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 الخالصة
اسره قبطية من مالكي االراضي في صعيد مصر، تدرج وظيفيا في عدة مناصب ولجان ينتمي بطرس غالي الى 

حكومية، سهلت عليه اضافة الى صداقته الحميمة للخديويين توفيق و عباس حلمي الثاني، والمعتمدين البريطانيين 

نه اول قبطي كرومر و الدون غورست، االستيزار ألطول فترة يقضيها وزير في وزارة الخارجية، فضال عن ا

يتم اختياره رئيسا للوزراء، كان منفذا لمشاريع بريطانيا، وحلقة وصل بين كرومر والخديوي عباس، وينظر اليه 

وهو وزيرا  9911المصريين بانه السبب الكبير في خسارة مصر للسودان بعد توقيعه اتفاقية الحكم الثنائي عام 

كته للمحكمة التي قضت باعدام اربعة من المصريين، وخدمته للخارجية، ارتبط اسمه بحادثة دنشواي بعد مشار

 لبريطانيا بعد زيادة اعداد القضاة في المحاكم المختلطة والتضييق على الصحف.

 

 

 

Boutros Ghali and his Role in the History of Egypt 

(1846-1910) 

 
ABSTRACT 
Botrus Ghali belongs to a Coptic family of landowners in upper Egypt, 

who is functionally included in several government positions and committees these 

positions and his intimate friendship with  Al-Khodiin Toufik and Abbas Helmy II, British 

Cromer and Don Gorst served him to working for the longest time spent by a ,inister in the 

ministry of foreign Affairs, as well asa he is the first Coptic to be chosen as prime minister, 

carried out of  Britain's projects, a link between Cromer and khedive Abbas, and 

and the Egyptians perceive as the great cause of Egypt's loss to Sudan 

after signing the agreement on bilateral government in 18999 when he was 

foreign minister, his name was associated with the Danchwai incident after 

his participation, which sentenced  four Egyptians to death and imprisonment to others, 

and restricting newspapers. 
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 مقدمة

فتعود اصوله الى  ،ي تاريخ مصر الحديثتي ادت دورا مهما فيعد بطرس غالي من الشخصيات القبطية المهمة ال

ل العلمانيين االقباط في صراعهم مث  اسره من مالكي الصعيد المصري، تدرج وظيفيا في المؤسسات المصرية، و

وهو اول وزير قبطي في واستطاعوا ان ينفوا البطريرك كيرلس الخامس الى الدير، ، من اجل تحديثها مع الكنيسة

 –الوزارات المصرية واول رئيس وزراء مصري من االقباط، قاد الوزارة المصرية في مرحلة الوفاق المصري 

جدلية بين ويعد ايضا من الشخصيات ال البريطاني، واول رئيس وزراء مصري اغتالتة الحركة الوطنية المصرية،

من هذه المعطيات جاء عنوان البحث )بطرس  من اتهموه بالوالء لبريطانيا وبين من ايد سياستة التوافقية معهم.

المحور االول حياته و  تناول ،محاور ثالثةالى  هبحثوقد قسم الباحث  (،دراسة تاريخية 9191- 9921غالي 

 9913 – 9982غالي االصالحية تجاه الكنيسة القبطية  توجهات بطرس مسيرتة التعليمية، و درس المحور الثاني

 - 9999 البطريرك واستغالل نفوذه السياسي، وبحث المحور الثالث الدور السياسي لبطرس غالي عوصراعه م

والثاني:  واهم الوزارات التي تسلمها، 9914 -9999بواكير العمل السياسي  م الى قسمين، االول:س، وق9191

حتى وفاته  9119دوره في رئاسة الوزارة التي شكلها عام ، و9191 – 9913لبطرس غالي الدور السياسي 

حث على الكثير من المصادر اهمها ا، واهم القرارات التي اتخذها في وزارته، اعتمد الب9191شباط  41في

جنبية غير في الدار البطرسية بالقاهرة الخاصة ببطرس غالي، فضال عن الوثائق اال ةالوثائق غير المنشور

، فضال ونشروها البحث كثيرا وثائق عائلة بطرس غالي التي جمعها خالد عزب و مؤرخين اخرينالمنشورة، و 

 – 9819)عن رسالة عدنان عبد الهادي الخالدي، الكنيسة القبطية والحياة االجتماعية والسياسية في مصر 

9192). 

 

 حياته ونشاته:

وكان والده يعمل كاتبا في ، 9921ايار  94في بلدة الميمون التابعة لمدينة بني سويف في  نيروز ولد بطرس غالي

مصطفى فاضل باشااالمير دائرة 
(1)

، التحق في السنة السادسة من عمره بإحدى كتاتيب بني سويف، ثم ارسل الى 

السقائيين التي اسسها البطريركمدرسة حارة 
(2)

كيرلس الرابع 
(3)

القاهرة، وبقي فيها ثمان سنوات في  9922عام  

تعلم فيها مبادى اللغة الفرنسية واالنكليزية والقبطية
(4)

، نتيجة عالقة والده باالمير مصطفى فاضل التحق بطرس 

بالمدرسة التي انشأها االمير البناء االمراء وكبار القادة وبقي فيها اربع سنوات، وبعد تخرجه منها عمل مدرسا 

ائيين براتب سبعمائة قرش مصري، واستقال منها بسبب قلة الراتب، وبقي يدرس علوم في مدرسة حارة السق

الترجمة في مدرسة الترجمة التي اسسها رفاعة رافع الطهطاوي
(5)

عمل في مجلس التجارة في  9918وفي عام  ،

9984االسكندرية وبقي يترقى حتى اصبح رئيسا لكتاب المجلس عام 
(6)

الداخلية دمحم . وبعدها تعرف على وزير 

شريف باشا
(7)

رئيسا لكتاب وزارة الحقانية )العدل( 9983ايلول  49الذي اعجب به و عينه في  
(8)

. تزوج بطرس 

غالي من صفا خليل ابي السعد و انجبت له ثالث اوالد و بنتاً هم )نجيب و واصف و ويوسف و وجليلة(
(9)

. 

لمختلطة من اللغة الفرنسية الى اللغة العربية و تعرف لترجمة قوانين المحاكم ا 9982اختير بطرس غالي عام 

اثناء ذلك على نوبار باشا
(10)

ثم اختير مساعدا لمصطفى رياض باشا 
(11)

رئيس لجنة توحيد الديون المصرية اثناء  

االزمة المالية في عهد الخديوي
(12)

باشا إسماعيل 
(13)

ً بشؤون الضرائب فقدم تقريرا  ، فأكسبته هذه المهمة الماما

باللغتين العربية والفرنسية فمنح لقب )بك(
(14)

 9981عمل بطرس غالي سكرتيرا لوزارة الحقانية عام تقديرا له،  

اعداد مشروع يكفل تحقيق المساواة في تحصيل مصطفى رياض باشا بهدف وشارك في اللجنة التي شكلها 

الضرائب و تجميع القرارات و االوامر الخاصة بضرائب االراضي
(15)

. بعدها اختير ممثال عن مصر في لجنة 

، وكانت مهمتها وضع نظام مالي لتسوية الديون العامة مع الدول الدائنة 9991التصفية التي شكلت في اذار 

اللجنة الى الخديوي توفيقبريطانيا و فرنسا، وبعدها قدمت 
(16)

الذي سمي قانون التصفية الذي اصبح قانونها  

9112عام اساس نظام مصر المالي حتى 
(17)

، و بهذا اصبح بطرس غالي احد اهم الثابتين في اللجان التي تتشكل 

9991لتعديل القوانين في مصر ومنها قوانين تنظيم عالقة الموظفين بمدرائهم عام 
(18)

. 

 

 1411 - 1488توجهاته االصالحية تجاه الكنيسة القبطية 

المجلس الملي مهمته ادارة  9982كانون االول  1اسس بعض اعيان وقادة االقباط من غير رجال الكنيسة في 

اموال الكنيسة القبطية ومدارسها واوقافها متأثرين بالتحديث الغربي في تنمية المجتمعات المسيحية، ودخلوا في 

مع البطريرك كيرلس الخامسصراع شديد 
(19)

أخرى تشاطره رئاسة األقباط لعدم تحمله وجود سلطة 
(20)

وبعد  .

إعادة العمل بالمجلس واستطاعت بطرس غالي لم يدعه النتخاب أعضاء جدد، وتبنى  9981نهاية مدته عام 

 ً الجمعية إن تصدر قانونا
(21)

 9993أيار  92يحدد العالقة بين المجلس والبطريرك خشية تجميده مرة أخرى، وفي  
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انتخبت الدوره الثانية للمجلس
(22)

واعلن البطريرك رفضة تشكيل المجلس، مبينا إن الالئحة التي تحدد  

اختصاصات المجلس مخالفة لشرائع الديانة المسيحية، وأقترح أن تعرض على مجموعة من المطارنة واألساقفة 

لبيان مدى اتفاقها مع الشريعة، واعلنوا انها مخالفة لقوانين الكنيسة
(23)

( 9919ـــــ  9993، واتسمت المدة )

بصراعات داخلية بين القيادات القبطية )المجلس والبطريرك(
(24)

. 

وعرض عليه رغبة األقباط بتشكيل المجلس بطرس غالي فقابله  9914الحكم عام  الخديوي عباس الثانيتسلم 

الملي من جديد واستجاب الخديوي لطلبهم
(25)

، فبعث مصطفى فهمي
 

رئيس الوزراء وبطرس غالي باشا رئيس 

شريطة تعديل الالئحة المجلس الملي للقاء البطريرك وبعد مناقشات طويلة رفض البطريرك انتخاب المجلس 

وذلك ما رفضه بطرس ايضا الذي اكد ان المانع من استخدام القوة من اجل اجراء انتخابات المجلس،  القديمة

من بطرس، وهذا ما رفضة البطريرك وبعد ان انتخب االقباط مجلسهم قرروا  وبالفعل تم انتخاب المجلس بتوجيه

نفي البطريرك كيرلس الخامس الى دير البراموس
(26)

(، 9913شباط  – 9914واستمرت مدة النفي من )اب  

وكان بطرس غالي عضوا اساسيا في كل دورات المجلس الملي حتى وفاته
(27)

. 

وذكسي المذهب ــــــــ التدخل للتقريب بين بطرس والبطريرك إلفشال المخطط حاول القنصل الروسي ــــــــ األرث

البريطاني بعد طلبه من االخير تسليمه بيان التعديالت
(28)

التي يريد إدخالها على الئحة المجلس الملي، ورفض  

نهم وافقوا على بعض المجلس الملي هذه التعديالت و وجدوها تقييداً لإلصالحات المراد أجرائها على الكنيسة، ولك

بتقريبه المتملقين من األقباط أكثر مما يستحقون، النصوص الخاصة، وطرحوها برسالة الى البطريرك واتهموه 

ومنح بعض الكهنة منهم مناصب دينية ورتب ال يستحقونها
(29)

. 

البطريرك استخدم بطرس غالي نفوذه السياسي في الضغط على البطريرك، واصدرا قرار حكومي بنفيه، ووقع 

وبطرس اتفاقية تقضي بان تمنح الكنيسة صالحيات ادارة القضايا الشرعية لالقباط، على ان تناط مهمة القضايا 

الحسبيه بالمجلس، وبعد صراع كبير بينهما استخدم فيه البطريرك الحرمان الكنسي و هجر فيه االقباط كنائسهم، 

9913كانون االول  39لى الكنيسة في اصدرت الحكومة قرارا بالعفو عن البطريرك واعيد ا
(30)

. 

بعد تأسيس الملس الملي اصبح توزيع الصدقات على الفقراء من اختصاصه، ورأى بطرس غالي ضرورة تنظيم 

ذلك، واضافة اعمال خيرية اخرى منها معالجة المرضى وتعليم االطفال لذلك تم تأسيس الجمعية الخيرية القبطية 

 9999كانون االول  9في 
(31)

و قامت بعدة مشاريع اجتماعية لتقديم خدمات لألقباط ومنها انشاء مستشفى بسيط . 

أنشأت  9191وخصصت عدد من اسرة المستشفى لعالج الفقراء مجانا، وفي عام  9119في كلوت بك عام 

ت من المشغل البطرسي لتعليم الفتيات الفقيرات الخياطة والتطريز وبعض اإلعمال اليدوية، وقدمت بعض الخدما

تعليم وخدمات صحية بالمجان ألبناء األقباط الفقراء
(32)

. 

 1114 - 1441بواكير العمل السياسي 

بطرس غالي االنتفاضة العرابيةايد 
(33)

، وعمل على الوساطة بينهم وبين الخديوي توفيق باشا، بعد ان 9999عام  

قضي على انتفاضتهم
(34)

اليهم وعلل ذلك بان مصر طيلة ثالث ، وبعد ان احتل البريطانيون مصر ماَل بطرس 

قرون من الزمن لم تجِن من العثمانيين سوى التخلف في كل المجاالت، واكد على ضرورة االستفادة من 

البريطانيين للنهوض بمصر
(35)

مهمتها النظر في حوادث  9994كانون االول  49و شكلت لجنة تحقيقية في . 

غالي اال ان اللجنة فشلت في عملها بسبب عدم معاونة البريطانيين االسكندرية، ومث ل الحكومة المصرية بطرس 

وارتفاع الصوت الوطني فيها
(36)

الباشوية. و في العام نفسه ُمنحه الخديوي دمحم توفيق لقب )الميرميران( 
(37)

 ،

مكافأة من الخديوي على حسن خدماته
(38)

، وهو اول قبطي يمنح هذا اللقب، وبعدها اصبح مسموحا لألقباط 

الحصول على هذا اللقب بعد ان كان ممنوعا عليهم
(39)

 . 
 

اختير بطرس غالي عضواً في مجلس النواب المصري من قبل الخديوي توفيق باشا بعد اصدار الئحة المجلس في 

9994شباط  8
(40)

9992اختير عضواً في لجنة المحاكم االهلية عام ، وبعدها 
(41)

اختير الكثر من بعدها  ، و

 ( يبين هذه الوزارات و الوزارة التي توالها بطرس.9(، و الجدول رقم )9119 – 9913المدة )وزارة طيلة 

 

( 1114 – 1411( الوزارات التي شغلها بطرس غالي )1جدول رقم )
(42)

. 

الوزارة التي شغلها  الوزارة ت

 بطرس غالي

 المالحظات

 حسين فخري االولـــــى 9

 9913كانون الثاني  99 – 92 

رفض اللورد كرومر تعيين حسين فخري  )العدل( الحقانية

رئيسا للوزراء، وهدد باحتالل الوزارات، 

توسط بطرس الي و تجران باشا لحل ف
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االزمه بين الخديوي عباس و كرومر حول 

اقالة وزارة مصطفى فهمي واتفقا على ان 

ال يعود مصطفى لرئاسة الوزارة وان 

يستقيل حسين فخري ايضا، وتعيين 

اض باشا للوزارة وان يعلن مصطفى ري

الخديوي حرص مصر على عالقات ودية 

 مع بريطانيا

 مصطــــــفى رياض الثالثة 4

نيسان  92 – 9913كانون الثاني  91

9912 

لم تستمر طويال بسبب عدم رضا الخديوي  المالية

توفيق عنها منذ بداية وفتور معاملة 

 البريطانيين لها

 نوبار باشا الثالـثـة  3

تشرين الثاني  94 – 9912نيسان 91

9912 

لم تستمر طويال ايضا نتيجة مرض نوبار  الخارجية

 باشا و عدم ارتياح الخديوي لها.

 مصطفـــى فهمـي الثالثة 2

 99 – 9912تشرين الثاني  94

 9119تشرين الثاني 

 93كانت اطول وزارة بتاريخ مصر دامت  الخارجية

 عام

 

مثلت وزارة حسين فخري الثالثة اقصر وزارة وسببها عدم رضا بريطانيا عنها، وكانت وزارة مصطفى فهمي 

اطول وزارة في تاريخ مصر، وسبب ذلك هو قربه من البريطانيين، وبقاء بطرس غالي في وزارة الخارجية اكثر 

عن ان يكون اداة لتمرير بريطانيا من اربعة عشر سنة، وكان سبب عالقته صداقة الخديوي هو سبب بقاءه فضال 

 مشاريعها عن طريقة. 

كان تعيين قضاة في المحاكم المختلطة يتم عن طريق مخاطبة وزارة الخارجية لقناصل الدول االوربية، قدم 

بطرس غالي اقتراح اضافة اثنين من القضاة االوربيين ليصبحوا تسعة بعد ان كانوا سبعة، والقضاة المضافين 

اخر من الدول )اسبانيا، هولندا، البرتغال، النرويج، الدنمارك(، ومن الجدير بالذكر ان القضاة السبعة يوناني، و 

هم )بريطانيان وفرنسيان وروسي والماني وايطالي(
 (43)

ونظر المصريين الى هذا االمر على انه تدعيم لسياسة . 

 المواقف السلبية التي سجلت على بطرس.البريطانيين في السيطرة على المحاكم المختلطة، وكانت هذه من 

(Cromerعمَل المعتمد البريطاني )كرومر
 (44)

ألعداد مشروع اتفاقية مع الحكومة المصرية  9919ايلول  من 

و قد وقع االتفاقية عن الجانب البريطاني اللورد  9911حول الحكم في السودان والتي توصلوا فيها الى اتفاقية عام 

 91ارجية البريطانية له و وقعها عن الجانب المصري وزير الخارجية بطرس غالي في كرومر بعد تخويل الخ

9911كانون الثاني 
(45)

، وفيها وضع السودان تحت الحكم الثنائي
(46)

. واصبح تعيين حاكم السودان وعزله بيد 

ات كبيرة نتيجة البريطانين، وتحمل مصر التبعات المالية للجيش البريطاني في مصر. تعرض بطرس غالي النتقاد

توقيعه االتفاقية اال انه اعلن ان االتفاقية افضل من خسارة السودان بأكملة، فضال عن ان السودان اصبحت محط 

ألنظار الفرنسيين، فضال عن موافقة رئيس الوزراء في وقتها مصطفى فهمي باشا
(47)

، ان الخديوي عباس حلمي 

الثاني
(48)

قد وقعها قبل ستة اشهر من توقيعه 
(49)

(Victoria )فكتوريا ، ومقابل ذلك منحت ملكة انكلترا 
 (50)

وسام  

(George و جورج  Michelle القديسين )ميشيل 
(51)

لبطرس غالي 9911كانون الثاني  31في  
(52)

منحه . و

( Edward VII )ادوارد السابعالملك 
 (53)

 9119وسام الصليب االكبر عام  
(54)

. 

بضرورة ايجاد وطن لليهود بعد ان ازدادت هجرتهم اليها وكان اختيار شبه جزيرة  9114اعلنت بريطانيا عام 

ً لهم، وتم تشكيل لجنة من المهندسين والزراعيين لدراسة مدى صالحياتها ألنشاء  سيناء في بادئ االمر كمكانا

ت، اال انه يمكن العيش فيها اذا حلت مشكلة مستعمرات، وتوصلت اللجنة الى عدم صالحية سيناء ألنشاء مستعمرا

توفر المياه، فضال عن انها تصلح لزراعة بعض المحاصيل الزراعية كـ)الشعير والقمح والذرة والعدس ويرها(، 

(Theodor Herzelعلى ان تمنح الحكومة المصرية )تيودور هرتزل 
(55)

متبني المشروع حق استغالل االرض  
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سنة، وتم رفع توصية الى وزارة الخارجية المصرية اال ان بطرس غالي  11لمدة الواقعة شرق قناة السويس 

وزير الخارجية بالوكالة اعترض على ذلك، مبينا انه ليس هناك مبرر للتنازل عن أي ارض مصرية، واستمرت 

ايار  99المراسالت بين الزعماء اليهود والخارجية المصرية و في كل مره يرفض بطرس هذا االمر واخرها في 

التي اكد فيها انه خطأ ال يمكن ان يغتفر اذا وافقت الحكومة المصرية على هذا االتفاق، وقد ارفق اللورد  9113

كرومر رد بطرس الى وزارة الخارجية البريطانية
(56)

  . 

بصيد الحمام في بلدة دنشواي في الريف المصري، فقتلت أثناء الصيد  9111قام خمسة جنود بريطانيين عام 

وجة مؤذن البلدة فأمسك األهالي بثالثة منهم وفر اثنان هم ضابط وطبيب المجموعة، ونتيجة اإلجهاد والحر مات ز

الضابط في الطريق، فهجم الجيش البريطاني على األهالي وألقى القبض على الفاعلين
(57)

. 

لعدل بالنيابة في وزير امحكمة خاصة لمحاكمة المتهمين، برئاسة بطرس غالي  9111حزيران  42شكلت في 

وفتحي بك زغلول، وقتها إلجازة وزير العدل االصيل ابراهيم فؤاد
(58)

رئيس المحاكم االهلية و المستشار  

( ممثال عن االحتالل LUDIOW، والقاضي العسكري )لدلو W.HAYTE)القضائي بالنيابة )و.هيتر 

البريطاني، وابراهيم الهلباوي
(59 )

( من المتهمين إلى 24قدم على أثرها )ممثل عن سلطة االتهام المصرية، 

( منهم اعدم أربعة في بلدة دنشواي، وتفاوتت احكام الباقين بين الجلد 34المحاكمة وتم أثبات التهمة على )

واإلشغال الشاقة
(60)

 ، كانت رئاسة بطرس غالي من السلبيات التي اثرت على نظرة الشعب تجاهة.

 (1111 -1114السياسي لبطرس غالي ) الدور 

(Don Jorstالدون جورست تولى )
(61)

، منصب المعتمد السامي البريطاني في مصر، خلفا اللورد كرومر عام 

، وبدأت ما اطلق علية )سياسة الوفاق( بين المعتمد السامي و الخديوي عباس حلمي الثاني، وبعد ان استقال 9118

9119الثاني تشرين  99مصطفى فهمي باشا في 
(62)

، طلب الدون جورست من الخديوي بضرورة تولي بطرس 

بتشكيل الوزارة، و كانت عالقتة الخديوي  9119تشرين الثاني  94غالي رئاسة الوزارة، فكلف بطرس غالي في 

عالقة متينه، ووسيط بينه وبين اللورد كرومر عندما تحدث مشكالت بينهم، ومما عزز رغبة الخديوي في توليه 

يكلف بتشكيل الوزارة، اما ما  لمنصب، كونه رسالة الى اوربا إلرساء قواعد الصداقة والسالم، النة اول قبطيا

ذهب اليه الدون جورست لتأييد رغبته في التكليف
(63)

بطرس بانة الرجل الذي يمكن العمل معه هي وصفه ل 

النجاح المشاريع البريطانية في مصر، وذو خبرة ادارية ومالية
(64)

من الجدير بالذكر ان الخديوي عباس سافر ، و

الى لندن، وهناك اتفق مع البريطانيين باسناد الوزارة الى بطرس، واسناد  9119برفقة بطرس غالي في حزيران 

وزارة الخارجية له ايضا، واكد جورست ان بطرس غالي االكثر قدرة بين اعضاء الوزارة االخيرة ودائم التعاون 

ه تسآل عن مدى تأثر الوضع في مصر باختيار شخص قبطي للوزارة بدل مسلم، فاعلن مع بريطانيا، اال ان

( يبين وزراء 4الخديوي بان نوبار باشا كان مسيحيا ايضا، و بطرس مصرياً قبل ان يكون قبطياً، والجدول رقم )

حكومتة
(65)

. 

( يبين وزراء وزارة بطرس غالي2جدول رقم )
 (66)

. 

 الوزارة الوزير ت

 وزارة الخارجية )بالوكالة( غاليبطرس  9

 وزارة الحقانية حسين رشدي 4

 وزارة المالية احمد حشمت 3

 المعارف العمومية سعد زغلول 2

 االشغال العمومية و الحربية والبحرية اسماعيل سري 2

 الداخلية وزارة دمحم سعيد بك 1

 

لم يتم استيزارها سابقا باستثناء رئيس الحكومة  يتضح من الجدول اعاله ان اغلب الوزراء هم من الشخصيات التي

 و سعد زغلول، فضال عن انها ضمت شخصيات ذات عالقة قوية بالخديوي وهو احمد حشمت.

واجهت الحركة الوطنية المصرية تعيين بطرس غالي بفتور ومن ثم تحول الى استياء ورفض، وعدت بطرس 

بريطانياً،  –المصرية هجمة على بطرس، وعده توافقا قبطياً  شخصا مقربا من البريطانيين، وشنت صحيفة اللواء

و ضرب للحركة الوطنية في مصر
(67)

. 

امرا بزياده صالحيات مجالس المديريات، واصبح مدير المديرية اليحق  9111ايلول  3اصدر بطرس غالي في 

له اصدار أي قرار اال بعد مناقشة مجلس المديرية، وهذا غير موجود سابقا، وعدم فتح اسواق عمومية قبل موافقة 
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واردت المديريات وتصرف على %( من 2ضريبة ) مجلس المديرية، ومنح مجلس المديرية الحق في فرض

،  ضرائب، اعطاءه الحق في تحدد الحراس الخفر في المديريةالتعليم
(68)

. 

لوزراءه ضرورة حضورهم مجلس الشورى وعرض مشاكل  9119كانون االول  2اعلن بطرس باشا في 

فضال عن ومنجزات ومشاريع وزراتهم، والهدف من تلك الخطوة هو التفاهم بين الوزراء واعضاء المجلس 

اعطاء المجلس صالحية مناقشة مشاريع الوزارات قبل اصدارها
(69)

.  

اعلن بطرس غالي ضرورة اطالع الشعب المصري على ما يدور من مناقشات في الجمعية العمومية المصرية، 

لذلك سمح للشعب بحضور جلسات المجلس و ضرورة حضور الوزراء ايضا، اال ان النائب عبد اللطيف 

ن الجمعية العمومية هي التي طلبت جعل جلساتها علنية، وطالب مع النائب عبد الرحيم الدمرداش الصوفاني ا

، و بعد هابوضع الئحة جلسات الجمعية العمومية اذ كانت الئحة جلسات مجلس شورى القوانين ال تتماشى مع

على ان يكون لكل نائب  مناقشات قررت الجمعية حور الراغبين للجلسة العمومية بواسطة تذاكر تعطى للنواب

تذكرة واحدة يعطيها لمن يريد الحضور و لكل جريدة يومية تذكرة دائما وللجمعية تحويل الجلسة التي تريدها الى 

جلسة سرية و يلتزم الحاضرون بالهدوء
(70)

. 

اعلن بطرس غالي اعتبار االول من شهر محرم من كل عام عطلة رسمية بمناسبة هجرة الرسول دمحم )ص(، 

ذلك القرار، وما جعله ذا صدى واسع هو اتخاذه  9111كانون الثاني  41واصدرت جريدة الوقائع المصرية في 

من قبل رئيس وزراء مسيحي )قبطي(
 (71)

. 

هاجمت بعض الصحف المصرية الخديوي عباس حلمي الثاني مستنكرةً سياسة وفاقة مع بريطانيا، مما دعاه الى 

للتضييق على الصحف  9999بتعديل قانون المطبوعات الذي صدر عام  تكليف رئيس الوزراء بطرس غالي

ألنه اثار مشاكل بالغة التعقيد مع الصحف االجنبية، اذ انه ال  9912الوطنية، وكان هذا القانون قد تم إيقافه عام 

بالقانون يمكن تطبيقه عليها، وبقي يطبق على الصحف المصرية الوطنية، وافق مجلس الوزراء على عودة العمل 

، ومنح القانون الحكومة بفرض غرامات على الصحف وكتابها واتباع عقوبة النفي، و اغالق 9111اذار  42في 

الصحف، واعقبه رفض شعبي من قبل الصحافة والشعب المصري الذي عده تقييدا لحرية الرأي
(72)

. وربما 

سودان وحادثة دنشواي و التاكيد على ان بطرس لهجمه تُذكر المصريين بماضية ومنها توقيعه اتفاقية التعرض 

 الوزارة مستسلمة للبريطانين فوجدها فرصة للتضييق على والصحف.

الحصول على تمديد  9119طلب ممثلو شركة قناة السويس في مصر من الحكومة المصرية في تشرين الثاني 

ومة المصرية برئاسة بطرس غالي اربعين سنة اضافية، و اجرت الحك 9119امتياز قناة السويس الذي ينتهي عام 

مفاوضات سرية استمرت عام تقريبا
(73)

، و قدم بطرس غالي الى الجمعية العمومية في جلستها االولى المنعقدة في 

قبول  9191كانون الثاني  48، مشروع االتفاق و اعلن مجلس الوزراء في جلستة المنعقدة  في 9191شباط  1

ة صيغته الحالية، واعلن ان هكذا قوانين التحتاج الى موافقة الجمعية العموميالمجلس باالجماع مشروع االتفاق ب

الهمية المشروع حاليا ومستقبال، وبين انه مستعد العطاء كل البيانات  اال انه يرى المانع من عرضه عليها

، ومنها لجمعيةه بعض التعديالت من قبل اامكانية قبوله اذا ما ادُخلت عليجمعية اذا ما ارادت ذلك، ورأى لل

(4119 – 9111مناصفة االرباح مع الشركة عن كل سنة من سنوات االمتداد )
 (74)

واعلن انه يتيح لمصر  

حتى كانون االول  9191ماليين جنيه مصري على اربعة اقساط متساوية من كانون االول  2الحصول على 

9193
(75)

 9191شباط  91شباط و  1ة المنعقدتين في . وقد ناقشت الجمعية العمومية في جلستيها االولى والثاني

مشروع القرار واكد النواب ان الجلسات مهم جدا لمصر و اليمكن الموافقة عليه سريعاً، اذ يجب ان يدرس دراسة 

مستفيضة واتفقوا بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع
(76)

. 

فاجتمعت القيادة الثورية للحزب سبب هذا المشروع موجه من االستياء لدى الشعب المصري والحركة الوطنية، 

في صيدلية ابراهيم الورداني 9191شباط  91الوطني يوم 
(77)

الواقعة في عابدين، وقررت انه المناص من  

تراجع بطرس عن مشروع قناة السويس سوى اغتياله وتطوع الورداني لهذه المهمة
(78)

شباط  41. وفي يوم 

اهيم الورداني بأطالق النار عليه واغتياله، ماسبب صدمة في واثناء ما كان بطرس خارج مكتبه قام ابر 9191

مصر، واخذ األقباط  يتجمعون حول المستشفى الذي نقل اليه ومن هناك اعلن عن وفاته، ودعـا البطريرك كيرلس 

الخامس األقباط إلى المشاركة الواسعة في تشييعه، اال انه لم يحضر بحجة حالته الصحية، وقد حضـر جنازته كل 

الوزراء والمستشارين البريطانيين وقادة الجيش وقناصل الدول والمطارنة واألساقفة، واعلنت مصر الحداد 

الرسمي ودفن في دير األنبا رويس
(79)

، وقد زاره الخديوي عباس حلمي الثاني في المستشفى قبل وفاته
(80)

، و 

ن اخلص أبنائهاحضر الخديوي في وفاته إلى منزله معزيا ومؤكدا إن مصر فقدت ابناً م
(81)

. 
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اجريت محاكمه البراهيم الورداني اعلن من خاللها السبب االغتيال سياسي ال ديني، الن بطرس هو السبب 

الرئيس في توقيع اتفاقية الحكم الثنائي للسودان، و هو السبب في اصدار احكام االعدام في محكمة دنشواي، و حكم 

9191 حزيران 49على الورداني باإلعدام ونفذ في 
 (82)

. 
 

 الخاتمة
تدرج تكسب الوظائف االدارية والمالية والقانونية الشخص الكثير من الخبرة في مجاالت ادارة الدولة، لذلك ان 

اكسبته خبرة ادارية، حتى اصبح وزيرا لوزارات مختلفة طيلة مختلفة من هذه المجاالت مناصب بطرس غالي في 

، وقع فيها اتفاقية 9191شباط  41 – 9119تشرين الثاني  94الوزراء من ، ورئيسا لمجلس 9119 – 9913المدة 

وحاول مد امتياز وشارك في محاكمة المصريين اثر حادثة دنشواي، الحكم الثنائي المصري البريطاني للسودان، 

افشل ي على يد ابراهيم الورداني عضو الحزب الوطني المصرقناة السويس لخمسين سنة اضافية، اال ان اغتياله 

 المشروع.

كانت لبطرس غالي سياسة االستفادة من البريطانيين في بناء مصر واالستقواء بهم ضد فرنسا والدولة العثمانية، 

عمل على زيادة القضاة االجانب في المحاكم المختلطة و عمل على ا في مصر، يلذلك فهو من رجاالت بريطان

فتم منحه وسام القديسين اعادة العمل بقانون المطبوعات للتضييق على الصحف التي تنتقد البريطانيين والخديوي، 

 و وسام الصليب االكبر لقاء خدمته لهم.ميشيل و جورج، 

واستخدم سلطته الحكومية في  9982اصالح الكنيسة القبطية، منذ عام قاد بعض العلمانيين االقباط للمطالبة بعملية 

 ك كيرلس الخامس الى دير البراموس، وهذا ما اغضب بعض االقباط عليه.صراعة، مما ادى الى نفي البطرير

 

 الهوامش
                                                           

في القاهرة، ابن ابراهيم باشا، تعلم في القاهرة، وسافر الى باريس في بعثات دمحم علي  9941مصطفى فاضل: ولد عام  (9)

. ينظر:  9982باشا، توفي عام  العلمية، سافر الى االستانة بعد ان اقصاه الخديوي اسماعيل من الحكم خلفا لسعيد

http://www.wikiwand.com/ar/. 

البطريرك: كلمة يونانية ترجمتها الحرفية األب الرئيس، تشير إلى من يمارس السلطة بوصفة األب على األسرة، اما في  (4)

المسيحية فتتخذ الكلمة معنى رئيس األساقفة في الكنائس األرثوذكسية والكاثوليكية، ويدعى مقر البطريرك )البطريركية(، 

لوالية على جميع ابناء طائفته حسب قواعد المجامع المسكونية. للمزيد من ومن حيث الصالحيات فان البطريرك له حق ا

   . 212(، ص 9199، )بيروت، 9التفاصيل ينظر: أسد رستم، كنيسة مدينة هللا أنطاكية العظمى، المكتبة البولسية، ج

ولهذا لقب بالصوامعي،  9991كيرلس الرابع: اسمه داوود الصوامعي، ولد في قرية الصوامعة الشرقية من مدينة اخميم عام  (3)

مال إلى الرهبنة وعلى الرغم من منع والده له اال انه استطاع االنتظام بها وقصد دير انطونيوس وعهد اليه  9939وفي عام 

رئيس الدير بتعليم أمر الرهبان، ولما ذاع صيته استدعاه البطريرك بطرس الجاولي وباركه وبعد سنتين من قدومه أصبح 

(، اهتم كثيرا 9919ــــ  9922بعد وفاة رئيس الدير اثناسيوس الفلونسي، اصبح بطريركا للكنيسة طيلة المدة ) رئيسا للدير

زخارياس االنطوني، البابا كيرلس الرابع )ابو اإلصالح(، تقديم: األنبا  باإلصالح والتعليم. للمزيد من التفاصيل ينظر:

  .(9112متاوس، دار الطباعة القومية، )الفجالة، 

خالد عزب و آخرون، من وثائق العائالت القبطية قراءة في اوراق عائلة بطرس باشا غالي، مطبعة دار الكتب و الوثائق  (2)

 .  44 – 49(، ص ص 4194القومية، )القاهرة، 

بمدينة طهطا، التحق باألزهر ودرس فيه، اختير من قبل شيخ األزهر حسن العطار  9919ولد عام  :فاعة رافع الطهطاوير (2)

، وكتب عند عودته كتاب اسماه )تخليص 9939، عاد عام 9941ليكون ضمن البعثة العلمية التي أرسلت إلى فرنسا عام 

اإلبريز في تلخيص باريز(، عمل مترجما في مدرسة الطب، ومن مؤلفاته )مباهج األلباب المصرية في مناهج اآلداب 

. 9983فاخر والمرشد األمين للبنات والبنين وغيرها(، توفى عام العصرية، وتعريب القانون المدني الفرنساوي، وقالئد ال

عبد الكريم حسين الشيباني، اتجاهات التحديث عند المفكر العربي رفاعة رافع الطهطاوي، رسالة للمزيد من التفاصيل ينظر: 

 . 9191ماجستير )غير منشورة(، معهد الدراسات السياسية والدولية، جامعة المستنصرية، 

 . 919 – 918(، ص ص 9191، )القاهرة،4حسين هيكل، تراجم مصرية وغربية، دار المعارف، طدمحم  (1)

من اصل شركسي، كان والده قاضي قضاة مصر في عهد دمحم علي، دخل المدرسة  9941: ولد في القاهرة عام دمحم شريف (8)

رئاسة المجلس الخصوصي،  9918الحربية وحصل على رتبة مالزم، وفي عهد سعيد باشا انتقل إلى األمور اإلدارية، فتولى 

خلع اسماعيل وتولى أول وزارة في عهد توفيق باشا   حتى9981عين رئيساً للوزراء وشورى، الرئاسة مجلس  9982وعام 

، )القاهرة، 4موسوعة هذا الرجل من مصر، دار الشروق، ط. للمزيد من التفاصيل ينظر: لمعي المطيعي،  9998توفي عام 

 . 919 – 914، ص ص (4118

 .  43خالد عزب وآخرون، المصدر السابق، ص  (9)

 .  21 – 22المصدر نفسة، ص ص  (1)

http://www.wikiwand.com/ar/
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، اصله ارمني، رباه الوزير المصري بوغوص بك بوسفيان، وأرسل الى فرنسا ضمن 9942ولد في ازمير عام  نوبار باشا: (91)

شهراً عاد الى مصر فعمل سكرتيرا لبوغوص بك الذي كان  99بعثات دمحم علي باشا مما جعله متقناً جدا للغة الفرنسية، وبعد 

سكرتيرا إلبراهيم باشا واحتفظ بهذا المنصب بعد ان تسلم عباس  عمل 9922وزيرا للتجارة والعالقات الخارجية، وفي عام 

اب  49األول الذي منحه لقب )بك(، عينة سعيد باشا كبيرا لمساعديه، أختاره اسماعيل باشا كأول رئيس وزراء لمصر في 

ضل، نوبار باشا . للمزيد من التفاصيل ينظر: لؤي جمعة فا9911، توفي عام والف ثالث وزارات في اوقات مختلفة 9989

، رسالة ماجستير )غير منشورة(، الجامعة المستنصرية، كلية التربية االساسية، 9912ودوره السياسي في مصر حتى عام 

 . 29 – 91، ص ص 4199

، تخرج من مدرسة المفروزة العسكرية وعين كاتبا في ديوان وزارة 9932مصطفى رياض باشا: ولد في القاهرة عام  (99)

، ثم ُعين رئيسا لديوان الخديوي اسماعيل عام 9924ي الوظائف حتى اصبح كاتبا لعباس باشا االول عام المالية، تدرج ف

ر: يونان لبيب رزق، تاريخ ،  شكل اكثر من وزارة. ينظ9989، وعين وزيرا للمالية في وزارة نوبار باشا عام 9981

  . 99(، ص 9182رام، )القاهره، الوزارات المصرية، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بااله

الخديوي: لقب فارسي ويعني الحاكم أو االمير العظيم أختص بة والة مصر دون غيرهم وهو أول لقب اطلق على أسماعيل  (94)

، منحته له السلطات العثمانية تميزا له عن بقية الوالة. ينظر: مصطفى بركات، االلقاب والوظائف العثمانية 9981باشا عام 

تطور االلقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى الغاء الخالفة العثمانية، دار غريب للطباعة، )القاهرة،  دراسة في

 .319 - 318(، ص ص 4111

، تلقى تعليمه االبتدائي في القاهرة، ثم أكمل تعليمة في فرنسا وكان متقنا للغة 9931اسماعيل باشا: ولد في القاهرة عام  (93)

اتمام حفر قناة ، عمل على تطوير السكك الحديدية وفي عهدة اكمل 9913والفارسية، تولى حكم مصر عام  الفرنسية والتركية

. للمزيد من التفاصيل ينظر: عصام عبد الفتاح، 9912، توفي عام 9981السويس، وعزل عن منصبة ونفي الى تركيا عام 

 .411-414شر والتوزيع، )القاهرة، د.ت(، ص ص أيام دمحم علي عبقرية األرادة وصناعة التاريخ، الشريف ماس للن

. 9192بك: كلمة تركية تعني االمير، يقترن هذا اللقب حسب مكانة الشخص االجتماعية وبقي سائدا في مصر حتى عام  (92)

 .921 - 929ينظر: مصطفى بركات المصدر السابق، ص ص 

، ترجمة: رؤوف عباس، عين 9994 – 9989الكسندر شورش، مصر للمصريين ازمة مصر االجتماعية و السياسية  (92)

 . 932(، ص 9111للدراسات والبحوث، )القاهرة، 

، شهد عهدة أندالع الثورة 9981، ابن الخديوي اسماعيل، تولى حكم مصر بعد عزل والده عام 9924دمحم توفيق: ولد عام  (91)

. للمزيد من 9914ين وتوفي عام )القانون النظامي( الذي بمقتضاة شكل مجلس شورى القوان 9993العرابية، وأصدر عام 

 .  911 – 912: عصام عبد الفتاح، المصدر السابق، ص ص التفاصيل ينظر

 . 991 – 911دمحم حسين هيكل، المصدر السابق، ص ص  (98)

 .42خالد عزب وآخرون، المصدر السابق، ص  (99)

ة تمتاز بين المهابة والوقار ، اتصف بأنه شخصية فريد9931كيرلس الخامس: اسمه يوحنا، ولد في مدينة بني سويف عام  (91)

والتدين والحزم، النه كان يعمل بنسخ الكتب سمي يوحنا الناسخ، كان من اشد الداعين إلى التآخي والتآلف بين أبناء مصر 

. للمزيد من التفاصيل  9148اب  98خصوصا وانه عاصر فتنه طائفية افتعلها االحتالل البريطاني بين المصريين، توفي في 

(، ص 9191، )د. م ، 9ال بدوي، كان وأخواتها مشاهد حية من تاريخ مصر الحديث، مؤسسة انتر ناسيونال، جينظر: جم

  1 91 - 99ص 

، رسالة ماجستير )غير 9192 – 9819عدنان عبد الهادي الخالدي، الكنيسة القبطية والحياة االجتماعية والسياسية في مصر  (41)

 .  912ص ، 4192 منشورة(، كلية التربية، جامعة القادسية،

قبطي مجلسا يتكون من أربعة وعشرين عضواً اثنا عشر أعضاء أساسيين واثنا  921نص القانون على إن ينتخب ماال يقل  (21)

من العمر وان اليكونوا عسكريين، تكون رئاسة المجلس عشر أعضاء نواب )احتياط لهم(، ويشترط فيهم بلوغ الثالثين 

للبطريرك بحكم منصبه الديني وتستمر مدة دورته )خمس سنوات(، وتكون اختصاصات المجلس بالنواحي غير الدينية في 

وال حياة الكنيسة والنظر في أمور األوقاف الخيرية والمدارس وسجالت الزواج والنظر في شؤون الفقراء والنظر في األح

الشخصية كالزواج والطالق والمواريث، وإدارة األديرة وحصر أمتعتها و أمالكها، ويستثني كل ما يتعلق باالكليروس من 

 .  941 – 949، ص ص (9191خالد محي الدين، المسألة الطائفية في مصر، دار الطليعة، )بيروت، اختصاصه. ينظر: 

)بطرس باشا غالي وسعد بك ميخائيل ونخله يوسف مقار وميخائيل عياد  تألف المجلس من األعضاء االساسيين وهم كل من: (44)

ونسيم شحاتة وعريان تادرس وباسيلي تادرس وعبد الشهيد أفندي ومقاربك عبد الشهيد ورزق جرجس وحنا بك نصر هللا 

و وهبة يوسف عبده وجرجس أفندي خليل ( اما األعضاء النواب فهم كل من : )يعقوب نخلة روفيله وغطاس عريان الباراتي 

واسكندر أفندي ميخائيل وعبد المسيح حبشي وعوض سعد هللا ونخلة يوسف الباراتي وخليل إبراهيم وبرسوم جرجس رفيله 

 . 912ويوسف وهبة وفرج إبراهيم وإبراهيم أفندي خليل . ينظر: عدنان عبد الهادي سرحان الخالدي، المصدر السابق، ص

 . 314 – 319(، ص ص 9111، )مصر،2ة وكنيستها، مطبعة مصر، مج ا.ل بتشر، تاريخ االمة القبطي (43)

 . 49، ص ايريس حبيب المصري، قصة الكنيسة القبطية، مكتبة المحبة، الكتاب الخامس، )الفجالة، د.ت( (42)

 . 934خالد محي الدين، المصدر السابق، ص  (42)
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الرومانيين في القرن الرابع الميالدى، ومعه البراموس و دير البراموس: أسسا هذا الدير مكسيموس و دوماديوس من الرهبان  (41)

يقع غرب وادي النطرون فى بقعة اشتهرت في األزمنة القديمة باسم نتريا، يضم خمسة كنائس أثرية هي : كنيسة العذراء 

ويوحنا المعمدان وكنيسة في الغرب منه،  وكنيسة ماري جرجس وكنيسة تادرس الصغير وكنيسة المالك ميخائيل األثرية

( 244تضم الكثير من الكتب األثرية ففيه )وهو ملئ بااليقونات االثرية ذات الطابع الفني الفريد، يحتوي على مكتبة كبيرة 

ً أقدمها يرجـع الــى عام ـــمخط يرة عبد المسيح صليب، تحفة السائلين في ذكر اد. للمزيد من التفصيل ينظـر: 9391وطا

 .11 – 22، ص ص (9134ورهبان المصريين، مطبعة الشمس، )القاهرة، 

 .982 – 919للمزيد من التفاصيل حول ينظر: عدنان عبد الهادي الخالدي، المصدر السابق، ص ص  (48)

علقة باألحوال الشخصية إلى تعديالت: بقاء األديرة تحت إشراف البطريرك، وتقسيم المسائل المتبعض الالئحة التضمنت  (49)

، وإحالل عدد من رجال الدين في تشكيلة المجلس ينظرها المجلس الملي حسابيالنظرة البطريرك، وي: الشرعي قسمين

وتكون نسبتهم ثلث المجلس وثلثين من العلمانيين، وبلغ عدم الثقة بين الطرفين يبعضهما البعض الحد إلى أنهما اختارا وسيطاً 

وثيقة غير ، ووقع كل من البطريرك وبطرس باشا غالى على تعهد بذلك. ينظر: هو القنصل الروسي أودعا لديه نص االتفاق

 .9914اب  99منشورة بعنوان اتفاق البطريرك كيرلس الخامس وبطرس باشا في 

تضمنت شروط اعضاء المجلس بـــ: "ال يقوم البطريرك باإلنفراد بعمل مما يكون فى دائرة اختصاص المجلس وأضاف  (41)

يأخذ شيئاً من جميع اإليرادات سواء أكانت من األوقاف أو من مرتبات األساقفة أو من تركاتهم أو رسوم بعض التعديالت وال 

 ً . ينظر: االنبا ايسيوذورس، الخريدة النفيسة في تاريخ البطريركية أو غير ذلك، وال يأخذ سوى الهدايا التي تقدم له شخصيا

 . 291(، ص 9112، )القاهرة، 4الكنيسة، د. مط، ج

 . 924 – 932لد محي الدين، المصدر السابق، ص ص خا (31)

 .9999كانون االول  9، تأسيس الجمعية الخيرية، B19 وثيقة غير منشورة رقم الدار البطرسية: (39)

 . 11 المصدر السابق، صعدنان عبد الهادي الخالدي،  (34)

، رسالة 9994 – 9999ُعرابي في مصر للمزيد من التفاصيل حول ثورة العرابية ينظر: عتاب حمود الزيدي، انتفاضة احمد  (33)

 .4111ماجستير )غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

 . 999دمحم حسنين هيكل، المصدر السابق، ص  (32)

 . 931زاهر رياض، المسيحيون والقومية المصرية في العصر الحديث، دار الثقافة للنشر، )القاهرة، د.ت(، ص  (32)

وتألفت اللجنة من )عمر باشا لطفي محافظ االسكندرية رئيسا لها ويعقوب سامي وكيل الحربية وبطرس باشا وكيل وزارة  (31)

عبد الرحمن الرافعي الثورة العرابية الحقانية، و درويش باشا، فضال عن مندوبي قناصل الدول االوربية في القاهرة(. ينظر: 

 .  484 – 489(، ص ص 9193، )القاهرة، 2واالحتالل االنجليزي، دار المعارف، ط

كلمة تركية ماخوذة من الكلمة الفارسية )بادشاه( و تدل على أعلى األلقاب الرسمية المستعملة في الدولة العثمانية باشا:  (38)

والبلدان العربية، يمنح للموظفين وكبار العسكريين والمدنيين، ظهر ألول مرة في القرن الثامن عشر والغي عند بدء حكم 

دمحم شفيق غربال وآخرون، الموسوعة العربية . للمزيد من التفاصيل ينظر: ، وهذا اللقب ال يورث9119االتحاديين عام 

 . 394، ص (9199، )بيروت، 9الميسرة، دار نهضة لبنان، مج

 .9994ايار  9ق الى بطرس غالي في الدار البطرسية، وثيقة غير منشورة مراسلة بخط اليد من الخديوي توفي (39)

 . 29تاسع عشر، مكتبة المحبة، ) القاهرة، د.ت(، ص رياض سولاير، المجتمع القبطي في القرن ال (31)

 .949لالطالع على نصوص الالئحة ينظر: عدنان عبد الهادي الخالدي، المصدر السابق، ص  (21)

M. W. Daly, Modern Egypt From 1517 To The End Of The Twentieth Century, Cambridge 

University Press, (Cambridge,2008),P 235 . 

 .  49 – 42عزب وآخرون، المصدر السابق، ص  خالد (29)

؛ يونان لبيب رزق، المصدر السابق، ص ص  31 – 49ص ص  المصدر نفسه،الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على:  (24)

931 – 922  . 

(43) FO.407/ 150, NO 13, The Marquees Of Sqlisburg To Visount Cromer, 6 January 1889, No 3 

 .FO.407/ 155, NO 24, Boutros Ghali  Basha, to viscount cromer, 5 February 1900؛

عين بعد  9984ومن ثم اميناً خاصاً لحاكم الهند البريطاني عام  9929، بدا حياته ضابطا عام 9929اللورد كرومر: ولد عام  (22)

كتاب )مصر الحديثة(، وتمثل  9119مندوبا ساميا لبريطانيا ومعتمدا لها، اصدر عام  9994االحتالل البريطاني لمصر عام 

دعا إلى إطالق أحوال مصر خطط عمل كاملة وشاملة لكل مرافق الدولة في مصر،  تقاريره التي يرفعها إلى بريطانيا عن

الحرية لإلرساليات والمبشرين في مصر والسودان والسماح بإنشاء مدارس لهم. للمزيد من التفاصيل ينظر: ساري عبد هللا 

ر منشورة(، كلية التربية، ، رسالة ماجستير)غي9191- 9929شبيب الجنابي، اللورد كرومر ودوره السياسي في مصر 

 .4118جامعة تكريت، 

؛ خالد عزب  1 – 2ص ص ، 9123فبراير سنة  94الى  9929فبراير  93رئاسة مجلس الوزراء المصري، السودان من  (22)

 .   39 – 31وآخرون، المصدر السابق، ص ص 
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، رسالة ماجستير )غير 9111-9123ن للمزيد من التفاصيل ينظر: ابتسام محمود العكيلي، الحياة الديمقراطية في السودا (21)

 . 1، ص 4113منشورة(، كلية التربية للبنات، جامعة  بغداد، 

ــ ـــ 9923من أصل تركي، والده حسين أفندي، عقيد عسكري توفي في حرب القرم ) 9921مصطفى فهمى: ولد عام  (28)

درس في األكاديمية عادوا إلى مصر،  9931(، هاجرت عائلته إلى الجزائر وبعد االحتالل الفرنسي للجزائر عام 9113

العسكرية والتحق بالجيش المصري حتى وصل لرتبة فريق، تسلم العديد من الوزارات منها األشغال و الخارجية والحربية 

 .29ت. ينظر: عدنان عبد الهادي الخالدي، المصدر السابق، ص والعدل، تولى منصب رئاسة الــوزارة ثالث مرا

، حاول إن ينتهج سياسة 9914ابن الخديوي توفيق، وأصبح خديويا لمصر عام  9982عباس حلمي الثاني: ولد في مصر عام  (29)

( 9199ــ  9192بعد رفضه الوقوف الى جانب بريطانيا في الحرب العالمية االولى ) 9192إصالحية، عزل من العرش عام 

وهو خارج مصر وعين بدال عنه عمه حسين كامل واعلنوا الحماية البريطانية على مصر، دخل في صراع وخالف مع 

. ينظر: سهير حلمي، اسرة دمحم علي، الهيئة 9122(، توفي عام 9192-9914اللورد كرومر، تولى عرش مصر للمدة )

 . 488 - 421(، ص ص 4113المصرية، )القاهرة، 

 .  939ياض، المصدر السابق، ص زاهر ر (21)

خلفا لعمها الملك  9938حزيران  4، االبنة الوحيدة لالمير ادوارد، تولت الحكم في  9991ايار  42الملكة فكتوريا: ولدت في  (21)
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 .924 – 929؛ زاهر رياض، المصدر السابق، ص ص 23 – 33ص خالد عزب وآخرون، المصدر السابق،  ص (21)

(، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية 9124 – 9131العالقات المصرية ــــ البريطانية )منال عباس كاظم الخفاجي،  (28)

 .   42، ص 4112التربية للبنات، جامعة بغداد ، 

الى فرنسا وتعلم فيها القانون  9993تَاب القرية، سافر عام درس في كفي مدينة الغربية،  9913فتحي بك زغلول: ولد عام  (29)
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