ضسغ السبادغ األربعة عذخ التي أعمشيا الخئيذ األمخيكي وودرو ويمدػف 
اليات الستحجة الحخب، شمبت مرخ إنياء الحساية البخيصانية، بعج دخػؿ الػ 

، وفي ٜٜٔٔوإعالف استقالليا، إال أف بخيصانيا رفزت ذلظ؛ فقامت ثػرة 
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ضل ضغػط الثػرة وتصػراتيا، اضصخت بخيصانيا إلى الدساح لػفج مرخؼ 
بالدفخ إلى مؤتسخ الرمح في باريذ لعخض القزية السرخية، وقج كاف 

، ٜٜٔٔتحجة مػقف مغ الحساية البخيصانية عمى مرخ وثػرة لمػاليات الس
واختمف ىحا السػقف باختالؼ السؤسدات األمخيكية، فسؤسدة الخئاسة 
األمخيكية أيجت السرالح البخيصانية ووافقت عمى الحساية، ورفزت مصالب 

باستقالؿ مرخ، أما مؤسدة الكػنجخس األمخيكي التي لجاء  ٜٜٔٔثػرة 
بعج أف أصيبػا بخيبة األمل في الخئيذ ويمدػف، فقج دعست إلييا السرخيػف 

استقالؿ مرخ، ورفزت الترجيق عمى السعاىجة السػقعة مغ ويدمػف في 
مؤتسخ الرمح التي أقخت الحساية البخيصانية عمى مرخ، أؼ أف الكػنجخس 
األمخيكي رفس تمظ الحساية، وشالب بزخورة أف تربح مرخ دولة 

 مدتقمة.  
مػقف  -( ٜٜٔٔ-ٜٗٔٔ) مرخ -التصػرات الدياسية : الطفتاحيةات الكلط

 .يابخيصان  -الػاليات الستحجة 
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Political developments in Egypt (1914-1919) 

and the U.S. position on them 
Dr 

Reda Musa Abdul Wahab Mohammed   

Teacher of Modern and Contemporary History in the 

Department of History and Civilization Faculty of Arabic 

Language in Cairo - Al-Azhar University     

Abstract :  

Britain occupied Egypt in 1882, and it respected Egypt's 

dependency on the Ottoman Empire under the rule of the 

Muhammad Ali family. In 1914, relations between 

England and the Ottoman Empire were strained, because 

Egypt entered World War I alongside Britain without the 

consent of the Ottoman Empire, which took measures 

against British interests. This led to Britain declared war 

against the Ottoman Empire, and then declared British 

protection in Egypt.  

During World War I, US President Woodrow Wilson 

announced the principle of the right to self-determination. 

Therefore, after the war ended, Egypt requested the 

abolition of British protection and the declaration of 

independence, but Britain refused this, and the 1919 

revolution began, after which Britain agreed to travel an 

Egyptian delegation to the peace conference in Paris to 

present the Egyptian issue  .  

The position of the American institutions on the British 

protection in Egypt and the 1919 revolution differed, the 

American Presidency (President Wilson) agreed to 

protect, and he refused to support the 1919 revolution, 

while the American Congress rejected the British 

protection, and demanded the independence of Egypt. 

 Keywords: Political Developments - Egypt (1914-1919) 

- U.S. Position - Britain.   
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   مقدمة
اىجة الحتالؿ مرخ حتى ج عِسَمت، عمى اليشجإنجمتخا مشح أف استػلت 

برفة  ، وإلى مدتعسخاتيا في الذخؽ اليشجمدتعسخاتيا في إلى  ؤمغ الصخيقت
 ؛ٜٛٚٔسشحت ليا الفخصة عشجما دخل الفخنديػف مرخقج ، و عامة

 ،فاشتبكت معيع في مػقعة أبي قيخ البحخية، وأتت عمى األسصػؿ الفخندي
فمسا ضعف مخكد  رخ؛لع تتسكغ مغ أف تزع أقجاميا في م ومع ذلظ

دمصاف العثساني إلجالء الفخندييغ، شعت انجمتخا معاونة الالفخندييغ اصص
عاوف جيػش العثسانييغ، وكانت تخيج مغ وراء ذلظ بقاء أرسمت قػاتيا تُ و 

  جيػشيا في مرخ، ونطًخا لمحالة الجولية وقتئح لع تشجح ىحه السحاولة.
سػء الحالة الجاخمية في مرخ، ، ليأت ومع بجاية القخف التاسع عذخ

 ٚٓٛٔخل في شئػنيا؛ فأندلت إنجمتخا جيػشيا في عاـ سبيل التج
، ثع زحفت ىحه الجيػش إلى رشيج، ولكشيا ارتجت عشيا أماـ قػة باإلسكشجرية

شسمت  ٓٛٛٔالذعب، ومغ ثع باءت ىحه السحاولة بالفذل، وفي عاـ 
، واستعاف الخجيػؼ تػفيق باإلنجميد في الفػضى جسيع مخافق الجولة السرخية

لذعب بكيادة عخابي؛ فجخمت الجيػش اإلنجميدية اإلسكشجرية في إخساد ثػرة ا
أف احتالليا لمبالد احتالؿ مؤقت، ثع وأعمشت إنجمتخا ، ٕٛٛٔيػليػ عاـ  ٔٔ

 تػالت وعػدىا بالجالء عغ مرخ.
، أعمشت إنجمتخا ٜٗٔٔيػليػ  ٕٛولسا انجلعت الحخب العالسية األولى في 

لتخزعيا لدياستيا شػاؿ مجة حسايتيا عمى مرخ؛  ٜٗٔٔديدسبخ  ٛٔفي 
الحخب، ولسا انتيت الحخب شالب الذعب السرخؼ بديادتو واستقاللو؛ فأبت 
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، وفذمت إنجمتخا في قسع ٜٜٔٔإنجمتخا عميو ذلظ؛ فقامت ثػرتو في مارس 
" بحجة دراسة Milner ىحه الثػرة بالشار والحجيج، ومغ ثع أوفجت لجشة "ممشخ

السصالب السرخية، وبجأت السفاوضات بيغ  السػقف وتقجيع التػصيات إلجابة
 (ٕٕٜٔ-ٕٜٔٔكيخزوف  –مرخ وبخيصانيا مغ خالؿ مفاوضات )عجلي 

(1). 
وال شظ أف الػاليات الستحجة األمخيكية، كقػة فاعمة ليا تأثيخىا في 
مجخيات األحجاث الجولية آنحاؾ، كاف ليا مػقف مغ تمظ التصػرات الدياسية 

َريغ سياسيَّيغ ُمِيسَّيغ وقعا في مرخ في في مرخ، وسيتشاوؿ ىحا البح ث َتَصػُّ
، ومػقف الػاليات الستحجة مشيسا، وىحيغ ٜٜٔٔإلى  ٜٗٔٔالفتخة مغ 

َريغ ىسا: إعالف الحساية البخيصانية عمى مرخ، وثػرة  ، وذلظ ٜٜٔٔالتََّصػُّ
مغ خالؿ ثالثة مباحث، السبحث األوؿ: إعالف الحساية البخيصانية عمى 

، السبحث الثالث: مػقف ٜٜٔٔلسبحث الثاني: قياـ ثػرة ، اٜٗٔٔمرخ 
 .   ٜٜٔٔالػاليات الستحجة مغ الحساية البخيصانية عمى مرخ وثػرة 

                                                 

ػ السصبعة األميخية ػ القاىخة  ٜٗ٘ٔ-ٕٛٛٔخية ( مؤلف مجيػؿ ػ القزية السرٔ)
 . ٕ، ص ٜ٘٘ٔ
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            9191إعالن الحطاية البريطانية على مصر الطبحث األول: 
وقعت مرخ تحت الديصخة البخيصانية السباشخة لسجة تديج عغ ثمث  

أُعمغ في جخيجة التايسد البخيصانية  ٕٛٛٔسبتسبخ  ٙٔ القخف، حيث إنو في
تغّيخت األوضاع  ٜٜٔٔ، وبعج قياـ ثػرة (1)تدميع القاىخة، َوَأْسخ أحسج عخابي

ودخمت مرخ مخحمة ججيجة مغ تاريخيا، ويسكغ التسييد بيغ فتختيغ مغ ىحه 
حتالليا الديصخة، الفتخة األولى: تبجأ بتقجـ القػات البخيصانية صػب القاىخة وا

والقزاء عمى الثػرة العخابية، وقج اصصمح  ٕٛٛٔسبتسبخ  ٘ٔفي صباح 
عمى تدسية تمظ الفتخة باالحتالؿ، ويعتبخ احتالؿ بخيصانيا لسرخ احتالاًل 
شاًذا، ذلظ أف مرخ تفخدت بػضع لع يحجث لغيخىا مغ البالد التي كانت 

، فيي كانت تجيغ واقعة داخل الجولة العثسانية وتعخضت لميجسة االستعسارية
-ٓٗٛٔبالػالء السباشخ لمحكػمة العثسانية الساثل في شخوط تدػية لشجف 

، والتي مشحت الحاكع مغ أبشاء أسخة دمحم عمي امتيازات لع تتػفخ لغيخه ٔٗٛٔ
مغ الحكاـ في سائخ واليات الجولة العثسانية؛ حيث جعمت أكبخ أبشاء األسخة 

ييشو فخماف شاىاني عاؿ، ووصل حاكًسا عمى البالد، عمى أف يرجر بتع
أف أصبح لمجولة العثسانية مشجوب سامي كاف يصمق  ٙٛٛٔاألمخ في عاـ 

عميو وصف "القػميدييخ العثساني" في العاصسة السرخية، ىحا فزال عغ 
الجدية الدشػية التي تقخر أف تجفعيا الحكػمة السرخية لمخديشة العثسانية كل 

كيفسا كاف لكبو )باشا أو  -كع السرخؼ عاـ، وكانت تدداد كمسا شمب الحا
                                                 

( ألفخيج سكاوف بمشت ػ التاريخ الدخؼ الحتالؿ إنجمتخا مرخ ػ مخاجعة دمحم عبجه ػ مكتبة ٔ)
 .   ٖٓٔ، ص ٕٛٓٓاآلداب ػ القاىخة 
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تدصيع  -العتبارات دولية  -امتياًزا مغ الجولة، ولع تكغ بخيصانيا  -خجيػؼ( 
أف تغّيخ مغ ىحا الػضع، ومغ ثع جاء تػصيف وجػدىا باالحتالؿ، وىي 

 .(1)حالة قانػنية تعشي الػجػد العدكخؼ السؤقت حتى تدوؿ أسبابو
، وما تختب عمييا ٜٗٔٔـ الحخب العالسية األولى والفتخة الثانية: تبجأ بكيا

مغ تغييخات، خاصًة بعج دخػؿ الجولة العثسانية الحخب إلى جانب دولتي 
الػسط )ألسانيا والشسدا( وأصبحت مغ دوؿ األعجاء بالشدبة لبخيصانيا؛ مسا 
وّفخ لبخيصانيا الفخصة لتغييخ وضع االحتالؿ، الحؼ قاـ عمى ثالث سمصات؛ 

بخيصانيا والقانػنية لمجولة العثسانية والذخعية لمخجيػؼ، ومغ ثع جسعت الفعمية ل
الدمصات كميا في يجىا وفخضت نطاـ الحساية، وىي بحلظ خمعت رداء 
االحتالؿ باسقاشيا الديادة العثسانية عمى مرخ، وارتجت زؼ الحساية، الحؼ 

خ الحؼ ، األمٜٜٔٔرزحت تحتو البالد ألكثخ مغ ثساني سشػات تخمميا ثػرة 
 .   (3)تغّيخت معو شبيعة العالقة بيغ بخيصانيا ومرخ

وفيسا يمي سشذيخ إلى الطخوؼ التي أدت إلى تجىػر العالقات بيغ 
، ىحا التجىػر الحؼ انتيى بإعالف ٜٗٔٔبخيصانيا والجولة العثسانية قبيل عاـ 
 ؛ وقياـ األخيخة بإعالفٜٗٔٔنػفسبخ  ٘العثسانييغ الحخب عمى بخيصانيا في 

 حسايتيا عمى مرخ. 

                                                 

( يػناف لبيب رزؽ ػ السخجع في تاريخ مرخ الحجيث والسعاصخ ػ السجمذ األعمى ٔ)
 .ٖٖٚ، ص ٜٕٓٓالقاىخة لمثقافة ػ 

 .ٖٗٚ، ص مخجع سبق ذكخه( يػناف لبيب رزؽ ػ ٕ)
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مصر بين الحياد واالنضطام إلى جانب بريطانيا خالل الحرب العالطية 
       9191األولى 

، ومشح األياـ األولى ٜٗٔٔيػليػ  ٕٛانجلعت الحخب العالسية األولى في 
لتمظ الحخب عسمت بخيصانيا عمى جعل مرخ مدتعسخة إنجميدية؛ ففي األوؿ 

ات البخيصانية ُتخسل إلى اإلسكشجرية أخحت الحامي ٜٗٔٔمغ أغدصذ 
وضػاحييا لحفخ الخشادؽ، وإقامة االستحكامات، ووقفت الدفغ الحخبية 
البخيصانية في عخض البحخ الستػسط لحساية الدػاحل السرخية، وحرشت 
السجرعات ميشاء اإلسكشجرية، ووزعت الجشػد البخيصانية لسخاقبة حجود مرخ 

 ٚٛٛٔفبخايخ  ٕبخ ىحا مخالًفا لسا تقخر في، ويعت(1)خاصة الحجود الذخقية
مغ حرخ جير االحتالؿ اإلنجميدؼ في ثالث مخاكد، فيكيع في القاىخة ألفاف 

، (3)وتدعسائة جشجؼ، وفي اإلسكشجرية تدعسائة، وفي أسػاف أربعة آالؼ
 إنجمتخا إعالف وقبل الحخب قامت فعشجما حيادىا، مرخ أعمشت ورغع ذلظ فقج

بيػـ واحج، وفي ضل غياب الخجيػؼ عباس حمسي  األساني عمى الحخب
رشجؼ  حديغ بخئاسة الشطار مجمذ الحؼ كاف باآلستانة، اجتسع( )الثاني

                                                 

ػ دار الذخوؽ ػ  ٜٛٔٔ -ٜٗٔٔ( لصيفة دمحم سالع ػ  مرخ في الحخب العالسية األولى ٔ)
 .ٕٔ، ص ٜٕٓٓالقاىخة 

( جخجي زيجاف ػ تاريخ مرخ الحجيث مع فحلكة في تاريخ مرخ القجيع ػ الجدء الثاني ػ ٕ)
 .ٕٖٖ، ص ٜٛٛٔػ القاىخة مصبعة السقتصف 

( ) عباس حمسي الثاني ػ ، وىػ ابغ الخجيػؼ تػفيق. انطخ: ٗٚٛٔيػليػ  ٗٔولج في
ػ دار الذخوؽ ػ  ٜٗٔٔ-ّٕٜٛٔعيجؼ محكخات عباس حمسي الثاني خجيػؼ مرخ األخيخ 

 .ٕٛ٘، ص ٖٜٜٔالقاىخة 
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 -الخجيػؼ  وقائسقاـ (ٜٜٔٔ-ٜٗٔٔ)السرخؼ  مجمذ الشطار رئيذ  -باشا
 السػانئ في مخاعاتيا يجب بتعميسات وأوصى ٜٗٔٔ أغدصذ ٖ في

 إمبخاشػر بيغ الحخب تمظ أثشاء في الستحاربيغ سفغ بخرػص السرخية
 والسجخ ومسمكة الشسدا إمبخاشػرية بيغ والحخب روسيا وإمبخاشػر ألسانيا

بسرخ،  الحياد قػاعج سخياف تقخر وبحلظ الدػيذ، قشاة حياد لزساف الرخب
عمى مرخ أف تدمظ ىحا السدمظ وخاصة أف الجولة صاحبة  ًبايغخ  كغيولع 
 .   (1)في الحخب ؾلع تذتخ  يايعم ةياالسس ادةيالد

عمى الخغع أف حياد مرخ كاف صػرًيا، حيث إف الحامية البخيصانية 
مػجػدة عمى أرض مرخ، فقج كاف حديغ رشجؼ يخغب في استسخاره، لكشو 
كاف ضعيًفا أماـ اإلنجميد الحيغ كانػا يحيصػف بو مغ كل جانب وعمى رأسيع 

نائب  - Cheetham، وشيتياـ -قائج جير االحتالؿ - Byngبايشج 
؛ فأذعغ لخغبات بخيصانيا، وأوليا دخػؿ  -السعتسج البخيصاني في مرخ

مرخ الحخب بجانبيا، وجشجت بخيصانيا بعس الرحف السرخية لتقـػ 
بحسمة ضج حياد مرخ، وبزخورة دخػليا الحخب إلى جانبيا، ومارست 
ضغػشيا، وانتيى األمخ بخزػع رشجؼ واستدالمو؛ فأمزى قخار الخامذ 

الحؼ زج بسرخ إلى السيجاف الحخبي، وأقحسيا في تمظ  ٜٗٔٔصذ مغ أغد
الحخب التي قجمت ليا وضحت مغ أجميا، وخخجت مرخ عغ حيجتيا 

؛ فاتخحت (3)وأصبحت رىغ إشارة بخيصانيا، وبالتالي دخمت دائخة إمبخاشػريتيا
                                                 

 . ٕٔ، ص السخجع الدابق( لصيفة دمحم سالع ػ  ٔ)
 .ٕٕ، ص مخجع سبق ذكخه  ( لصيفة دمحم سالع ػٕ)
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الحكػمة البخيصانية مغ القاىخة مقًخا لمكيادة العامة لقػاتيا، وتحػلت قشاة 
 مرخ ، وتحػلت(1)دػيذ إلى مشصقة عدكخية، ومػقع لمعسميات الحخبيةال

وسبًبا مباشًخا النتراراتيع في قاعجة عدكخية ىائمة لقػات الحمفاء،  كميا إلى
 . (3)فمدصيغ وسػريافي  أكثخ حسالتيع نجاًحا

ويسكغ القػؿ أف حديغ رشجؼ باشا تدخَّع في اتخاذ قخار الخامذ مغ 
في الصخيق الحؼ ارتزاه، وقخر أف يدمكو، وىػ أغدصذ، فيػ لع يرسج 

شخيق السصالبة باالستقالؿ، فقج صّخح لمسعتسج البخيصاني سيخ ريجشمج ونجت 
Reginald Winget()

بأف مرخ مدتعجة لسشاصخة بخيصانيا العطسى في  
الحخب بذخط أف تعتخؼ باستقالليا، إال أنو سخعاف ما تخاجع عغ ذلظ، وقّجـ 

 .   (2)يجه دوف الحرػؿ عمى تشازالت مشيالبخيصانيا ما تخ 

                                                 

( إيساف عبج هللا حسػد ػ الخجيػؼ عباس حمسي الثاني ودوره الدياسي في مرخ ٔ)
كمية  –مرخ ػ حػليات آداب عيغ شسذ ػ جامعة عيغ شسذ  –ػ القاىخة  ٜٗٔٔ-ٕٜٛٔ

 .  ٜٖٗ، ص ٕٚٔٓػ ديدسبخ  ٘ٗاآلداب ػ العجد 
(2) See: www.open.edu  بخيصانيا( زرُت ىحا السػقع في  -)مػقع جامعة أوبغ

      ٕٕٓٓيشايخ 
()  تػلى مشرب ٖٜ٘ٔيشايخ  ٕٛ، وتػفي في ٔٙٛٔيػنيػ  ٕ٘ولج في اسكتمشجا ،

 ، انطخ:ٜٙٔٔ-ٜٜٛٔالحاكع العاـ لمدػداف 
https://www.britannica.com    زرت ىحا السػقع في  –قع السػسػعة البخيصانية )مػ

(ٕٕٓٓيشايخ   

، ص ٖٕٔٓ( أحسج لصفي الديج ػ قرة حياتي ػ كمسات عخبية لمتخجسة والشذخ ػ القاىخة ٖ)
ٜٚ. 

http://www.open.edu/
https://www.britannica.com/
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لقج صجر قخار دخػؿ مرخ الحخب رغع عجـ سالمتو قانػنًيا باعتبار أف 
مرخ لع تكغ إذ ذاؾ تسمظ تػقيع أؼ اتفاؽ سياسي عمى ىحه الجرجة مغ 
الخصػرة بغيخ مػافقة الباب العالي صاحب الحق الذخعي فييا، فيػ إذف 

ي تشز عمى أف إجخاءات الحخب يجب أف يرجر يتعارض مع الفخمانات الت
بيا أمخ مغ الدمصاف وحجه، وكانت الجولة العثسانية حتى ذلظ الػقت عمى 
الحياد، ومع ذلظ فقج كانت مرخ بسقتزى قخار مجمذ الشطار ىحا قج 

 .(1)سحبت نفديا مغ سيادة الباب العالي
ما ُمشح وقج ذكخ الخجيػؼ عباس حمسي الثاني أف حديغ رشجؼ باشا عشج

سمصة قائسقاـ الخجيػؼ، أقدع رسسًيا عمى السرحف، وأماـ اثشيغ مغ كبار 
السػضفيغ في القرخ، وشيخ الجامع األزىخ، معمًشا أنو لغ يقػـ أبًجا بأؼ 
شيء ضج مرالح الخجيػؼ وضج رغبتو؛ ولحلظ عشجما اتخح رشجؼ باشا قخار 

اس ىحا القخار الخامذ مغ أغدصذ بسعدؿ عغ الخجيػؼ، اعتبخ الخجيػؼ عب
 . (3)عساًل معادًيا مغ ِقَبل رشجؼ، وأنو لع يمتـد باليسيغ الحؼ أقدسو

لقج استيجفت بخيصانيا مغ إقحاـ مرخ في الحخب العالسية األولى، إنياء 
الديادة العثسانية عمى مرخ، واستبجاليا بالديادة البخيصانية، حيث إنو لع 

، ٕٛٛٔالحتالؿ البخيصاني عاـ يتأثخ وضع الجولة العثسانية في مرخ بعج ا
فالديادة العثسانية عمى مرخ استسخت بعج االحتالؿ، أما األثخ الدمبي 
لالحتالؿ فقج وقع عمى عاتق األمة السرخية، التي كانت قج حرمت عمى 

                                                 

 .ٖٕ( لصيفة دمحم سالع ػ  مخجع سبق ذكخه، ص ٔ)
 . ٕٛ٘، ص مخجع سبق ذكخه( عباس حمسي الثاني ػ ٕ)
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امتيازات لع ترل إلييا أية والية عثسانية مغ قبل، وذلظ بسػجب معاىجة 
ة دمحم عمي لتحكع مرخ حكًسا التي حرخت حكع مرخ في أسخ  ٓٗٛٔلشجف 

فعمًيا دوف تجخل مغ الجولة العثسانية، أما بعج االحتالؿ البخيصاني؛ فقج 
خدخت أسخة دمحم عمي ىحه االمتيازات، وأصبح حاكع مرخ مغ ىحه األسخة 
خاضًعا لدمصات االحتالؿ، لكغ بخيصانيا كانت تتصمع إلى جانب ذلظ نحػ 

 أنيا لع تشجح في ذلظ، حيث أجبختيا الجولة القزاء عمى الديادة العثسانية إال
العثسانية عمى احتخاـ الحالة الخاىشة في مرخ قبل االحتالؿ، وىي سيادة 
الدمصاف العثساني عمى مرخ، وحقو في السػافقة عمى تعييغ حاكع مرخ 
مغ أسخة دمحم عمي؛ ولحلظ انتطخت بخيصانيا الفخصة لتغييخ ىحا الػضع، 

عمية عمى مرخ التي حققتيا قػاتيا العدكخية في عاـ واستكساؿ الديصخة الف
، بديصخة كاممة مغ خالؿ ضع مرخ إلى الديادة البخيصانية، وتعييغ ٕٛٛٔ

حاكسيا مغ قبل التاج البخيصاني، وقج حانت ليا الفخصة بعج قياـ الحخب 
، حيث تػجيت بخيصانيا نحػ إقحاـ مرخ في ٜٗٔٔالعالسية األولى عاـ 

انبيا دوف مػافقة الجولة العثسانية صاحبة الديادة عمييا، تمظ الحخب إلى ج
مسا يؤدؼ إلى دخػؿ الجولة العثسانية الحخب ضج بخيصانيا، فيحق لألخيخة 
إنيا الديادة العثسانية عمى مرخ، وإعالف الحساية البخيصانية عمييا، وىػ 

 ماحجث. 
                 9191تهتر العالقات بين بريطانيا والدولة العثطانية 

وزيخ الحخبية في الجولة  –اقتخح أنػر باشا  ٜٗٔٔيػليػ  ٕٕفي 
عمى الدفيخ األلساني في استانبػؿ عقج محالفة  – ٕٕٜٔػػػػ ٜٛٓٔالعثسانية 
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بيغ كل  ٜٗٔٔأغدصذ  ٕدفاع ضج روسيا، وفعاًل ُعقجت ىحه السحالفة في 
، ولسا ُعخضت مغ الجولة العثسانية مغ جية، وألسانيا والشسدا مغ جية أخخػ 

تمظ السعاىجة مػقعة مغ الدمصاف العثساني عمى إمبخاشػر ألسانيا، أشار إلى 
، وتزسشت ىحه (1)عطع السدايا التي تعػد عمى األمتيغ العثسانية واأللسانية

السعاىجة الدخية تقجيع السداعجات الحخبية لمجولة العثسانية مغ ألسانيا في 
اني يتغمغل داخل الجولة العثسانية حتى حالة نذػب حخب، وبجأ الشفػذ األلس

الرحافة اصصبغت باأللسانية، حيث إف الداسة العثسانييغ رأوا بانزساميع 
أللسانيا سيتخمرػف مغ االمتيازات، وسيدتخدوف والياتيع، ويقفػف أماـ 
عجوتيع الكبخػ روسيا، وتعػد مرخ إلييع، بل وتجخل اليشج والبالد اإلسالمية 

إلسالمية، وتربح الجولة العثسانية سيجة الذخؽ بعج انيداـ في كشف الخالفة ا
 ٓٔبخيصانيا وحمفائيا، وقج بجأت الجولة العثسانية في تشفيح ىحا التػجو؛ ففي 

أغدصذ وصمت سفيشتاف ألسانيتاف ىاربتاف مغ األسصػؿ الفخندي ودخمتا 
 خميج "جشاؽ"، وكاف عمى الجولة العثسانية كبمج محايج عجـ الدساح ليسا
بالجخػؿ، واحتجت بخيصانيا لجػ الجولة العثسانية وشالبت بإعادة الدفيشتيغ، 
ولكشيا لع تأبو بيحا االحتجاج، وراحت تجلل عمى حدغ نيتيا بأنيا تخيج فقط 
أف تحتفع ببعس الخبخاء األلساف لمتجريب الحخبي، وفي الخفاء بجأت تعسل 

 .(3)عمى التعبئة العامة لمجير، وإقامة االستعجادات

                                                 

 .  ٖٕٕ، ص ٖٕٔٓباشا ػ دار الفارابي ػ بيخوت ( جساؿ باشا ػ محكخات جساؿ ٔ)
 .ٛٔ، ٚٔ( لصيفة دمحم سالع ػ  مخجع سبق ذكخه، ص ص ٕ)
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و ىجَّدت بخيصانيا بتغييخ الػضع الدياسي في مرخ، ففي  وأماـ ىحا التػجُّ
أغدصذ أعمست سفيخىا باآلستانة بتبميغ الجولة العثسانية "إف حكػمة  ٚٔ

جاللة السمظ ال تقرج تغييخ الحالة الحاضخة بسرخ، إذا وقفت الجولة 
ية أقػاليا في العثسانية عمى الحياد"، وبشاًء عمى ذلظ رددت الجولة العثسان

مدألة الحياد، ولكغ كاف ذلظ مجخد إيياـ، حيث إف الذػاىج دّلت عمى 
اشتخاكيا الفعمي في الحخب، ومزت الجولة العثسانية في تمظ الدياسة؛ 
فتعخضت لمدفغ البخيصانية وىي تحسل بزائع مغ روسيا إلى البحخ 

ر العثساني في الستػسط، تفتذيا وتؤخخ إبحارىا في مياه الجردنيل، وبجأ الجي
يتجسع عمى حجود مرخ الذخقية تسييًجا  ٜٗٔٔالشرف األوؿ مغ سبتسبخ 

لجخػليا، وشمبت الجولة العثسانية مغ الحكػمة السرخية إلغاء االمتيازات، 
واحتجت عمى قياـ بخيصانيا بصخد قشرمي ألسانيا والشسدا في مرخ برفة 

ػش العثسانية بالقخب غيخ قانػنية، بجورىا احتجت بخيصانيا عمى جسع الجي
مغ الحجود السرخية، وححرت مغ عػاقب ىحه الدياسة التي تخمي إلى 
مياجسة مرخ فجأة، وإغالؽ قشاة الدػيذ؛ فأجابت الجولة العثسانية بأنو ال 
غخابة في ىحا األمخ، فاالستعجاد قائع بالفعل في جسيع أنحاء البالد، وأف 

أعمشت حالة الحخب عمى ألسانيا لمجولة العثسانية الحق في ذلظ؛ ألف مرخ 
والشسدا، وىسا غيخ محاربتيغ لمجولة العمية صاحبة الديادة عمى مرخ، 

 .(1)وشخدت قشرمييسا مغ مرخ بغيخ وجو حق

                                                 

 .ٜٔ، ص مخجع سبق ذكخه  ،( لصيفة دمحم سالعٔ)
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ويسثل رفس الحكػمة السرخية بتػجيو مغ بخيصانيا إلغاء االمتيازات 
ثسانية، بعج األجشبية عاماًل ميًسا في تأـز العالقات بيغ بخيصانيا والجولة الع

أف كانت األخيخة تعسل عمى إلغاء تمظ االمتيازات التي استسخت لحكبة شػيمة 
تشخخ في الكياف االقترادؼ ليا، وازدات خصػرتيا حتى أصبحت تيجد كياف 

 .(1)الجولة، واستسخار تبعية الػاليات العثسانية ليا
ي حالة استسخت الجولة العثسانية في سياستيا، ودلت أعساليا عمى أنيا ف

حخب مع بخيصانيا؛ فقج أرسمت فيمقي السػصل ودمذق لمجشػب؛ وذلظ بقرج 
إعجاد ىجـػ عمى مرخ عبخ قشاة الدػيذ عغ شخيق غدة والعكبة، وأوقفت 

سبتسبخ مجمخة بخيصانية خارج الجردنيل، وأجبختيا عمى العػدة،  ٕٙفي 
بزع مرخ وأغمقت السزايق، وبجأت الجولة العثسانية تخذى قياـ بخيصانيا 

إلييا؛ فخاحت تحيع في الجوؿ الرجيقة أف بخيصانيا نقزت اتفاقية 
، ليذ فقط باحتالليا، وإنسا بتدميحيا لمػقػؼ ٛٛٛٔالقدصشصيشية لعاـ 

أماميا، ومزت الحكػمة العثسانية تشجد بأعساؿ إنجمتخا في مرخ؛ ففي أوؿ 
 (ٜٛٔٔ-ٜٜٓٔأرسل الدمصاف العثساني دمحم الخامذ ) ٜٗٔٔنػفسبخ 

مشذػًرا إلى الجوؿ الكبخػ "ليمفت نطخىا إلى أف وجػد الجشػد اإلنجميد في 
أعمشت  ٜٗٔٔنػفسبخ  ٘مرخ ال يدسح بسسارسة حقػؽ سيادتو، وفي 

بخيصانيا الحخب عمى الجولة العثسانية، ورأت ضخورة الديصخة التامة عمى 

                                                 

 ٜٗٔٔ( زيشب عبج السصمب شاىخ ػ دخػؿ الجولة العثسانية في الحخب العالسية األولى ٔ)
ػ كمية التخبية ػ الجامعة السدتشرخية ػ بغجاد ػ رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ػ قدع التاريخ 

 .ٚ، ص ٕٗٔٓ
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أف  مرخ والقزاء عمى التبعية اإلسسية ليا، خاصة أنيا كانت تعمع جيًجا
 . (1)مرخ ىي اليجؼ السقرػد

عشجما بجأت الحخب العالسية األولى في أوروبا، أرادت ألسانيا أف تخفف  
مغ وشأتيا في الجبية األوروبية، وذلظ بفتح جبية أخخػ في الذخؽ لتذتيت 
القػات الخوسية؛ فتصمعت إلى دخػؿ الجولة العثسانية الحخب إلى جانبيا، ولع 

كبيًخا لمػصػؿ إلى ذلظ، حيث سّيل السيسة ليا أنػر تبحؿ ألسانيا مجيػًدا 
باشا وزيخ الحخبية العثساني، الحؼ تقجـ باقتخاح عقج محالفة دفاع مع ألسانيا 
ضج روسيا، فػافقت ألسانيا عمى عقج تمظ السعاىجة، وبعج تػقيع الجانباف 
العثساني واأللساني عمى معاىجة التحالف، قاـ األسصػؿ العثساني بزخب 

ػانيء الخوسية في البحخ األسػد، واعتبخ ىحا إيحاًنا بجخػؿ الجولة العثسانية الس
الحخب، حيث أعمشت روسيا الحخب عمى الجولة العثسانية، تبعيا إعالف 

الحخب عمى العثسانييغ؛ لتحقيق مآربيا في  -حميفة روسيا  -بخيصانيا 
  مرخ.  

ه بريطانيا لتغيير وضع مصر الدياسي  تهجُّ
قجمت بخيصانيا العجيج  ٕٛٛٔاالحتالؿ البخيصاني لسرخ عاـ قبل وبعج 

مغ الترخيحات التي أكجت فييا عمى أف االحتالؿ مؤقت، وأنيا ستعسل عمى 
إنيائو في أقخب وقت، ومغ بيغ تمظ الترخيحات ترخيح الديخ ىشخؼ اليػت 

Henry Elliott  ٖٚٛٔسفيخ بخيصانيا في اآلستانة لمدمصاف العثساني عاـ :
في إنجمتخا حدب لو أقل رغبة في االستيالء عمى مرخ"، كسا صّخح  "ليذ

                                                 

 .ٕٓ، ص السخجع الدابق  ،( لصيفة دمحم سالعٔ)
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قشرل إنجمتخا العاـ في مرخ لمدمصاف  Edward Maletسيخ إدوارد مالت 
: "إف حكػمة جاللة السمظ ال تخمي إال لالحتفاظ ٔٛٛٔسبتسبخ  ٕٔفي 

بديادة الباب العالي، وبحقػؽ الخجيػؼ، وال تخغب في احتالؿ مرخ وال 
كسا صّخح سيخ شارلذ ديمظ وكيل وزارة الخارجية في مجمذ العسـػ ضسيا"، 

: "إف حكػمة جاللة السمظ معارضة في ضع ٖٛٛٔاغدصذ عاـ  ٜيػـ 
مرخ، وفي كل ما يذبو ىحا الزع، احتفاًضا بعيػدىا، وصيانة لسرالح 

 .                            (1)إنجمتخا"
أحج أعزاء مجمذ المػردات  ػػػػػLord Droopy كسا صّخح المػرد دربي

باآلتي: "لع يبخح أذىانشا مغ أوؿ األمخ  ٘ٛٛٔفبخايخ  ٕٙالبخيصاني ػػػػػ في 
أف يكػف احتاللشا لسرخ مؤقًتا غيخ بعيج األجل، فشحغ ال نخيج أف يكػف 
االحتالؿ دائًسا ... وقج عاىجنا ىحا البمج وعاىجنا أوروبا عمى ذلظ، فإذا ما 

 .  (3)تكػف لشا يج فييا" اتبعت سياسة أخخػ فمغ
رغع تعيجات بخيصانيا سالفة الحكخ، رأت عمى أثخ إعالنيا الحخب عمى 
الجولة العثسانية حتسية تغييخ الػضع الخاىغ في مرخ، وكاف عمييا أف تدمظ 
أحج شخؽ أربعة لتغييخ تمظ الحالة، فإما أف تزسيا إلييا، وإما أف تجمجيا 

ا ذاتًيا، وإما أف تدتكسل الديصخة عمييا بأف في إمبخاشػريتيا مع إعصائيا حكسً 

                                                 

 .ٕ٘، ٕٔ( مؤلف مجيػؿ ػ مخجع سبق ذكخه، ص ص ٔ)
( تيػدور روذستيغ ػ تاريخ مرخ قبل االحتالؿ البخيصاني وبعجه ػ تخجسة عمي أحسج ٕ)

 . ٖٕ ، صٕٜٚٔشكخؼ ػ مكتبة اليالؿ ػ القاىخة 
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تحل محل الجولة العثسانية وذلظ بإعالف الحساية عمييا، وإما أف تعصييا 
 .(1)االستقالؿ التاـ مع عقج معاىجة تربح بيا مرخ دولة محالفة لبخيصانيا

إف دخػؿ الجولة العثسانية الحخب قج عّجل باتخاذ أؼ مغ ىحه الخصػات، 
شى ذلظ أف بخيصانيا لع تفكخ في تغييخ الحالة في مرخ إال لكغ ليذ مع

قخرت  ٜٗٔٔعشجما دخمت الجولة العثسانية الحخب؛ ففي شيخ سبتسبخ 
بخيصانيا تغييخ الحالة الدياسية في مرخ بإعالف الحساية عمييا بعج أف 
تأكجت مغ تحالف ألسانيا مع الجولة العثسانية، ومغ تمظ اإلجخاءات الحخبية 

قػـ بيا األخيخة مدتيجفة قشاة الدػيذ والػجػد العدكخؼ البخيصاني في التي ت
مرخ، وكاف مغ دواعي قمق بخيصانيا أيًزا أنو إذا انترخت ألسانيا فدتكػف 
سيجة الذخؽ؛ بالتالي سُتَغيِّخ الػضع في مرخ بإرغاـ بخيصانيا الجالء عشيا 

رخ لإلمبخاشػرية والديصخة عمييا؛ وأخيًخا عقجت بخيصانيا عدميا عمى ضع م
البخيصانية، فقج أرادت أف تذجد قبزتيا عمييا، وأف تعدز مخكدىا فييا إّباف 

 .(3)فتخة الحخب، وذلظ بجعل مخكدىا فييا قانػنًيا
 بريطانيا بين ضم مصر وإعالن الحطاية عليها

لقج كانت بخيصانيا تفكخ في ضع مرخ لمتاج البخيصاني مشح حادث شابا 
جولة العثسانية تغييخ الحجود في مشصقة رأس خميج ، حيغ حاولت الٜٙٓٔ

العكبة بزع مشصقة شابا إلييا، لكشيا فذمت، وكانت تقرج مغ وراء ذلظ، 

                                                 

 .ٖٗ( لصيفة دمحم سالع ػ  مخجع سبق ذكخه، ص ٔ)
 .ٖ٘، ص مخجع سبق ذكخه( لصيفة دمحم سالع ػ  ٕ)
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االقتخاب أكثخ مغ مشصقة قشاة الدػيذ، لكغ بخيصانيا فّػتت عمييا الفخصة، 
 .    (1)وأبقت الػضع كسا ىػ عميو، واعتبار شابا ضسغ الحجود السرخية

لحخب العالسية األولى كاف أغمبية الحكػمة البخيصانية في ومع بجاية ا
لشجف تخػ ضخورة ضع مرخ إلى اإلمبخاشػرية، والحجة في ذلظ أف بخيصانيا 
في حالة حخب مع الجولة العثسانية مسا يتختب عميو أف تربح مرخ جدًءا 
مغ اإلمبخاشػرية البخيصانية بحق الفتح، لكغ جاءت األخبار مغ مرخ 

وتفزل عميو إعالف الحساية، بعج أف أعمغ السدئػلػف اإلنجميد  تخفس الزع
في مرخ أف الحالة العامة ال تدسح بتشفيح فكخة الزع، أما نطاـ الحساية 
فيستاز بتمظ السخونة التي يحافع فييا عمى الذكل الطاىخؼ لشطاـ الحكع في 

صة بعج مرخ، وإف كاف في حكيقتو يجعل لبخيصانيا الديادة التامة عمييا، خا
أف أنكخت جسيع أسذ الحساية وأغفمت نرػصيا القانػنية، حيث مزت 
تترخؼ بسفخدىا دوف أؼ اعتبار لمصخؼ اآلخخ في ذلظ العقج ذؼ الصخفيغ 
القػؼ والزعيف، والقانػف الجولي يفّدخ الحساية بػجو عاـ بأنيا عالقة بيغ 

بحساية الثانية  دولتيغ، إحجاىسا قػية واألخخػ ضعيفة، وتقػـ األولى بسػجبيا
مغ أؼ غدو أو اعتجاء يقع عمييا، فيي عقج بيغ اثشيغ تصمب إحجاىسا أف 
تكػف تحت رعاية األخخػ، وتقبل األخخػ تحّسل أعباء ىحه الحساية، إذف 
فسغ الزخورؼ أف تصمب الجولة الرغخػ أف تكػف تحت حساية الكبخػ، وقج 

ي مغ السسكغ أف خذي السدئػلػف اإلنجميد في مرخ مغ فكخة الزع الت
                                                 

مرخ ػ  –( سعيج عكاشة ػ كيف أثخت الحخب العالسية األولى عمى مرخ ػ الجيدة ٔ)
 . ٙٓٔ، ص ٕ٘ٔٓػ فبخايخ  ٗٔآفاؽ سياسية ػ السخكد العخبي لمبحػث والجراسات ػ العجد 
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تؤدؼ إلى ثػرة السدمسيغ، فكيف يخفخؼ عمع بخيصانيا عمى أرض مرخ، فإف 
ذلظ لغ يخضي عمساء الجيغ وال الذعب السرخؼ، ىحا باإلضافة إلى أف 
الزع يحتاج إلى أعجاد كبيخة مغ اإلنجميد تزاؼ لمػضائف، وإلى حامية 

أُعمغ ضسيا  أكبخ تكػف تحت الصمب ألف مرخ لغ تكػف ىادئة أبًجا لػ
 ٔٔوأصبحت تابعة مباشخة لمتاج البخيصاني ال الخالفة اإلسالمية، وأخيًخا في 

وافقت الحكػمة البخيصانية في لشجف عمى إعالف الحساية  ٜٗٔٔسبتسبخ 
 .(1)البخيصانية عمى مرخ وليذ الزع

ججيخ بالحكخ أف السباحثات التي دارت بيغ الحكػمة اإلنجميدية ورجاليا 
تيت بسػافقة تمظ الحكػمة عمى الحساية وليذ الزع، تست قبيل في مرخ وان

إعالف الحخب عمى الجولة العثسانية، وعمى أثخ نذػب الحخب مع الجولة 
، تخاجعت الحكػمة اإلنجميدية عغ قخارىا، ٜٗٔٔنػفسبخ  ٘العثسانية في 

ورأت ضخورة ضع مرخ نيائًيا إلى اإلمبخاشػرية البخيصانية، ورفس فكخة 
ة، واعتبار مرخ كشيػزلشجا وأستخاليا يحكسيا مباشخة حاكع عاـ الحساي

صجر قخار بزع مرخ إلى مستمكات  ٜٗٔٔنػفسبخ  ٖٔبخيصاني، وفي 
التاج البخيصاني وإلغاء جشديتيا، ومشح السرخييغ الخعػية البخيصانية، وأرجأت 

سأنة بخيصانيا بحث مدألة االمتيازات األجشبية والسحاكع السختمصة لمسدتقبل لص
الجوؿ األجشبية، ومخاعاة شعػر الفخندييغ برفة خاصة، وبأف يعمغ الزع في 

نػفسبخ وىػ اليػـ الحؼ ترل فيو القػات اليشجية إلى مرخ، ومزت  ٜٔ
بخيصانيا في أولى خصػات تشفيح قخارىا وىي السػافقة الجولية حتى يربح 

                                                 

 .ٖٚ، ٖٙدمحم سالع ػ  مخجع سبق ذكخه، ص ص ( لصيفة ٔ)
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فريمية عغ الػضع قانػنًيا؛ فأرسمت إلى حكػمتي فخندا وروسيا بسحكخة ت
األسباب التي دفعت التخاذ ىحا القخار؛ فػافقت روسيا عمى قخار الزع، 
وعخضت إنجمتخا عمييا مقابل ذلظ تدػية مدألة القدصشصيشية والبػاغيخ 
لرالحيا، أما فخندا فقج عخضت عمييا بخيصانيا استعجادىا التشازؿ عسا ليا 

ف الخد الفخندي جاء في مخاكر مقابل تشازؿ فخندا عسا ليا في مرخ، إال أ
بخفس الزع، ألف بخيصانيا ضست قبخص إلييا، فإذا تكخر ذلظ مع مرخ؛ 
فإف ىحا سيدبب صجمة لمخأؼ العاـ الفخندي، وأف فخندا تفزل إعالف 
الحساية عمى مرخ بجاًل مغ الزع، حتى ال يقاؿ بأف بخيصانيا ستجشي فػائج 

نيا مخمب قط لمشار التي مغ وراء الحخب، وكي ال تطيخ فخندا أماـ شعبيا بأ
 ٜٗٔٔنػفسبخ  ٜٔتذعميا بخيصانيا، ونتيجة لحلظ أعمشت بخيصانيا في 

تخاجعيا عغ قخار الزع تفادًيا لحجوث اضصخابات داخمية في مرخ، وىكحا 
كاف الخالؼ، إما الحكع عمى مرخ باإلعجاـ بزسيا إلى اإلمبخاشػرية، أو 

يا تحت الحساية، أما استقالؿ الحكع عمييا باألشغاؿ الذاقة السؤبجة بػضع
مرخ أو الحكع عمييا بالبخاءة، فمع يكغ مػضع تفكيخ إشالًقا ال مغ 
السدئػليغ البخيصانييغ في مرخ، وال مغ رجاؿ حكػمة لشجف، وال مسغ ييسيع 

 .(1)األمخ مغ الشطار السرخييغ وعمى رأسيع حديغ رشجؼ

                                                 

 .ٓٗ، ص مخجع سبق ذكخه ،( لصيفة دمحم سالعٔ)
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ػرج كخزوف ج ية البخيصانيوقج انتيى األمخ بإعالف وزيخ الخارج
George Curzon (ٜٜٔٔ-ٜٕٔٗ)()  أف فكخة ضع مرخ إلى

، وعقب ذلظ أَعَمغ عغ إلغاء (1) اإلمبخاشػرية البخيصانية تع رفزيا تساًما
نػفسبخ والقاضي بزع مرخ، وأف تعمغ  ٖٔبخيصانيا قخارىا الرادر في 

، غيخ أنيا لع ٜٗٔٔنػفسبخ  ٜٔالحساية البخيصانية عمييا، وكاف ذلظ في 
ديدسبخ؛ والدبب أف السفاوضات شالت بيغ األميخ حديغ  ٛٔتعمغ إال في 

كامل السخشح لعخش مرخ، وبيغ الدمصات البخيصانية حػؿ قبػلو العخش، 
 ٛٔوانتيت تمظ السفاوضات بإعالف الحساية البخيصانية عمى مرخ في 

، وأعكبو عدؿ الخجيػؼ عباس حمسي الثاني، وتعييغ األميخ ٜٗٔٔديدسبخ 
  . (3)كامل حاكًسا عمى مرخ حديغ

ولع تعتبخ بخيصانيا ىحا اإلجخاء إلغاًء لسشرب الخجيػؼ، أو إضخاًرا بػضع 
حاكع مرخ، بل ىػ إعادة تييئة لو، وأف مرخ أصبحت سمصشة في ضل 

بعج إلغاء الحساية، وأصبح أوؿ  ٕٕٜٔالحساية البخيصانية، ثع مسكمة في 

                                                 

()  ٜٛٛٔتػلى مشرب الحاكع العاـ لميشج و ، ، ٜ٘ٛٔيشايخ  ٔٔفي إنجمتخا ولج- 
  انطخ: ،ٕٜ٘ٔمارس  ٕٓتػفي في  ،ٜ٘ٓٔ

https://www.britannica.com    زرت ىحا السػقع في  –)مػقع السػسػعة البخيصانية
(ٕٕٓٓيشايخ   

(1) Harry J. Carman, England and the Egyptian Problem, Political 
Science Quarterly Journal, Vol. 36,, Issue 1, March 1921, Page, 
66.    

 .ٔ٘، ص ، السخجع الدابق( لصيفة دمحم سالعٕ)

https://www.britannica.com/
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بعج أف كاف خجيػؼ مرخ لو قػة  ممظ لسرخ فؤاد األوؿ لو قػتو الفعمية،
، والحكيقة أف بخيصانيا انتدعت قػة الخجيػؼ (1)اسسية أثشاء الديادة العثسانية

، حيث جعمتو ال يتخح أؼ قخار دوف ٕٛٛٔالفعمية مشح احتالليا مرخ في 
الخجػع إلييا، بل جعمت ميستو وميسة وزرائو ىي التػقيع عمى القخارات فقط 

 اء الخأؼ فييا.دوف مشاقذتيا، أو إبج
تججر اإلشارة إلى أف بعس الصػائف في مرخ كانت تخػ في اعتالء 
الدمصاف حديغ كامل عخش مرخ اعتجاًءا عمى حق ابغ أخيو الخجيػؼ 
عباس، وتبجؼ لحلظ سخًصا عمى ما تخاه عجواًنا ضالًسا، وكاف الدمصاف حديغ 

نشي لع أقبمو؛ لجاء يقػؿ: "إنسا قبمت ىحا العخش ألحتفع بو البغ أخي، ولػ أ
اإلنجميد بأجشبي يحكع البالد"، وكاف اإلنجميد قج دعػا بالفعل األميخ أغاخاف 
اليشجؼ قبيل ارتقاء الدمصاف حديغ كامل العخش، وقيل وقتيا بأنيع يخيجوف 

 .   (3)أف يجعمػه سمصاًنا عمى مرخ
وقج أنكخت بخيصانيا جسيع أسذ الحساية، وأغفمت نرػصيا القانػنية، 

خالفت ترخيحاتيا بذأف عجـ تغييخ الػضع الخاىغ، حتى الػريث الذخعي و 
لعباس حمسي الثاني لع تعيشو مكاف أبيو، تججر اإلشارة إلى أف بخيصانيا 

                                                 

(1)Annalise J. Kinkel Devries, Locating Global History in British-
Occupied Egypt, 1878-1962, PHD thesis, Department of History, 
Graduate School, The State University of New Jersey, New 
Brunswick - New Jersey, 2013, P. 160.  

ػ الجدء األوؿ ػ دار السعارؼ ػ ( دمحم حديغ ليكل ػ محكخات في الدياسة السرخية ٕ)
 . ٗٙ، ص ٖٕٓٓالقاىخة 
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، وبعج إعالف (1)عشجما ألغت الحساية قالت عشيا: "كانت عساًل غيخ مخٍض"
حكست شاع في البيئات الدياسية في مرخ أف تخكيا الحساية البخيصانية 

الدمصاف حديغ وأعزاء وزارة رشجؼ باشا، باعتبار أنيع قبمػا  باإلعجاـ عمى
بأف الجولة العثسانية  ٜ٘ٔٔفبخايخ  ٘، وذكخ الرجر األعطع في (3)الحساية

إذا لع تدتصع دخػؿ مرخ؛ فدػؼ تصمب في مؤتسخ الرمح إرجاعيا إلى ما 
 .    (2)كانت عميو بسا في ذلظ عدؿ الدمصاف حديغ

اء في بياف إعالف الحساية البخيصانية عمى مرخ: "إف وزيخ وقج ج
خارجية جاللة ممظ بخيصانيا يعمغ أنيا نطًخا لحالة الحخب الشاشئة عغ عسل 
تخكيا، فقج ُوِضَعت مرخ تحت حساية صاحب الجاللة، وسػؼ ُتربح مغ 
اآلف فراعًجا تحت الحساية البخيصانية، وبحلظ انتيت سيادة تخكيا عمى 

ػؼ تتخح حكػمة جاللة السمظ جسيع اإلجخاءات الزخورية لمجفاع مرخ، وس
 .(4)عغ مرخ، وحساية سكانيا ومرالحيا"

                                                 

 .ٔ٘( لصيفة دمحم سالع ػ  مخجع سبق ذكخه، ص ٔ)
 . ٓٓٔ( أحسج لصفي الديج ػ مخجع سبق ذكخه، ص ٕ)
( أحسج شفيق باشا ػ محكخاتي في نرف قخف ػ الجدء الثالث ػ دار مجمتي لمصبع والشذخ ٖ)

 .ٖٓ، ص ٜٙٚٔػ القاىخة 
 . ٜٕػ مخجع سبق ذكخه، ص  ( مؤلف مجيػؿٗ)
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   9191ثهرة  الطبحث الثاني: قيام
غيخ السباشخة في االحتالؿ البخيصاني  ٜٜٔٔتتمخز أسباب ثػرة عاـ 

(، فقج فخض اإلنجميد سيصختيع عمى السرخييغ ٜٗٔٔ-ٕٛٛٔوسياستو )
الديف والسجفع، وأمعشػا في ضمسيع وعشتيع، وقبزػا عمى ناصية األمػر بقػة 

بيج مغ حجيج؛ فػضعػا أيجييع عمى الجير، وتغمغمػا في مرالح الحكػمة 
ودواويشيا، وقيجوا التعميع وقرخوه عمى أوالد األغشياء السػسخيغ، وكسسػا 

عساؿ األفػاه، ونذخوا رقابة محكسة عمى الرحف، فال تشتقج عساًل مغ أ 
االحتالؿ، وال تعقب عمى قخاراتو وأحكامو، وىجدوا السػضفيغ عمى اختالؼ 
درجاتيع بسا فييع الػزراء ورؤساء السرالح باإلقالة إذا ىع عرػا أمًخا 
لمسعتسج البخيصاني ومعاونيو، بل إنيع ىجدوا الخجيػؼ نفدو باإلقالة والصخد 

إلى الخزػع  عشجما حاوؿ استعساؿ حقو في تعييغ الػزراء؛ فاضصخ
، لع ٜٗٔٔلدمصانيع، حتى أنو قبيل نذػب الحخب العالسية األولى في يػليػ 

يكغ أحج يذظ في أف اإلنجميد قج اتسػا ميستيع في صبغ مرخ بربغة 
الحساية، وأف األمخ لع يكغ يشقرو سػػ إعالف الحساية عمى مرخ إعالًنا 

ػف بعج ذلظ صخيًحا، وبحلظ تزع الشقط عمى الحخوؼ، فال يجج السرخي
مجااًل لسشاىزة اإلنجميد؛ إذ يكػف قج بمغ بيع اليأس مشتياه؛ وليحا لع يزع 
اإلنجميد فخصة نذػب الحخب، فشفحوا ما كانػا قج بيتػه مغ خصط ومكايج، 
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، وبحلظ حّمت الحساية ٜٗٔٔفأعمشػا الحساية عمى مرخ في ديدسبخ 
 .(1)ٕٛٛٔالدافخة، محل الحساية السقشعة، التي فخضػىا عاـ 

أما أسبابيا السباشخة فتتسثل في إعالف الحساية البخيصانية عمى مرخ 
 ( باإلضافة إلى ما يأتي: ٜٜٔٔ-ٜٗٔٔ)

، ٜٗٔٔ)أواًل( إعالف األحكاـ العخفية مشح بجء الحخب العالسية األولى 
وحمػؿ الدمصات العدكخية محل الدمصات السجنية في الحكػمة بصخيقة 

في الكثيخيغ، وتقييج حخية االجتساع، وحخية مباشخة أو غيخ مباشخة، ون
 الرحافة، والحخية الدياسية، وتعصيل الجسعية التذخيعية.

)ثانًيا( انتداع حاصالت الفالح وماشيتو بثسغ بخذ، وتجشيج 
( مميػف ومائتي ألف مرخؼ بأساليب كانت تجعػ إلى ٓٓٓ.ٕٓٓ.ٔ)

 الذكػػ. 
بػط ثسغ القصغ، وساءت )ثالًثا( الدياسة القصشية التي كانت تقزي بي

بدببيا حاؿ الفالح حتى اضصخ إلى بيع ماشيتو وُحِمي امخأتو ليتسكغ مغ 
  .(3)تدجيج الزخائب

 William Brunyat )رابًعا( مذخوع الجستػر الحؼ وضعو وليع بخونيات 
ويتمخز  -ٜٛٔٔالسرخية في عاـ  الحقانيةاالنجميدؼ لػزارة سدتذار ال -

                                                 

مة الكتاب األسػد لالستعسار البخيصاني في مرخ ػ الييئة العا( شحاتة عيدى إبخاليع ػ ٔ)
 . ٜٔٔ، ٛٔٔ، ص ص ٕ٘ٔٓلقرػر الثقافة ػ القاىخة 

( دمحم صبخؼ ػ تاريخ مرخ الحجيث مغ دمحم عمي إلى اليـػ ػ دار الكتب السرخية ػ ٕ)
 .ٖٖٛ، ص ص ٕٜٙٔالقاىخة 
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نػاب تكػف سمصتو استذارية محزة، وبجانبو السذخوع في إنذاء مجمذ 
مجمذ شيػخ، يسمظ الدمصة التذخيعية، أعزاؤه خميط مغ السرخييغ 
واإلنجميد واألجانب، وتكػف األغمبية فيو لإلنجميد واألجانب، واألقمية 
لمسرخييغ، وبحلظ يكػف التذخيع ووضع القػانيغ بيج غيخ السرخييغ، وىػ 

مرخ السختمفة، حتى في أوائل عرخ  أمخ لع يدبق لو مثيل في عيػد
االحتالؿ، وإنسا يسارسو اإلنجميد في مدتعسخاتيع في وسط وجشػبي أفخيكيا، 
حيث األغمبية لمبيس السدتعسخيغ، واألقمية لمدػد الػششييغ أصحاب البالد 
الحكيقييغ، وقج قّجـ بخونيات ندخة مغ السذخوع إلى حديغ رشجؼ باشا 

بقرج التػقيع عميو، كسا كاف  ٜٛٔٔفسبخ عاـ رئيذ الػزراء في أواسط نػ 
معتاًدا في ذلظ الػقت عشجما تقجـ السذخوعات اإلنجميدية إلى الػزارات 
السرخية ال بقرج مشاقذتيا، ولكغ بقرج التػقيع عمييا دوف مشاقذة، ولكغ 
رشجؼ باشا رد عميو رًدا شجيًجا، ونقج السذخوع نقًجا الذًعا، وبسجخد أف أذيع 

الخد عميو، حسمت عميو الرحف حسمة شعػاء، وكاف لو أسػأ وقع السذخوع و 
؛ لُشفِّح السذخوع ٜٜٔٔفي نفػس السرخييغ قاشبة، ولػال قياـ ثػرة مارس 

بالقػة، وألصبح السرخيػف غخباء في بالدىع، وقج انحجرت كخامتيع وعدتيع 
، ٓٗٛٔإلى درؾ سحيق، وأمحت شخرية مرخ الجولية التي نالتيا في عاـ 

 .  (1)ختيا الجوؿ العطسىوأق

                                                 

 .ٛٔٔشحاتة عيدى إبخاليع ػ مخجع سبق ذكخه، ص ( ٔ)
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 Woodrow Wilson)خامًدا( مبادغ الخئيذ األمخيكي وودر ويمدػف  
(ٜٖٔٔ-ٜٕٔٔ)()  األربعة عذخ التي تؤسذ لمدالـ العالسي بعج الحخب

العالسية األولى، وتعيج الحمفاء بالجفاع عغ حقػؽ الذعػب وحخيتيا، وتشبو 
يع وكيانيع القػمي وسط السرخييغ في الػقت ذاتو إلى االحتفاظ بذخريت

 ىحه األمع الستصاحشة في سبيل الجفاع عغ قػميتيا وسسػِّىا الحاتي.

)سادًسا( نفي سعج زغمػؿ وثالثة )ىع إسساعيل صجقي باشا، دمحم باشا 
محسػد، وحسج باشا الباسل( مغ زمالئو أعزاء الػفج الحؼ تألف لمسصالبة 

ىحا الدبب األخيخ  ، ويعتبخٜٜٔٔمارس  ٛبحقػؽ مرخ إلى مالصة في 
ىػ الدبب السباشخ لمثػرة التي حسمت إنجمتخا عمى الشطخ في مصالب 

 .(1)السرخييغ العادلة
الػششي،  العسلبجأ  ٜٛٔٔ عاـوفي الثالث عذخ مغ شيخ نػفسبخ 

مع بعس رفقائو إلى دار  زغمػؿ الثػرة، عقب ذىاب سعج وضيخت بػادر
وكاف يػمئٍح رجاًل عدكخيٍّا، وىػ صاني" "السعتسج البخي الػكالة البخيصانية لمقاء

لحزػر السؤتسخ،  سيخ ونجت باشا، وشمب الدساح ليع بالدفخ إلى أوروبا
"الػفج" َتَعشَُّتا  في الخارج؛ فخفس السعتسج شمب والحود عغ قزية مرخ

                                                 

()  ويعتبخ ٙٛٛٔ، حرل عمى الجكتػراه في القانػف عاـ ٙ٘ٛٔديدسبخ  ٕٛولج في ،
، ٕٜٗٔفبخايخ  ٖوتػفي في ، الخئيذ األمخيكي الػحيج الحؼ حرل عمى ىحه الجرجة

 انطخ:
https://www.britannica.com    زرت ىحا السػقع في  –)مػقع السػسػعة البخيصانية

(ٕٕٓٓيشايخ   

 .  ٜٖٖ( دمحم صبخؼ ػ مخجع سبق ذكخه، ص ٔ)

https://www.britannica.com/
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نجاًءا إلى معتسجؼ الجوؿ  ٜٛٔٔديدسبخ  ٙ؛ فقجـ الػفج في (1)وإصخاًرا
لجػ  ٜٜٔٔمارس  ٗرخ، ثع احتج الػفج في األجشبية لتأييج مصالب م

جػرج بشجاميغ كميسشرػ الخئيذ األمخيكي ويمدػف، ورئيذ الػزراء الفخندي 
Georges Benjamin Clemenceau (ٜٔٓٙ-ٜٜٔٓ ،ٜٔٔٚ-

ٜٕٔٓ)()  ديفيج لػيج الحؼ َرَأَس مؤتسخ الدالـ، ورئيذ الػزارة البخيصانية
، عمى الدياسة David Lloyd George (ٜٔٔٙ-ٜٕٕٔ) () جػرج

 ٙالبخيصانية في مرخ؛ فخد قائج القػات البخيصانية باستجعاء الػفج في 
مارس، وححرىع مغ إقامة العكبات في سيخ الحكػمة السرخية تحت الحساية، 

ألقت القػات البخيصانية  ٜٜٔٔمارس  ٛوفي مشع تذكيل وزارة ججيجة، وفي 
خة مالصة، وفي اليـػ الكبس عمى سعج زغمػؿ وصحبو ورحمتيع إلى جدي

مارس خخج شمبة الحقػؽ واألزىخ والسجارس العميا في مطاىخة  ٜالتالي 
كبخػ، ىاتفيغ بالحخية واالستقالؿ، واشتبكػا مع القػات البخيصانية عجة 

                                                 

، ٖٕٔٓ( عباس حافع ػ مرصفى الشحاس ػ مؤسدة ىشجاوؼ لمتعميع والثقافة ػ القاىخة ٔ)
 . ٙٛٔص 

() انترار  ، وىػ رجل دولة وصحفي، ساىع بجور ميع فئٗٛٔسبتسبخ  ٕٛفي  ولج
 انطخ:، ٜٕٜٔنػفسبخ  ٕٗالحمفاء في الحخب العالسية األولى، تػفي في 

https://www.britannica.com    زرت ىحا السػقع في  –)مػقع السػسػعة البخيصانية
(ٕٕٓٓيشايخ   

()  دياسي البخيصاني خالؿ لعب دوًرا ميّسا في السذيج ال ،ٖٙٛٔيشايخ  ٚٔفي ولج
    انطخ: ٜ٘ٗٔمارس  ٕٙالفتخة األخيخة مغ الحخب العالسية األولى، تػفي في 

https://www.britannica.com    زرت ىحا السػقع في  –)مػقع السػسػعة البخيصانية
(ٕٕٓٓيشايخ   

https://www.britannica.com/
https://www.britannica.com/


 

 

2222 

ساعات، وتع الكبس عمى ثالثسائة مشيع، ثع أعمغ الصمبة اإلضخاب العاـ، 
 ٗٔء حيث بمغ عجدىع في وعست السطاىخات ربػع العاصسة وسقط الذيجا

مارس ثالثة عذخ شييًجا، وسبعة وعذخيغ جخيًحا، وعّست الثػرة ربػع مرخ 
 .  (1)السختمفة شساال وجشػًبا

وفى تمظ الفتخة انيالت البخقيات والخصابات وااللتساسات والعخائس عمى 
مقخ القشرمية األمخيكية فى القاىخة، معخبة عغ أمميا فى ويمدػف ومصالبة 

واشتكت رسالة ، يات الستحجة بسدانجة قزية الحق والحخية فى مرخالػال
كسا  ،مػقعة مغ قبل سيجات مرخ مغ وحذية بخيصانيا حتى تجاه الشداء

عخض مشذػر يدجل الػحذية البخيصانية صػرا لخجاؿ مرخييغ وفػؽ 
ورغع كل ذلظ، لع تتحخؾ ، صجورىع جخوح غائخة مغ جخاء استخجاـ الدػط

الحػ كاف وقتيا  - Alan Dallas ية، ورأػ آالف داالساإلدارة األمخيك
ثع تخأس فيسا بعج وكالة  ،دبمػماسيا شابا فى وحجة عالقات الذخؽ األدنى

 CIA Central Intelligence Agency  السخابخات السخكدية سى أػ إيو
 .(3) أنو ال يجب االعتخاؼ بالشجاءات السرخية -

االجتساعية التي شاركت في الثػرة، وكاف الفالحػف مغ بيغ أبخز الفئات 
وفي حكيقة األمخ كاف مغ السسكغ أف تتحػؿ مذاركتيع تمظ إلى ثػرة 

                                                 

( ػ يػميات ثػرة ( ىيئة تحخيخ مجمة الصميعة )مؤلف ٔ)  –ػ القاىخة  ٜٜٔٔغيخ معمـػ
 .ٛٙ، ٚٙ، ص ص ٜٜٙٔػ مارس  ٖمرخ ػ مجمة الصميعة ػ مؤسدة األىخاـ ػ العجد 

(2) Erez Manela, Woodrow Wilson and ‘the Ugliest of 
Treacheries’, The New York Times Journal, March 9, 2019.    
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اجتساعية تدتيجؼ أراضي كبار السالؾ ومستمكاتيع، وقج أدركت الدمصات 
البخيصانية ذلظ؛ فخكدت قػاتيا لزخب حخكة الفالحيغ، واستصاعت بعجىا 

الفالحيغ قج تحّسمػا التزحيات الخئيدة  الديصخة عمى مقاليج األمػر، ورغع أف
في الثػرة، فقج كانػا الفئة االجتساعية التي خخجت مغ الثػرة بجوف مكاسب، 

، التي كاف ٕٜ٘ٔيػليػ  ٖٕوضمت عػامل القمق قائسة بيشيع حتى قياـ ثػرة 
أوؿ بخنامج اجتساعي ليا ىػ قانػف اإلصالح الدراعي بسا تزسشو مغ تحجيج 

دراعية، وتػزيع جانب كبيخ مغ األراضي الدراعية عمى الِسْمِكّية ال
سارت في اتجاىيغ  ٜٜٔٔ، تججر اإلشارة إلى أف ثػرة (1)الفالحيغ

متشاقزيغ، األوؿ يسثمو كبار السالؾ ومتػسصي السػضفيغ ويدتيجؼ استخجاـ 
الصخؽ السذخوعة لتحقيق نػع مغ االستقالؿ، أما االتجاه الثاني فقػامو 

ف والسثقفػف الثػريػف، ويدتيجؼ ىحا االتجاه استخجاـ العشف العساؿ والفالحػ 
 .  (3)الثػرؼ لمػصػؿ إلى االستقالؿ التاـ والخبد والعجؿ

إلى اإلفخاج عغ سعج زغمػؿ  ٜٜٔٔأبخيل  ٚوقج اضصخت بخيصانيا في 
ورفاقو، والدساح ليع ولسغ يذاء مغ السرخييغ بالدفخ إلى أوروبا، وقج 

قخار بعج أف اتخحت ُعجتيا في مؤتسخ الرمح، لكي أصجرت بخيصانيا ىحا ال
يخفس مصالب مرخ، بل يخفس أيًزا سساع ىحه السصالب، واستػثقت مغ 

                                                 

مرخ ػ  –ػ القاىخة  ٜٜٔٔػف بيغ الثػرة العخابية وثػرة ( عمي دمحم دمحم بخكات ػ الفالحٔ)
، ص ص ٜ٘ٚٔػ  ٕٕالسجمة التاريخية السرخية ػ الجسعية التاريخية السرخية ػ العجد 

ٖٖٗ-ٖٖٙ  . 
مرخ ػ  –: السقجمات والسػاقف الصبكية السختمفة ػ القاىخة ٜٜٔٔ( رفعت الدعيج ػ ثػرة ٕ)

 .  ٛٔ، ص ٜٜٙٔػ مارس  ٖد مجمة الصميعة ػ مؤسدة األىخاـ ػ العج
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أف السؤتسخ سيقخ الحساية البخيصانية في معاىجة الرمح؛ فمع تخ في اإلفخاج 
عغ سعج زغمػؿ وصحبو، وال في الترخيح لمػفج ولسغ يذاء مغ السرخييغ 

أىجافيا الدياسية، ولع يكغ ليحا الحل مغ العػاقب ما بالدفخ ضخًرا يمحق 
يديج سػًءا عغ تأجيج نار العجاوة في نفػس السرخييغ، بإبقاء سعج وصحبو 

وكيل وزارة  - Lord Hardinge، وقج اعتبخ لػرد ىارديشج (1)في االعتقاؿ
أف قخار بخيصانيا بالدساح لدعج زغمػؿ الدفخ  -الخارجية البخيصانية الجائع 

، ىػ البجاية العسمية لفقجاف بخيصانيا ٜٜٔٔى باريذ حيث مؤتسخ الرمح إل
، فالحكػمة البخيصانية لع تجرؾ بأف الػفج (3)مكانتيا الفعمية في مرخ

السرخؼ ال يتشازؿ بديػلة عغ حقػؽ بالده، وأنو ال يدتدمع بسجخد أف تبجو 
؛ لتحقيق لو بػادر الفذل، بل كاف قادًرا عمى السثابخة، واجتياز الرعاب

تصمعات الذعب السرخؼ، فالشذاط الحؼ قاـ بو الػفج السرخؼ في باريذ، 
َمثَّل البجاية العسمية لدعدعة مكانة بخيصانيا الفعمية في مرخ، وىػ ما 

 سيتزح في الدصػر التالية.             

                                                 

ػ الييئة  ٜٜٔٔثػرة  ٜٜٔٔ-ٜٗٔٔ( عبج الخحسغ الخافعي ػ تاريخ مرخ القػمي ٔ)
 .  ٔٔ – ٜ، ص ص ٜٜٜٔالسرخية العامة لمكتاب ػ القاىخة 

(2) Bishku, Michael Bany, The British Empire And The Question  
Of Egypt's Future 1919- 1922, PHD thesis, Department of History, 
Faculty Of  The Graduate School of Arts and Sciences, New York 
University, New York 1981, P. 52.   
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 Alfred Milner ()ممشخ ألفخيج وصمت لجشة  ٜٜٔٔديدسبخ  ٚفي 
لمجشة أنيا جاءت ألجل التػفيق بيغ أماني الذعب القاىخة وأعمشت تمظ ا

السرخؼ ومرالح الجولة البخيصانية، والسحافطة عمى الحقػؽ الذخعية لجسيع 
األجانب في البالد؛ لتسكيغ الذعب السرخؼ مغ صخؼ كل جيػده لتخقية 

كاف إرساؿ ىحه المجشة  ، إال أف(1)شئػف البالد في ضل أنطسة حكع ذاتي
ز الجخػؿ إلييا مغ الباب الخمفي  عمى الحخكة الػششية أو بسثابة التمرُّ

، مغ جانب آخخ، (3)زغمػؿ التي ليدت مع سعج لالتفاؽ مع العشاصخ
اعتخفت معاىجة الرمح بالحساية البخيصانية عمى مرخ، إال أف بخيصانيا لع 
يكغ أف تكتفي باالعتخاؼ بحسايتيا عمى مرخ في تمظ السعاىجة؛ فالحساية 

دولّيا؛ يجب أف يقبميا الذعب السحسي، ثع إف معاىجة الرمح لتكػف شخعية 
مع تخكيا لع تكغ أبخمت، وقج تحتج تخكيا بأف مرخ لع تقبل الحساية فال 
يسكغ أف تعتخؼ ىي بيا، وال يسكغ تبًعا لحلظ أف تشدؿ عغ حقػؽ سيادتيا 
االسسية لجولة غيخ مرخ، إذا لع يكغ بج مغ أف تشدؿ عشيا؛ ليحا ألفت 

                                                 

()  مدئػؿ سياسي بخيصاني، يعػد إلى أصػؿ ألسانية وىػ ، ٗ٘ٛٔمارس  ٖٕولج في
  انطخ: ٕٜ٘ٔمايػ  ٖٔوتػفي في درس القانػف، ومارس العسل الرحفي،  ،وانجميدية

https://www.britannica.com    زرت ىحا السػقع في  –)مػقع السػسػعة البخيصانية
(ٕٕٓٓيشايخ   

( مذتاؽ شالب حديغ الخفاجي ػ عباس محسػد العقاد ونذاشو الدياسي في مرخ ٔ)
اإلندانية ػ كمية التخبية لمعمـػ  العخاؽ ػ مجمة العمـػ –ػ بابل  ٖٜٓٔ-ٜٜٔٔلمسجة مغ 

 . ٓ٘ٔ، ص ٕٛٔٓػ يػنيػ  ٕ٘مجمج  ٔاإلندانية جامعة بابل ػ العجد 
، ٕٗٔٓ( سالمة مػسى ػ تخبية سالمة مػسى ػ مؤسدة ىشجاوؼ لمتعميع والثقافة ػ القاىخة ٕ)

 .ٓٓٔص 

https://www.britannica.com/
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وقخرت إيفادىا  –وزيخ السدتعسخات البخيصانية  -نيا لجشة بخئاسة ممشخ بخيصا
إلى مرخ؛ لُتحقق في أسباب الحػادث التي وقعت، ولتقتخح ما تخاه مغ حمػؿ 

 . (1)لتشطيع العالقات بيغ بخيصانيا ومرخ
ويأتي قخار بخيصانيا إرساؿ لجشة ممشخ في إشار سياسة عامة تشتيجيا 

عسخاتيا عشجما تقع اضصخبات تيجد أمغ قػاتيا، فتقـػ بخيصانيا في جسيع مدت
بإرساؿ لجانيا لبحث أسباب االضصخابات، ووضع تػصيات مغ شأنيا 

 تحقيق السرالح البخيصانية.    
بعج إجساع األمة عمى  ٕٜٓٔمارس  ٙوقج رحمت لجشة ممشخ في 

اشعة مقاشعتيا، حتى أمخاء األسخة العمػية انزسػا إلى األمة السرخية في مق
كػا باالستقالؿ التاـ لسرخ  ٕٜٔٔمارس  ٚٔ، وفي (3)تمظ المجشة، وتسدَّ

تذكمت وزارة عجلي يكغ لتبجأ السفاضات السرخية البخيصانية لمػصػؿ إلى 
، وقج تسكغ صاحب الجولة عبج الخالق ثخوت (2)الحل الحؼ يختزيو الثػار

مغ الحرػؿ باشا بحشكتو الدياسية، ومذاركة الػزيخ إسساعيل صجقي باشا 
الحؼ اعتخفت فيو بخيصانيا باستقالؿ مرخ،  ٕٕٜٔفبخايخ  ٕٛعمى ترخيح 

وأعمغ الدمصاف فؤاد األوؿ ممًكا عمييا، وصارت حكػمة مرخ حكػمة 

                                                 

 .ٗٛ( دمحم حديغ ليكل ػ محكخات في الدياسة السرخية ػ مخجع سبق ذكخه، ص ٔ)
عسخ شػسػف ػ محكخة بسا صجر عشا مشح فجخ الحخكة الػششية السرخية  مغ عاـ  (ٕ)

 .  ٖٓ، ص ٕٜٗٔػ مصبعة العجؿ ػ اإلسكشجرية ٕٜٛٔإلى عاـ  ٜٛٔٔ
( ػ مخجع سبق ذكخه، ص ٖ)  .ٜٙ( ىيئة تحخيخ مجمة الصميعة )مؤلف غيخ معمـػ
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، ولكغ بشػد (1)شػرية، ونز في دستػرىا عمى أف األمة صاحبة الديادة
خيصانية، الترخيح تزسشت احتفاظ بخيصانيا بدمصاتيا لتأميغ السػاصالت الب

والجفاع عغ مرخ، وحساية السرالح األجشبية واألقميات فييا؛ مسا يشقز مغ 
 . (3)استقالؿ مرخ

تججر اإلشارة إلى أف بخيصانيا كانت تخفس تساًما رفع الحساية البخيصانية 
عغ مرخ وإعالف استقالليا، إال أف عبج الخالق ثخوت باشا أوضح لمداسة 

البخيصانية مفخوضة عمى مرخ لع يبق لو أية البخيصانييغ أف بقاء الحساية 
فائجة إلنجمتخا نفديا، وحكع العقل يقزي بأف التذبث بأمخ ال فائجة مغ روائو 
َسَخٌف ال يميق بحوؼ الفصشة الدياسية، وقج بمغ مغ اقتشاع لػرد المشبي معتسج 
 إنجمتخا، واقتشاع السدتذاريغ اإلنجميد في الػزارات السرخية بخأؼ ثخوت باشا
أف ىجدوا جسيًعا باالستقالة إذا وقفت لشجف ولع تجب، وعجبت حكػمة لشجف 
ليحا السػقف فاستجعت معتسجىا ومدتذاريو فحىبػا إلييا، ولع يكغ إال أياـ 

 ٕٛحتى أقشعت حجج ثخوت الحكػمة اإلنجميدية أيًزا، وعاد لػرد المشبي في 
نيا تعتخؼ فأعمغ في مرخ ترخيًحا مغ جانب إنجمتخا بأ ٕٕٜٔفبخايخ 

وضل ترخيح ، (2)بسرخ دولة مدتقمة ذات سيادة، وتشيي لحلظ حسايتيا عمييا
                                                 

 .  ٜٖٖ( دمحم صبخؼ ػ مخجع سبق ذكخه، ص ٔ)
مرخ  –ػ القاىخة  ٜٜٔٔأبػ الفزل ػ تأمالت في ثػرات مرخ: ثػرة ( دمحم عبج الفتاح ٕ)

ػ  ٖمجمج  ٚ٘ػ مجمة عالع الكتاب والسعمػمات ػ الييئة السرخية العامة لمكتاب ػ العجد 
 .ٓٛٔ، ص ٜٜٛٔمارس 

( دمحم حديغ ليكل ػ تخاجع مرخية وغخبية ػ مؤسدة ىشجاوؼ لمتعميع والثقافة ػ القاىخة ٖ)
 . ٙٗٔ، ص ٕٗٔٓ



 

 

2222 

أف  فبخايخ مجة ىػ الحؼ يحجد عالقات بخيصانيا بسرخ بالخغع مغ ٕٛ
الجانب السرخؼ لع يعتخؼ بو، وجخت مفاوضات في العيػد السختمفة 

     .(1)الصخفيغ لمسدألة السرخية يخضي لمػصػؿ إلى حل
، إال أف ىحا ال ُيعج نجاًحا لثػرة ٕٕٜٔفبخايخ  ٕٛترخيح  رغع صجور

؛ فاالستعسار عشجما فذل في القزاء عمى الثػرة بسجافعو، عسج إلى ٜٜٔٔ
فبخايخ الحؼ تبعو  ٕٛإعالف استقالؿ مرخ استقالاًل مذػًىا في ترخيح 

اصجار الجستػر، الحؼ نتج عشو ضيػر أحداب سياسية، وقياـ السشافدة بيشيا، 
ابقيا عمى الػثػب عمى الدمصة، وندي في غسار ىحه السشافدة اليجؼ وتد

األسسى، وىػ شخد السدتعسخ مغ البالد، وتخميريا مغ تجخمو في شئػنيا، 
 ٜٜٔٔوسيصختو عمى مقجراتيا، وتحكسو في حاضخىا ومدتقبميا؛ فثػرة عاـ 

 لع تدتصع القزاء عمى االستعسار البخيصاني، وشخد اإلنجميد مغ البالد،
وإعادة الحخية لمذعب السغمػب عمى أمخه، وقج كانت ىشاؾ أسباب كثيخة أدت 

 إلى فذل تمظ الثػرة، نحكخ مشيا ثالثة أسباب ميسة، وىي:
أوال: إغفاؿ الكيادات الثػرية إغفااًل يكاد يكػف تاًما مصالب التغييخ 
االجتساعي؛ ونتج عغ ذلظ أف أصبحت شبقة مالؾ األراضي، أساًسا 

، وتستعت بسكاسبيا، حيث ذىبت (3)لدياسية التي ترجت لمثػرة،لألحداب ا

                                                 

، ص ٕٚٔٓ( دمحم مرصفى صفػت ػ إنجمتخا وقشاة الدػيذ ػ مؤسدة ىشجاوؼ ػ لشجف ٔ)
ٕٚ . 

  .   ٔٗٔ( شحاتة عيدى إبخاليع ػ مخجع سبق ذكخه، ص ٕ)
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إنجازاتيا بذكل كامل لتمظ الصبقة اإلقصاعية "أصحاب السرالح الحكيكية 
 .   (1)كسا كانػا يدسػف أنفديع"

عغ العالع العخبي، ولسا يحجث فيو مغ أحجاث،  ٜٜٔٔثانًيا: اعشداؿ ثػرة 
ذ ىشاؾ صجاـ بيغ الػششية السرخية، مع أف األحجاث التاريخية أثبتت أنو لي

وبيغ القػمية العخبية، وأف عجوىا الحؼ تحاربو، كاف يعامل األمة العخبية كميا 
 عمى اختالؼ شعػبيا، شبًقا لسخصط واحج.

ثالثأ: عجـ قجرة الكيادات الثػرية أف تالئع بيغ أساليب نزاليا، وبيغ 
 في ذلظ الػقت.األساليب التي واجو االستعسار بيا ثػرات الذعػب 

وقج شكل اإلنجميد، واإلقصاعييغ خصًخا عمى الثػرة، حيث عسل كل فخيق 
مغ ناحيتو عمى إحباط الثػرة، وتحالفػا عمى القزاء عمييا فشجحػا، ولكغ 
كاف نجاحيع إلى حيغ، ولع يجروا أنيع في الػاقع وحكيقة األمخ، أنيع وضعػا 

غ الحؿ واالستعباد؛ ألف أسذ نجاح ثػرة مقبمة، وبحروا بحور الخالص م
الذعب السرخؼ بعج أف خدخ الجػلة األولى، عكف عمى دراسة أسباب 
فذمو، وعػامل إخفاقو، واتخح لو عبخة وعطة مغ كل خصػة خصاىا لع تزسغ 
لو الشجاح والفػز، وأعج لكل أمٍخ ُعجتو في نزالو السقبل، ووضع خصصو 

 .                  (3)ٕٜ٘ٔيػليػ  ٖٕعمى أسذ سميسة، انتيت بو إلى كدب السعخكة في 

                                                 

مرخ ػ مجمة  –( سعيج عكاشة ػ قخاءة في ثػرات السجتسع السرخؼ ػ القاىخة ٔ)
 .     ٕٕٔ، ص ٕٔٔٓػ أبخيل  ٔٔمجمج  ٕٗالجيسقخاشية ػ مؤسدة األىخاـ ػ العجد 

 .   ٕٗٔ( شحاتة عيدى إبخاليع ػ مخجع سبق ذكخه، ص ٕ)
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انتفاضة شعبية كبيخة، وكذفت أف الحخية متأصمة  ٜٜٔٔلقج كانت ثػرة 
في الذعب السرخؼ، وال يدتصيع االستبجاد والطمع أف يغيخا مغ تقجيدو 

 ٕٔلمحخية؛ فيػ بعيشو الحؼ وقف في وجو نابميػف في ثػرة عارمة في 
، واستسخ ٓٓٛٔمارس  ٕٓخ في ، وفي وجو خميفتو كميبٜٛٚٔاكتػبخ 

كحلظ حتى جعل رجاؿ الحسمة الفخندية يقخروف الخحيل عغ البالد والعػدة 
أوؿ ىدة عشيفة تُيد صشع االستعسار،  ٜٜٔٔإلى فخندا، وقج كانت ثػرة عاـ 

أفاقت عمى صػتيا أمع أخخػ كانت تخزح تحت نيخه، كاليشج الحؼ قاد حخكة 
، (1)ٜٚٗٔالحخكة باستقالؿ اليشج أغدصذ  السقاومة فييا غانجؼ وانتيت ىحه

ىي تجخبة فخيجة لذعب أعدؿ خاض كفاًحا سمسًيا، واصصجـ  ٜٜٔٔوثػرة 
ببخيصانيا أقػػ الجوؿ االستعسارية آنحاؾ، في وقت خخجت فيو مغ حخب 
عالسية ضخوس مشترخة، وتدتشج إلى جياز الجولة السرخؼ الخادـ لدياسة 

ز مغ أدوات القسع، وأساليب العشف، ُمؤيًَّجا االستعسار، بسا يسمظ ىحا الجيا
بالقػة العدكخية لالحتالؿ األجشبي، وخاضًعا في قستو لديصخة الدمصات 

 .(3)البخيصانية
أنيا  ٜٜٔٔوإذا كانت الثػرات ُتقاس بسكاسبيا وبخدائخىا؛ فكياس ثػرة 

رفعت مقاـ الػششية في مرخ فػؽ كل مقاـ، وأزاحت الحجب عغ معجف 
ت عمى أرضو نفخة الرػر لبعث شعب مرخ ا ألصيل، َفَيبَّ وكأنسا َدوَّ

                                                 

 . ٓٗٔص   السخجع الدابق( شحاتة عيدى إبخاليع ػ ٔ)
 –وجياز الجولة السرخؼ ػ القاىخة  ٜٜٔٔ( شارؽ عبج الفتاح سميع البذخؼ ػ ثػرة ٕ)

 .  ٖٖ، ٕٖ، ص ص ٜٚٚٔػ مارس  ٖمرخ ػ مجمة الصميعة ػ مؤسدة األىخاـ ػ العجد 
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الفكخ واألدب، وبشاء الخجاؿ واألخالؽ، وتجعيع السثاليات والكيع عمى نحٍػ ال 
امتجاًدا  ٜٜٔٔ، وُتسثل ثػرة (1)يكاد يكػف لو مثيل في التاريخ السرخؼ 

لحخكة ثقافية ُتجـد بأف ا -شبيعًيا لمثػرة العخابية؛ فيي حالة اجتساعية 
 .  (3)العخابية ليا استسخاريتيا التي تالئع السخحمة التاريخية الججيجة

لحطة اكتساؿ اليػية السرخية التي أعمشت عغ  ٜٜٔٔلقج كانت ثػرة 
نفديا مادًيا مغ خالؿ الكفاح ضج االحتالؿ البخيصاني، كسا أعمشت عغ 

عكدت إدراًكا عسيًقا نفديا خصابًيا في شعارات الثػرة وأغشياتيا وىتافاتيا التي 
لتجمي الػحجة في التشػع، فقج ضست خصابات الثػرة كل عالمات التعجد: 
الجيشي مسثاًل في اإلسالـ والسدحية، والشػعي مسثاًل في الخجاؿ والشداء، 
والعسخؼ مسثاًل في األشفاؿ والبالغيغ والذيػخ، والجغخافي مسثاًل في الػجو 

 .    (2)إشار مغ الػحجة البحخؼ والقبمي والقاىخة، ولكغ في
بسثابة رد شعبي مرخؼ عمى إعالف الحساية  ٜٜٔٔويسكغ اعتبار ثػرة 

البخيصانية عمى مرخ، وقج جاء ىحا الخد متأخًخا، وذلظ بدبب سياسة 
بخيصانيا التقميجية في تخجيخ السذاعخ الػششية، حيث صخحت بعج إعالف 

                                                 

سػريا ػ مجمة األدباء  –ػ دمذق  ٜٜٔٔ( عبج الربػر مخزوؽ ػ أدب السقاومة في ثػرة ٔ)
 .       ٓٗ، ص ٜٔٚٔػ يػليػ  ٖالعخب ػ االتحاد العاـ لألدباء العخب ػ العجد 

( غالي شكخؼ ػ رؤية في مدار الشيزة السرخية: السذخوع الػششي بيغ العخابييغ ٕ)
ػ مجمة أدب ونقج ػ حدب التجسع الػششي التقجمي الػحجوؼ  مرخ –ػ القاىخة  ٜٜٔٔوثػرة 

 .        ٘٘، ص ٜٜٔٔػ مايػ  ٛمجمج  ٜٙػ العجد 
( عساد عبج المصيف ػ كيف تخمق الذعػب زعساءىا: سعج زغمػؿ أيقػنة الثػرة ػ القاىخة ٖ)
 .              ٕ٘، ص ٖٕٔٓمرخ ػ مجمة السجمة ػ الييئة السرخية العامة لمكتاب ػ العجد ػ يػنيػ  –
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اتخحتو بخيصانيا لطخوؼ  الحساية البخيصانية عمى مرخ، بأنيا إجخاء مؤقت،
الحخب، وأنيا ستشتيي بانتياء الحخب؛ فعشجما انتيت الحخب شمب السرخيػف 

 ٜٜٔٔإنياء الحساية، وإعالف االستقالؿ، إال بخيصانيا لع تقبل؛ فقامت ثػرة 
 لتحقيق السصالب الػششية وإعالف االستقالؿ.  
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الحطاية البريطانية من مهقف الهاليات الطتحدة الطبحث الثالث: 
           9191على مصر وثهرة 

، أعمغ ويمدػف أف الدالـ يجب أف يقبل بسبجأ أف ٜٚٔٔفى أبخيل 
وبعج دخػؿ الػاليات الستحجة  ،الحكػمات تدتسج كل قػاىا مغ مػافقة شعػبيا

أف الػاليات  ٜٚٔٔا وأكج فى مايػ صخارً إإلى الحخب، كاف ويمدػف أكثخ 
ئيا يقاتمػف مغ أجل الحخية والحكع الحاتى وتشسية الذعػب دوف الستحجة وحمفا

، َوَوْضع ضسانات ومعاييخ دولية تسشع الجوؿ مغ االستخجاـ (1)مالءاتإ
                         .        (3)السفخط لمقػة العدكخية خالؿ الرخاعات التي تقع بيغ دولة وأخخػ 

ػنجخس حجد فيو الخؤية وجو ويمدػف خصابا لمك ٜٛٔٔيشايخ  ٛ يوف
األمخيكية لمعالع عقب الحخب العالسية األولي، وىػ الخصاب الحػ اشتيخ 

ورغع أف الخصاب لع يتزسغ بػضػح  ،عذخ ةاألربع السبادؼءعالسيا باسع 
مرصمح تقخيخ السريخ، إال أف ويمدػف استخجـ السرصمح الذيخ التالي، 

قميسية إف كل تدػية عشجما وصفو بأنو مبجأ عسل ضخورؼ، وشجد عمى أ
 .(2)يجب أف تكػف لسرمحة الذعػب السعشية

                                                 

(1) Erez Manela, Op.Cit.    
(2)Andrey Kortunov, others, Woodrow Wilson Fourteen points 100 
years in: Rethinking the liberal  World order, Center for Strategic 
Research, Moscow 2018, P. 69.     
(3) Erez Manela, Ibid.  
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لجبمػماسية الدخية بيغ ا ويمدػف  رفسوشبًقا لتمظ السبادؼء األربع عذخة 
لتقديع سايكذ/بيكػ  اتفاقيةت عَ ِض التي بسػجبيا وُ و بخيصانيا وفخندا، 

اإلمبخاشػرية العثسانية عقب انتياء الحخب العالسية األولى؛ حيث عارضت 
مغ  الػاليات الستحجة ىحا التقديع االستعسارؼ الججيج لمسشصقة، وشالبت بجالً 

، فقج نز السبجأ الثاني عذخ مغ (1)ذلظ بتصبيق مبجأ حق تقخيخ السريخ
ضساف سيادة األجداء التخكية وإعصاء الذعػب  مبادؼء ويمدػف عمى "

خور في األخخػ غيخ التخكية التي تخزع ليا حق تقخيخ السريخ، وحخية الس
        .(3)السزائق لجسيع الدفغ بزساف دولي

ادئو األربعة عذخ، صّجقو سبيمدػف عمى العالع بوعشجما شمع الخئيذ و 
 أحج معاصخؼ األحجاث التي عاشيا العالع؛ ألنيع استبعجوا أف يخخج كثيخوف 
سيا ، ولع ييدأ بجعػة ويمدػف مغ أساحخب العالسية األولى بغيخ ِعبخةخالؿ ال

السدتعسخوف الخجعيػف؛ ألف الجعػة ال تػافق ثالث شػائف، وىع: إال 
؛ ألنيع ييدءوف بجسيع السبادغ، األخالؽ اإلندانيةسياستيع، واليائدػف مغ 

مة الجعػات يخوف أّف العػامل االقترادية ىي عِ الحيغ واالشتخاكيػف؛ 
لذخائع؛ فال غخابة س القػانيغ واقج كاف سعج زغمػؿ قانػنًيا يقجَّ و ، االجتساعية

ل بالتذخيع وحقػؽ السعاىجات لفس السذاكل وإصالح اآلفات؛  لجيو في التػسُّ
                                                 

الدعػدية ػ جخيجة  –ادة التفكيخ في مبادغ ويمدػف ػ الخياض ( ديفيج اغشاتيػس ػ إعٔ)
يػليػ  ٕٔػ  ٖٓٔٓٔالذخؽ األوسط الجولية ػ الذخكة الدعػدية البخيصانية لألبحاث ػ العجد 

ٕٓٔٗ . 
(2)Woodrow Wilson, President Wilson's Policy, H.M. Stationery 
Office, London 1920, P. 49.   



 

3017 

 

3726 

 

لحلظ رحَّب بجعػة الخئيذ ويمدػف، ولع يدتبعج تحكيقيا، كسا قاؿ في خصابو 
: "مغ الشاس َمغ َيَخْوَف ىحا السحىب الدياسي ()بسشدؿ حسج الباسل باشا

لحياة الجنيا: حياة السداحسة عمى البقاء، الججيج أجسل مغ أف ُيتبع في ىحه ا
والسغالبة عمى السشافع ....، نعع محىب جسيل! ولكغ تصبيقو مسكغ متى جّج 

   .(1) "صبيقو بحدمو السعخوؼ، وإنو لجاد ...الخئيذ ويمدػف في ت
ومثمسا رّحب سعج زغمػؿ بجعػة ويمدػف، نالت تمظ الجعػة أيًزا قبػؿ 

قاؿ في رده عمى َمغ اعتبخ وعػد ويمدػف كػعج عبج الخحسغ الخافعي، حيث 
بخيصانيا بالجالء عغ مرخ: "كال ! فالػاليات الستحجة ىي التي انترخت في 
الحخب، وىي ليدت دولة استعسارية، وىي تخيج صادقة أال تقػـ حخب ثانية؛ 
ولحلظ ستفخض حق تقخيخ السريخ، والجالء"، وبمغ مغ شجة إيساف عبج 

ادؼء ويمدػف وتصمعو إلييا، أنو شبو السدألة السرخية الخحسغ الخافعي بسب
بقزية يتخافع الستخافعػف فييا، ويرجر مؤتسخ الرمح حكسو  ٜٜٔٔفي عاـ 

 .            (3)وفًقا لسبادؼء اليجنة التي وضعيا الخئيذ ويمدػف 

                                                 

()  أحج أعزاء الجسعية التذخيعية، و اف عسيجًا لقبيمة الخماح بالفيـػكو  ٔٚٛٔ عاـولج 
 انطخ:، ٜٓٗٔتػفي عاـ  ،السرخية

https://www.marefa.org  (ٕٕٓٓزرت ىحا السػقع في يشايخ  – السعخفة)مػقع  

( عباس محسػد العقاد ػ سعج زغمػؿ زعيع الثػرة ػ مؤسدة ىشجاوؼ لمتعميع والثقافة ػ ٔ)
    .ٖٙ، ٖ٘ ص ص، ٖٕٔٓالقاىخة 

، ٚٙ( دمحم حديغ ليكل ػ محكخات في الدياسة السرخية ػ مخجع سبق ذكخه، ص ص ٕ)
ٜٙ  . 
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محلًبا ججيًجا يذبو الجيغ السجني  ٜٜٔٔفي مبادغ ويمدػف  لقج مّثمت
ضيخ ويمدػف بسحلبو الججيج كسا لػ كاف ، و عمى كافة األرض الججيج لمبذخ

ىحه  تصّمع إلىاإلمبخاشػرية البخيصانية  ؛ فإف العالع الحؼ كاف َيِئغُّ مغحكيًسا
وكاف ويمدػف ، بالسداواة والحخية وتقخيخ السريخ السبادغ الججيجة التي تقػؿ

، (1) لو يديخ في أوروبا ويتشقل مغ عاصسة إلى أخخػ والجساىيخ تحتذج
شعػب العالع بالحخية حػؿ والدة عيج ججيج تشعع فيو  ويمدػف  وبدبب وعػد

أصبح السشقح ورمدا لمشطاـ العالسى  ،والجيسقخاشية وحق تقخيخ السريخ
  .(3)الججيج

في الحكيقة لع يجرؾ الخئيذ األمخيكي ويمدػف خبايا الدياسة االستعسارية 
تحقيق مبادئو؛ فبخيصانيا إذا كانت قج البخيصانية الساكخة التي لغ تدسح لو ب

استجابت لمسصالب األمخيكية خالؿ ثػرتيا ضج االستعسار البخيصاني في 
الػاليات الثالث عذخة األمخيكية، والتي زعدعت الػجػد البخيصاني في العالع 

(، فيي لغ تدسح لألمخيكيغ في عاـ ٖٛٚٔ-٘ٙٚٔالججيج )الثػرة األمخيكية 
 شأنو إنياء االستعسار البخيصاني في العالع القجيع.                               بتحقيق مبجأ مغ ٜٜٔٔ

                                                 

 .       ٗٓٔ، ٜٙ( سالمة مػسى ػ مخجع سبق ذكخه، ص ص ٔ)
(2) Erez Manela, Op.Cit.    
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وبمغ تصمع السرخييغ إلى وعػد ويدمػف حًجا جعميع يخفعػف العمع 
سعج زغمػؿ ما فكخ فيو ، وكاف أوؿ (1)ٜٜٔٔاألمخيكي في مطاىخات ثػرة 

عخض ل ٜٜٔٔأبخيل  ٛٔوصػؿ الػفج السرخؼ إلى مخسيميا في  ساعة
أف أرسل إلى القزية السرخية عمى مؤتسخ الرمح السشعقج في باريذ، 

السرخؼ السصالب  الخئيذ ويمدػف يصمب مشو اإلذف في مقابمة خاصة لمػفج
، وإنسا مغ الخئيذ ويمدػف  فمع يجئو الخد السشتَطخبحقػؽ األمة السرخية؛ 

لبخيصانية عمى ا فإف الػاليات الستحجة اعتخفت بالحساية ؛غيخ متػّقعرد جاءه 
 أؼ بعج وصػؿ الػفج السرخؼ ، في اليػـ التاسع عذخ مغ شيخ أبخيل مرخ

، أما القػػ العالسية األخخػ؛ فكانت مشذغمة بتقديع (3)إلى مخسيميا بيػـ واحج
 .  (2)غشائع الحخب، ولع تيتع ىي األخخػ بحق تقخيخ السريخ

رمح بالحساية وفي حكيقة األمخ، إف االعتخاؼ األمخيكي خالؿ مؤتسخ ال
البخيصانية لع يكغ مدتبعًجا؛ فالسؤتسخ لع يكغ مدتعًجا أف يدسع مغ مرخ أو 
مغ غيخ مرخ مثل ىحه السصالب القػمية، حيث إنو اجتسع ليرػر مريخ 
أوروبا ومريخ الجوؿ السعتجية في الحخب، والبالد الخاضعة ليحه الجوؿ، 

ة مشح أف أعمشت عمييا وبخيصانيا قج فرمت مرخ عغ اإلمبخاشػرية العثساني
                                                 

.. أمخيكا عشػاف ٜٜٔٔ( مرصفى كاشف ػ سخ رفع السرخييغ لمعمع األمخيكي في ثػرة ٔ)
مارس  ٜمرخ ػ جخيجة األىخاـ ػ مؤسدة األىخاـ ػ عجد -لسرخييغ ػ القاىخة  خحالف ا
ٕٓٔٗ . 

 .   ٖٙ( عباس محسػد العقاد ػ مخجع سبق ذكخه، ص ٕ)
(3) See: http://english.ahram.org.eg    مػقع األىخاـ إنجميدؼ( زرُت ىحا(

      ٕٕٓٓالسػقع في يشايخ 

http://english.ahram.org.eg/
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حسايتيا، فإذا اتجو السؤتسخ إلى سساع مصالب مرخ؛ فقج وجب عميو أف 
يدسع مصالب سائخ الذعػب الجاخمة في نفػذ اإلمبخاشػرية البخيصانية، 
والذعػب الخاضعة لفخندا، والذعػب الخاضعة إليصاليا، وىحا ما لع يكغ 

مغ كسا أنو  (1)ة في السؤتسخ،يجور بخمج دولة مغ ىحه الجوؿ السشترخة السسثم
تخغب في أف تححو مرخ ححو روسيا، تكغ السؤكج أف الحكػمة األمخيكية لع 

حيث أعقبت الثػرة البخجػازية بعج أشيخ ثػرة عسالية ناجحة بكيادة الحدب 
 .  (3)البمذفي

بيحا االعتخاؼ األمخيكي بالحساية البخيصانية، نقس ويمدػف مبادئو رأًسا 
جو أنو ندي وقت أف كانت بالده تكبع تحت االستعسار عمى عقب، ويب

، وما كانت تعانيو مغ سياسة القسع واالستغالؿ ٘ٙٚٔالبخيصاني قبل عاـ 
البخيصانية، وندي أيًزا أف بالده خالؿ ثػرتيا ضج بخيصانيا كانت تحتاج إلى 
عػف مغ أشخاؼ دولية لتحقيق استقالليا، وأنو لػال مداعجة فخندا لمػاليات 

ستحجة، لسا نجحت في إجبار بخيصانيا عمى إعالف استقالؿ الػاليات الثالث ال
 ، والتي تذكمت مشيا الػاليات الستحجة األمخيكية فيسا بعج.   ٖٛٚٔعذخة عاـ 

أفَّ السرخييغ أساءوا ويسكغ القػؿ أف ساسة اإلنجميد قج أدخمػا في َرْوِعو 
والسرالح األجشبية، وأفَّ  رةفيع دعػتو وتذجعػا بيا عمى الثػرة وتيجيج الحزا

                                                 

، ٕٚ( دمحم حديغ ليكل ػ محكخات في الدياسة السرخية ػ مخجع سبق ذكخه، ص ص ٔ)
ٖٚ        . 

(2) See: www.socialistalternative.org    مػقع االشتخاكي( زرُت ىحا السػقع(
      ٕٕٓٓفي يشايخ 

http://www.socialistalternative.org/
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األوروبييغ وترػف أرواح  كمسًة مشو تحقغ الجماء وتعيج األمغ إلى قخاره،
 خضة لمتشازع عمييا بيغ الجوؿ قج يجخومخافق العسخاف، وأفَّ تْخؾ مرخ عُ 

الحساية مغ شأنو  ؛ فبقاؤىا في ضلالعالسية األولىب العالع إلى حخب كالحخ 
إلى  ا وعجوه أف يشرفػا السرخييغ متى ثابػالدالـ، وربسا الحفاظ عمى

وقج اىتست ، (1)لإلصغاء إلى صػت الحكسة والشطاـالدكيشة، واستعجوا 
دار الػكالة  الحكػمة البخيصانية بشذخ اعتخاؼ الخئيذ ويمدػف في مرخ مغ

 فأذاعت دار السشجوب البخيصاني بالًغا جاءىا مغ ىسدػف جارؼ األمخيكية، 
Hemson Gary - يقػؿ فيو:  -آنحاؾ  الػاليات الستحجة في مرخ قشرل

بالحساية  الجسيػرية يعتخؼ إفَّ حكػمتي أمختشي أف أبمغكع أفَّ رئيذ
جاللة  البخيصانية عمى القصخ السرخؼ، وىي الحساية التي بدصتيا حكػمة

بالزخورة  الخئيذ باعتخافو ىحا يحفع، و ٜٗٔٔديدسبخ عاـ  ٛٔ السمظ في
تعجيل  بعُج في تفاصيل ىحا االعتخاؼ، مع مدألةلشفدو حق البحث فيسا 

بيحا  وقج ُكمفت ،حقػؽ الػاليات الستحجة التعجيل الحؼ يقتزيو ىحا األمخ
العصف  الرجد أف أقػؿ: إفَّ رئيذ الجسيػرية والذعب األمخيكي يعصفاف كل

الحكع  عمى أماني الذعب السرخؼ السذخوعة؛ لمحرػؿ عمى قدط آخخ مغ
 األماني  يشطخاف بعيغ األسف إلى كل مدًعى لتحقيق ىحهالحاتي، ولكشيسا 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .   ٖٚاد ػ مخجع سبق ذكخه، ص ( عباس محسػد العقٔ)
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                                           .(1)إلى العشف بالمجػء
الػعج بسشح السرخييغ قدًصا آخخ مغ  فباسع األمغ وكخاىة العشف، وبعج

االعتخاؼ وبادرت إلى  االستقالؿ الجاخمي، ضفخت الحكػمة البخيصانية بحلظ
إلى  أوروبا، وتعسجت أف ترجـ بو الػفج ساعة وصػلو مرخوإذاعتو في 

معارضة القػة البخيصانية  لتشاؿ مغ عديستو، وُتِخيو عجـ القجرة عمىأوروبا 
، وقج عّبخ الجشخاؿ المشبي لمقشرل األمخيكي بالقاىخة عغ (3)حيث ذىب

سعادتو البالغة باعتخاؼ الػاليات الستحجة بالحساية البخيصانية عمى مرخ، 
وسارع المشبي إلى إبالغ الدمصاف فؤاد األوؿ بالقخار األمخيكي، ونذختو 

 .     (2)صحف القاىخة
 زغمػؿ في بجا لدعج وفي ردة الفعل األولى عمى ىحا السػقف األمخيكي

في أوروبا ال يججؼ، وأفَّ تخكيد العسل في مرخ أججػ  أوؿ وىمة أفَّ العسل
تحت األحكاـ  اإلنجميد في مرخ ؛ ألف مقاومةولع يكغ ىحا ضعًفا ،وألـد

بالحساية البخيصانية أخصخ مغ مقاومتيع في أوروبا  العدكخية بعج االعتخاؼ
                                                 

)1) Foreign Relations of the United States (FRUS), Volume II, 
Papers Related to the United States Foreign Relations, 1919, 
Document No. 131, From the Commission to Negotiate Peace to 
the Acting Secretary of State, April 21, 1919, P. 203.      

     .   ٖٚ( عباس محسػد العقاد ػ مخجع سبق ذكخه، ص ٕ)
)3) FRUS, Volume II, Papers Related to the United States Foreign 
Relations, 1919, Document No. 132, From the Agent and Consul 
General at Cairo (Gary) to the Acting Secretary of State, April 26, 
1919, P. 204.      
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ولكشو كاف رأًيا رآه فيسا ىػ أصمح لمقزية السقاومة،  عمى الجاديغ في
 .(1)في أوروباخصػاتو األولى  السرخية عمى حدب ما تبيَّغ مغ

عذخ كانت مغ أكبخ  ةعويمدػف األرب مبادؼءوليذ مغ شظ في أف 
ر ُعُتػَّ و وكاف ويمدػف يحاوؿ تغييخ العالع؛ ولكش، ٜٜٔٔة العػامل لثػر  لع ُيقجِّ
وزارة فخندا،  كميسشرػ رئيذحيث إف : البخيصانية والفخندية يغتاإلمبخاشػري

بالسػافقة التامة عمى  وأوىساه ا ويمدػف سايخ  ،ولػيج جػرج رئيذ وزارة بخيصانيا
إذا تع  ضج ألسانيا، حتى بكل القػة األمخيكية في كفة الحمفاءمبادئو كي يمقي 

ولػ ، االنترار بفزل ىحه القػة لإلنجميد والفخندييغ َتَشكََّخ ىحاف االثشاف لو
 . (3)ٜٖٜٔالعالسية الثانية أف مبادغ ويمدػف عسَّت العالع لسا وقعت الحخب 

ل  ة أخخػ،وقج أرادت الحكػمة البخيصانية أف تتبع ىحه الزخبة بزخب ُتعجِّ
 التيسذجخيجة التفكظ في صفػؼ الػفج واألمة السرخية؛ فشذخت بعسل 

إلى القصخ السرخؼ  "لجشة ممشخ" إلى إرساؿ لجشة مدتقمة"إشاعة" تذيخ فييا 
الجستػرية التي يتدع بيا  لمبحث عغ أسباب اليياج، واقتخاح اإلصالحات

عديستو إف لع  ػفج فينصاؽ الحكػمة الحاتية، وتػقعت أف يريب الخبخ ال
وبقي بعزيع  يربو في تكػيشو ووحجة رأيو، فإذا عاد بعس رجالو إلى مرخ

فقج  وإذا عاد الػفج جسيعو ،في أوروبا فقج وقع الخالؼ، وىػ بجء االنحالؿ
 ممكتو الحكػمة البخيصانية ورجعت بو إلى قبزة يجييا وعخَّضتو لدخخية أبشاء

وبا فعشجىع فدحة مغ الػقت إلرساؿ المجشة وششو، وإذا بقي الػفج كمو في أور 
                                                 

 .   ٖٚ، ص السخجع الدابق( عباس محسػد العقاد ػ ٔ)
 .   ٜٚ( سالمة مػسى ػ مخجع سبق ذكخه، ص ٕ)
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وسؤاؿ السرخييغ عغ مصالبيع وشكاياتيع بسعدؿ عغ وفجىع الحؼ  إلى مرخ
 .(1)يجعي الػكالة عشيع

ىكحا سارت الدياسة البخيصانية، وحققت انترارىا الدخيع والسفاجيء 
ىػ أثخ عمى الػفج السرخؼ، إال أف األمخ الحؼ لع تحدب بخيصانيا حدابو 

اتقائو  خخية في الصبيعة السرخية؛ فإف السرخؼ ليتقي الدخخية أشج مغالد
 الزخر والخدارة، وقج يدتدمع لمفجيعة، ولكشو ال يدتدمع لمغفمة؛ وليحا كانت

لع تكغ ضخبتيا لمػفج السرخؼ باعتخاؼ ويمدػف ضخبًة قػيًَّة بارعًة، ولكشيا 
نيا سخخية تعخِّضو تفذل بعج الرجمة األولى؛ أل كانت خميقة أفقاتمة، بل 

ولع يمبث سعج وأصحابو بعج الخاشخ األوؿ أف أعادوا الشطخ ، لدخخية أخخػ 
، ولكغ العػدة إلى ىلَ وْ أفَّ العسل في مرخ قج يكػف أَ  في األمخ كمو، فػججوا

التي أقامتيا األمة لتسكيغ الػفج مغ الدفخ، ىي  مرخ بعج كل ىحه الكيامة
األمة مغ رجاليا وتذككيا في  ُتَيئُِّذ  خيبة أليسة ال تؤَمغ عكباىا، وقج

ل بالتفخقة بيغ صفػفياعَ دعاتيا، وتُ  ووججوا كحلظ أفَّ البقاء في أوروبا ال ، جِّ
الجعاية األوروبية، ولع يكغ  يسشع تخكيد العسل في مرخ واالعتساد عميو في

رجاء سعج مغ الجعاية األوروبية والتشبيو بالحقػؽ السرخية معقػًدا ىحه السخة 
عمى الحكػمات والػسائل الحكػمية، بل كاف معقػًدا عمى الذعػب، حيث 

يقػػ عمى صعابو؛ ولحلظ لع ييأس لصخيق إلى الذعػب مفتػح لسغ وجج أف ا
سعج عشجما حبط رجاؤه في مؤتسخ الرمح وفي ويمدػف وفي لػيج جػرج 

: ىشاؾ الذعػب وجج أف وراء ىحه األسساع أسساًعارئيذ حكػمة لشجف، و 
                                                 

 .   ٖٛ( عباس محسػد العقاد ػ مخجع سبق ذكخه، ص ٔ)
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ومغ يجرؼ؟! فمعل … جػرج  وبية، وىشاؾ شعب ويمدػف وشعب لػيجاألور 
ما لع يبمغو رئيدو السخجوع يتفيع الحقػؽ السرخية ويبمغ شعب ويمدػف 

   .(1)بالدياسة البخيصانية
بقى زغمػؿ فى باريذ لعجة أشيخ فى محاولة لمجفاع عغ قزيتو وأرسل 

ى السقابل لع يحرل وف ،لػيمدػف سمدمة مغ الخصابات، وشمب مخارا مقابمتو
زغمػؿ سػػ عمى رسائل مقتزبة مغ سكختيخ ويمدػف يؤكج وصػؿ خصابات 

ومع ذلظ استسخت الشجاءات السرخية  ،زغمػؿ وانذغاؿ الخئيذ بأمػر أخخؼ 
وعكذ كثيخ مشيا اقتشاعا بأف ويمدػف ال يسكغ أف يقجـ عغ  ،لعجة أشيخ

وأنو خجع مغ قبل  شيب خاشخ عمى خيانة القزية السرخية، وبالتالى البج
وسعت إحجػ الخسائل السػقعة مغ قبل مجسػعة مغ الصمبة إلى  ،البخيصانييغ

ترحيح مفاليع الخئيذ ويمدػف، وأكجت لو أف الثػرة السرخية ليدت ديشية 
   .(3)وال ضج األجانب

السعخكة في باريذ عمى أتع وجو يدتصيعو وفج مغ  زغمػؿ وقج أدار سعج
لدساع أقػالو؛ ب إلى مؤتسخ الرمح يصمب استجعاءه فقج كت الػفػد الذعبية؛

التي  إلغاء الديادة التخكية يقتزي حتًسا تغييًخا في حالة مرخ الدياسية ألف
، ، وال يرح إجخاء ىحا التغييخ في غيبة السرخييغٓٗٛٔ عاـقخرتيا معاىجة 
بكل َمغ تيدخت ليع مقابمتو مغ رجاؿ السؤتسخ وأعزاء وفػده واترل الػفج 

اسة والُكتَّاِب والرحفييغ األوروبييغ  ار مػضفيو،وكب وأقاـ السآدب لمدَّ
                                                 

 .   ٜٖ، ص السخجع الدابق( عباس محسػد العقاد ػ ٔ)
(2) Erez Manela, Op.Cit.    
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التي كانت تيسميا الرحف، وُيخَييع صػر  واألمخيكييغ ليذخح ليع الحػادث
الجير، وضيخت فييا األعالـ  السطاىخات التي اشتخؾ فييا الديجات ورجاؿ

اء مغ أمػاؿ الحمف وعمييا الرميب إلى جانب اليالؿ، ويحكخ ليع ما استفاده
، وقج تخؾ نذاط (1)ورجاليا مسا كانػا يجيمػنو وال يعخفػف خبًخا عشو مرخ

رجاؿ الػفج في باريذ أثًخا إيجابًيا في نفػس ىؤالء الكّتاب والرحفييغ، ومغ 
 صاحب كتاب " Alfred Scone Plunt لفخيج سكاوف بمشتأالسدتخ ىؤالء 

البخيصاني الػحيج الحؼ  وىػ" التاريخ الدخؼ لالحتالؿ اإلنجميدؼ لسرخ
، وشكخه سعج زغمػؿ في خاض بعسق في التعخؼ عمى تاريخ مرخ كمو

 .(3)ٕٜٓٔمايػ  ٖرسالة وجييا إليو مؤرخة في 
وعمى الخغع مغ اعتخاؼ الجوؿ بالحساية فقج بجأت الحكػمة البخيصانية 

بعج أف اتجيت أنطار الػفج إلى نذخ الجعػة في الػاليات  تذعخ بالقمق
بالقزية السرخية بيغ ذوؼ الشفػذ مغ  ة، وضيخت دالئل االىتساـالستحج

ىحا دوف أف يكػف لمخئيذ ويمدػف  حجث، الذيػخ األمخيكييغ ورجاؿ الرحافة
مغ أسباب اتجاه الػفج  فزل فيو؛ بل ربسا كانت صجمتو لمػفج في باريذ

 بعس إلى األمة األمخيكية رأًسا؛ ليثيخ في ىيئتيا الخسسية بيحه الػسيمة
 فإف أقرى ما؛ العشاية التي فاتتو مغ رئيذ الجسيػرية ومعاونيو في السؤتسخ

 اصادفو الػفج مغ الشجاح عشج رئيذ الجسيػرية األمخيكية أنو تمقى مشو ردِّ 

                                                 

 .   ٓٗقاد ػ مخجع سبق ذكخه، ص ( عباس محسػد العٔ)
األردف ػ السجمة الثقافية ػ  –( سعج زغمػؿ ػ رسالتاف مغ سعج زغمػؿ إلى بمشت ػ َعّساف ٕ)

 .  ٛٛ، ص ٕٛٓٓػ  ٘ٚالجامعة األردنية ػ العجد 
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كتبو سعج يصمب فيو السقابمة مخة أخخػ، فإذا ىػ يعتحر في رده  عمى خصاب
، وذلظ (1)مة السصمػبةأف يتدع وقتو في السدتقبل لمسقاب لزيق الػقت ويخجػ

ف يجعع السصالب عمى الخغع مغ أف سعج زغمػؿ تػسل لو في تمظ البخقية أ
وكتب فى البخقية أف الذعب  ،وعكدت البخقية خيبة أممو الستشامية، السرخية

السرخػ يذيج بػيمدػف برفتو قائج العقيجة الججيجة التى ستزسغ الدالـ 
نو يعانى السعاممة األكثخ وحذية إبادئظ فوالتقجـ لمعالع، واآلف وألنو وثق فى م

 ، وبعج يأسو مغ لقاء ويمدػف  ٜٜٔٔوبحمػؿ صيف ، عمى يج البخيصانييغ
، (3)خ زغمػؿ فى الحرػؿ عمى الجعع مغ الكػنجخس األمخيكي، فكّ ودعسو

خاصًة بعج أف تخامت األنباء بأف الكػنجخس ال يؤيج الخئيذ ويمدػف فيسا 
أت عربة األمع، ونطست الرمح مع ألسانيا، انتيى إليو مغ معاىجة أنذ

وُنّز فييا عمى الحساية البخيصانية عمى مرخ؛ فأصبحت الحساية مقخرة في 
معاىجة عالسية، ال مجخد ضخورة لجأت إلييا بخيصانيا تحت ضغط الحخب، 
والخئيذ ويمدػف ىػ أوؿ َمغ اعتخؼ بالحساية عمى مرخ؛ فإذا رفس 

حى ىحا االعتخاؼ بالحساية، وفتح الباب مغ الكػنجخس السعاىجة؛ فكأنسا م
 . (2)ججيج لألمل في مقاومتيا

 باقةلمحرػؿ عمى دعع الكػنجخس، إنسا كانت بسثابة الػفج تػجو إف 
أمل، حيغ انعجـ وجػده؛ ألف الذعب األمخيكي، والكػنجخس األمخيكي لع يكغ 

                                                 

 .   ٔٗ، ص السخجع الدابق( عباس محسػد العقاد ػ ٔ)
(2) Erez Manela, Op.Cit.    

 .  ٖٛحكخات في الدياسة السرخية ػ مخجع سبق ذكخه، ص ( دمحم حديغ ليكل ػ مٖ)
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غ يعشييسا يػمئٍح مغ شأف مرخ أكثخ مسا كاف يعشي مرخ والسرخييغ م
شأف بالد الكػنغػ مثاًل؛ وألف معارضة السعارضيغ لسعاىجة الرمح مع 
ألسانيا كانت تخجع ألسباب مخدىا إلى سياسة الػاليات الستحجة نفديا: أتبقى 
في عدلتيا أـ تحسل أعباء الدياسة العالسية عمى عاتقيا؟ وقج انتيى األمخ 

جة في عربة األمع؛ ىشاؾ بانترار سياسة العدلة؛ فمع تذتخؾ الػاليات الستح
ألنيا لع تػافق عمى ميثاؽ العربة، ولع تػافق تبًعا لحلظ عمى معاىجة ُيعّج 

 . (1)ميثاؽ العربة في الدياسة العالسية أىع أجدائيا
وبجأ الػفج السرخؼ يتبع سياسة إرساؿ البيانات واالحتجاجات إلى 

 جاجاتو في مجمذفػججت بياناتو واحتالسجالذ الشيابية األوروبية واألمخيكية؛ 
ففي ؛ الذيػخ األمخيكي صًجػ أقػػ مسا وججتو في السجالذ الشيابية األوروبية

عزػ مجمذ الذيػخ اقتخح  ٜٜٔٔجمدة الحادؼ والعذخيغ مغ شيخ يػنيػ 
بالجسيػرية األيخلشجية، فترجػ زميمو االعتخاؼ  Masonاألمخيكي ماسػف 

إفَّ مرخ تدتحق  " قاؿ:لفتح باب السدألة السرخية، و  Purahبػراه  مدتخ
الدالـ مؤتسخ  االستقالؿ كسا تدتحقو األمع الذخقية واألوروبية التي اعتخؼ

فججدت ىحه الحسمة رجاء الػفج في تحخيظ قزيتو مغ جانب " باستقالليا
ويبمغو أفَّ السرخييغ بػراه  ، وأرسل يذكخ السدتخابياونػّ األمخيكية  األمة

مداعجة الذعب األمخيكي محب الحخية في تامٍّا عمى  َليعتسجوف اعتساًدا
، عميو باالستعباد مغ غيخ أف ُيْدَسع دفاعو تحقيق اآلماؿ القػية لذعب ُحِكع
واتيع  Walshوالر  بعج أياـ، فقاـ السدتخ وعاد السجمذ إلى ذكخ مرخ

                                                 

 .  ٗٛ( دمحم حديغ ليكل ػ محكخات في الدياسة السرخية ػ السخجع الدابق، ص ٔ)
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مؤتسخ الدالـ بخيانة السبجأ الحؼ غامخ األمخيكيػف  الػفج األمخيكي في
الػاليات الستحجة وبخيصانيا العطسى إذا  ، وقاؿ: إفَّ بجخػؿ الحخب مغ أجمو

تتخكا جدائخ الفميبيغ ألىل  ب عمييسا أفجعمى حدغ الشية، في ُتَجلِّاَل أرادتا أف 
وقاؿ:  Mix Cork مكذ كػرؾ وىشا قاـ مدتخ ،وأيخلشجا لأليخلشجييغ ،الفميبيغ

: لساذا سائاًل بػراه  إفَّ مرخ أيًزا يجب أف تكػف ألبشائيا، وأيجه مدتخ
مؤتسخ الرمح ببػلػنيا ورومانيا ويغس عغ أيخلشجا، وال يرغي إلى  يعتخؼ

إفَّ : "Shermanشخماف  أصغى لغيخىا؟! فقاؿ مدتخ كػريا ومرخ كسا
 .   (1)"البخيصانية معاىجة الرمح إنسا ُكِتَبت لخجمة السصامع

 Robert Owenكسا وّجو عزػ مجمذ الشػاب األمخيكي روبخت أويغ 
 Robert Lansing روبخت النديشغداًرا إلى وزيخ الخارجية األمخيكي استف

( يصمب فيو تػضيح بعس األمػر الستعمقة باعتخاؼ ٕٜٓٔ-ٜ٘ٔٔ)
يبجو أنو عشجما تع الحكػمة األمخيكية بالحساية البخيصانية عمى مرخ، فقاؿ: "

ة ، تع إعالنيا كإجخاء لمحفاظ عمى وحج الحساية البخيصانية عمى مرخإعالف 
وذلظ حدبسا جاء في البخقية التي أرسميا ممظ إنجمتخا  – مرخ واستقالليا

مغ و  - ٜٗٔٔجػرج الخامذ إلى سمصاف مرخ حديغ كامل في ديدسبخ 
السؤكج أف السحسية، في القانػف الجولي ، ال تعشي الديادة ، وسيكػف فخض 

جج أويغ وو  ،"الديادة تحت ستار الحساية غيخ مبخر ومخالًفا لمقانػف الجولي
 ٕ الدفارة البخيصانية في واششصغ وأصجرتفي البياف العاـ الحؼ  تشاقًزا

: "لقج تجشبت الحكػمة البخيصانية بعشاية تجميخ وقالت فيو، ٜٜٔٔسبتسبخ 
                                                 

 .   ٕٗ( عباس محسػد العقاد ػ مخجع سبق ذكخه، ص ٔ)
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مشبي ، السفػض الدامي ال الجشخاؿفي حيغ أصجر ، الديادة السرخية"
ستسشح بعس  البخيصاني في مرخ ، إعالًنا يشز عمى أف بخيصانيا العطسى

ىحا عمى ما يبجو افتخاض لمديادة، ألنو فقط  ،االستقالؿ الحاتي لسرخ
 حكػمة  اعتخاؼ، كسا اعتبخ أويغ أف الديادة يسكشيا مشح الحكع الحاتي

تشػؼ حخماف يعشي أنيا الػاليات الستحجة بالحساية البخيصانية عمى مرخ، 
السحسية  يغ أففي حشعب مرخ مغ أؼ مغ حقػؽ الديادة أو االستقالؿ ، 

السعتخؼ بيا كانت مجخد إجخاء لمحفاظ عمى سالمة واستقالؿ مرخ حتى 
 ، ولسا كانتيسكغ ضساف ذلظ مغ خالؿ عربة األمع أو اتفاؽ بيغ القػػ 

والتي تتزسغ فقخة تعتخؼ بالحساية البخيصانية  -معاىجة الدالـ مع ألسانيا 
ة رسسية عمى مجمذ الذيػخ األمخيكي بصخيق ةمعخوض – عمى مرخ

شمب أويغ مغ الحكػمة األمخيكية اعتبار أف الحساية ال  ييا،مترجيق عمل
بخيصانيا العطسى لتعتخؼ أبًجا بأؼ سيادة أف  تعشي الديادة، وأنيا ال يسكشيا

الديادة في الذعب السرخؼ  أو أف تشتقز مغ حقػؽ عمى مرخ، 
 . (1)واالستقالؿ

دار أويغ بأف مرخ كانت وقج ردت وزارة الخارجية األمخيكية عمى استف
، وأف الحساية ٜٗٔٔديدسبخ  ٛٔتستمظ حقػًقا سيادية مدتقمة كاممة قبل 

التي اعتخفت بيا الحكػمة األمخيكية تعشي فقط الخقابة البخيصانية عمى الذئػف 

                                                 

)1) FRUS, Volume II, Papers Related to the United States Foreign 
Relations, 1919, Document No. 136, From Senator Owen to the 
Secretary of State, , November 29, 1919, P. 203.      
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خيصانيا تشفيح التأكيجات التي قجميا السمظ جػرج الخامذ السرخية، وأف عمى ب
ديدسبخ  ٕٔلشجف تايسد في جخيجة في لدمصاف مرخ، كسا تع نذخىا 

ٜٔٔٗ(1). 
مقتصفات مغ  األمخيكية نذخ الػفج السرخؼ في الرحافةمغ جانبو 

ديدسبخ رًدا  ٙٔإلى الديشاتػر أويغ بتاريخ  األمخيكية  محكخة وزيخ الخارجية
بالحساية األمخيكية عمى استفدار مغ الديشاتػر حػؿ تأثيخ اعتخاؼ الحكػمة 

 ، وخذيتٜٗٔٔديدسبخ  ٛٔ فييصانيا العطسى عمى مرخ التي أعمشتيا بخ 
أف يتع نقميا إلى القاىخة بيجؼ إثارة الستاعب  في واششصغالدفارة البخيصانية 

 .     (3)في الرحافة السرخيةيتعمق بيحه الخسالة في حالة ضيػر أؼ شيء 
 Joseph Falk()ونطًخا ليحه التصػرات، وّكل الػفج مدتخ جػزيف فػلظ 

يػالي فػلظ  مدتخ بجأ بجورهالجعػة السرخية في الجوائخ األمخيكية، لشذخ 
السرخية بيغ يجؼ مجمذ الذيػخ  الكتابة في الرحف، ويبدط وجية الشطخ

                                                 

)1) FRUS, Volume II, Papers Related to the United States Foreign 
Relations, 1919, Document No. 137, From the Secretary of State 
to Senator Owen, , December 16, 1919, P. 204.       
)2) FRUS, Volume II, Papers Related to the United States Foreign 
Relations, 1919, Document No. 138, From the Secretary of State 
to the Agent and Consul General at Cairo (Gary), December 22, 
1919, P. 205.       

( ) مشدلة رفيعة بيغ  ػ محامي وسياسي أمخيكي، كانت لووى، ٜٙٛٔأكتػبخ  ٕٛولج في
عباس محسػد العقاد، مخجع ، انطخ: ٖٕٜٔتػفي في مايػ  الشػاب والخؤساء األمخيكييغ،

 .ٖٗسبق ذكخه، ص 
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صخَّحت  جيػده ترخيحٌ  ولجانو السشػط بيا بحث ىحه األمػر، وأىع ما أثسختو
غيخ  عج مغ الػجية الدياسيةتُ  أفَّ مرخ : "فيو لجشة الذئػف الخارجية

"، نسا يجب أف تكػف مدتقمة وزماميا بيجىاإوال لتخكيا، و  لبخيصانياخاضعة 
واألشػار التي  ،الدياسي عغ مخكد مرخبػراه  ضاٍؼ ألقاه مدتخ وخصاب

وبعجه، والفطائع التي أصابت أىميا في أثشاء الحخب  مخ بيا قبل االحتالؿ
، لحمفاء عامةً معػنتيع لإلنجميد خاصًة وا وبعج اليجنة، عمى ما سمف مغ

فاىتست السخاجع البخيصانية بإخفاء ذلظ جسيعو عغ السرخييغ وتيػيغ خصخه 
وال سيسا ترخيح لجشة الذئػف الخارجية؛ فإف خبخه لع يرل إلى  عشجىع،

دية بخقية أرسميا سعج مغ باريذ إلى لجشة الػفج السخك مرخ إال مغ رسالة
لع يفخح السرخييغ خ أثخ كبيفكاف لو  ؛في التاسع والعذخيغ مغ أغدصذ

 .(1)بسقجار ما أغزب اإلنجميد

اإلنجميدية سعَييا حتى حسمت الػكالة األمخيكية  وقج سعت السخاجع
ولع تعكبو  ،فيو: إفَّ الخبخ خصأ بالقاىخة عمى إذاعة تكحيب مبيع تقػؿ

، وبالفعل كمفت وزارة الخارجية األمخيكية قشرميتيا (3)بترحيح مغ جانبيا
الخبخ الخاص بترخيح لجشة الذئػف الخارجية بسجمذ الشػاب  بالقاىخة تكحيب

                                                 

 .   ٖٗ، ص السخجع الدابق ،( عباس محسػد العقادٔ)
)2) FRUS, Volume II, Papers Related to the United States Foreign 
Relations, 1919, Document No. 133, From the Agent and Consul 
General at Cairo (Gary) to the Secretary of State, August 30, 
1919, P. 205.      
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، وسمست القشرمية األمخيكية نز التكحيب إلى (1)األمخيكي الستعمق بسرخ
"لقج أبمغتشا الػكالة الجبمػماسية األمخيكية رسسًيا الرحافة السرخية، جاء فيو: 

مخيكي قج أف البياف الحؼ مفاده أف لجشة الذؤوف الخارجية بسجمذ الذيػخ األ
ا ال تخزع لمدمصة التخكية وال لبخيصانيا العطسى قخرت أف مرخ سياسيً 

             .(3)ولكشيا محكػمة ذاتيا ، ىػ خصأ"
أثخ الجعػة سا أبرختو مغ كسا اندعجت الدفارة البخيصانية في واششصغ ب

تمظ الجعػة بكثيخ مغ السداعي الخفية  فػاجيت؛ االسرخية واتداع نصاقي
ية، إال أف ذلظ لع يؤثخ سمًبا عمى مػقف مجمذ الشػاب األمخيكي مغ والعمش

صجر قخار ذلظ السجمذ بخفس  ٜٜٔٔالقزية السرخية، ففي أكتػبخ 
السعاىجة التي وّقعيا الخئيذ ويمدػف في مؤتسخ الرمح واعتخؼ فييا بالحساية 

وىي قبمة أنطار  —الػاليات الستحجة البخيصانية عمى مرخ، وبحلظ جاءت 

                                                 

)1) FRUS, Volume II, Papers Related to the United States Foreign 
Relations, 1919, Document No. 134, From the Secretary of State 
to the Agent and Consul General at Cairo (Gary), September 4, 
1919, P. 206.          
)2) FRUS, Volume II, Papers Related to the United States Foreign 
Relations, 1919, Document No. 135, From the Agent and Consul 
General at Cairo (Gary) to the Secretary of State, November 24, 
1919, P. 207.          
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الخجاء إلبصاليا وتحقيق  وتفتح تمظ السعاىجة تشقس —لعالع في ذلظ العيج ا
   .(1)آماؿ الذعػب السخحولة فييا

إف الجرس السدتفاد مغ عخض القزية السرخية عمى السدتػػ الذعبي 
في الػاليات الستحجة الستسثل في الكػنجخس األمخيكي، ىػ أف بخيصانيا إف 

لخئاسة األمخيكية نحػ السػافقة عمى كانت قج نجحت في تػجيو مؤسدة ا
سياستيا االستعسارية، إال أنيا لع تدتصع تػجيو الكػنجخس األمخيكي نحػ 
دعع سياستيا في مرخ، واستسخ الكػنجخس في معارضة الدياسة البخيصانية 
حتى رفس الترجيق عمى السعاىجة التي وّقعيا الخئيذ ويمدػف في مؤتسخ 

لحساية البخيصانية عمى مرخ؛ ولحلظ كاف التي أقخت ا ٜٜٔٔالرمح عاـ 
قخار الػفج السرخؼ التػجو نحػ نذخ القزية السرخية في األوساط الذعبية 
األمخيكية، قخاًرا سجيًجا، دّعع الجانب السرخؼ في مفاوضاتو مع بخيصانيا 

 .   ٕٕٜٔفبخايخ  ٕٛ، التي انتيت بإصجار ترخيح ٕٕٜٔ-ٕٜٓٔ
فسع انعقاد مؤتسخ  ؛نادرةخئيذ ويمدػف الوال تعج التجخبة السرخية مع 

، انجفع الػششيػف مغ مختمف أنحاء العالع لعخض ٜٜٔٔباريذ  يف الرمح
يكفل حق  ؼعادة ما بجا الخئيذ ويمدػف رمدا لمعيج القادـ، الحو قزاياىع، 

واعتسجوا  ،تبشػا بالغتو فى تذكيل وتبخيخ أىجافيعو  ،خيخ السريخ لمجسيعقت
مع ذلظ انتيت معطع تمظ التصمعات إلى خيبة و ، لتحكيقياو عمى دعس

   .(3)األمل
                                                 

 .                    ٖٗ( عباس محسػد العقاد ػ مخجع سبق ذكخه، ص ٔ)
(2) Erez Manela, Op.Cit.      
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   نتائج البحث
قزايا تمعب الػاليات الستحجة األمخيكية دوًرا محػرًيا في العجيج مغ 

، تمظ ، ال سيسا القزايا التي تتعمق بسشصقة الذخؽ األوسطعالسشا السعاصخ
األمخيكية، ولع يكغ ىحا الجور  السشصقة التي تتذعب وتتشػع فييا السرالح

السحػرؼ لمػاليات الستحجة وليج اليػـ، بل كانت بجاياتو مع انصالؽ الحخب 
ي الحكػمة األمخيكية عغ مبجأ العدلة؛ فجخمت تمظ مِّ خَ تَ العالسية األولى، وَ 

، ضج ألسانيا والجولة العثسانية، (بخيصانيا وفخندا)الحخب إلى جانب الحمفاء 
ي تخجيح كفة الحمفاء وانترارىع، وعشجما دخمت الػاليات وكانت سبًبا ف

الستحجة الحخب، أعمغ رئيديا وودر ويمدػف أف دولتو دخمت الحخب لتحقيق 
مجسػعة مغ السبادؼء؛ فأعمغ مبادئو األربعة عذخ، وكاف مغ بيغ تمظ 
السبادؼء، مبجأ حق تقخيخ السريخ لمذعػب التي كانت خاضعة لمجولة 

االستفادة مغ ىحا السبجأ، ومغ ثع لحخب، وقج أراد السرخيػف العثسانية قبل ا
البخيصاني الحؼ  تقخيخ مريخىع، والحرػؿ عمى االستقالؿ، وإنياء االحتالؿ

، خاصة بعج أف ألغت بخيصانيا الديادة العثسانية عمى ٕٛٛٔبجأ في عاـ 
إال أف بخيصانيا رفزت تحقيق االستقالؿ  مرخ، وأعمشت حسايتيا عمييا،

، وقج تشاوؿ ىحا البحث ٜٜٔٔرخؼ؛ فثار السرخيػف ضجىا في عاـ الس
انصالؽ الحخب  معا مرخ سشيجتياّلَحْيغ بارزيغ الدياسييغ التصػُّريغ ال

، ٜٜٔٔساية البخيصانية عمى مرخ، وثػرة وىسا إعالف الح العالسية األولى،
لسيسة، تع التػصل إلى عجد مغ الشتائج ا ومػقف الػاليات الستحجة مشيسا، وقج

                       أبخزىا:
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لع يكغ السػقف األمخيكي مغ الحساية البخيصانية عمى مرخ وثػرة  .ٔ
ًجا، بل اختمف باختالؼ السؤسدات األمخيكية، فبيشسا  ٜٜٔٔ ُمَػحَّ

مؤسدة الخئاسة الستسثمة في الخئيذ وودرو ويمدػف اعتخفت بالحساية 
كاف ، ٜٜٔٔنجة ثػرة البخيصانية عمى مرخ، وبالتالي رفزت مدا

لمسؤسدة الشيابية األمخيكية )الكػنجخس األمخيكي( مػقًفا مغايًخا، 
امتشع الحساية البخيصانية عمى مرخ؛ فإقخار حيث رفس الكػنجخس 

عيا الخئيذ ويمدػف في مؤتسخ الترجيق عمى السعاىجة التي وقَّ عغ 
لجشة  صّخحتالحساية البخيصانية عمى مرخ، كسا  وأقختالرمح، 

مغ الػجية الدياسية ال تتبع مرخ أف الذئػف الخارجية بالكػنجخس 
 يجب أف تكػف مدتقمة.و تخكيا وال بخيصانيا، 

ِميا  .ٕ إف عدلة الػاليات الستحجة قبل الحخب العالسية األولى، وعجـ تجخُّ
في القزايا الجولية، جعل سعج زغمػؿ يتػقع أف الخئيذ األمخيكي 

ربعة عذخ، خاصة السبجأ الستعمق وودرو ويمدػف جاد في مبادئو األ
مغ ِقَبل سعج تقخيخ مريخىا، وجاء ىحا التػقع في بحق الذعػب 

زغمػؿ عمى أساس أف الػاليات الستحجة آنحاؾ لع تكغ دولة 
استعسارية، وال تشتيج سياسات الجوؿ االستعسارية الجائخة بحقػؽ 

ة فيسا الذعػب، إال أف الػاليات الستحجة تحػلت إلى دولة استعساري
عسل عمى تحقيق مرالحيا أواًل، وإف كاف عمى تبعج، وأصبحت 

فتخاجع الخئيذ األمخيكي عغ  ؽ الجوؿ األخخػ؛حداب مرالح وحقػ 
مبادئو، وحقق لمجوؿ االستعسارية مآربيا الخامية إلى سخقة مقجرات 
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الجوؿ السغمػبة عمى أمخىا، وفي السقابل اعتخفت الجوؿ االستعسارية 
 خيكية. بالسرالح األم

بعج اعتخاؼ  مؤتسخ الرمحلع ييأس سعج زغمػؿ والػفج السخافق لو في  .ٖ
واستصاع االستفادة مغ الخئيذ األمخيكي بالحساية البخيصانية، 

والكػنجخس األمخيكي؛  لحؼ وقع بيغ الخئيذ وودرو ويمدػف الخالؼ ا
فتػجو نحػ الحرػؿ عمى دعع ىحه الييئة الشيابية األمخيكية السيسة؛ 

 لو ذلظ.فكاف 
    التهصّيات

دراسة الػقائع التاريخية في العرػر الدابقة، ىػ االستفادة  اليجؼ مغ إف
التصػرات مشيا في التعامل مع وقائع العرػر الالحقة، ومغ خالؿ دراسة 

إعالف الحساية البخيصانية عمى مرخ ) ٜٜٔٔ-ٜٗٔٔفي مرخ  الدياسية
يسكغ التػصية  تحجة مشيا،ومػقف الػاليات الس ،(ٜٜٔٔ، وقياـ ثػرة ٜٗٔٔ
   ميسة، وىي كسا يأتي: نقاطبعجة 
السؤىمة التي تسثل  الػششية ضخورة التأني في اختيار الذخريات .ٔ

السعشية ببحث قزايا تتعمق  الخارجية يامفاوضاتفي  الجولة
وحقػقيا لجػ الجوؿ األخخػ، فقج كاف اختيار عبجالخالق  بسرالحيا

ا حػؿ إعالف استقالؿ مرخ، ثخوت باشا لمتفاوض مع بخيصاني
اختياًرا مػفًقا، حيث استصاع إقشاع بخيصانيا التخمي عغ تسدكيا 

وإلغاء  يااستسخار الحساية عمى مرخ، وإعالف استقاللزخورة ب
، ىحا االستقالؿ وإف كاف استقالاًل ٕٕٜٔفبخايخ  ٕٕفي  الحساية
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ػؿ يسثل بجاية قػية عمى شخيق الػصعمى األقل مشقػًصا، إال أنو 
 إلى االستقالؿ التاـ.

االعتساد الكامل عمى القػػ الخارجية، أو الثقة الكبيخة فييا؛ عجـ  .ٕ
لتحقيق مرمحة الجولة، فعشجما وثق سعج زغمػؿ في الخئيذ وودرو 
ويمدػف لتحقيق االستقالؿ السرخؼ خحلو، ونكز بػعػده، وقّجـ 

 مرالحو ومرالح الجوؿ االستعسارية عمى السرمحة السرخية.
تغالؿ الفخص الستاحة، والخيارات الستعجدة، لتحقيق السرمحة اس .ٖ

في الحرػؿ عمى دعع  عشجما فذل العميا لمجولة؛ فدعج زغمػؿ
ويمدػف، تػّجو مباشخة نحػ االستفادة مغ الكػنجخس األمخيكي، ومغ 

فخصة الخالؼ الػاقع َثّع الػصػؿ إلى الجعع السصمػب، واستغالؿ 
           بيغ ويمدػف والكػنجخس.
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 الطصادر والطراجع        
 الهثائق
  الػثائق األجشبية  
  الػثائق األجشبية السشذػرة . أ

 وثائق العالقات الخارجية األمخيكية (The Foreign 

Relations of the United States FRUS)  
Document's 

numbers 

Volume The Years  

131, 132, 133, 

134, 135, 136, 

137. 

II (2)  1919 

 الطراجع العربية والطعّربة
يصش ـ يشاجعخ  اأنفشٌذ عكبٌٔ ثهُذ ـ انزبسٌخ انغشي الحزالل ئَجهزش .1

 .    3665دمحم عجذِ ـ يكزجخ اَداة ـ انمبْشح 

ًَ ٔثعذِ ـ رٍٕدٔس سٔرعزٍٍ ـ ربسٌخ يصش لجم االحزالل انجشٌطب .3

 .1235رشجًخ عهً أحًذ شكشي ـ يكزجخ انٓالل ـ انمبْشح 

جشجً صٌذاٌ ـ ربسٌخ يصش انحذٌش يع فزنكخ فً ربسٌخ يصش انمذٌى  .2

 .1552ـ انجضء انضبًَ ـ يطجعخ انًمزطف ـ انمبْشح 

شحبرخ عٍغى ئثشاٍْى ـ انكزبة األعٕد نالعزعًبس انجشٌطبًَ فً  .4

 .    3617بفخ ـ انمبْشح يصش ـ انٍٓئخ انعبيخ نمصٕس انضم

عجبط حبفظ ـ يصطفى انُحبط ـ يإعغخ ُْذأي نهزعهٍى ٔانضمبفخ ـ  .7

 .  3612انمبْشح 

عجبط يحًٕد انعمبد ـ ععذ صغهٕل صعٍى انضٕسح ـ يإعغخ ُْذأي  .0

 .3612نهزعهٍى ٔانضمبفخ ـ انمبْشح 

صٕسح  1212-1214عجذ انشحًٍ انشافعً ـ ربسٌخ يصش انمٕيً  .5

 .  1222انًصشٌخ انعبيخ نهكزبة ـ انمبْشح ـ انٍٓئخ  1212



 

 

2262 

ـ  1215 -1214نطٍفخ دمحم عبنى ـ  يصش فً انحشة انعبنًٍخ األٔنى  .5

 .        3662داس انششٔق ـ انمبْشح 

دمحم حغٍٍ ٍْكم ـ رشاجى يصشٌخ ٔغشثٍخ ـ يإعغخ ُْذأي نهزعهٍى  .2

 .3614ٔانضمبفخ ـ انمبْشح 

عهً ئنى انٍٕو ـ داس  دمحم صجشي ـ ربسٌخ يصش انحذٌش يٍ دمحم .16

 .1230انكزت انًصشٌخ ـ انمبْشح 

دمحم يصطفى صفٕد ـ ئَجهزشا ٔلُبح انغٌٕظ ـ يإعغخ ُْذأي ـ  .11

 . 3615نُذٌ 

ـ انًطجعخ  1274-1553يإنف يجٕٓل ـ انمضٍخ انًصشٌخ  .13

    .1277األيٍشٌخ ـ انمبْشح 

ٌَٕبٌ نجٍت سصق ـ انًشجع فً ربسٌخ يصش انحذٌش ٔانًعبصش ـ  .12

                    .3662األعهى نهضمبفخ ـ انمبْشح  انًجهظ

 الطراجع األجظبية
1. Andrey Kortunov, others, Woodrow Wilson 

Fourteen points 100 years in: Rethinking the liberal  

World order, Center for Strategic Research, 

Moscow 2018. 

2. Woodrow Wilson, President Wilson's Policy, H.M. 

Stationery Office, London 1920.     

 الرسائل الجامعية     
 باللغة العربية:     . أ

صٌُت عجذ انًطهت طبْش ـ دخٕل انذٔنخ انعضًبٍَخ فً انحشة انعبنًٍخ  .1

ـ سعبنخ يبجغزٍش غٍش يُشٕسح ـ لغى انزبسٌخ ـ كهٍخ  1214األٔنى 

 .3614انزشثٍخ ـ انجبيعخ انًغزُصشٌخ ـ ثغذاد 

 باللغة األجنبية:   . ب

1. Annalise J. Kinkel Devries, Locating Global 

History in British-Occupied Egypt, 1878-1962, 

PHD thesis, Department of History, Graduate 
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School, The State University of  New Jersey, New 

Brunswick - New Jersey, 2013.  

2. Bishku, Michael Bany, The British Empire And The 

Question  Of Egypt's Future 1919- 1922, PHD 

thesis, Department of History, Faculty Of  The 

Graduate School of Arts and Sciences, New York 

University, New York 1981.        

 الطذكرات
بنش ـ داس أحًذ شفٍك ثبشب ـ يزكشارً فً َصف لشٌ ـ انجضء انض .1

 .      1250يجهزً نهطجع ٔانُشش ـ انمبْشح 

ـ  أحًذ نطفً انغٍذ ـ لصخ حٍبرً ـ كهًبد عشثٍخ نهزشجًخ ٔانُشش .3

 . 3612انمبْشح 

 .     3612جًبل ثبشب ـ يزكشاد جًبل ثبشب ـ داس انفبساثً ـ ثٍشٔد  .2

عاليخ يٕعى ـ رشثٍخ عاليخ يٕعى ـ يإعغخ ُْذأي نهزعهٍى ٔانضمبفخ  .4

   . 3614ْشح ـ انمب

عجبط حهًً انضبًَ ـ ّعٓذي يزكشاد عجبط حهًً انضبًَ خذٌٕي  .7

 .             1222انمبْشح  ـ ـ داس انششٔق 1214-1523يصش األخٍش 

عًش طٕعٌٕ ـ يزكشح ثًب صذس عُب يُز فجش انحشكخ انٕطٍُخ  .0

ـ يطجعخ انعذل ـ 1235ئنى عبو  1215انًصشٌخ  يٍ عبو 

 .   1243اإلعكُذسٌخ 

 حغٍٍ ٍْكم ـ يزكشاد فً انغٍبعخ انًصشٌخ ـ انجضء األٔل ـ داس دمحم .5

          .       3662انًعبسف ـ انمبْشح 

 البحهث والطقاالت                        
 باللغة العربية: . أ

ئًٌبٌ عجذ هللا حًٕد ـ انخذٌٕي عجبط حهًً انضبًَ ٔدٔسِ انغٍبعً  .1

ـ حٕنٍبد آداة عٍٍ يصش  –ـ انمبْشح  1214-1523فً يصش 

ـ دٌغًجش  47كهٍخ اَداة ـ انعذد  –شًظ ـ جبيعخ عٍٍ شًظ 

3615  . 
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 –دٌفٍذ اغُبرٍٕط ـ ئعبدح انزفكٍش فً يجبدئ ٌٔهغٌٕ ـ انشٌبض  .3

انغعٕدٌخ ـ جشٌذح انششق األٔعظ انذٔنٍخ ـ انششكخ انغعٕدٌخ 

 . 3614ٌٕنٍٕ  13ـ  12616انجشٌطبٍَخ نألثحبس ـ انعذد 

: انًمذيبد ٔانًٕالف انطجمٍخ انًخزهفخ ـ 1212ـ صٕسح  سفعذ انغعٍذ .2

ـ يبسط  2يصش ـ يجهخ انطهٍعخ ـ يإعغخ األْشاو ـ انعذد  –انمبْشح 

1202  . 

بٌ  .4 ًّ األسدٌ ـ  –ععذ صغهٕل ـ سعبنزبٌ يٍ ععذ صغهٕل ئنى ثهُذ ـ َع

 .  3665ـ  57انًجهخ انضمبفٍخ ـ انجبيعخ األسدٍَخ ـ انعذد 

يصش  –ح فً صٕساد انًجزًع انًصشي ـ انمبْشح ععٍذ عكبشخ ـ لشاء .7

ـ أثشٌم  11يجهذ  43ـ يجهخ انذًٌمشاطٍخ ـ يإعغخ األْشاو ـ انعذد 

3611  . 

ععٍذ عكبشخ ـ كٍف أصشد انحشة انعبنًٍخ األٔنى عهى يصش ـ  .0

يصش ـ آفبق عٍبعٍخ ـ انًشكض انعشثً نهجحٕس ٔانذساعبد  –انجٍضح 

                    .     3617ـ فجشاٌش  14ـ انعذد 

ٔجٓبص انذٔنخ  1212طبسق عجذ انفزبح عهٍى انجششي ـ صٕسح  .5

يصش ـ يجهخ انطهٍعخ ـ يإعغخ األْشاو ـ انعذد  –انًصشي ـ انمبْشح 

 . 1255ـ يبسط  2

يصطفى كبشف ـ عش سفع انًصشٌٍٍ نهعهى األيشٌكً فً صٕسح  .5

 يصش ـ –.. أيشٌكب عُٕاٌ خزالٌ انًصشٌٍٍ ـ انمبْشح  1212

 .   3614يبسط  2ـ عذد ـ يإعغخ األْشاو جشٌذح األْشاو 

 –ـ ديشك  1212عجذ انصجٕس يشصٔق ـ أدة انًمبٔيخ فً صٕسح  .2

 2عٕسٌب ـ يجهخ األدثبء انعشة ـ االرحبد انعبو نألدثبء انعشة ـ انعذد 

 .1251ـ ٌٕنٍٕ 

ـ  1212عهً دمحم دمحم ثشكبد ـ انفالحٌٕ ثٍٍ انضٕسح انعشاثٍخ ٔصٕسح  .16

يصش ـ انًجهخ انزبسٌخٍخ انًصشٌخ ـ انجًعٍخ انزبسٌخٍخ  –ْشح انمب

 .1257ـ  33انًصشٌخ ـ انعذد 

عًبد عجذ انهطٍف ـ كٍف رخهك انشعٕة صعًبءْب: ععذ صغهٕل  .11

يصش ـ يجهخ انًجهخ ـ انٍٓئخ انًصشٌخ  –أٌمَٕخ انضٕسح ـ انمبْشح 

 .3612انعبيخ نهكزبة ـ انعذد ـ ٌٍَٕٕ 
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بس انُٓضخ انًصشٌخ: انًششٔع انٕطًُ غبنً شكشي ـ سؤٌخ فً يغ .13

يصش ـ يجهخ أدة َٔمذ ـ  –ـ انمبْشح  1212ثٍٍ انعشاثٍٍٍ ٔصٕسح 

ـ يبٌٕ  5يجهذ  02حضة انزجًع انٕطًُ انزمذيً انٕحذٔي ـ انعذد 

1221                  . 

 1212: صٕسح دمحم عجذ انفزبح أثٕ انفضم ـ رأيالد فً صٕساد يصش .12

خ عبنى انكزبة ٔانًعهٕيبد ـ انٍٓئخ انًصشٌخ يصش ـ يجه –ـ انمبْشح 

 .1225ـ يبسط  2يجهذ  75انعبيخ نهكزبة ـ انعذد 

يشزبق طبنت حغٍٍ انخفبجً ـ عجبط يحًٕد انعمبد َٔشبطّ  .14

انعشاق ـ يجهخ  –ـ ثبثم  1226-1212انغٍبعً فً يصش نهًذح يٍ 

 1انعذد  انعهٕو اإلَغبٍَخ ـ كهٍخ انزشثٍخ نهعهٕو اإلَغبٍَخ جبيعخ ثبثم ـ

 .3615ـ ٌٍَٕٕ  37يجهذ 

ٍْئخ رحشٌش يجهخ انطهٍعخ )يإنف غٍش يعهٕو( ـ ٌٕيٍبد صٕسح  .17

 2يصش ـ يجهخ انطهٍعخ ـ يإعغخ األْشاو ـ انعذد  –ـ انمبْشح  1212

 .       1202ـ يبسط 

 باللغة األجنبية: . ب

1. Erez Manela, Woodrow Wilson and ‘the Ugliest of 

Treacheries’, The New York Times Journal, March 

9, 2019.    

2. Harry J. Carman, England and the Egyptian 

Problem, Political Science Quarterly Journal, Vol. 

36,, Issue 1, March 1921.   

 الدوريَّات          
 باللغة العربيـــة:        . أ

يصش  –ٍضح انج – انًشكض انعشثً نهجحٕس ٔانذساعبد)آفبق عٍبعٍخ  .1

                               .) 

 يصش(. –انمبْشح  –جشٌذح األْشاو ) يإعغخ األْشاو  .3

 انششكخ انغعٕدٌخ انجشٌطبٍَخ نألثحبس) جشٌذح انششق األٔعظ انذٔنٍخ  .2

 انغعٕدٌخ (.         –انشٌبض  –
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 – كهٍخ اَداة –جبيعخ عٍٍ شًظ  )حٕنٍبد آداة عٍٍ شًظ  .4

 يصش (.  –انمبْشح 

بٌ  –) انجبيعخ األسدٍَخ  انًجهخ انضمبفٍخ .7 ًّ  األسدٌ (.  –َع

انمبْشح  – حضة انزجًع انٕطًُ انزمذيً انٕحذٔييجهخ أدة َٔمذ )  .0

 يصش (. –

عٕسٌب  –ديشك  –يجهخ األدثبء انعشة ) االرحبد انعبو نألدثبء انعشة  .5

.) 

 – انمبْشح –انًجهخ انزبسٌخٍخ انًصشٌخ ) انجًعٍخ انزبسٌخٍخ انًصشٌخ  .5

 يصش (.

 يصش (.  –انمبْشح  –يجهخ انذًٌمشاطٍخ ) يإعغخ األْشاو  .2

 يصش (. –انمبْشح   –يإعغخ األْشاو  ) انطهٍعخيجهخ  .16

 –يجهخ انعهٕو اإلَغبٍَخ ) كهٍخ انزشثٍخ نهعهٕو اإلَغبٍَخ ثجبيعخ ثبثم  .11

 انعشاق (.     –ثبثم 

 يصش (. –انمبْشح  –يجهخ انًجهخ ) انٍٓئخ انًصشٌخ انعبيخ نهكزبة  .13

 –يجهخ عبنى انكزبة ٔانًعهٕيبد ) انٍٓئخ انًصشٌخ انعبيخ نهكزبة  .12

 يصش (.           –انمبْشح 

 باللغة األجنبية:  . ب

1. The New York Times Journal, (New York, US).       

2. Political Science Quarterly Journal, (New York, 

US).     
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