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 الحركة وخمدت وتشرٌدهم، زعمائها بسجن العرابٌة الثورة انتهت•
 سلطات وبٌن بٌنه البغٌض التحالف ذلك بسبب توفٌق عهد طوال الوطنٌة

 اللورد واستبد .بكٌانه لها ودان أحضانها فً ارتمً التً االحتالل
 االحتالل أن واعتقد النٌابٌة الحقوق علٌها وأنكر بمصر کرومر

 لمشكلتها حاسمة وحال لحالتها وإصالحأ لها منجاة كان اإلنجلٌزي

 بشأن العثمانٌة الحكومة مع التفاهم صالحها من أن انجلترا وجدت•
 إٌفاد قررت ولذلك .األوسط الشرق فً مركزها لتقوٌة المصرٌة المسألة

 مع للتفاوض والقاهرة استانبول إلى بعثة فً درمندولف هنری سٌر
 معٌنة، سنوات فً للجالء موعد تحدٌد اساس على العثمانٌة الحكومة
 ظروف العثمانٌة الدولة مع باالشتراك ثانٌة االحتالل عودة على واالتفاق

   .تحدد معٌنة
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 هذه فً تعٌن لم انجلترا ألن االتفاقٌة، هذه فشل على وروسٌا فرنسا عملت لكن•
 وافق إذا أنه السلطان وأبلغنا .مصر عن للجالء قرٌبا فعلٌا تارٌخا االتفاقٌة

 أي احتالل من حل فً تصبحان فإنهما ولف درمند هنری السٌر شروط على
 روسٌا وتحتل سورٌة، فرنسا فتحتل العثمانٌة اإلمبراطورٌة أجزاء من جزء

  على التصدٌق السلطان رفض القوٌة المعارضة هذه تأثٌر وتحت .أرمٌنٌا
 العثمانٌة الدولة دعوة احتمال فً إطالقا تفكر انجلترا تعد لم وبذلك ،اإلتفاقٌة
 إطالة فكرة لدٌها تدرٌجٌا تقوی أخذت بل المصرٌة، المسألة فً معها للتعاون

 االتجاه هذا فً التمادي على أٌضا ساعدها ومما .مصر فً االحتالل أمد
 للجالء الشدٌدة كرومر اللورد معارضة

 زٌادة بسبب ۱۸۸۷ عام بعد فعال مصر عن الجالء فكرة ضعفت هكذا•
  إمبراطورٌة، مصلحة السوٌس قناة وأصبحت البالد، فً البرٌطانٌة المصالح
 أهمٌة زادت كما .مصر فً والقطنٌة التجارٌة انجلترا مصالح وزادت

 استرجاع فً جدٌة البرٌطانٌة الحكومة فكرت حٌن انجلترا نظر مصرفً
 لمصر السودان
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 الشرعٌة الناحٌة من ظلت مصر ألن مزعزعا مصر فً انجلترا مركز ظل ذلك من الرغم على•
 والدول المصرى الشعب جانب من قوٌة معارضة لقٌت أنها كما العثمانٌة، الدولة لسٌادة خاضعة

 مع عالقاتها تصلح أن الضروري من أن انجلترا رأت لذلك ونتٌجة ..فرنسا وخصوصا األوروبٌة
 ۸ فً معها انجلترا ووقعت .مراكش مسألة ذلك مفتاح وجعلت مصر، فً مركزها لتأمٌن فرنسا
 مصر، فً الفعلً بمركزها فرنسا اعتراف على به حصلت الذي الودی االتفاق ۱۹0۴ عام أبرٌل

 فً أقدامه البرٌطانً االحتالل ثبت االتفاق وبهذا .تغٌٌر دون فٌها السٌاسٌة بالحالة االحتفاظ مع
 البالد على الكاملة البرٌطانٌة السٌادة فرض دون ٌحول ما هناك ٌعد ولم الفعلٌة، الناحٌة من مصر
 عشر تمر لم ولكن .العثمانٌة بالدولة مصر ٌربط كان الذي الرفٌع، الشرعی الخٌط ذلك سوى

 الناحٌتٌن من مضمونا مركزها وأصبح مصر على حماٌتها انجلترا أعلنت حتى أخرى سنوات
 .والشرعٌة الفعلٌة

 الوضع فإن االحتالل، تلت التً األولى العشر السنوات فً همدت قد الوطنٌة الحركة كانت إذا لكن•
 .۱۸۹۲ عام ٌناٌر ۷ فً أبٌه وفاة عقب الخدٌوٌة کرسی الثانی حلمً عباس اعتالء بعد تغٌر قد

 من استدعى عندما عمره من عشرة الثامنة تجاوز قد ٌكن لم طموحا شابا الثانً عباس وكان
 شدٌد عباس وكان األمراء مدرسة أي - (Theresianum) الترزٌانوم فً ٌتعلم كان حٌث النمسا

 .واستسالمه لضعفه والده ٌحتقر وكان إسماعٌل بجده اإلعجاب
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 الحكومة وزارات على سٌطرتهم فرضوا قد اإلنجلٌز رأى أن مصر إلى عاد عندما وساعده•
 استرداد على مستشاروه شجعه ولقد .المشروع غٌر التدخل لهذا حد وضع فاعتزم ومصالحها،

 بتغٌٌر عباس وقام .الذاتً مصر استقالل تسندان - روسٌا ورائها ومن - فرنسا أن باعتبار حقوقه
  أن لدرجة خٌرا به واستبشروا أحبوه الذٌن المصرٌٌن إلى وتودد بوالده أحاطت التً الحاشٌة
 وأن الخدٌوٌة، لقب هو جدٌد اسم تحت الظهور إلى عادت قد العرابٌة المبادئ أن اعتقد كرومر
 كان الواقع وفً . ۱۸۸۲ /۱۸۸۱ ثورة بدء عند علٌه كانت بما الشبه كثٌرة أصبحت قد الحالة
  حاول وعندما .األول لقائهما منذ كرومر علٌه حكم كما بحتا، مصرٌا األمل، واسع جرٌئا عباس
 حقٌقة ٌفهمه درسا ٌلقنه ان قرر الذي بكرومر اصطدم االحتالل سٌطرة على القضاء الخدٌو

 مصر فً الموقف

 وزارة وكانت ،۱۸۹۳ عام ٌناٌر فً فهمً مصطفى وزارة فأقال االحتالل مقاومة عباس بدأ•
 هً الوزارة إقالة كانت ولذلك . وتأٌٌده كرومر بثقة وتحظى اإلنجلٌزي للنفوذ وخاضعة موالٌة

 ٌعترف ولم الخدٌو مسلك على بشدة كرومر احتج إذ الخطٌر، النزاع ذلك أدوار من دور أول
 البرٌطانٌة الحكومة وأٌدت .المقالة الوزارة مكان عباس عٌنها التً باشا فخري حسٌن بوزارة
 رأس على باشا رٌاض بتولٌة كرومر اقتراح على والموافقة التراجع إلى عباس فاضطر كرومر
 بأال لعباس البرٌطانٌة الحكومة من نصٌحة کرومر استصدر ذلك إلى وباإلضافة جدٌدة، وزارة
 .البرٌطانً المعتمد استشارة دون وزارٌة تعدٌال ٌجری
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 كانا اللذٌن وروسٌا فرنسا قنصلى وأن السٌما كرومر أمام وحٌدا نفسه الخدٌو ووجد•
 الشاب عباس خصال من ٌكن لم ولكن عنه، تخلٌا قد اإلنجلٌز مقاومة على ٌشجعانه

 السٌادة صاحب والسلطان العثمانٌة بالدولة االحتماء عباس وحاول .للهزائم االستسالم
 ٌرتمً كما الحمٌد عبد السلطان أحضان بٌن فارتمى اإلنجلٌز، من مصر على الشرعٌة

 النصائح سوى السلطان من ٌلق لم ولكنه .ضار كلب من للحماٌة طلبا أبٌه ٌدي بٌن الطفل
 الدول مقاومة عن عاجزا كان نفسه السلطان ألن االحتالل مقاومة على والتشجٌع
 نفوذها من والتخلص األوروبٌة

 ولذلك ،اقتنصها إال بالشعب لالتصال فرصة حلمی عباس ٌدع فلم مصر داخل فً أما•
 محمد أسرة جانب من جدٌدة شٌئا وكانت الصادقة وطنٌته فٌه ومجدوا الشعراء مدحه
 إلى الشعراء دفع ولقد .واالحتقار الترفع من بكثٌر قبل من المصرٌٌن عاملت التً على

 ٌجمع أن الندٌم هللا عبد وحاول .خالص وطنی شعور حٌاته من األولى الفترة خالل مدحه
 برغم عرابً مع بدأه الذي جهاده واستأنف ،األستاذه صحٌفته طرٌق عن حوله المصرٌٌن

 الوطنً الزعٌم  كامل مصطفى فً عباس ووجد .آالم من العشر اختفائه سنی فی ذاق ما
 طالبة كان عندما ۱۸۹0 عام منذ الجهاد علم ٌحمل أن سنة حداثة فً استطاع الذي الشاب

 .الثانوٌة بالمدرسة
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 الندٌم ابن عبد ٌد على السٌاسة وفً الوطنٌة فً األولى دروسه كامل مصطفى تلقً وقد•
 السٌاسة ودسائس العرابٌة الثورة أسرار من كثٌرا منه وعرف ، منفاه من عودته منذ

 تواجه واحدة قوة والقصر الشعب من ٌجعل أن استطاعته قدر وحاول اإلنجلٌزٌة،
 االستعمار

 وآسٌا أوروبا فً القومٌة الروح ونمو بالحرٌة الشعور لتقدم كان أٌضأ الوقت ذلك وفً•
 .والغرب الشرق ناصٌة تملك التً مصر على كبٌر أثر خاص بوجه العثمانٌة الدولة وفً
 القومٌات ظهور العشرٌن القرن وأوائل عشر التاسع القرن من األخٌر الجزء ومٌز

 إذ التٌار بهذا مصر تأثرت ثم ومن والصٌن، والٌابان وروسٌا وإٌطالٌا ألمانٌا فً المتوثبة
 .استقاللها أو القدٌم مجدها تنسى أن أو بمعزل العالم عن تعٌش أن المعقول من ٌكن لم

 المالك وكبار والمشاٌخ العمد جانبها إلى اكتسبت قد مصر فً االحتالل سلطات أن حقٌقة•
 من الوسطى الطبقة رجال اجتذاب فً فشلت ولكنها األخرى العناصر وبعض الزراعٌٌن

 االحتالل بسٌاسة ٌتأثروا ولم أرضا ٌمتلكوا لم الذٌن والبورجوازٌٌن المثقفٌن المدن سكان
 أو الجدٌد الجٌل شبان قام بل مصر فً القومً الشعور ٌمت لم ذلك وعلى .الزراعٌة
 وغٌرهم والمعلمٌن والصحفٌٌن والمهندسٌن واألطباء المحامٌن من الناشئة المثقفة الطلٌعة
 السٌاسٌة الحٌاة فً دورهم ٌلعبوا أن إلى ٌتوقون فكانوا .السٌاسٌة بحقوقهم ٌنادون
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 بماضٌهم المصرٌٌن وذكر االحتالل، بعد الوطنٌة الحركة إذن كامل مصطفى تزعم•
 وتمجٌدها الوطنٌة عاطفة إلثارة جهوده كل وخصص تارٌخهم، وجالل

 تطالب عرٌضة إلٌه وقدم ۱۸۹0 عام فً الفرنسً النواب مجلس کامل مصطفی زار•
 الكرٌمة األمة بهذه تستغٌث المصرٌة األمة جاءت :مصر االستقالل بالعمل فرنسا حكومة

 لفرنسا وهل وتضرعها استغاثتها إلى تجاب فهل األمم، من عدة حررت التً – فرنسا –
  محررة فرنسا فلتحٌا ...بها؟ الواثق اإلسالمً العالم فً مكانتها الجلٌل العمل بهذا تؤٌد أن

 األمم

 إذاعتقد مصر، فً العثمانً النفوذ أٌد ولكنه مستقال کٌانة لمصر بأن كامل مصطفً آمن•
 .االستعمار لمناوأة الوحٌد السبٌل هو ذلك أن

 ما على الذاتً باستقاللها مصر وتمنع بالجالء مطالبته فً ٌعتمد كامل مصطفى كان ولما•
 الجامعة حركة ٌؤٌد أن الطبٌعً من كان فإنه مصر، فً دولٌة حقوق من العثمانٌة للدولة

 كتابة ۱۸۹۸ عام فً كامل مصطفى وكتب .العثمانً السلطان لواء تحت اإلسالمٌة،
 ضرورة وأكد مجٌدا دفاعا العثمانٌة الدولة عن فٌه دافع الشرقٌة، المسألة» بعنوان

 ضروری العلٌة الدولة بقاء إن» :قائال العثمانٌة االمبراطورٌة سالمة على المحافظة
 «الشرق وأمم الغرب أمم سالمة سلطانها بقاء فً وأن البشري، للنوع



 عوامل ظهور األحزاب السياسية  

 بمعناه ٌشعر من تأدٌة فأداة القومً الوعً لدٌة اكتمل مصري أول كامل مصطفى كان•
 وكان ،«مصر تحٌا» بعبارة هتف من أول هو كامل مصطفى فكان .فٌه تردد ال شعورا

 وبٌاناته خطبة فً الواضحة المصرٌة القومٌة للتعبٌرات االستعمال دائم

 فً منها األول العدد صدر التً اللواء جرٌدة فً األفكار هذه إلى كامل مصطفى دعا قد•
 مدرسة بمثابة واللواء، وكانت .إصدارها على عباس الخدٌو وعاونه ،۱۹00 عام ٌناٌر ۲

 وحثتهم االحتالل ومساوئ بالدهم بحقائق وبصرتهم وواجباتهم حقوقهم المصرٌٌن علمت
 أٌضا اللواء اهتمت السٌاسٌة النواحً إلى وباإلضافة .االستقالل سبٌل فً الجهاد على

 .والعلمٌة واألدبٌة االقتصادٌة بالمسائل

 من وكثٌرا بالسرای المتصلٌن األعٌان بعض إلٌة ٌجتذب أن كامل مصطفً استطاع قد•
 مظاهر وبدأت .والمحامٌن والطلبة الموظفٌن من الوسطى، الطبقة من المثقفة الفئات
 فً فكروا عندما ،۱۹0۵ عام فً عملً بشكل المثقف الشباب فً تظهر القومٌة الٌقظة
  معهد بمثابة النادي هذا وكان .۱۹0۶ عام أبرٌل فً افتتاحه وتم العلٌا للمدارس ناد إنشاء
 الطلبة امتزج إذ المصري، الشباب خٌرة من جٌل فٌه تكون أخالقً علمً وطنی

  قائما النادي ظل وقد . والمعنوي الفكري النضج االتصال بهذا فاكتسبوا بالمتخرجٌن
 الحرب أوائل فً البرٌطانٌة العسكرٌة السلطة بأمر أغلق حتى أداء خٌر مهمته ٌؤدی

 .األولى العالمٌة
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 األولى ظهرت :واإلنجلٌزٌة الفرنسٌة باللغتٌن صحٌفتٌن ۱۹0۷ عام فً كامل مصطفى وأصدر•
 ،استاندرد إجبشٌان ذي وهً والثانٌة العام، نفس من مارس ۲ فً إجبسٌان االتندار صحٌفة وهً

 تعدٌل مع العربٌة باللغة الصادرة اللواء الجرٌدة صورتٌن وكانتا التالً، الٌوم فً اللواء، بمعنى
 هذه تحرٌر على کامل مصطفی وأشرف .بمصر األجانب المستوطنٌن ٌناسب بما فحواهما
 من محررٌن واإلنجلٌزٌة بالفرنسٌة الصادرتٌن الصحٌفتٌن لتحرٌر واختار بنفسه، الثالث الصحف

 األوروبٌٌن الكتاب خٌرة

 حزب ظهور مواجهة فً الوطنً الحزب بانشاء ۱۹0۷ عام فً كامل مصطفى جهود وتوجهت•
 من ذلك أن منه اعتقادا رسمی حزب بإنشاء ٌؤمن ال كان كامل مصطفى أن من الرغم على األمة،
 .األمة انقسام إلى ٌؤدي أن شأنه

 ولكن ،۱۹0۸ عام فبراٌر ۱0 فً الروح أسلم فقد حزبه، تألٌف بعد طوٌال كامل مصطفى ٌعش لم•
 وكانت .وفاته بعد من السنوات عشرات استمر قوي تٌار تكوٌن من أفكاره تمنع لم القصٌرة حٌاته

 وزمٌله الراحل، الرئٌس وكٌل ،(۱۹۱۹ - ۱۸۹۸) فرٌد محمد نصٌب من الوطنً الحزب زعامة
 ولم .الحقول مختلف فً شاملة مصرٌة نهضة إٌجاد إلى فرٌد محمد ودعا .والعمل الراي فً

 له وتسنى ،علمی بتراث دعمها بل ، عابرة سٌاسٌة مفاهٌم فً مصر قومٌة تنحصر أن ٌرض
 من تخرج أن منذ الوطنٌة الحركة فً فرٌد محمد انغمس ولقد .وصقلها زمٌله وطنٌة تطوٌر بذلك

 (المؤٌد فً خاصة) العهد ذلك صحف فً وطنٌة مقاالت ٌكتب فأخذ ،۱۸۸۷ عام الحقوق مدرسة
 تقدٌما دستورا ومنحها السٌاسٌة حقوقها مصر إعطاء ووجوب والحدٌث، القدٌم مصر تارٌخ حول
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 المصرٌة، الجامعة لتأسٌس الداعٌن أوائل من فرٌد محمد وٌعتبر•
 ومن العمال، نقابات وفً التعاونٌة الحركة فً المساهمٌن ومن

 فً الشعب وإشراك الثقافة ونشر الفالحٌن بانصاف المطالبٌن
 دراسات عدة على فرٌد محمد أشرف كما .مصٌره تقرٌر

 والصناعٌة، والثقافٌة الزراعٌة مصر أوضاع عن موضوعٌة
 ومن أوروبا فً المصرٌة بالجمعٌات مستمر اتصال على وكان

 بها رسخت التً الدعائم من الجمعٌات هذه تعتبر أن الممكن
 العشرٌن القرن من األول الربع فً المصرٌة القومٌة

 مثل العالمٌة، المؤتمرات فً أٌضا فرٌد محمد واشتراك، .أوروبا•
 وكان .الدولٌة واالشتراكٌة والسالم، العنصرٌة الشعوب مؤتمر

 .للمصرٌن مصر بمبدأ كلها هذه فً ٌنادي فرٌد



 عوامل ظهور األحزاب السياسية  

 فترة االحتالل من الثانً حلمً عباس الخدٌو موقف ٌستقر لم .  •
 فً األمل الخدٌو وفقد .عزمه وخار عباس تضعضع . إذ طوٌلة،

 فبدأ مساعدتها، ٌرجو كان التً المصادر من حقٌقة مساعدة أٌة
 اتفاقٌة على ووافق ،فاشودة حادث بعد لالحتالل التسلٌم سٌاسة

   لالحتالل خضوعه وتوالی .۱۸۹۹ عام السودان

 تغٌٌرات وحدوث الوطنٌة الحركة تطور أن ٌتبٌن وهكذا•
 قٌام إلى أخٌرا أدت التً العوامل أهم من وفكرٌة اجتماعٌة
 الطبقتان وهما - والمثقفٌن لألعٌان تٌسر فلقد .السٌاسٌة األحزاب

 فً الحزبٌة الحٌاة فً األساسً الدور لعبتا اللتان األساسٌتان
 السٌاسً وبفكرها بأوروبا االتصال -مصر


