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  مجلة الهالل
  2005سبتمبر 

  تحكم العلویة األسرة - الملك إلي الباشا من
  د. رءوف عباس

 لواقع نتاج بدورها وهي ، المجتمع في السائدة السیاسیة – االجتماعیة بالثقافة الحكام اراختی یرتبط
 تلك نع - ام حد إلي– تختلف وأعراف وتقالید قیم تحكمه العشائرى البدوي فالمجتمع ،معین اجتماعي

 ةالبنی باختالف یختلف ةالثقاف من النوع ذلك وحتى .الحضرى المجتمع أو عيار لز ا المجتمع تحكم التي
 اإلقطاعي المجتمع في فهي ،والمنتجین اإلنتاج لوسائل القانونیة والوضعیة ،فیه األساسیة قتصادیةاال

 المجتمع ثقافة عن اختالفها المحرك دور التجاري المال رأس فیه یلعب الذي المجتمع في عنها تختلف
  .الحدیث االشتراكي أو الرأسمالي

 المجتمعات من غیره عن یختلف ال )1801-1798( الفرنسیة الحملة زمن المصري المجتمع وكان
 الحفاظ مع ،عثمان أل أرشد من الخلیفة/ للسلطان عندئذ فالحكم العثمانیة  للسیادة خضعت التي األخرى

 ومن-  الوالیات في أما استانبول في الدولة مركز عن هذا ،الطابع صوریة صبحتأ التي البیعة لیةآ علي
  السلطان ومطالبة ،وخلعه الظالم الوالي علي االعتراض في دور وعلمائها ألعیانها فكان  -مصر بینها

 طوال مصر في مرة من رأكث هذا حدث ، الجدید الوالي تسمیة حق لهم یكون أن دون  غیره بتولیة
 وشیوخ والعلماء الیكملما أمراء بین  –أحیانا – باالتفاق یتم الوالي خلع كان حیث ،العثماني العصر

 ركاب في القلعة علي الجماهیر فیها تزحف التي المظاهرات یشبه فیما الشارع تحریك یتم وكان ،الطوائف
  . الجدید الوالي قدوم نلحی" قامم قائم" باألعمال قائم نیوتعی ،الظالم الوالي إلسقاط والعلماء األعیان

  الباشا الوالي
 الذي الوالى كان فقد ،العسكریون یتوالها فیها المناصب جمیع ،عسكریة ةدول العثمانیة الدولة كانت ولما

 شكلت التي االنكشاریة من جمیعا الوالة كان ولذلك، ) اللواء رتبة وهي( الباشا رتبة یحمل مصر یحكم
 مصریا یولوا أن ظالما والیا لونیعز  الذین  المصریین حق من یكن لم ناه ومن ،العثماني العسكري السلك
نما ،منه بدال ٕ -  الیكملما األمراء وكان ،مؤقتة بصفة ألمالیك أمراء من باألعمال قائم تولیة تتم كانت وا
  .العثماني للجیش المنتمین غیر المحلیین العسكر من -معروف هو كما
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 حمل ،القاهرة ثم باإلسكندریة ووزع بالعربیة طبع الذي األول البیان لحم الفرنسیة الحملة جاءت وعندما
 حق من إن وقال ،الحكم في والممالیك العثمانیین أحقیة في فطعن ،الفرنسیة الثورة أفكار نسمات

 غریبا الكالم هذا بدا وقد .ذلك على مساعدتهم  الحملة هدف وأن ،بأنفسهم أنفسهم یحكموا أن المصریین
 ثقافة وعن رأسمالي مجتمع عن یعبر ألنه ،وتفهمه معه للتعامل استعداد علي كانوا الذین ئكألول حتى

ذا ،التنویر عصر ثقافة هي غریبة ٕ  ،الحملة مع تعاونت قد "المدني" المصري المجتمع نخبة كانت وا
 موضع ئمادا كانت الجدیدة السلطة شرعیة أن إال ،أقامتها التي الدواوین في والعلماء األعیان فشارك
 ولى تفویض إلى السلطة شرعیة استناد من الفقه علیه استقر ما ضوء علي ،النخبة تلك رجال تساؤل
ذا ،لصاحبها" السلطان" األمر ٕ  بحكم التعلل إلي ذلك مرد فكان ،بالتعاون قبلوا قد والعلماء األعیان كان وا
  . األمة عن الضرر لدفع والحاجة ،االختیار ال الجبر

 یركن لم ،السابقة مظالمه ممارسة إلي العثماني الحكم وعودة مصر من الفرنسیین وجخر  بعد ولكن
 حركات قامت بل ،وحسب " العثماني أهلك متجلي یا یأرب" الشهیر الدعاء إلي المرة هذه المصریون
 العثمانیین - المرة هذه- رفضوا الذین ،الطوائف وشیوخ األزهر علماء یقودها الجماهیریة االحتجاج

 ثقتهم یكسب أن علي محمد الداهیة الشاب األلباني الضابط ذلك استطاع حتى ،السواء علي لممالیكوا
 التى العثماني العهد في األولي المرة هى تلك وكان ،بذلك للسلطان وكتبوا ،مصر علي والیا فاختاروه

 بحجة دعومام جاء اراالختی هذا ولكن .السلطان علي وفرضوه ،الحاكم شخص المصریون فیها اختار
  .اختاروه الذین واألعیان العلماء مشورة دون قرار اتخاذ  عدمو  العدل بالتزام علي محمد فیها تعهد شرعیة

 یبعضهم العلماء بضرب سواء ،القید هذا من للتخلص علي محمد اتبعها التي المناورات من كان ما وكان
 حتى"مكرم عمر السید" االحتواء يعل استعصى من بنفي أو وسكوته البعض تأیید بشراء أو ،البعض
 الذي السیاسي مشروعه ینفذ بدأ ثم ومن ،أحد سلطان في ینازعه ال الذي ،المطلق مصر كماح أصبح
 الجنود علي قرون منذ مرة ألول واعتمد أقامة الذي الحدیث الجیش بفضل اإلقلیمي دورها لمصر استرد

 الري" العامة واألعمال والصناعة الزراعة مجال في ةاقتصادی تنمیة من المشروع بهذا ارتبط وما المصرین
قامة والجسور" ، والقناطر ٕ  صیاغتها فى اتخذت وقوانین لوائح من اقتضاه بما الحدیث اإلداري الهیكل وا
 ذلك إلي فأض ،سواء حد علي والفقهى العرفى المصري التراث من مضمونها وجاء الفرنسى، اإلطار
 الترجمة حركة خالل من الغرب علوم ونقل ،الحدیثة للدولة الالزمة لكوادرا تخریج بفرض الحدیث التعلیم

  .العظیمة

  الباشا مشروع
فكان  على المنطقة، ةاألوروبى للهیمن االمبریالى المشروع مع تقاطع النهضوى علي محمد مشروع ولكن

 من قواته بسحب علي محمد ألزم الذى ،والسلطان علي محمد بین نشب الذي النزاع في التدخل األوربى



3    www.RaoufAbbas.org 

 وراثیا حكما "السودان بذلك یقصد"  وتوابعها مصر حكم منحه مقابل العربیة والجزیرة والشام األناضول
 مرت فإذا  ،الحیاة مدى" واألردن فلسطین" الشام بالد جنوب حكم ومنحه ،العثمانیة السیادة تحت ألسرته
 أخرى الشام، فإذا مرت عشرة أیام دون إعالنه قبول العرض یسقط حقه فى حكم جنوب أیام عشرة

 عشرة علي محمد  طلما وقد .حكمه لتصفیة  ضده السلطان مع وتحالفت ،عرضته عما الدول تراجعت
 سارع ،الشام جنوب حكم في حقه إسقاط الدول أعلنت وعندما ،مساندته تستطیع فرنسا أن منه ظنا أیام
 وراثیا مصر حكم أصبح بموجبها والتي ،1840  معا أواخر الدوال إلیها توصلت التي التسویة قبول في
 العثمانى، العرش وراثة في به معموال كان لما وفقا فاألرشد ألرشد الحكم یلي نأ على على محمد أسرة في

 القیام عن مرضال أقعده الذى نفسه على محمد حیاة في الجدید الوارثة لنظام العلمى التطبیق وكان
 من أكثر حكمه یستمر ولم على، محمد نسل من سنا األكبر لكونه باشا اهیمإبر  ولده فخلفه الحكم بأعباء

 ثم) 1854-1848( على محمد حفید األول عباس الحكم فتولي ،أیضا أبیه حیاة في فمات شهور ستة
 قطار فیها سقط التي الشهیرة الزیات كفر حادثة حدثت ثم) 1863-1854( علي محمد بن سعید محمد

 بن إسماعیل بذلك لیصبح غرقا" للعهد ولیا كان الذي" باشا رفعت أحمد ومات رشید فرع في اإلسكندریة
 العرش والیة نظام إسماعیل غیر وعندما على. محمد نسل من سنا األكبر كونه بحكم للعهد ولیا إبراهیم
 محمد بن الحلیم  عبد محمد إلبعاد والمؤامرات الدسائس من الكثیر ذلك اقتضي ،أبنائه أكبر في لیجعله

 عام غیر ثم ،بخس بثمن أمالكه وشراء ،مصر عن للعهد الطبیعي الولى كان الذى" باشا حلیم" علي
عزله  بعد  توفیق ولده إلي الحكم فتحول ،ورجاله للسلطان ألرشي قدم أن بعد العرش والیة نظام 1873
 حلمى عباس ولده لىع إال توفیق وفاة بعد 1873، ولم یطبق نظام الوراثة الذى صدر عام   1879عام 
  .)1914-1891( الثانى

 الدولة انضمت فقد ،التغیرات من العدید معها للتحم) 1918-1914(  األولي العالمیة الحرب وجاءت 
ضد بریطانیا وفرنسا وروسیا. وبمجرد إعالن الدولة العثمانیة  الحرب في وحلیفاتها ألمانیا إلي العثمانیة
 واختارت الثانى، حلمي عباس وعزلت )1914( مصر علي الحمایة یابریطان أعلنت الحلفاء علي الحرب

 كامل حسین األمیر ابدى وقد الثانى. حلمى عباس من بدال السلطة لتولى إسماعیل بن كامل حسین عمه
 نأ فضلف على، محمد نسل من ألرشد لمن تطبیقا مصر علي سلطانا له بریطانیا تعیین علي اعتراضه

 حسین أن ذلك ومعني ،البالد أعیان كبار الطلب هذا یزكى وأن ،أنفسهم األسرة أفراد من بطلب ذلك یتم
 سلطات به لتقب لم ما وهو  ،للمصرین ممثلین یعدون ومن أسرته بإرادة سلطانا یصبح أن یرید كامل

 ىینه البریطاني العرض قبوله عدم حالة في بأنه" اإلنجلیز جانب من" له التلویح فتم البریطانى االحتالل
 عندئذ "،خان أغا بینهم من كان" مصر لحكم آخرین مرشحین بریطانیا فلدى على، محمد أسرة حكم بذلك
 فراحت ،العهد والیة ابنه رفض وقد البریطانى الخارجیة وزیر من بخطاب المنصب كامل حسین قبل
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 العطاء سافر  األرشد، قاعدة علیه تنطبق على محمد نسل أخرمن مرشح عن تبحث االنجلیزیة السلطات
  .سنا یكبره كان من اعتذر بعدما كامل لحسین األصغر الشقیق إسماعیل فؤاد أحمد األمیر علي

  مصر ملك
 وهو ،)1936- 1917( فؤاد أحمد السلطان خلفه 1917 عام كامل حسین السلطان مات عندما وهكذا
 فبرایر 28 تصریح وصدور 1919، ثورة فشهد األولى، الحرب بعد ما تحوالت بأحداث عهده حفل الذي

 موضوع لتكون االستقالل جوهر تشكل أمور أربعة علي اإلبقاء مع مصر باستقالل اعترف الذي 1922
 من حلقاتها دارت التي المفاوضات وهي( ،بریطانیا وحكومة مفاوضات بین الحكومة المصریة 

 یتم للبالد وردست وضع یتم أن فؤاد أحمد السلطان نصیحة أیضا التصریح وتضمن)، 1954حتى1924
 بموجبه وتحولت 1923 دستور فصدر ،والسلطان المصرین من لكل والواجبات الحقوق تحدید خالله من

 البن جعله العرش لوراثة جدید نظام ووضع "مصر ملك" إلي السلطان لقب وتغیر ،مملكة إلي مصر
 ولد وعندما  ،للعهد ولیا علي محمد أسرة أبناء أرشد یصبح للملك" ذكر" ولد وجود عدم حالة وفي ،الملك
 1952 یولیو ثورة وقامت) 1952-1936( مصر عرش علي والده وخلف للعهد ولیا أصبح فاروق األمیر
  . الثاني فؤاد أحمد الطفل عهده لولي العرش عن التنازل علي بإجباره

 محمد أبناء وراثیا حكما یحكمها خاص وضع ذات عثمانیة والیة إلي مصر تحول إقرار تم منذ وهكذا
ٕ  الملكیة إلغاء حتى 1841 ینایر في الصادر السلطاني الفرمان بموجب علي  الجمهوریة قیام عالنوا

 لحق وما الوارثة نظام وفق)  ملك– سلطان– خدیوي– والي( الحاكم اختیار یتم كان ،)1953 یونیو18(
 حالة فى االختیار أمیر نكا بل ، الدولة رأس اراختی في دور المصري للشعب یكن فلم ،تغیرات من به

 تدخل ذلك من .مصر في مصالحها حمایة ستار تحت خارجیة قوى بید به المعمول ثةاالور  نظام تجاوز
 التحقیق لجنة وأقامت ،العام الدین صندوق وأقامت البالد مالیة علي رقابتها فرضت التي الكبرى الدول

 خارج وطرده ،مصر حكم عن إسماعیل قصاءإل السلطان عند تدخلها ، مصر مالیة أحوال في الدولیة
 إسماعیل علیه حصل الذى الوارثة نظام إلغاء السلطان محاوالت علي توفیق تولیة عند واعتراضها البالد
 األسرة ءأبنا أكبر باعتباره مصر حكم علي محمد بن حلیم األمیر تولي إمكانیة یعني مما ،1873 عام
 إلى ارتیاحهم لمجرد إسماعیل كسبه الذي الوارثة نظام علي حفاظلل وفرنسا بریطانیا ممثال فتدخل ،سنا

  .إلیه واطمئنانهم توفیق مع التعامل

 نسع ولم ،عثمانیة كوالیة القانونى مصر وضع على حافظ 1882 عام البریطاني االحتالل وقع وعندما
 الحفاظ إلي الداعیة یةالبریطان بالسیاسة یخل ذلك ألن البریطانیة اإلمبراطوریة إلي مصر لضم بریطانیا

 تمسكت  لذلك ،مصالحها مع یتعارض ال ذلك كان طالما ،العثمانیة ةالدول أراضي وسالمة وحدة علي
 مات وعندما مصالحهم تخدم - األمر حقیقة في - كانت ألنها مصر حكام  "بحقوق" االحتالل سلطات
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 الفرمان علي طالعاإل علي كرومر أصر، الثاني حلمي عباس ولده تولیة فرمان السلطان وأرسل ،توفیق
 طابا لضم الشرقیة مصر والیة حدود علي تعدیال أجرى السلطان أن رأي وعندما رسمیا إعالنه قبل

 عن الدفاع عثمانیة تبنت فیها بریطانیا  -ةبریطانی أزمة قامت فلسطین إلى سیناء مناطق وبعض
  . الفرمان تعدیل وتم مصر" مصالح"

 استشارة دون الوزارة وغیر ،بحق حاكما یكون أن الثانى حلمى عباس الشاب وىالخدی حاول عندما ولكن
 المصرى الجیش نظام انتقد وعندما ،البریطاني المعتمد نصیحة بقبول وألزم ،التراجع علي أجبر كرومر
 لم ما القاهرة إلى یحمله الذى القطار وصول قبل بالعزل هدد أسوان عند له تفقده بعد االنجلیز بقیادة

 تم كیف ورأینا ."تقدم "من حققه ما على المصري الجیش قائد كیتشنر إلى بالشكر ویتقدم انتقاده یسحب
)  كامل حسین( غیره اختیار ثم ومن إلى موقفه، االطمئنان لعدم 1914 عام الثاني حلمي عباس عزل

  . لالنجلیز الحمیم الصدیق

 -المصریة النخبة ولیس – مصر في المالیة حالمصال صاحبة األوربیة الدول نجد أن غرابة ال ولذلك
 أغسطس في المسئولة الوزارة نظام بفرض إسماعیل للخدیوى المطلقة للسلطة حد وضع علي تعمل

ذا ،1978 ٕ  الئحة تصدر أن استطاعت قد العرابیة الثورة عهد في البارودي سامي محمود وزارة كانت وا
 مسئولة التنفیذیة السلطة وجعلت ،النواب شوري لمجلس ةالتشریعی الحقوق من معقوال قدرا كفلت دستوریة

 - االحتالل عهد في-  الوزارة وظلت .رالتطو  هذا أجهض االحتالل وقوع فإن التشریعى، المجلس أمام
  .اسمیة الخدیوى سلطة وأصبحت ،االنجلیز المستشارین من بتوجیه الفعلیة التنفیذیة السلطة تتولى

 الثاني حلمي عباس سوي حقیقیة شعبیة نسمیه أن یمكن بما علي دمحم أسرة حكام من أي یحظ ولم 
 ،"البریطاني المعتمد" بكرومر اصطدامه بعد وذلك االحتالل، معارضة علي كامل مصطفي شجع الذي
 انفردت وبذلك ،وفرنسا بریطانیا بین الودى الوفاق توقیع بعد تالشى قد الوطني للحزب تأییده أن ورغم

 أن غیر الشعبى، رصیده من الكثیر أفقده مما ،االحتالل یهادن أن الخدیوي طرفأخ ،بمصر بریطانیا
 أهازیج في ذلك عن المصریة الجماهیر وعبرت ،شعبیته من زاد الحرب بدایة عند اإلنجلیز ید على عزله
 بن المنعم عبد محمد األمیر تختار یولیو ثورة جعلت الوطنیة الذاكرة في ثارآ الشعبیة لهذه وظل .حزینة
  .فاروق تنازل بعد العرش على وصیا الثاني حلمي عباس

ن ،1923 دستور إطار في إال لحكامهم الحقیقى االختیار حق المصریون سر یما لم حال ىأ علي ٕ  كان وا
 والسلطة ،التشریعیة السلطة اختیار أى والشیوخ النواب :بمجلسیه البرلمان في لممثلیهم هنا االختیار
 أما النیابى. بالمجلس المقاعد أغلبیة على یحصل الذى الحزب یشكلها التي وزارةال فى ممثلة التنفیذیة

  . االختیار إطار خارج فكانت الملك في ممثلة السیادة سلطة
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 ثالث إال الوزارة یشكل الذي للحزب ثم ومن التشریعیة لهیئته الحر االختیار المصري للشعب یتح ولم
 وأخیرا ،1936 وبرلمان ،1924 برلمان هي) 1952-1923( لیةباللیبرا المسماة الفترة مر علي مرات

 ثم ،األول للبرلمان بالنسبة زغلول سعد بقیادة الوطنیة الحركة تأیید عن معبرة جاءت وكلها 1951 برلمان
  - الثالثة البرلمانات في -الحكم إلى الوفد وصول وجاء ،اآلخرین للبرلمانیین بالنسبة النحاس مصطفي

  . 1919 بثورة بدأت التى الوطنیة للحركة قیادته دادامت عن تعبیرا

ذا ٕ  یفوز أن الطبیعي من فكان ،1924 برلمان اختیار عند األفق في تزال ال 1919 ثورة روح كانت وا
 حادث عقب شهور بعد فانفض طویال یعمر لم البرلمان ذلك فإن ،ساحقا فوزا زغلول سعد بزعامة الوفد
 طریق عن تأت لم إداریة وزارة الحكم وتولت  – المصري الجیش" ائدق" سردار – ستاك لي السیر مقل

 إرادة تزویر عملیات فبدأت ذاتها، الدیمقراطیة العملیة أسس في النظر أعید بل االنتخاب، صنادیق
 اللیبرالیة" الفترة طوال استمر تراث وهو ،الناخبین قید وجداول االنتخاب صنادیق في بالتالعب الشعب

 األزمات احتدام في خطیرا دورا التزویر لخبرات البغیض التراكم هذا ولعب یولیو، ورةث حتى" اسما
 یحظى كان الذي" الملك" والقصر الوطنیة الحركة بین الدائمة الخصومة وأوجد ،الفترة مر علي السیاسیة
 نتخاباتاال نتیجة جاءت كلما النیابیة الحیاة یعطل استمر ذلك ورغم ،1923 دستور في واسعة بسلطات

 أسوأ 1930 عام خرآ دستوراً  به واستبدل 1923 دستور وألغي بل یشتهي، ما غیر علي  ر"التزوی رغم"
 تتفرغ أن من بدال ،1923 دستور استعادة أجل من بالنضال الوطنیة الحركة انشغال إلي أدي مما ،حاالً 

  . االستقالل أجل من للنضال

  - بالتالى – ثم التشریعیة هیئته اختیار في تهإراد عن لشعبا امفیه عبر اللتین ینیخر األ المرتین وفي
 علي االنجلیز من بضغط ذلك جاء ،1951و 1936 ىبرلمان بذلك ونعني ،الحكم تتولي التي الوزارة
 فیه تصاعد دقیق وقت فى ،الدستور استعادة أجل من 1935 عام الوطنیة الجبهة نضال اتسع فقد .الملك

 حالة في بالغة إستراتیجیة أهمیة ذات مصر كانت ولما ثانیة، عالمیة حرب قوعبو  المنذر الدولى الصراع
تنظم العالقة بینهما، وتهىء  مصر مع معاهدة إبرام إلي حاجة في نفسها بریطانیا وجدت حرب، قیام

 وقعتها إذا إال المصداقیة تكتسب ال المعاهدة هذه مثل كانت ولما. الحرب في لها مساند دور للعب مصر
جراءو  1923 بدستور العمل إلعادة الملك على بریطانیا ضغطت فقد ،الوطنیة الحركة وزرم ٕ  انتخابات ا

 ثم المعاهدة أبرمت التي للوزارة النحاس مصطفي وتشكیل لألغلبیة الوفد تحقیق علیها ترتب" نسبیا" حرة
  . الوزارة من للتخلص للملك األخضر الضوء االنجلیز أضاء

 حادث غضون في الوزارة لتشكیل باشا النحاس لدعوة الملك علي اإلنجلیز ضغط ءجا نفسها ولالعتبارات
 الوجه علي المعاهدة تنفیذ لتضمن، الغربیة مصر حدود من األلمان اقترب عندما 1942 فبرایر 4

 للحركة القصر عداء من وزاد شعبیته، تأكل إلي أدي عندئذ الوزارة تشكیل الوفد قبول أن ورغم .األكمل
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 إال الدینى، أو المدنى الطابع ذات والسیاسى االجتماعى الرفض قوي أمام السیاسیة الساحة وفتح ،یةالوطن
 تؤمن یجعلها الذي بالقدر مصر في الشعبیة بالمساندة تحظي قویة حكومة لوجود بریطانیا حاجة نأ

 جعلتها الحاجة تلك الثانیة، العالمیة الحرب بعد وسطاأل الشرق عن الدفاع مشروعات في مصر مشاركة
 ذي 1951 ببرلمان جاءت 1950 عام" أیضا نسبیا" حرة انتخابات إلجراء الملك علي ثانیة مرة تضغط
 الشرق عن الدفاع مشروع النحاس فرفض ،الوزارة تلك في اإلنجلیز مالآ خابت وعندما ،الوفدیة األغلبیة
 في اإلنجلیز قدمه الذي التسویة مشروع ضفر  كما كوریا حرب في مصر مشاركة ورفض ،األوسط

عالن ،واحد طرف من 1936 معاهدة إللغاء واضطر ،1951 مفاوضات ٕ الكفاح المسلح، لم  مساندة وا
 القاهرة حریق فكان " معا والقصر االنجلیز نظر وجهة من" الحكم في الوزارة الستمرار حاجة تعد هناك

 بعضها یكمل لم إداریة وزارات عدة خلفهالت ،الوفدیة الوزارة أعقابه في سقطت الذي ،1952 ینایر 26 في
 طو وسق ،1952 یولیو 23 ثورة قیام سبقت سویعات الإ منها وزارة خرآ تبقى ولم ،الحكم في واحدا شهرا

  .بأكمله النظام

 في األول الفصل تمثل عاما 154 مدي علي الممتدة الفترة طوال حكامهم اختیار للمصرین یتح لم وهكذا 
 في الممثلة النخبة اختیار فكان .1952 یولیو ثورة قیام حتى الفرنسیة، الحملة منذ ،الحدیث مصر تاریخ

 في إال ذلك یحدث ولم السائدة، السیاسیة االجتماعیة الثقافة تألقه لم أمراً  الحاكم لشخص والعلماء األعیان
 التي راتالتطو  تأثیر عن نتجت"  بدعة" تلك فكانت ،مصر علي والیا باشا علي محمد اختیار حالة

..  علي محمد أسرة في وراثى  حكم إلى ذلك بعد الحكم لیتحول الفرنسیة، الحملة زمن مصر شهدتها
 للهیئة النسبي االختیار وحتى األوروبى. االستعماري التوسع عصر في مصر في قواعد فیه الوالیة تنظم

یجابا سلبا یتأثر اسمیا حقا كان ،1923 دستور إطار في الحكم تتولى التي الوزارة ثم ومن التشریعیة ٕ  وا
  . أخري ناحیة من المصریة الوطنیة والحركة ناحیة من واإلنجلیز القصر بین السیاسى الصراع لیاتآب


