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 المباشر في مصر والتدخل البريطاني 2441شباط  4حادثة 
 م.م سهـــــاد جاســـــــم محمد

 قسم التأريخ –كلية اآلداب جامعة االنبار / 
 ـــــ ملخص البحث ـــــ

في مصر والتدخل البريطاني المباشر من المواضيع الجديرة  2441شباط 4يعد موضوع حادثة         
بالدراسة، فقد واجهت حكومة حسين سري أزمات عدة وقفت عاجزة أمام أيجاد الحلول الالزمة فقدمت 

ة مرحلة خطيرة ، وقد ُعدَّت استقالتِه بداي 2441استقالتها الى الملك فاروق في الثاني من شباط عام 
 وفاصلة في تأريخ مصر السياسي .

عندما علم السفير البريطاني مايلز المبسون عن نية حسين سري على االستقالة سأله عن مرشح        
 جديد للوزارة ، فأجاب بضرورة عودة مصطفى النحاس فقال المبسون : ))هذا ما كنت أفكر فيه فعاًل(( . 

ؤساء األحزاب المصرية في قصر عابدين بشأن تأليف الوزارة ، وقد انتهى أجتمع الملك فاروق مع ر      
وعندما علم السفير البريطاني بذلك طلب مقابلة رئيس  صر عابدين دون التوصل الى اتفاق ،اجتماع ق

الديوان الملكي احمد حسنين وأخبره أن ينصح الملك فاروق أن يعهد للنحاس بتأليف وزارة وفدية، وهدد في 
 ن عليه التنازل عن العرش.رفض الملك فإ حالة

اتخذت بريطانيا جميع اإلجراءات التي من شأنها أن تمهد لتأليف الوزارة من اقتحام قصر عابديــــــــن         
، وطوقت عشرات الدبابات القصر من جميع جهاته ؛ وحطمت الباب الرئيسي للقصر الذي يسمى ) الباب 

بريطاني على الملك وكاد أن يجبرُه على التوقيع على وثيقة التنازل عن العرش الملكي( .. ودخل السفير ال
لوال تدخل رئيس الديوان الملكي أحمد حسنين . وعندما انصرف السفير البريطاني مايلز المبسون أستدعى 

زارة في الملك فاروق الزعماء السياسيين الى اجتماع تم االتفاق فيِه على تكليف مصطفى النحاس بتأليف الو 
 م .2441السادس من شباط عام 

     4
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ABSTRACT  
     The subject of 4th of February 1942 incident in Egypt and the direct British 
inter considers one of the subjects that worthy to study. Hussein serri cabinet 
had faced many crises and stood unable to find necessary solutions and 
presented it's resignations to the king Farouq in February 1942,and his 
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resignation considered a beginning of a dangerous and acrucial stage in Egypt's 
political history. When British ambassador Mayles Lampson knew about Hussein 
Seri's intention to resign, he asked him about anew candidate for the 
government, and he answered that Mustafa Al-Nahas must return, and 
Lampson said: ((this is what I was actually thin King about)) . 
         The King Farouq met with head of Egyptian parties in Abdeen palace on 
forming the cabinet, and the meeting ended without concluding any 
agreement.when British ambassador knew about this, he asked to meet the 
head of the royal court, Ahmed Hassnein and told him to advice King Farouq to 
vest Al-Nahas to form a wafedenian cabinet and threatened if the King refused 
he must surrender the throne. 
          Britian had taken all measures which could prepare to form the cabinet 
as invading Abdeen palace, and tens of tanks surrounded the palace from all 
directions, and destroyed the main gate of the palace which called(the royal 
gate).. and the British amabassaador entered and he tried to force the King to 
sign the document to surrender the throne, but the head of royal court Ahmed 
Hassanien inter fered. When the British amabassador left the King Farouq 
summoned the political leaders to meeting in which they agreed that Mustafa 
Al-Nahas assume to form the cabinet in 6th of February 1942.   

 المقدمة
في مصر والتدخل  2441شباط  4حادثة  البحث الموسوم // أهميةظهرت         

إذ  حديث  ،نب السياسي في تاريخ مصر الالكبير على الجا التأثيره البريطاني المباشر
 أجبر فيها البريطانيون الملك فاروق على تأليف الوزارة برئاسة مصطفى النحاس .

فرضت بموجبها بريطانيا حكومة الوفد  إذأهمية كبيرة  2441شباط 4ان لحادثة      
بزعامة مصطفى النحاس على القصر، وُعدَّ ذلك بمثابة تدخل سافر في الشؤون الداخلية 

ولم وقد طلبت بريطانيا من الملك فاروق تأليف الوزارة برئاسة مصطفى النحاس لمصر . 
كبير ، وال بد من يكن ذلك حبًا بالنحاس ؛ بل أنهم أدركوا أن مصر على حافة انفجار 

حكومة شعبية تحكمها لتحقيق االستقرار في البالد وكان على الملك فاروق أن يدرك هذِه 
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النحاس بالوزارة ، لكن كرهه الشديد للنحاس حال مصطفى الحقيقة وأن يقوم هو بتكليف 
 .  الذي شجع بريطانيا على هذا االعتداء  ؛ األمردون ذلك 

مالبسات الحادث وارتياح بريطانيا للقرار الذي اتخذه  إيضاحمنهجية البحث  اقتضت      
الوزارية التي انفرجت كادت  األزمة، وان البريطاني في قصر عابدين والسفيرالملك فاروق 

من شباط يف مصطفى النحاس وزارته في السادس سياسية عنيفة .وتأل أزمةتتحول الى  أن
 م.2441عام 

 والرشاد.ومنه السداد  ومن اهلل التوفيق
 المباشر. والتدخل البريطاني في مصر 2441شباط)فبراير( 4دثة حا

سياسية واقتصادية  م أزمات 2442واجهت حكومة حسين سري في صيف عام 
كثيرة نتيجة تصاعد العمليات العسكرية لدولتي المحور )ألمانيا وايطاليا( على الحدود 

 . (2) المصرية والجبهات األخرى في العالم
أما األزمات السياسية فقد أظهرت الحكومة المصرية عجزها عن مواجهة التحديات 

ي في مصر ،وتمخض عن هده الهيمنة بسبب الهيمنة البريطانية على مصدر القرار السياس
إجراءات قامت بها الحكومة المصرية منها قطع العالقات بينها وبين حكومة فيشي 

. وفضاًل عن دلك تفاقمت األوضاع االقتصادية سوءًا بسبب كثرة المشردين (1)الفرنسية
 المصريين من المدن التي تعرضت للعمليات العسكرية ، ذلك أدى الى أن يقدم  وزير

م ألسباب غامضة 2441المالية عبد الحميد بدوي استقالته في الثاني من  كانون الثاني 
، أدى ذلك الى  قيام التظاهرات في الثاني من  (3)وتولي حسين سري منصب وزير المالية 

م تنادي  ))إلى األمام يا رومل((* والتي تزامنت مع بدأ الهجوم األلماني 2441شباط 
 .( 4)الغربيةالثاني في الصحراء 

وقفت حكومة حسين سري عاجزة أمام إيجاد الحلول الالزمة لتلك األزمات فقدمت 
، تلك األزمات التي كان أشدها أزمة  (5)م2441استقالتها إلى الملك في الثاني من  شباط 

الخبز ، عندما هاجم  الناس المخابز للحصول على الخبز ، وكانوا يخطفون الرغيف من 
 . (6)وارعحامليه في الش
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تعد استقالة حسين سري بداية مرحلة خطيرة وفاصلة في تأريخ مصر السياسي وقد         
( حسين سري عندما علم  Miles Lampsonمايلز المبسون)  السفير البريطاني سأل

بنيته على االستقالة عن رأيه عن مرشح جديد للوزارة ، فأجاب بضرورة عودة مصطفى 
وعلى أثر االستقالة خرجت  (7)المبسون ))هذا ما كنت أفكر فيه فعاًل((النحاس للحكم فقال 

. من أجل ذلك  (8)تظاهرات قادها طلبة المدارس والجامعات هاتفين بحياة مصطفى النحاس
أتصل مايلز المبسون بعد استقالة حسين سري برئيس الديوان الملكي احمد حسنين وأبلغه 

اسم من سيعهد له بتأليف الوزارة الجديدة قبل  تعرف أن الحكومة البريطانية تحرص على أن
إعالنها ، على الرغم من أن احمد حسنين طمأن مايلز المبسون بأن من سيعهد له بتكليف 
الوزارة سيكون صديقًا لبريطانيا بيد ان المبسون أكد بشكل قاطع على ان الحكومة البريطانية 

يف الوزارة قبل إن يكلف بهذا العمل حريصة على إن تعرف مسبقًا من سيعهد إليه تأل
 . (4)رسمياً 

كان المبسون قد طلب من حكومته عندما علم بنية حسين سري على االستقالة 
في حسم الموقف بما يتفق وسياسة بريطانيا على ان تقف الخارجية البريطانية على  تفويضاً 

في إحدى برقياته لحكومته بأنه علم من مقابلة له   . وذكر المبسون (21)تطور اإلحداث
بأحمد حسنين رئيس الديوان الملكي أن هناك محاوالت لتأليف وزارة قومية ، ومن أجل ذلك 
عقد المبسون اجتماعًا حضره وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط والقائد العام للجيوش 

لحرب . وتقرر في االجتماع على ضرورة البريطانية لمناقشة األزمة التي تواجه الحلفاء في ا
إبداء الشدة مع القصر أواًل . ومقابلة السفير البريطاني مايلز المبسون للملك فاروق بعد 

 م ثانيًا ليبلغه بما يلي :2441ظهر الثاني من شباط 
 أن تتولى السلطة حكومة تتعامل مع بريطانيا بشكل ودي ، وتدين  أواًل :

 م نصًا وروحًا والسيما المادة الخامسة * منها . 2436طبق معاهدة بالوالء للمعاهدة ، وت
 أن تكون هذه الوزارة وزارة وفدية وقادرة على الحكم والحصول على تأييد شعبي كاف .ثانيًا:

استدعاء مصطفى النحاس ألنه زعيم حزب األغلبية للتشاور معه في تأليف الوزارة ثالثًا : 
 الجديدة .

 . 2441تم ذلك  في موعد أقصاه ظهر يوم الثالث من شباط عام يجب أن ي رابعًا :
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يعد الملك فاروق مسئوال شخصيًا عن قيام أية اضطرابات قد تحدث في إثناء  خامسًا :
 .( 22)ذلك

طلب السفير البريطاني من رئيس الديوان الملكي ترتيب مقابلة له مع الملك فاروق       
،  وسلمه مذكرة 2441فاروق في يوم الثاني من شباط فقابل السير مايلز المبسون الملك 

يتولى الوزارة إال من  تتوافر لديه  ضمت النقاط الخمس السابقة الذكر وابلغه بضرورة إال
 . (21)م 2436القدرة على تنفيذ التزامات مصر في معاهدة 

مصطفى النحاس من  أبدى الملك فاروق موافقته على هذه النقاط وذكر أنه قرر أبالغ      
على طلب حكومته باستعمال القوة  ، ومع ذلك فقد لوح المبسون بناءً أجل تأليف وزارة قومية 

ضد الملك  فاروق ، لذلك شدد على ضرورة معرفة متى سيتم استدعاء النحاس ، وكان ذلك 
بلهجة حاسمة وكرر المبسون على الملك فاروق ضرورة استدعاء النحاس وان الثالث من  

 . (23)م أخر موعد لذلك2441شباط 
كان احمد حسنين رئيس الديوان الملكي قد اقترح على الملك فاروق ضرورة التمهيد 
لتأليف الوزارة القومية واستبدالها بوزارة انتقالية على أساس أن عودة الوفد بهذه السرعة تؤدي 

حرار الدستوريين ، إلى عدم قيام معارضة قوية من األحزاب األخرى كحزبي السعديين واأل
بيد إن المبسون علق موافقته على ذلك وأصر على استدعاء النحاس كونه  ممثل األغلبية 

 .(24)في البالد
طرح مايلز المبسون على حكومته اقتراحًا بشأن عزل الملك فاروق ، فأجتمع مساء 

وتم بحث مع وزير الدولة البريطاني وقائد القوات البريطانية  2441الثاني من  شباط 
اإلجراءات الالزمة لعزل الملك فاروق ومحاصرة القصر ومقاومة الحرس الملكي إذا ما 

 دعت الحاجة إلى ذلك وتم إعداد ترتيبات لمواجهة أي احتمال على النحو اآلتي :
 إبالغ الملك بالتنازل عن العرش ، ألن موقفه ال يعبر عن موقف الحليف أواًل :
إذا وافق الملك على التنازل عن العرش يتم استدعاء األمير محمد علي لتولي العرش  ثانيًا :

 بداًل منه .
 إذا رفض الملك فاروق ذلك سيخلع عن العرش .ثالثًا : 
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إذا رفض األمير محمد علي ، فأن بريطانيا ستحكم مصر حكمًا عسكريًا بمقتضى  رابعًا :
بول احد األمراء تولي العرش أو إعداد نظام األحكام العرفية إلى ان تستقر األمور بق

 . (25)أخر
بينما كانت االتصاالت قائمة بين السفير البريطاني والقصر بشأن عودة الوفد للحكم        

الذي اتصل  * عثمان كانت االتصاالت قائمة بين السفارة البريطانية والنحاس بواسطة أمين
خبره أنه موفد من مصطفى النحاس وان وأ 2441في صباح الثالث من شباط بالمبسون 

. أراد مايلز المبسون ( 26)األخير وافق على تأليف الوزارة إذا دعم السفير البريطاني موقفه
النحاس ان السفارة تدعم موقفه وان عليه ان يرفض فكرة تشكيل  من أمين عثمان ان يعلم

 .(27)اجل استمرار تدخلهالحكومة االنتقالية وهي الخطة التي سيلجأ إليها القصر من 
ابلغ أمين عثمان مايلز المبسون إن مصطفى النحاس رفض فكرة الوزارة القومية وبرر     

ذلك أن حال البالد وصلت إلى حد بعيد من التدهور ، فضاًل عن تدخل القصر في شؤون 
الحكم ، وبذلك إن تأليف  وزارة قومية سوف يؤدي إلى وصول شخصيات موالية للقصر 

ملك فاروق . كما إن القصر سوف يعمل على بث الدسائس من اجل إقالة الوزارة بحجة وال
 . (28)تصدع االئتالف

استدعى الملك فاروق رؤساء األحزاب المصرية والوزراء السابقين إلى اجتماع عقد في       
 الستشارتهم في تأليف وزارة قومية قادرة على 2441في الثالث من  شباط   *قصر عابدين

وعرض على مصطفى ( 24)مواجهة الصعوبات التي تمر بها البالد في الداخل والخارج 
النحاس تأليف  وزارة قومية برئاسته ، بيد إنه رفض تأليف وزارة قومية على أساس إن الناس 
يلقون اللوم على نظام الحكم بالنسبة للموقف القائم وأنه سوف يفقد ثقة الشعب وال يستطيع 

يحقق أية مكاسب ، وان الحل األمثل هو تأليف  وزارة وفدية خالصة  الحكم على نحو
تتحمل المسؤولية كاملة مستغاًل دعم السفارة البريطانية لوجهة نظره نحو المطالبة بوزارة 

 .( 11)وفدية خالصة
علم السير مايلز المبسون بانتهاء اجتماع قصر عابدين دون التوصل إلى اتفاق وطلب      

الديوان الملكي احمد حسنين وأخبره بأن ينصح الملك فاروق ان يعهد للنحاس  مقابلة رئيس
. وهدد في حالة رفض الملك فاروق فأن عليه التنازل عن العرش ،  (12)بتأليف وزارة وفدية
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ذا رفض األمير ذلك تحكم البالد  ذا رفض سيتم خلعه وتنصيب األمير محمد علي مكانه وا  وا 
. عندما نقل احمد حسنين إلى الملك فاروق  (11)حكام العرفيةحكمًا عسكريًا على وفق األ

رسالة مايلز المبسون بضرورة دعوة النحاس لتأليف وزارة وفدية خالصة وتهديده إذا رفض 
الملك ذلك ، اعترض الملك فاروق وعد ذلك تدخاًل في صالحياته الدستورية ولم يجب على 

 ق غير مدرك لخطورة الموقف ، وتعددت بعدرغبة السفير البريطاني فقد كان الملك فارو 
ذلك االجتماعات والمشاورات بين مصطفى النحاس والقصر ورؤساء األحزاب دون التوصل 
إلى نتيجة ولذلك أدرك المبسون خطورة ذلك على ما رسمته السياسة البريطانية في مصر 

 . (13)هاوأخذ بالعمل على اللجوء إلى القوة من أجل ان تسير األمور كما خطط ل
مقابلة احمد حسنين رئيس الديوان الملكي في  طلب السفير البريطاني مايلز المبسون      

، وسلمه إنذارا نصه ))إذا لم أعلم قبل الساعة السادسة  2441صباح الرابع من  شباط 
مساءًا أن مصطفى النحاس قد دعي لتأليف الوزارة ، فأن الملك فاروق يجب أن يتحمل تبعة 

لى الملك ، وزعماء البالد وساستها . كان واقع اإلنذار البريطاني سيئًا جدًا ع (14)ما يحدث((
، وعلى اثر سماع اإلنذار البريطاني  (15)لتدخل السفارة البريطانية في شؤون مصر الداخلية

دعا الملك فاروق زعماء البالد السياسيين الذين حضروا االجتماع األول إلى اجتماع جديد 
س الديوان الملكي احمد بقاعة مجلس البالط في قصر عابدين ، وبدأ االجتماع وألقى رئي

حسنين بشأن تطور الموقف السياسي في مصر ، ثم تكلم الملك فاروق فقال ))إنني مستعد 
فيما يتعلق بشخصي أن أضحي بكل شيء ....فال شيء يعنيني غير مصلحة مصر 

وبعد ذلك غادر الملك فاروق قاعة االجتماع وطلب من الزعماء  (16)وكرامتها واستقاللها((
 . (17)لى حل للموضوعالتوصل إ

أقترح الحاضرون في االجتماع رفض تأليف الوزارة برئاسة مصطفى النحاس حتى لو     
كلفه الملك بذلك حتى ال يكره الملك فاروق على الخضوع للتهديد البريطاني، بيد أن النحاس 

جراء  ليه ورفض ما اتفق ع انتخابات.رفض ذلك كما رفض االقتراح بتأليف وزارة محايدة وا 
الحاضرون وهو قبول النحاس تأليف وزارة قومية كحل لالزمة على أساس أنه استجاب 
لطلب الملك ال لطلب السفارة البريطانية ، بيد ان النحاس رفض كل هذه المقترحات وأصر 

 . (18)على تأليف وزارة وفدية خالصة لحمًا ودماً 
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 هي:وكان وراء هذا الرفض أسباب عديدة 
الستئثارها  2442رفض أحزاب األقلية العرض الذي قدمه حزب الوفد في أيار  أواًل:

الحالة االقتصادية للبالد والتي تمثلت بسوء حالة  ثانيًا: منه،بالحكم وحرمان حزب األغلبية 
خر ، وهذا يتطلب وزارة قوية عار لبعض السلع واختفاء البعض االالتموين وارتفاع األس

ة النحاس في تأمين ظهر حكومته من أي نشاط للمحور من جانب رغب ثالثًا:متماسكة . 
 .(14)القصر

انتقل الحاضرون في االجتماع بعد رفض النحاس لكل المقترحات إلى مناقشة 
وعلى الرغم من  تحذير  (31)رفض اإلنذار البريطاني كونه منافي الستقالل مصر وسيادتها

النحاس من عواقب رفض اإلنذار البريطاني ألن بريطانيا سترد بعنف على ذلك ، وحمل 
احمد حسنين الرد المصري على اإلنذار البريطاني إلى السفير البريطاني الذي جاء فيه ))إن 

 ، البريطانية –هذا اإلنذار البريطاني اعتداء على استقالل البالد ومساس بالمعاهدة المصرية 
 . (32)وال يسع الملك أن يقبل ما يمس استقالل البالد ويخل بأحكام المعاهدة((

اعتقد الملك فاروق ان هذه األزمة ستمر كما مرت األزمات التي قبلها لذلك أراد أن       
يصر على موقفه حتى الوصول إلى حل مع السفير البريطاني يرضي الطرفين وال يحقق 

 . (31)ده من تأليف وزارة وفدية خالصة تضع كل مقاليد األمور بيدهاالنحاس ما أرا
بعد تسلم السفير البريطاني الجواب برفض اإلنذار من احمد حسنين عقد مؤتمرًا في        

مكتبه نوقش فيه مسودتان األولى عبارة عن تصريح سيقرأ على الملك فاروق إذا ما ظل 
ومن نازل عن العرش الذي سيقدم للملك فاروق .والثانية فكانت خطاب الت عناده،على 

مايلز المبسون قد ابلغ احمد حسنين انه سوف يحضر إلى القصر في الجدير بالذكر أن 
لمقابلة الملك فاروق . بلغ احمد حسنين  2441التاسعة مساًء من الرابع من شباط 

صراف وان يكونوا المجتمعين ان السفير البريطاني سيحضر لمقابلة الملك وطلب منهم االن
، وفي الساعة التاسعة من مساء  (33)على أهبة االستعداد الحتمال دعوتهم إلى اجتماع ثان

( وعدد Stoneذلك اليوم  قصد السفير البريطاني قصر عابدين بصحبة الجنرال ستون* )
كبير من الجنود البريطانيين ، وطوقت عشرات الدبابات قصر عابدين من جميع جهاته 
وصوبت مدافعها باتجاهه في حين تقدمت إحداها وحطمت الباب الرئيسي للقصر الذي 
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ودخلت منه إلى القصر أعقبتها سيارة تحمل السفير البريطاني  (34)يسمى )الباب الملكي(
ستون قائد القوات البريطانية في مصر ودخال القصر يتقدمهما ثمان المبسون ومعه الجنرال 

ضباط حاملين مسدساتهم بأيديهم ، وأراد إسماعيل تيمور كبير أمناء القصر ان يسألهم ماذا 
 يريدون فنحاه السفير البريطاني المبسون بيده عن طريقه قائاًل: 

((I know my way))(35) –البريطانيين حراس القصر  وهاجم الجنود -أنا أعرف طريقي
وجردوهم من السالح وحاصروا ثكنات الحرس الملكي الذي قاوم بعض أفراده وأصيبوا 

، وفي الوقت ذاته أصدر القصر أمرًا إلى رجاله بعدم المقاومة خشية وقوع  (36)بجروح
 . (37)مذبحة أمام قصر عابدين

لى جانبه دخل السير مايلز المبسون على الملك فاروق الذي         كان واقفًا في مكتبه وا 
احمد حسنين رئيس الديوان ، بينما وقف الجنرال ستون خلف السفير البريطاني ، إما 
الضباط الثمانية فقد وقفوا خارج الغرفة من اجل الحراسة  . قال المبسون لفاروق انه كان 

ان حضر احمد  يتوقع الرد بقبول اإلنذار قبل السادسة من مساء الرابع من  شباط ، إلى
حسنين وسلمه رفض اإلنذار ، فطلب المبسون من فاروق إيضاح ان كان رده يحمل معنى 

.  تردد الملك فاروق فقدم إليه المبسون ورقة مكتوب عليها خطاب التنازل  (38)الرفض فعالً 
عن العرش والذي جاء فيه ))نحن فاروق ملك مصر ومن منطلق حرصنا على مصلحة 

 لن التخلي والتنازل بإرادتنا البالد فأنني أع
عن العرش وعن حقوقنا في عرش المملكة المصرية كافة وكل حقوق السيادة وامتيازاتنا على 

 . (34)مصر ، كما تخلي رعايانا من والئهم لشخصنا((
من الملك فاروق التوقيع على التنازل عن العرش فتردد الملك ثم  طلب مايلز المبسون      

كاد أن يوقع لوال تدخل احمد حسنين الذي منح الملك فرصة أخرى فسأل المبسون الملك 
 . (41)فاروق عن مقترحاته ، فأجابه بأنه سوف يستدعي النحاس لتأليف الوزارة

د البريطانيين التي تطوق انصرف المبسون واصدر األوامر بسحب الدبابات والجنو 
بعد ذلك صدرت األوامر الملكية بدعوة زعماء البالد السياسيين لالجتماع وعندما  (42)القصر

اكتمل عددهم في الساعة العاشرة من مساء الرابع من  شباط قال لهم الملك فاروق 
روق الكالم وجه الملك فا (41)))اعتبروا كل ما وقع اليوم وما سبق أن قررتموه كأن لم يكن((
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لمصطفى النحاس قائاًل ))إني أكلفك يا نحاس بتأليف الوزارة ، واطلب منك أن يكون حكمك 
قوميًا ال حزبيًا ، كما اطلب منك عند انصرافك من هنا ان تمر بالسفارة البريطانية فتبلغ 

ى ، رد النحاس عند سماعه ذلك ))إنني أتلق (43)المبسون إني عهدت إليك بتأليف الوزارة((
بيد ان الملك فاروق ألح على  (44)األمر من جاللتكم ، وال أرى ضرورة إلبالغ السفير((

النحاس بالمرور على السفارة البريطانية ليبلغها أن الملك فاروق عهد إليه تأليف الوزارة . 
أراد الملك فاروق إحراج النحاس بتأكيده على ضرورة مرور النحاس بالسفارة البريطانية 

على ضغط السفارة  أن عودة مصطفى النحاس كانت بناءً من اجل التنويه على تبليغها 
، ى النحاس قال : ولكن الوقت متأخرالبريطانية ، وذكر محمد التابعي في إسراره إن مصطف
 . (45)فقال له الملك فاروق ))سوف تجد المبسون بانتظارك((

يتضح من ذلك أن النحاس كان على اتصال مع البريطانيين الذين وجدوا ضالتهم به      
لترسيخ هيمنتهم على مجريات األمور ، وحالهم يقول أن فقدان تلك الهيمنة سيعرض 

 مصالحهم للخطر وال سيما أن مجريات الحرب العالمية الثانية تنحى منحًا خطيرًا حينذاك.
صريين فلم يتمالكوا أنفسهم ، إذ بدأ الغضب واضحًا على وجوههم أما الزعماء الم       

رئيس مجلس النواب الذي قال ))كنت أظن ان النحاس وهو يدعي أنه  *والسيما احمد ماهر
الوزارة إما وقد قبلها فأني  تأليفزعيم البالد وصاحب معاهدة الشرف واالستقالل ان يرفض 

. وأجاب النحاس  (46)لى أسنة الحراب البريطانية((أعلن أن النحاس يتولى الحكم مستندًا ع
على قول احمد ماهر ))إنه لم ير دبابات وال حرابًا(( وكرر قوله ))نعم لم أر دبابات وال 

فقال إسماعيل صدقي* ))نعم ألنك جئت  الملك،حرابًا(( وأنه يؤلف الوزارة بأمر جاللة 
 . (47 )القصر((... إما نحن جميعًا فقد رأيناها ساعة مجيئنا إلى تراها.متأخرًا حتى ال 

لم يعرف الشعب المصري أي شيء عن هذا الحادث عند وقوعه ، فقد منعت لجان       
المراقبة التي تألفت منذ اندالع الحرب العالمية الثانية نشر أي خبر عن هذه الحادثة في 

ام بالقول ))ان هناك انفراجًا في األزمة الوزارية التي واكتفت جريدة األهر  (48)الداخل والخارج
كادت أن تتحول إلى أزمة سياسية عنيفة(( وذكرت ان مصطفى النحاس ألف الوزارة 

 . (44)الوفدية
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وجه احمد ماهر رئيس مجلس النواب احتجاجا شديدًا إلى السفارة البريطانية جاء فيه 
البريطاني على استقالل مصر ومقتضيات  ))أنه يحتج أشد االحتجاج على هذا االعتداء

الصداقة بين الشعبين ....(( كما كرر احمد ماهر في االحتجاج اتهامه للنحاس بقوله 
علم بما حدث في الرابع من   ))إنكم ال تستطيعون ان تقنعونا ان النحاس لم يكن على

ال فكيف تصرون على هذا العمل لوال أتفاق النحاس معكم مسبقًا(شباط  . (51)(، وا 
إما بريطانيا فقد أعربت عن ارتياحها الكبير إلى ما وصفته بالقرار الذي اتخذه 

 ANTONY) *أيدنالملك والسفير البريطاني في قصر عابدين ، وعندما عرف أنتوني 
EDAN أبرق  2441(  وزير الخارجية البريطاني بما جرى في مساء الرابع من  شباط ،

. وفي  (52)هنئكم بحرارة ، كانت النتيجة تبرر حزمكم وثقتنا بكم(إلى مايلز المبسون قائاًل )أ
أرسل النحاس مذكرة إلى السفير البريطاني جاء فيها : ))يا  2441الخامس من شباط 

صاحب السعادة لقد كلفت بمهمة تأليف الوزارة وقبلت هذا التكليف الذي صدر من جاللة 
 2436لت عليه هذه المهمة هو أن ال معاهدة الملك .... وليكن مفهومًا أن األساس الذي قب

وال مركز مصر كدولة مستقلة ذات سيادة يسمحان للحليفة بالتدخل في شؤون مصر 
. ورد السفير البريطاني بمذكرة أيد فيها  (51)الداخلية والسيما في تأليف الوزارة أو تغييرها((

مع حكومة مصر من غير وجهة نظر النحاس وأكد أن سياسة حكومته قائمة على التعاون 
 .(53)أي تدخل في شؤونها الداخلية 

كان الهدف من هاتين المذكرتين هو تهدئة المشاعر الوطنية أي أنها كانت مناورة 
سياسية أراد فيها النحاس محو ألثر السيئ الذي أحاط بمجيء حكومته في الرابع من  شباط 

إذ عدت هاتين المذكرتين بأنها  بيد أنها أصبحت فرصة استغلتها القوى السياسية 2441
محاولة إلرضاء الرأي العام الثائر ضد الوفد وضد الوجود البريطاني ، كما أنها محاولة 
أرادت فيها السفارة البريطانية أن تبدو أمام الشعب المصري بأنها حريصة على قضية 

د الشعب الديمقراطية بعودة حزب الوفد إلى الحكم ألنه ممثل األغلبية ويحظى بتأيي
 . (54)المصري
كانت وجهة نظر الملك فاروق إن ال تصل األمور إلى حد اقتحام الدبابات البريطانية        

ألنه أراد الظهور إمام دول المحور  (55)قصر عابدين ، كما انه رفض اإلنذار البريطاني
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لدى دول موقفه هذا  والسيما األلمان بمظهر ضحية العدوان البريطاني على أمل أن يشفع
احتلت مصر ، كما انه أصبح في وسع فاروق الطعن في سمعة حزب المحور فيما لو 

 . (56)الوفد على أساس انه ارتضى اعتالء الحكم على أسنة الحراب البريطانية
ومن الجدير بالذكر أن هناك أسباب عديدة دفعت بريطانيا إلى السعي لتولي        

 أهمها:مصطفى النحاس الوزارة 
  الشعبية التي تمتع بها حزب الوفد على خالف غيره من األحزاب المصرية وهذا ما يؤهله

 نصًا وروحًا . 2436للقيام بالدور الحقيقي في تنفيذ معاهدة 
  التدخل البريطاني لفرض حكومة وفدية ، وهذا ما حرصت عليه بريطانيا لكبح جماح القصر

حباط كل مخططاته  . (57)وا 
 ف حكومات أحزاب األقلية األخرى التي تعاقبت على الحكم منذ إقالة أدركت بريطانيا ضع

، وعلى الرغم من تعاونها مع بريطانيا بيد انها افتقرت إلى قاعدة  2437حزب الوفد عام 
 .(58)شعبية وعلى أساس ان الحكومة التي ال تملك قاعدة شعبية ستصطدم بمعارضة القصر

على شعبيته مع ان مصلحة مصر كامنة في أدرك حزب الوفد خطورة الحادث        
تعاونه مع بريطانيا ، وال بد من حكومة شعبية لتحقيق االطمئنان واالستقرار في البالد وهذا 
ال يتحقق إال بوزارة وفدية خالصة ، وان حزب الوفد هو األقدر على مواجهة الرأي العام في 

فيه الحالة االقتصادية للبالد  الوقوف إلى جانب الحلفاء ومعاداة المحور في وقت كانت
 . (54)متدهورة ، وهذا يتطلب وزارة وفدية قوية

بمثابة ضربة عسكرية  2441عّد العسكريون في الجيش حادث الرابع من شباط 
معادية استهدفتهم واستهدفت كرامتهم وشرفهم ، وشعر بعضهم بإحباط كبير هانت معه 

وكان محمد نجيب* مثااًل لذلك حينما قال  (61)االستقالة من الجيش تخلصًا من المسؤولية
في كتاب االستقالة ))حيث إنني لم استطيع أن احمي مليكي وقت الخطر ، فأني ألخجل 
من ارتداء بدلتي العسكرية والسير بها بين المواطنين ولذا أقدم استقالتي(( ونشطت على أثر 

الضباط األحرار((*   الحادث تشكيالت عسكرية وغير عسكرية في مصر ومنها ))تشكيل
 . (62)في مصر 2451الذي قدر له أن يقود ثورة الثالث والعشرين من  تموز )يوليو( 
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 اآلتي:على النحو  ،2441 من شباطألفَّ مصطفى النحاس وزارته الخامسة في السادس  
 مصطفى النحاس                  رئيسًا للوزراء ووزيرًا للداخلية والخارجية. -
 وزيرًا لألشغال العمومية.                       عثمان محرم -
 مكرم عبيد                         وزيرًا للمالية. -
 أحمد نجيب الهاللي                وزيرًا للمعارف العمومية. -
 أحمد حمدي سيف النصر          وزيرا للدفاع الوطني. -
 عبد السالم فهمي محمد جمعة      وزيرا للزراعة. -
 زكي العرابي                  وزيرا للمواصالت.علي  -
 األستاذ محمد صبري أبو علم       وزيرا للعدل. -
 األستاذ عبد الفتاح الطويل          وزيرا للصحة العمومية. -
 علي حسين                        وزيرا لألوقاف. -
   .(61)والصناعةكامل صدقي بك                   وزيرا للتجارة  -

 اآلتية:الوزارة الذي عرضه على الملك األمور  منهاجوتضمن  
توطيد الحياة النيابية الصحيحة وان تكفل إحكام الدستور صيانة الحريات وتيسير  أواًل :

عوامل الطمأنينة والعدل والمساواة من غير محاباة أو محسوبية ، وان يتم ذلك ))بحل 
يها الكلمة الفاصلة في تقرير مصيرها وتدبير مجلس النواب لكي تكون لألمة ممثلة في ناخب

 . (63)أمورها((
 الوفيرة.مسألة التموين وقد وعدت الوزارة أن ينعم الفقير قبل الغني بخيرات مصر  ثانيًا:
االقتصاد في النفقات وتوطيد االقتصاد األهلي على أسس ثابتة األركان وأول ما قامت  ثالثًا :

به الوزارة من التدابير في هذا الجانب إلغاء ثالث وزارات هي التموين ودمجها مع وزارة 
المالية ، ووزارة الشؤون االجتماعية ودمجها مع وزارة الصحة ، ودمج وزارة الوقاية مع وزارة 

 . (64)العموميةاألشغال 
لحل  2441وسبق ذلك أصدرت وزارة النحاس مرسوم في السابع من  شباط  

مجلس النواب ودعوة المجلس الجديد إلى االجتماع بعد االنتخابات التي لم تؤيد إجراءها 
 .  (65)السفارة البريطانية ألن الجو السياسي المضطرب كان لصالح المحور
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 المعارضة،كما إن السفارة البريطانية كانت تحبذ تخصيص مقاعد برلمانية ألحزاب 
وكان هدفها في ذلك عدم ترك الساحة السياسية كلها للوفد وأرادت أن يبقى الباب مفتوحًا 

 .(66)األحزابإمام أحزاب األقلية حتى ال تتعرض المصالحة البريطانية للخطر من هذه 
تصاالته مع أحزاب األقلية عن طريق سكرتير حزب ألجل ذلك أجرى النحاس ا

الوفد مكرم عبيد * من اجل التفاهم معها بشأن عدد المقاعد التي سوف تترك لهم في 
البرلمان ، فبدأت االتصاالت مع األحرار الدستوريين الذين وافقوا على الدخول في 

، بيد إن النحاس مفاوضات مع الوفد ، بشرط أن يخصص للمعارضة ثلث مقاعد البرلمان 
وطالب األحرار الدستوريين برفع  (67)رفض ذلك حرصًا على بقاء األغلبية المطلقة للوفد

األحكام العرفية في أثناء االنتخابات بيد أن النحاس رفض ذلك مما أدى إلى إخفاق 
المفاوضات ، إما موقف السعديين فهو مشابه لموقف األحرار الدستوريين فقد اشترطوا رفع 

، فأتفق األحرار الدستوريين والسعديين على ( 68)حكام العرفية أيضا وهذا ما رفضه النحاساإل
مقاطعة االنتخابات ، وان كانت قد سمحت ألعضائها بدخولها مستقلين تبعًا لرغباتهم 

 . (64)الشخصية
أدرك النحاس أهمية وخطورة أحزاب المعارضة في تلك الظروف الحرجة لذلك عمل      

يل الدوائر االنتخابية بما يالءم حزب الوفد ، أي انه عدلها عما كانت عليه قبل على تعد
والتي أسفرت عن  2441. وأجريت االنتخابات الجديدة في السابع من آذار  (71)2437عام 

( مقعد 134فحصلوا على ) ( من مقاعد مجلس النواب ،بالمئة84أغلبية وفدية كبرى بنحو )
( مقعد الباقية فقد كانت من نصيب 31(  إما الـ)164ة )من مجموع المقاعد البالغ

 .      (72)المرشحين المستقلين
نفسها السياسة وزارة النحاس الخامسة إتباع  ما في مجال السياسة الخارجية فقد قررتأ      

التي أتبعتها الوزارات السابقة وهي سياسة )تجنيب مصر ويالت الحرب( وتوطيد الثقة 
وتنفيذ المعاهدة من الطرفين تنفيذًا صادقًا ودقيقًا  بريطانيا،والصداقة بين مصر وحليفتها 

  .(71)لمصلحة البلدين
 وشدد النحاس قبضته على مجريات األمور في داخل مصر ، فقد تم حل البوليس     

الخاص الذي أسسه محمد طاهر والذي كان ذا طبيعة عسكرية فاشية ، وتم إغالق نادي 
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السيارات بناءًا على طلب السفير البريطاني ألنه مركزًا للدعاية المتعاطفة مع المحور كما تم 
اعتقال العديد من الشخصيات المصرية ومنهم علي ماهر ، وما رافق تنفيذ هذه السياسة 

 . (73)النحاس التي تنم عن تعاون واضح مع بريطانياتصريحات مصطفى 
مع السلطات العسكرية البريطانية على  2441اتفقت الحكومة المصرية في آذار 

إعارة مصر كميات كبيرة من القمح الذي استوردته بريطانيا من الخارج لحساب القوات 
هذه الظروف التموينية العسكرية المتحالفة في الشرق األدنى لتوفير غذاء للشعب في مثل 

، كما أكد رئيس الوزراء مصطفى النحاس على التعاون بين مصر وبريطانيا في  (74)الصعبة
مسائل التموين ووضع مقدار كبير من القمح تحت تصرف الحكومة لغرض التخفيف من 
األزمة لحين ظهور المحصول الجديد من القمح ، ودارت في مجلس النواب المصري 

ة بشأن الطلب المصري الستعارة القمح من السلطات العسكرية البريطانية ، مناقشات سريع
. اشتدت  (75)وأثنى النواب على هذا األجراء وعدوه خطوة ناجحة لتجاوز األزمة الحالية

األزمة التموينية لدرجة أنها هددت ثالث أرباع سكان القاهرة في رغيفهم اليومي ، فكان من 
فرفع التجار األسعار إلى مستويات خيالية ، ولمواجهة هذه  الصعب الحصول على الخبز ،

الحالة فقد دعمت الحكومة أصحاب المخابز عن طريق بيع الدقيق لهم بأقل من التسعيرة 
 .(76)ليبيعوه إلى الجماهير دون رفع سعر الخبز

إما الصناعة المصرية فقد أخذت باالنتعاش عندما بدأت الحرب العالمية الثانية       
والسيما بعد دخول ايطاليا الحرب إلى جانب ألمانيا، األمر الذي حدا بالصناعات كافة 
االعتماد على المواد المحلية بما فيها ما كان خاصًا باستهالك الجيوش المحاربة أو ما كان 
خالصًا بالتعويض عن سد نقص الواردات األجنبية . وقد كانت مصر إثناء الحرب مركزًا 

 . (77)لشرق األوسط * عامًا لتموين ا
تدابير حاسمة في  2441اتخذت الحكومة المصرية في الثاني عشر من شباط        

مسألة التموين الناتجة عن ارتفاع األسعار للمواد الغذائية والسيما القمح ، وللحد من هذه 
األزمة فقد وجهت وزارة المالية بنك التسليف الزراعي وبنك مصر والبنك األهلي بشراء 

، وأعلنت الحكومة كذلك شراء القمح  (78)وفقًا لألسعار السائدة الحبوب لحساب الحكومة
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بالمئة ( فوق السعر السائد 51وأصناف الحبوب األخرى من الفالحين بأسعار تصل إلى )
 .(74)في السوق

والقي  2441افتتح البرلمان بمجلسه )النواب والشيوخ( يوم االثنين التاسع من  آذار 
استجواب يثير مسألة تأليف الوزارة في الرابع من شباط  النحاس خطبة العرش ، ومنع أي

 11، وصدر أمر عسكري شدد فيه على العقوبة المنصوص عليها في المرسوم رقم  2441
الذي جعل عقوبة الحبس إجبارية على من يحرض الطلبة على القيام  2414لسنة 

ات سياسية أو بتظاهرات وتأليف جماعات أو االشتراك في تحرير وطبع أو نشر محاضر 
 . (81)اجتماعية موجهة للسلطات

أظهرت هذِه اإلجراءات أن النحاس أتبع سياسة ترمي الى تسويف ما حدث بعد أن      
أغلق كل المنافذ التي من الممكن أن يثار من خاللها ما جرى ليلة  الرابع من شباط)فبراير( 

2441  . 
 الخاتمة

" أهمية  في مصر والتدخل البريطاني المباشر 2441شباط  4حادثة لدراسة موضوع "    
وقد توصلت الباحثة لعدد من االستنتاجات والتي  الحديث،كبيرة في تأريخ مصر السياسي 

 -تمثلت:
فبراير( تطورات خطيرة  4في مصر والمعروفة بحادثة )  2441شباط  4حادثة نتجت عن  -

 . باستقالل مصر وقتئذ   أكيدلها مساس 
نما كانت  تلك الحادثةأن  - لتطور  انعكاساً التي شهدتها مصر لم تكن وليدة الصدفة وا 

 حادثة ، فلقد أثارت تلك ال 2436البريطانية وال سيما بعد معاهدة  –العالقات المصرية 
 . القصر واألحزاب المعارضة للوفدلم تحقق آمال  أنهاوال سيما الجدل حولها 

خلية أدى ذلك الى سيطرة بريطانيا على زمام التدخل البريطاني في شؤون مصر الدا استمرار -
 .أمور الحكم في مصر وعلى مقدراتها االقتصادية 

يتضح أن مصطفى النحاس قد ُحظي برعاية وتأييد ال يقبل الشك من البريطانيين ، أي انه  -
دفع مجموعة من المؤرخين الى عدِّ  األمرالتي يقف عليها . وهذا  األرضواثق تمامًا من 

وفقدانه لشعبيته ألنه جاء الى الحكم على أسنة شباط مدمرة لسمعة حزب الوفد  4حادثة 
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الِحراب البريطانية ، وأتضح لهم أن بريطانيا لم توجه إنذارها الى الملك فاروق دون االتصال 
وفد أن ما حدث بمثابة الواقعة سلفًا بالوفد ورئيسُه ، وعّد الساسة المصريون من غير حزب ال

التي أدت الى إذالل الملك ومن ورائه الشعب المصري . والبعض اآلخر من المؤرخين قد 
أفصحوا أن سبب موافقة مصطفى النحاس على تأليف الوزارة اال محافظة على الملك 

 أليف الوزارة .وعرشِه ، ألن البريطانيين قد هدّدوا الملك فاروق بخلعِه إذا لم ُيكلف النحاس بت
 الهوامش // 

، رسالة ماجستير غير منشورة ،  2445-2436في مصرجمال فيصل حمد المحمدي ، الحياة النيابية  (2)
مارشال رومل  يونغ ، الفيلد ؛  دزموند 211، ص 1111مقدمة إلى كلية التربية )ابن رشد( جامعة بغداد ، 

 . 165-163م ، ص2487، ترجمة سليم طه التكريتي ، الطبعة الثانية ، بغداد ، 
م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2456-2888حسين فوزي النجار ، الدكتور هيكل وتاريخ جيل   (1)

 . 334، ص 2488
،  2ة اإلسكندرية، القاهرة ، طم ، ترجمة زهير الشايب ، مكتب2451-2441مارسيل كولومب ، تطور مصر  (3)

 . 234، ص 2471
 214بمدينة هايد نهايم التحق بكتيبة المشاة  2842تشرين الثاني25،ولد فيرومل : قائد عسكري ألماني*

بصفة جندي ، شارك في الحرب العالمية األولى وتميز عن أقرانه بشجاعته الخارقة وكان  2421في تموز 
عارك وأساليب الهجوم ، استفادت ألمانيا من خبرات رومل على طرد رؤسائه يستشيرونه في أمور الم

بريطانيا من مصر والبحر المتوسط ، درب رومل فيلق الصحراء األلماني تمهيدًا للعمليات الحربية وتسلم 
، أطلق عليه لقب ثعلب الصحراء ، حالفه النصر في المراحل األولى لكنه هزم في  2442قيادته عام 
أعفي من  2444ن على يد مونتغمري وعد من مشاهير الحرب العالمية الثانية وفي عام معركة العلمي

 . 165-163يونغ ، المصدر السابق ، ص دزموندة لقتله من هتلر في العام نفسه.منصبه ، ودبرت طريق
؛ 267، ص 2476،القاهرة، ر الشعبمحمد فيصل عبد المنعم،إلى األمام يا روميل،مطابع مؤسسة دا(4)

 . 54، ص 2485جالل يحيى،العالم العربي الحديث منذ الحرب العالمية الثانية،القاهرة ، دار المعارف ، 
ط  الدار العالمية للكتب والنشر ، ، 2451-2436ودان عادل عبد الصبور ، فاروق ملك مصر والس (5)
 13سلح قبل ثورة ؛ مدحت البسيوني ، فاروق الحرس الحديدي ، أخطر تنظيم سري م 52، ص 1111 ،2

 .21، ص ، د.تيوليو ، القاهرة ، مؤسسة دار التعاون
فبراير في تاريخ مصر السياسي ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  4محمد أنيس ،  (6)

؛ إياد عايش محمد الكبيسي ، التطورات السياسية واالقتصادية في مصر خالل الحرب  7، ص 2481
 . 234، ص 1114جامعة االنبار،–الثانية،رسالة ماجستير غير منشورة،مقدمة إلى كلية اآلدابالعالمية 
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، ترجمة سامي أبو النور ، القاهرة ، الهيئة  2446-2434يفانز ، مذكرات اللورد كيللرن  -تريفور . أ (7)
 . 132، ص 2444المصرية العامة للكتاب ، 

 4، المفوضية الملكية العراقية في القاهرة ،  714/322التسلسل د . ك . و ، ملفات البالط الملكي ،  (8)
 . 1، ص 21شباط ، و  4، تقرير سياسي عن حادث  2441شباط 

 . 234عايش الكبيسي ، المصدر السابق ، صإياد   (4)
في الحياة المصرية ، الهيأة  2441فبراير 4هجوم على القصر الملكي ،  محمد صابر عرب ، (20)

 . 221، ص  1113المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 
    المادة الخامسة : يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن ال يتخذ في عالقته مع البالد األجنبية موقفًا

ياسية تتعارض مع أحكام المعاهدة الحالية . جمال فيصل يتعارض مع المحالفة ، وان ال يبرم معاهدات س
 . 212حمد المحمدي ، المصدر السابق ، ص

الجزء الثاني ، ،  2448-2437عبد العظيم محمد رمضان ، تطور الحركة الوطنية في مصر  (22)
 . 245-244صمكتبة مدبولي ، القاهرة ، 

، مكتبة مدبولي، القاهرة  2451-2437في مصر سامي أبو نور ، دور القصر في الحياة السياسية  (21)
 . 37، ص 2443،  1، ط

 . 142مذكرات اللورد كيللرن ، المصدر السابق ، ص (23)
 . 236الكبيسي ، المصدر السابق ، صإياد عايش  (24)
؛  372؛ محمد أنيس ، المصدر السابق ، ص 371-372سامي أبو النور ، المصدر السابق ، ص (25)

 ؛  213جمال فيصل حمد المحمدي ، المصدر السابق ، ص
F.O 1497/G , 11 June 1940 , from Lampson to Halifax . 

 مصري تلقى تعليمه في كلية فيكتوريا باإلسكندرية ثم في جامعة أكسفورد ، وكان له  أمين عثمان:سياسي
عالقة وطيدة بالبريطانيين  ، أدى  دورًا كبيرًا في السياسة المصرية وفي اتصاالت النحاس مع بريطانيا ، 

د . ينظر : محمد عب 2446( في وزارة النحاس اغتيل عام 2444-2443شغل منصب وزير المالية )
 . 235-231، ص2471،منشأة المعارف باإلسكندرية،2456-2748الرحمن حسين،نضال شعب مصر

دار ،  2451 - 2436يةالرؤيا البريطانية للحركة الوطنية المصر  هدى جمال عبد الناصر ، (26)
 . 242، ص 2487 ، 2ط المستقبل العربي ، القاهرة ،

 .111،ص2441ة السياسية،دار الهالل المصرية،،مصطفى النحاس دراسة في الزعامعالء الحديدي(27)
 . 146مذكرات اللورد كيللرن ، المصدر السابق ،ص (28)
الحاضرين في االجتماع هم مصطفى النحاس ، علي ماهر ، احمد ماهر ، احمد زيور ، إسماعيل   *

صدقي ، حسين سري ، محمد حسين هيكل ، حافظ رمضان ، احمد حسنين ، محمد توفيق رفعت ، 
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مكتبة ،  3محمود حسن ، حافظ عفيفي . ينظر : عبد الرحمن الرافعي ، في أعقاب الثورة المصرية ، ج
؛ ميسون فياض ذرب العبادي ، علي ماهر ودوره في السياسية  211صالنهضة المصرية ، القاهرة ، 

 . 167، ص 1115،رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى جامعة بغداد،كلية التربية)ابن رشد(،المصرية
 .  2448،نيسان2114؛مجلة المصور،العدد211ص،في أعقاب الثورة المصريةعبد الرحمن الرافعي،(24) 
 . 238الكبيسي ، المصدر السابق ، صإياد عايش  (10)
 . 21، ص 2475شباط ، القاهرة ، مطابع دار الشعب ،  4جمال سليم ، قراءة جديدة لحادثة  (12)
، مطبعة  2451إلى انهيار الملكية  2748تأريخ مصر السياسي من الحملة الفرنسية أمين سعيد ،  (11)

 . 168، ص 2454دار إحياء الكتب العربية ، د.م ، 
 .43،ص2478حسن الفكهاني،موسوعة تاريخ مصر الحديثة،الجزء الثاني،الدار القومية للموسوعات،(13)
ر في وثائق الممثليات العراقية في القاهرة جعفر عباس حميدي ، التطورات السياسية في مص  (14)

؛ حسين حسني ، سنوات مع الملك فاروق  46، ص 1111، بغداد ، بيت الحكمة ،  2431-2441
؛ راغب العلي وآخرون ، دراسات في  256، ص 1112،  2ط شهادة للحقيقة والتاريخ ، دار الشرق ،

؛ محمد فيصل عبد المنعم ،  184، ص 2471تاريخ مصر الحديث والمعاصر ، جامعة دمشق ، 
 268-267المصدر السابق ، ص

، المفوضية الملكية العراقية بمصر ، كتابها  174/322د. ك. و ، ملفات البالط الملكي ، التسلسل  (15)
 . 1، ص 2، و 2441في شباط  15/1/21السري 

 . 214؛ جمال فيصل حمد المحمدي ، المصدر السابق ، ص 25السابق، ص محمد أنيس،المصدر(16)
 . 241الكبيسي ، المصدر السابق ، صإياد عايش  (17)
  221القاهرة ، مطبعة الفكرة ، ص ، 2451-2424عصام محمد سليمان ، أزمة الحكم في مصر  (18)
 . 214جمال فيصل حمد المحمدي ، المصدر السابق ، ص (14)
 .136التابعي ، من إسرار الساسة والسياسة ، القاهرة ، دار الهالل ، د . ت ، ص محمد (30)
 . 242عايش الكبيسي ، المصدر السابق ، صإياد  (32)
 . 234محمد صابر عرب ، المصدر السابق ، ص (31)
 . 213، ص 3عبد الرحمن الرافعي ، في أعقاب الثورة المصرية ، ج (33)
   وكان رئيسًا للبعثة  2444-2441جنرال استون : القائد العام للقوات البريطانية في مصر  ليفنتانت

  134كيللرن ، صاللورد يفانز ، مذكرات  -العسكرية البريطانية في الجيش المصري . انظر : تريفور . أ
شباط  4رة ، ، المفوضية الملكية في القاه 714/322د. ك. و ، ملفات البالط الملكي ، التسلسل  (34)

 . 1، ص 2، و 2441
 . 224عالء الحديدي ، المصدر السابق ، ص (35)



      في مصر والتدخل البريطاني 2441شباط  4حادثة  

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                            مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 
 
 

66 

 4، المفوضية الملكية العراقية في القاهرة ،  711/322د. ك. و ، ملفات البالط الملكي ، التسلسل  (36)
  35، ص 2463والحضيض ، القاهرة ، ؛  لويس سعد ، فاروق بين القمة  5، ص 2، و 2441شباط 

، المفوضية الملكية العراقية بمصر ، كتاب  714/322د.ك. و، ملفات البالط الملكي ، التسلسل  (37) 
 . 1، ص 2، و 2441شباط  4في  15/1/21رقم 

 . 152، ص 2473،القاهرة ، المكتب المصري الحديث للطباعةالتأريخ السري لمصر،محسن محمد،(38)
 . 27محمد أنيس ، المصدر السابق ، ص (34)
حمد مرتضى المراغي ، غرائب من عهد فاروق وبداية الثورة المصرية ، بيروت ، دار النهار للنشر ا (40)
 ؛ 55، ص 2476، 

 Tom little, Modern Egypt, London, 1967, P. 89. 
،  2485،  2سعد زهران ، في أصول السياسة المصرية ، القاهرة ، دار المستقبل العربي، ط  (42)

 . 168؛ ميسون فياض العبادي  ، المصدر السابق ، ص 214ص
 . 244الكبيسي ، المصدر السابق ، صإياد عايش  (41)
 . 244المصدر نفسه ، ص (43)
 . 141-142، ص2453زء الثاني،القاهرة ، مذكرات في السياسة المصرية،الج،محمد حسين هيكل(44)
 . 134-138محمد التابعي ، المصدر السابق ، ص (45)
   وهو سياسي مصري حصل على الشهادة االبتدائية من مدرسة  2888أيار  31أحمد ماهر : ولد في

وأكمل دراستِه الثانوية بالمدرسة الخديوية ثم التحق بمدرسة الحقوق وتخرج منها عام  2411الناصرية عام 
لبعثة الدراسية التي سافرت ، افتتح مكتبًا للمحاماة في الفّيوم ثم اختارته وزارة المعارف عضوًا في ا 2418

لدراسة القانون في فرنسا . حصل على دبلوم في القانون ثم حصل على دكتوراه في االقتصاد السياسي من 
وعاد إلى مصر ليعمل مدرسًا بمدرسة التجارة العليا،أنشأ الهيئة السعدية وانتخب 2423عام جامعة مونبيلييه

بعد إعالنه الحرب على 2445اغتيل عام،2444س الوزراء عامورئيسًا لمجل2434رئيسًا لمجلس النواب عام
 . 141 - 126مطابع أخبار اليوم ، ص القاهرة ،قوات المحور.رفعت السعيد،الزعامات السياسية المصرية،

 . 28؛ محمد أنيس ، المصدر السابق ، ص 225عالء الحديدي ، المصدر السابق ، ص (46)
    اسي مصري بدأ حياته السياسية مؤيدًا لسعد زغلول نفي معه سي 2875إسماعيل صدقي : ولد عام

وانظم إلى الحزب الدستوري ، وأصبح  2411أنفصل عن حزب الوفد عام  2424إلى جزيرة سيشل عام 
وهو عضو  2431أسس حزب الشعب عام  2433-2431، ورئيسًا للوزراء  2415وزيرًا للداخلية عام 

، توصل إلى  2446، أصبح رئيسًا للوزارة مرة أخرى عام  2436الوفد المصري الذي وقع على معاهدة 
االتفاق عارضة  أن( حول انسحاب بريطانيا من مصر ، إال Arnest Bevienاتفاق مع ارنست بيفن )
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كامل زهيري وآخرون ،  . عبد الوهاب الكيالي ، 2451الشعب فأضطر إلى االستقالة ، توفي عام 
 . 52، ص  2474 ، 2ط الموسوعة السياسية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،

بعد نصف ساعة بعد تذكر رواية محمد حسين هيكل ان إسماعيل صدقي لم ير الدبابات ألنه جاء (47)
  218، ص،المصدر السابقمحمديجمال فيصل حمد ال.ا جاء وجد إن الدبابات قد انصرفتمجيء هيكل الذي عندم

 . 134محمد التابعي ، المصدر السابق ، ص( 48) 
 . 2441في شباط  11611األهرام ، العدد  (44)
 . 247محمد صابر عرب ، المصدر السابق ، ص (50)
حين  2413: ضابط أركان حرب في الحرب العالمية األولى بدأ حياته السياسية عام * أنتوني إيدن  

انتخب عن المحافظين في لمنجتون ، مّثل الحكومة كنائب ووزير الشؤون البرلمانية في اجتماعات عصبة 
، عينُه تشرشل وزيرًا للخارجية  2435، عين وزيرًا للخارجية عام  2435 - 2415األمم وجنيف بين 

وعين للمرة الثالثة  2443( كان لُه دور كبير في تشجيع إنشاء جامعة الدول العربية 2445 - 2441)
( وحين استقال تشرشل أصبح رئيسًا للوزراء ، اشتركت بريطانيا في عهدِه 2455 - 2452وزيرًا للخارجية )

 . 44بالعدوان الثالثي على مصر . عبد الوهاب الكيالي ، المصدر السابق ، ص 
 . 218؛جمال فيصل حمد المحمدي، المصدر السابق ، ص167المصدر السابق،صمحمد،محسن (52)
 4، المفوضية الملكية العراقية في القاهرة ،  714/322د. ك. و ، ملفات البالط الملكي ، التسلسل  (51)

 . 5-4، ص 2، و 2441شباط 
 . 253محمد عبد الرحمن حسين ، المصدر السابق ، ص (53)
 . 248الكبيسي ، المصدر السابق ، صياد عايش إ (54)
 .  248المصدر نفسه ، ص (55)
 . 121، ص 4عبد العظيم محمد رمضان ، تطور الحركة الوطنية ، ج (56)
 . 244هدى جمال عبد الناصر ، المصدر السابق ، ص (57)
 . 248عايش الكبيسي ، المصدر السابق ، صإياد  (58)
 . 111-111، ص 1تطور الحركة الوطنية ، جعبد العظيم رمضان ،  (54)
 . 231جمال فيصل حمد المحمدي ، المصدر السابق ، ص (60)
    وتلقى تعليمه في  2412محمد نجيب : قائد عسكري وسياسي مصري ، ولد في الخرطوم عام ،

إثناء خدمته العسكرية ، درس في  2451السودان ألتحق بالمدرسة الحربية ووصل إلى رتبة لواء سنة 
جازة األركان ، أرسل إنذار إلى الملك فاروق وشهد مغادرته مصر  القانون وحصل على لسانس حقوق وا 

ألف الوزارة المصرية األولى بعد اإلطاحة بالملكية وعينه مجلس  2451كانون األول سنة التاسع من وفي 
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من قبل جمال عبد الناصر . عبد  2454صاءه عام ، تم إق 2453قيادة الثورة رئيسًا للجمهورية سنة 
 . 445الوهاب الكيالي ، المصدر السابق ، ص

        وكان يضم في حينه  2438تذكر بعض الروايات أن تأسيس أول تنظيم للضباط يرجع إلى عام
ة في صغار الضباط الذين جمعتهم مشاعر السخط على القادة البريطانيين العاملين في البعثة العسكري

مصر من جانب ، والكراهية لقادتهم من المصريين الخاضعين للقيادة البريطانية من جانب آخر . ومما 
يالحظ على هذا التنظيم أنه لم يكن يهدف إلى خلع الملك وتاله تنظيم آخر للضباط األحرار ُألف بصورة 

وكان بعنوان  2445ي أواخر عام سرية أبان الحرب العالمية الثانية وأصدر هذا التنظيم منشورين األول ف
)الجيش يحذر( والثاني بعنوان )الجيش جزء من الشعب( جاء فيه: ))إن هيئة الضباط األحرار تطالب بأن 
تكون مهمة الجيش تحقيق استقالل البالد ...فان الجيش جزء من الشعب ومطالبه وآماله هي آمال 

متحرر قوي ونطالب بإطالق جميع الحريات  ومطالب الشعب ... ولن تقوم للجيش قائمة إال في بلد
، وكانت  2444للشعب(( . وتذكر رواية أخرى أن الهيأة التأسيسية للضباط األحرار ظهرت في أواخر سنة 

وقائد الجناح جمال سالم، والبكباشي زكريا محيي الدين، والصاغ  تضم البكباشي جمال عبد الناصر ،
وقائد الجناح عبد اللطيف البغدادي ، والبكباشي أنور السادات ،  صالح سالم والصاغ  عبد الحكيم عامر ،

والبكباشي حسين الشافعي ، والصاغ كمال الدين حسين ، وقائد األسراب حسن إبراهيم ، والصاغ خالد 
ثم سنة  2452ثم سنة  2451محيي الدين . وانتخب جمال عبد الناصر رئيسًا لهذه الهيئة التأسيسية سنة 

غداة انتخابات نادي الضباط على اختيار اللواء محمد نجيب قائدًا للحركة  2452تفقوا سنة ، وقد ا 2451
عبد الرحمن ؛242-237، ص 1الحركة الوطنية،ج عند تنفيذها.انظر عبد العظيم محمد رمضان،تطور

 .16ص،2457،مكتبة النهضة المصرية،2451يوليو13الرافعي،مقدمات ثورة
 . 211 - 44،ص2477، 1والعسكريون، دار الكتب )د . م(، ط مصر  احمد حمروش، (62) 
، مركز الدراسات اإلستراتيجية باألهرام  2453-2878يونان لبيب رزق ، تأريخ الوزارات المصرية (61) 

 . 444، ص2475، القاهرة ، 
 . 233جمال فيصل حمد المحمدي ، المصدر السابق ، ص (63) 
 . 2441باط في ش 11614األهرام ، العدد  (64) 
 .  221،ص  3عبد الرحمن الرافعي ، في أعقاب الثورة المصرية ،ج (65) 
 . 251عايش الكبيسي ، المصدر السابق ، صإياد  (66) 
      في مدينة قنا بالصعيد في أسرة قبطية مشهورة أنهى تعليمه بمدرسة  2884مكرم عبيد : ولد عام

تخرج من كلية الحقوق جامعة  2418التوفيقية في القاهرة ثم بالجامعة األمريكية في أسيوط . وفي عام 
سكرتيرًا شخصيًا ، عاد إلى مصر وأصبح  2421أكسفورد حصل على الدكتوراه في القانون في فرنسا عام 

حضي خطابه الوطني للقائد  2424للمستشار القانوني البريطاني في الحكومة المصرية ، وخالل ثورة 
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، شغل  2413البريطاني شهرة واسعة ، انظم للوفد ونفي مع سعد زغلول إلى جزيرة سيشل عاد إلى مصر 
، ووزير  2418ل والمواصالت عام عدة مناصب منها سكرتير حزب الوفد بعد وفاة سعد زغلول ووزير النق

، وفي تموز  2441ود في آذار ، اصدر الكتاب األس 2441وعام  2436-2431للمالية عام 
.سيرانيان، مصر 2462حزيران5( توفي في2451-2444)فصل من الوفد.أصبح نائبًا في البرلمان2441

 . 54.ت،صدالقاهرة،، ترجمة عاطف عبد الهادي عالم، 2451-2445ونضالها من أجل االستقالل 
 .  114-111،ص  1عبد العظيم رمضان ، تطور الحركة الوطنية ، ج( 67) 
 . 277-276، ص2473في السياسة الوطنية،القاهرة،2451-2417حافظ محمود،إسرار الماضي (68) 
 . 447يونان لبيب رزق ، تاريخ الوزارات المصرية ، ص  (64) 
 . 251-252السابق ، صهدى جمال عبد الناصر ، المصدر  (70) 
 4، المفوضية الملكية العراقية بمصر ،  724/322د. ك. و ، ملفات البالط الملكي ، التسلسل  ( 72)

 . 5، ص 2، و 2441شباط 
 . 445يونان لبيب رزق ، تاريخ الوزارات المصرية ، ص  (71)
 . 2441شباط  8في  11615األهرام ، العدد  (73) 
 .2441في آذار  11646العدد  األهرام، ؛2441شباط  25في  11631العدد  األهرام،( 74) 
 . 2441حزيران  1في  11732؛ األهرام ، العدد  2441آذار 21في  11647األهرام ، العدد  (75)
 2445-2434د متولي ، تاريخ مصر االقتصادي واالجتماعي خالل الحرب العالمية الثانية و محم (76) 

 . 14، ص2477، الطبعة األولى، القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، 
   ( مركز تموين الشرق األوسطmiddle East Supply تأسس في عام )في مصر هدفه تنظيم  2442

أمريكية مشتركة فيما بعد -ة لبلدان المنطقة وبإدارة بريطانية ثم بإدارة بريطانيةتدفق البضائع والمؤن األزم
، وكان تأسيسه ليوزع بين بلدان الشرق األوسط ما خصص لها من البضائع التي  2445حتى إغالقه عام 

وال الحرب قلت إثناء الحرب سواء لقلة الشحن البحري أو لزيادة الطلب عليها أو لقلة اإلنتاج فيها بسبب أح
، وكان من أغراض هذا المركز تنسيق اقتصاديات بلدان الشرق األوسط بحيث تؤمن حاجتها من اإلنتاج 
المحلي جهد اإلمكان وتخصيص ما يفيض عن الحاجة المحلية لألغراض الحربية . جريدة صوت األهالي 

د الغني عب ، ترجمة؛ هاكوب .ق . توريانتز ، نفط وماء  2445تشرين الثاني  6في  2123، العدد
 . 217 – 213ص ،  2461الخطيب ، بيروت ، 

 . 213هاكوب . ق . توريانتز، المصدر نفسه، ص( 77) 
 . 2441كانون الثاني  14في  11621األهرام ، العدد  (78) 

(74) GEORGE KIRK, The Middle East in the War, 1939 – 1949, London, 1953,    
p. 211    .  
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 . 287محمد صابر عرب ، المصدر السابق ، ص  (80)
 -المصــــادر:

  -الوثــــائق : -أواًل:
 مصر(.ملفات المفوضية الملكية العراقية في )غير المنشورةالرسمية الوثائق  - أ

 رقم الصفحة رقم الوثيقة رقم الملفة  المصدر
 5 2 724/322 ملفات المفوضية الملكية العراقية في القاهرة

 5و4 2 714/322 المفوضية الملكية العراقية في القاهرةملفات 
 1 2 714/322 ملفات المفوضية الملكية العراقية في القاهرة
 5 2 711/322 ملفات المفوضية الملكية العراقية في القاهرة
 1 2 714/322 ملفات المفوضية الملكية العراقية في القاهرة

 1 20 704/322 القاهرةملفات المفوضية الملكية العراقية في 

 الوثائق البريطانية. -ثانيــــًا:
F.O 1497/G, 11 June 1940, from Lampson to Halifax. 

 .الكتب العربية والمترجمة  -ثالثــــًا : 
 .2477، 1احمد حمروش، مصر والعسكريون، دار الكتب )د . م(، ط  -2
 .2476دار النهار للنشر ، ،بيروت ،من عهد فاروق وبداية الثورة المصرية احمد مرتضى المراغي،غرائب -1
، مطبعة دار  2451إلى انهيار الملكية  2748تأريخ مصر السياسي من الحملة الفرنسية أمين سعيد ،  -3

 .2454إحياء الكتب العربية ، د.م ، 
أبو النور ، القاهرة ، الهيئة ، ترجمة سامي  2446-2434يفانز ، مذكرات اللورد كيللرن  -تريفور . أ -4

 . 2444المصرية العامة للكتاب ،
-2431جعفر عباس حميدي ، التطورات السياسية في مصر في وثائق الممثليات العراقية في القاهرة  -5

 . 1111، بغداد ، بيت الحكمة ،  2441
 .2485المعارف ،  جالل يحيى ، العالم العربي الحديث منذ الحرب العالمية الثانية ، القاهرة ، دار -6
 .2475شباط ، القاهرة ، مطابع دار الشعب ،  4جمال سليم ، قراءة جديدة لحادثة  -7
 .2473في السياسة الوطنية  ، القاهرة ،  2451-2417سرار الماضي حافظ محمود ، ا -8
 . 1112،  2حسين حسني ، سنوات مع الملك فاروق شهادة للحقيقة والتاريخ ، دار الشرق ، ط -4

 .2488 للكتاب، الهيئة المصرية،م2456-2888هيكل وتاريخ جيل فوزي النجار،الدكتورحسين  -21
 . 2487، الطبعة الثانية ، بغداد ، دزموند يونغ ، الفيلد مارشال رومل ، ترجمة سليم طه التكريتي   -22
 .2471راغب العلي وآخرون ، دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر ، جامعة دمشق ،  -22
 ، الزعامات السياسية المصرية ، القاهرة ، مطابع أخبار اليوم . رفعت السعيد -21
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، مكتبة مدبولي، القاهرة ،  2451-2437سامي أبو نور ، دور القصر في الحياة السياسية في مصر  -23
 . 2443،  1ط

 .2485،  2سعد زهران ، في أصول السياسة المصرية ، القاهرة ، دار المستقبل العربي، ط -24
، ترجمة عاطف عبد الهادي عالم ،  2451-2445، مصر ونضالها من أجل االستقالل  سيرانيان -25

 القاهرة ، د . ت .
 .1111، 2ط،، الدار العالمية للكتب 2451-2436عادل عبد الصبور ، فاروق ملك مصر والسودان  -26
 . 2451ة ،مكتبة النهضة المصرية ، القاهر ،  3عبد الرحمن الرافعي ، في أعقاب الثورة المصرية ، ج -27
 . 2457، مكتبة النهضة المصرية ،  2451يوليو  13عبد الرحمن الرافعي ، مقدمات ثورة  -28
الجزء الثاني ، مكتبة ،  2448-2437عبد العظيم محمد رمضان ، تطور الحركة الوطنية في مصر  -24

 مدبولي ، القاهرة .
 الفكرة، د.ت . ، القاهرة ، مطبعة 2451-2424عصام محمد سليمان ، أزمة الحكم في مصر  -11
 .2441عالء الحديدي ، مصطفى النحاس دراسة في الزعامة السياسية ، دار الهالل المصرية ،  -12
 .2463لويس سعد ، فاروق بين القمة والحضيض ، القاهرة ،  -11
م ، ترجمة زهير الشايب ، مكتبة اإلسكندرية، القاهرة ، 2451-2441مارسيل كولومب ، تطور مصر  -13

 .2471،  2ط
 .2473التأريخ السري لمصر ، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ، القاهرة ، محسن محمد ،  -14
 .2481 والنشر،المؤسسة العربية للدراسات  بيروت، السياسي،فبراير في تاريخ مصر  4 أنيس،محمد  -15
 سرار الساسة والسياسة ، القاهرة ، دار الهالل ، د . ت .التابعي ، من ا محمد -16
في الحياة المصرية ، الهيأة المصرية  2441فبراير 4هجوم على القصر الملكي ،  صابر عرب ،محمد  -17

 .  1113العامة للكتاب ، القاهرة ، 
 . 2471،، منشأة المعارف باإلسكندرية2456-2748محمد عبد الرحمن حسين ، نضال شعب مصر  -18
 .2476دار الشعب ، القاهرة ، محمد فيصل عبد المنعم ، إلى األمام يا روميل ، مطابع مؤسسة  -14
يوليو ، القاهرة ،  13مدحت البسيوني ، فاروق الحرس الحديدي ، أخطر تنظيم سري مسلح قبل ثورة  -31

 مؤسسة دار التعاون، د.ت .
،  2445-2434محمود متولي ، تاريخ مصر االقتصادي واالجتماعي خالل الحرب العالمية الثانية  -32

 .2477الثقافة للطباعة والنشر ، الطبعة األولى، القاهرة ، دار 
 .2461هاكوب . ق . توريانتز ، نفط وماء ، ترجمة عبد الغني الخطيب ، بيروت ،  -31
، دار المستقبل  2451 - 2436الرؤيا البريطانية للحركة الوطنية المصرية هدى جمال عبد الناصر ، -33

 .2487،  2العربي ، القاهرة ، ط
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 . 2475،الدراسات االستراتيجية باألهرام ،مركز2453-2878صريةالوزارات الم يونان لبيب رزق،تأريخ -34
 المصادر االنكليزيــــة. -ــًا:رابعـــ

1- GEORGE KIRK, the Middle East in the War, 1939 – 1949, London, 1953  . 
2- Tom little, Modern Egypt, London, 1967. 

 الموسوعات. -خامســــــًا:
 . 2478تاريخ مصر الحديثة ، الجزء الثاني ، الدار القومية للموسوعات ، حسن الفكهاني ، موسوعة    -2
كامل زهيري وآخرون ، الموسوعة السياسية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  عبد الوهاب الكيالي ، -1

 .  2474،  2بيروت ، ط
 المذكـــرات الشخصية. -سادسًا:

 .2453 القاهرة، الثاني،الجزء  المصرية،مذكرات في السياسة  هيكل،محمد حسين  -2
 الرسائل واالطاريح . -سابعـــــًا :

إياد عايش محمد الكبيسي ، التطورات السياسية واالقتصادية في مصر خالل الحرب العالمية الثانية ،   -2
 .1114جامعة االنبار ،  –رسالة ماجستير غير منشورة ، مقدمة إلى كلية اآلداب 

 منشورة،رسالة ماجستير غير  ،2445-2436مصرفي الحياة النيابية  المحمدي،جمال فيصل حمد   -1
   .1111 بغداد،مقدمة إلى كلية التربية )ابن رشد( جامعة 

ميسون فياض ذرب العبادي ، علي ماهر ودوره في السياسية المصرية ، رسالة ماجستير غير منشورة  -3
 .1115مقدمة إلى جامعة بغداد ، كلية التربية )ابن رشد( ، 

 والمجـــــالت.الصحف  -ثامنـــــًا:
 الصحف  . -أ
 . 2441كانون الثاني  14في  11621األهرام ، العدد   -
 . 2441شباط  8في  11615األهرام ، العدد  -
 . 2441في شباط  11611األهرام ، العدد  -
 . 2441في شباط  11614األهرام ، العدد  -
 . 2441شباط  25في  11631األهرام، العدد   -
 .2441في آذار  11646األهرام، العدد  -
 . 2441آذار 21في  11647، العدد  األهرام  -
 . 2441حزيران  1في  11732األهرام ، العدد  -

 المجالت .  -ب
 .2448نيسان  ،2114العدد  المصور،مجلة  -


