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كمية التربية

كمية التربية لمبنات

تناوؿ ىذا البحػ

املقدمة

د ارسػش شيةػيش ميمػش ولػدا فػي التػرف التاسػع عشػر وتحديػدا فػي

عػػاـ 1881ـ إال وى ػػي شية ػػيش ألب ػػرا ادوارد (الممكككن ادوارد السكككاب

اب ػػف ارمي ػػر ألب ػػرا

أميػ ػػر سكسػ ػػونيا وولدتػ ػػو الممكػ ػػش فيكتوري ػ ػا التػ ػػي حكمػ ػػا بريطانيػ ػػا ي ػ ػ ؿ المػ ػػد -1887

1991ـ) ،وقػػد تطػػرؽ البح ػ

إل ػ حيػػا الميػػو والمػػرل والمةػػامر التػػي عاشػػيا ألبػػرا ادوارد

والتػػي اتسػػما بس ػػوت أي قػػو وتة ػػرفاتو الةػػبيانيش وىػػذا م ػػا اغضػػا عائمت ػػو المالكػػش الت ػػي
حاولػػا داىػػد تبمػػيـ ابنيػػا اروؿ تبميمػػا ةػػحيحا وتدريبػػو تػػدريبا ديػػدا لكػػي يكػػوف م ػ ى

لتسمـ متاليد الحكػـ ،إال إف دميػع محاوالتيػا بػاتا بال شػؿ واف ألبػرا ادوارد لػـ يةيػر شػيت
مػػف تةػػرفاتو ،إذ كػػاف ببيػػد كػػؿ الببػػد عػػف الشػ وف التػػي تيػػص المممكػػش وسياس ػتيا ،إال إف

التةيير الذي حةؿ في شيةيتو في نياياا الترف التاسع عشر السيما ببػد ظيػور ألمانيػا
كتػػو عظم ػ منافسػػش لبريطانيػػا دفبتػػو إل ػ إقامػػش ع قػػاا واسػػبش مػػع الك يػػر مػػف ارم ػرات
والحكاـ في أوربا واف ىذه الب قاا دبما منو شيةيش قويش ليا وزنيا في أوربا.
كمػػا تنػػاوؿ البح ػ

عػػرض مبسػػط عػػف سػػيرتو الشيةػػيش ،ػػـ أىػػـ ااةػ حاا التػػي

حػػد ا فػػي بريطانيػػا ي ػ ؿ توليػػو الحكػػـ  )1919 -1991س ػوات أكانػػا ىػػذه ااة ػ حاا
عم ػ المس ػػتوخ الػػدايمي أو عمػ ػ المس ػػتوخ اليػػاردي ،فبمػ ػ المس ػػتوخ الػػدايمي يب ػػد ق ػػانوف

التبميـ الذي ةدر عاـ  1991واحػد مػف أىػـ التػوانيف التػي ةػدرا فػي عيػده ،إلػ دانػا
عػػدد مػػف المشػػك ا التػػي ظيػػرا بػػيف المحػػافظيف وارح ػرار فيمػػا يتبمػػؽ بيػػذا الت ػػانوف أو

تحديػػد بيػػع وش ػرات اليمػػور إل ػ دانػػا عػػدد مػػف مشػػك ا أيػػرخ التػػي تناوليػػا البح ػ  ،إمػػا
عم الةػبيد اليػاردي فتػد عػرض البحػ

الػدور الكبيػر الػذي لداه الممػؾ ادوارد السػابع فػي
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المدمد )15

ايار )1998

البدد )8

عت ػػد مدموع ػػش م ػػف االت اقي ػػاا والتحال ػػاا م ػػع الياب ػػاف ف ػػي ع ػػاـ  1991وم ػػع فرنس ػػا ع ػػاـ
 1998وم ػػع روس ػػيا ع ػػاـ  .1997ػػـ ع ػػرع البحػ ػ

عمػ ػ مش ػػكمش إقػ ػرار الميزاني ػػش الش ػػببيش

(المالية لبػاـ  1999والتػي أدا إلػ يػ ؼ حػاد بػيف ارحػرار والمحػافظيف وبػيف مدمسػي
البرلماف البموـ والمورداا.

أوالً -:حياته وتكوينه الثقافي (1091 - 1481

وضػػبا ممكػػش البػػرش البريطػػاني الممكػػش فيكتوريػا -1887 Queen Victoria

 )1991فػػي يػػوـ  9تشػريف ال ػػاني مػػف عػػاـ 1881ـ

)1

ط ميػػا ال ػػاني والولػػد اروؿ ليػػا فػػي

قةر بكنةياـ في لندف  ،)1والذي أسمتو ادوارد ،وبسبا حبيا لوالده ولرغبش منيا بػنف يكػوف

كنبيو  ،)8أمرا بنف يطمؽ عميو اسـ ألبرا ومنذ والدتو أةبح يبرؼ بنمير سكسونيا .)8

وببد مرور شير واحد عم والدتػو أي فػي يػوـ  8كػانوف اروؿ أةػبح أميػر ويمػز

وولػػي عيػػد بريطانيػػا  ،)5وقػػد اىتمػػا ارسػػر المالكػػش بالولػػد اروؿ ليػػا وعممػػا عم ػ إعػػداده
إعدادا ديدا وتبمميو تبميما ديدا إذ يةةا ليذا ارمر عدد مف المبمميف البػارزيف وعمػ

أرسػػيـ سػػتوكمار  )6وىػػو مػػف أةػػؿ ألمػػاني وةػػديؽ قػػديـ لمبائمػػش المالكػػش ومستشػػار الممكػػش

فيكتوري ػا إال إف ألبػػرا ادوارد كػػاف يميػػؿ إل ػ المبػػا والميػػو أك ػػر مػػف ميمػػو إل ػ الػػتبمـ ،)7
السػػيما إف الطػػرؽ المتببػػش لنػػذاؾ فػػي الػػتبمـ ىػػي طريتػػش االنضػػباط والمباقبػػش حسػػا الطػػرؽ

اركاديميش البريطانيش ،وىذا أدخ إل عدـ ميمو إل التبمـ بشكؿ ددي .)8

وفػػي عػػاـ 1855ـ ارفػػؽ ألبػػرا ادوارد والػػده ووالدتػػو فػػي رحمػػش إل ػ فرنسػػا فكانػػا

ىػػذه الرحمػػش ارول ػ فػػي حياتػػو  ،)9إذ أعدػػا ك ي ػ ار بشػػبا وطبيبػػش فرنسػػا فنةػػبحا البمػػد

الم ضػػؿ لديػػو  ،)19أحػػا ألبػػرا ادوارد منػػذ نبومػػش اضػ اره ال روسػػيش وسػػباؽ الييػػؿ وحةػػؿ
عمػ عػػد أوسػػمش وىػػو لػػـ يتدػػاوز سػػف السػػاببش عشػػر  ،)11وفػػي عػػاـ 1859ـ ديػػؿ دامبػػش

أكس ورد

)11

إذ قبؿ طالا في كميش السيد المسيح وفييا يتبمـ أبنات المموؾ وارمرات .)18

عػػرؼ عػػف ألبػػرا ادوارد بحبػػو لميمػػر والنسػػات وسػػوت أي قػػو وتةػػرفاتو ممػػا دفػػع

ببائمتػػو إل ػ نتمػػو مػػف كميػػش السػػيد المسػػيح إل ػ كميػػش ال ػػالو فػػي دامبػػش كػػامبردع فػػي عػػاـ

1861ـ إال انػػو لػػـ يحتػػؽ الندػػال ،فػػنمر والػػده بػػنف يمتحػػؽ فػػي الدػػيش وأرسػػؿ إل ػ ايرلنػػدا
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وذلؾ لكي يتدرا ويتبمـ تبميما عسكريا ليةبح م ى عم تػولي الحكػـ ،أالف ييبػش ارمػؿ
ل ػػـ ت ارق ػػو وى ػػذا م ػػا أ ػػار غض ػػا البائم ػػش الت ػػي ق ػػررا أعادت ػػو إلػ ػ دامب ػػش ك ػػامبردع م ػػف

دديد .)18

إف السمش السيئش والتةرفاا غيػر البت نيػش وسػوت اريػ ؽ التػي تميػز بيػا ألبػرا
ادوارد كونػػا نظػػر سػػيئش لػػدخ أبويػػو لػػذا قػػر ار إببػػاده عػػف دميػػع الش ػ وف التػػي تيػػص الػػب د
سػوات إف كانػػا عسػػكريش أو سياسػيش أو ادتماعيػػش أو اقتةػػاديش

)15

كػاف ألبػػرا ادوارد دائمػػا

ينةػػاع إل ػ رغباتػػو رغػػـ النةػػائح واارشػػاداا الك يػػر التػػي يتػػدميا إليػػو والديػػو والتػػي تح ػػو

عم ػ إف يحسػػف تةػػرفاتو إال إف ىػػذه النةػػائح واارشػػاداا لػػـ تػػزده إال سػػوتا  ،)16فيػػذا مػػا
دفػػع والػػده إل ػ الس ػ ر إل ػ كػػامبردع لوضػػع حػػد لتةػػرفاا ابنػػو الػػذي يسػػيت إل ػ سػػمبتو
وسمبش ارسر الحاكمش ،لكف والده أةيا بمرض أدخ إل وفاتو ببد أسبوعيف مػف وةػولو

إل كامبردع وكاف ذلؾ منتةؼ شير كانوف اروؿ مف عاـ 1861ـ .)17

وفػ ػػي عػ ػػاـ  1868تػ ػػزوع ألبػ ػػرا ادوارد ارميػ ػػر اليسػ ػػكند ار ابنػ ػػش كريسػ ػػتياف ممػ ػػؾ

الدنمارؾ والتي كانا تبمغ الساببش عشػر مػف عمرىػا  ،)18فببػ

ىػذا الػزواع ال ػرل والسػرور

فػػي قمػػا الممكػػش فيكتوري ػا العتتادىػػا إف ىػػذا الػػزواع سػػيةير مدػػرخ حيػػا ولػػدىا لكػػف ألبػػرا
استمر عم ن س النيج الذي سار عميو ولـ يةير شيت مف حياتو حت ببد الزواع .)19

تميػػز ألبػػرا ادوارد بسػػبش ع قاتػػو االدتماعيػػش وكانػػا لديػػو اتةػػاالا واسػػبش مػػع

دميػػع طبت ػػاا المدتم ػػع  ،)19وك ػػاف مرح ػػا مة ػػام ار ك ػػاف يح ػػا تت ػػديـ اليي ػػر لمن ػػاس فحض ػػي

بشػػببيش ال يسػػتياف بيػػا  ،)11لتػػا فػػي مػػايس عػػاـ 1867ـ ب ػػارس اامبراطوريػػش لشػػداعتو

الكبيػػر  ،)11إل ػ دانػػا ذلػػؾ ،كػػاف ادوارد الس ػابع ماسػػونيا مػػف الط ػراز اروؿ إذ انػػتظـ فػػي
سػػمكيا عػػاـ  ،1868وفػػي عػػاـ  1875انتيػػا لرئاسػػش الماسػػونيش واسػػتمر الحػػاؿ عم ػ ذلػػؾ
إل ػ ػ ػ أف تػ ػ ػػول عػ ػ ػػرش بريطانيػ ػ ػػا عػ ػ ػػاـ  ،1991فننتيػ ػ ػػا أييػ ػ ػػو (دوم كنكككككككوت لرئاسػ ػ ػػش

الماس ػػونيش  .)18وم ػػع نياي ػػش البت ػػديف ارييػ ػريف م ػػف الت ػػرف التاس ػػع عش ػػر الس ػػيما بب ػػد ع ػػاـ
1899ـ حػػد

تةيػػر فػػي حيػػا ألبػػرا ادوارد

)18

إذ أةػػبح يميػػؿ إل ػ السياسػػش ويطمػػع عم ػ

البرقي ػػاا الت ػػي تي ػػص شػ ػ وف ال ػػب د السياس ػػيش والبس ػػكريش وق ػػاـ ب ػػرح ا إلػ ػ الك ي ػػر م ػػف
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البواةـ اروربيش لتوطيد ع قاتو وةداقتو مع الحكاـ وارمرات اروربيػيف  ،)15وتمتػ ببػض

الدروس في السياسش لت تيؼ ن سو وزياد مبرفتو في الش وف السياسيش وأمورىا .)16

وفػػي ي ػػوـ  11كػػانوف ال ػػاني ع ػػاـ 1991ـ توفيػػا الممك ػػش فيكتوري ػا ووفت ػػا لمتتالي ػػد

الممكي ػػش اعتمػ ػ ألب ػػرا ادوارد ع ػػرش بريطاني ػػا لتش ػػيد م ػػد حكم ػػو التة ػػير تةيػ ػراا واس ػػبش
ػيس عم ػ المسػػتوخ الػػدايمي لبريطانيػػا فحسػػا بػػؿ عم ػ المسػػتوخ اروربػػي بشػػكؿ
وعديػػد لػ ى
عاـ .)17
تول ألبرا ادوارد حكـ المممكش في  18كانوف ال اني عػاـ  1991وىػو فػي البتػد

الس ػػادس م ػػف عمػ ػره ووفت ػػا لمتتالي ػػد الدس ػػتوريش ف ػػي بريطاني ػػا ق ػػدما ال ػػوزار اس ػػتتالتيا وح ػػؿ
البرلمػػاف ن سػػو وأدريػػا انتيابػػاا دديػػد تميػػض عػػف فػػوز المحػػافظيف برئاسػػش سالسػػبوري

 ،)1991 -1895 /1998 -1889 Salisburyوأوؿ عمػػؿ قػػاـ بػػو الممػػؾ الدديػػد ىػػو
تةير اسمو مػف ألبػرا ادوارد إلػ ادوارد السػابع  Edward VIIواف سػبا ىػذا التةييػر ىػو
ودػػود سػػتش مػػف إس ػ فو الػػذيف سػػبتوه يحممػػوف االسػػـ ن سػػو كػػذلؾ إف أي ممػػؾ بريطػػاني ال

يحكػػـ تحػػا ىػػذا االسػػـ الضػػبيؼ أبػػدا وك ػػاف اسػػـ ألبػػرا يبػػد مػػف ارسػػمات الضػػبي ش ف ػػي
بريطانيػػا  ، )18كمػػا وأعمػػف مػػد الحػػداد عم ػ والدتػػو الممكػػش الراحمػػش لمػػد

ػػش أشػػير عم ػ

البكس مف والدتو التي أعمنا الحداد عم زوديا إل يػوـ وفاتيػا ،وأضػاؼ لتػا دديػد إلػ

اسػػمو ببػػد إف كانػػا الممكػػش فيكتوريػا تمتػػا بممكػػش بريطانيػػش البظمػ وايرلنػػدا وحاميػػش الػػديف

وامبراطور اليند) أضاؼ لو ممؾ الممتمكاا البريطانيش فيما ورات البحار) .)19
ثانياً -:سياسة بريطانيا الداخمية في عهد الممن ادوارد الساب

إف ابرز ما يميز بريطانيا إ نات مد حكـ الممؾ ادوارد السػابع ،ىػو تػولي عػدد مػف

الشيةػػياا البريطانيػػش المبػػروؼ عنيػػا بػػالتميز فػػي إدار ش ػ وف الػػب د أم ػػاؿ سالسػػبوري
وبم ور) إل دانا عدد أير مف ىذه الشيةياا لرئاسش الوزرات.
وعمػ البمػوـ اقػر قػانوف التبمػيـ

)89

) )Education Actمػف قبػؿ البرلمػاف فػي

عػ ػػاـ  ،1991والدػ ػػدير بالػ ػػذكر أف الواضػ ػػع الحتيتػ ػػي ليػ ػػذا التػ ػػانوف ىػ ػػو روبػ ػػرا مو ارنػ ػػا
 -)1919 -1868 Robert Morantوىػػو موظػػؼ قػػوي الن ػػوذ مػػف كبػػار م ػػوظ ي
الحكومش البريطانيش الذيف ك ي ار ما يبمموف أك ر مف الػوزرات -لتػد احػد
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كبي ار في النظاـ التبميمي في بريطانيػا ،إذ نتػؿ أدار التبمػيـ المحميػش مػف المدػالس المدرسػيش
إل لداف ياةش بالمدالس المحميش أي إل ىيئاا منتيبػش بواسػطش دافبػي البوائػد والرسػوـ
المحميػػش ولػػذا فيػػي ىيئػػاا حػػائز عمػ السػػمطاا التػػي يمنحيػػا حػػؽ االنتيػػاا رعضػػات تمػػؾ

المدػػالس ،كمػػا تتػػع عم ػ عاتتيػػا التببػػاا والوادبػػاا التػػي ي رضػػيا ىػػذا الحػػؽ وعم ػ الػػرغـ
مػػف ىػػذه الم ازيػػا المتػػوفر فػػي ىػػذا التػػانوف ودػػد مبارضػػش واسػػتيات مػػف أغمبيػػش حػػزا ارحػرار
وذلػػؾ مػػف ي ػ ؿ وضػػع مػػدارس الطوائػػؼ غيػػر البروتسػػتانتيش تحػػا ىيمنػػش الحكومػػش ،وقػػد
وةػ ػػؿ االحتػ ػػداـ فػ ػػي طػ ػػوؿ الػ ػػب د وعرضػ ػػيا بػ ػػيف الطوائػ ػػؼ اانديميػ ػػش البديػ ػػد والطوائػ ػػؼ

وذلؾ لمةير الكامنش في ن وس ىذه الطوائػؼ ،وايػذ الك يػر منيػا فػي متاومػش ىػذا
الكا وليكيش
ى
التانوف بطريتػش سػمبيش إذ كػانوا ي ضػموف الػزع فػي السػدف عمػ أف يػدفبوا الضػرائا المحميػش

الم روضش عمييـ .)81

ذلؾ برزا مشكمش أيرخ في عيد الممؾ ادوارد السابع وىػي تحديػد بيػع
إل دانا ى
اليمػػور ،إذ اشػػتد عمييػػا الح ػوار والي ػ ؼ مػػف قبػػؿ حػػزا ارح ػرار إذ أف دميػػع المةػػمحيف
عدوا احتسات اليمر أعظـ البتباا وأقوخ البراقيؿ في سػبيؿ تحتيػؽ ااةػ ل
االدتماعييف ّ

االدتمػػاعي ،لػػذا قػػدما عػػدد مػػف المتترحػػاا ايدػػاد حػػؿ ليػػذه المشػػكمش ،منيػػا تتميػػؿ عػػدد
المح ا التي تبيع اليمور ،إال أف مدمس البموـ البريطاني اةدر في عػاـ  1998قػانوف

بمنح أدػاز ريةػش لةػاحا الحانػش وتبػد ممكػا ياةػا ال يمكػف لمسػمطاا المريةػش نزعيػا
مػ ػػف دوف تبػ ػػويض  ،)81لػ ػػذلؾ ندػ ػػد أف الممػ ػػؾ ادوارد السػ ػػابع يتػ ػػؼ مكتػ ػػوؼ اريػ ػػدي بشػ ػػنف

أة ل ىذا الوضع.
وقػػد ا ػػر الممػػؾ ادوارد السػػابع بػػالمدتمع البريطػػاني واديػػؿ إليػػو عػػاداا لػػـ تكػػف

منلوفػػش فيػػو مػػف قبػػؿ مػػف بينيػػا إقامػػش الح ػ ا الميميػػش بػػيف الحػػيف واريػػر وكػػاف يشػػارؾ فػػي
ح ت ػ ػػو ارش ػ ػػياص المتن ػ ػػذيف ال ػ ػػذيف يت ػ ػػدموف التبرع ػ ػػاا ل ػ ػػدعـ مش ػ ػػاريع المم ػ ػػؾ واش ػ ػػباع

رغباتو .)88

كانػػا البػػاد المنلوفػػش فػػي بريطانيػػا تتتضػػي بالتريػ

عػػاـ ببػػد وفػػا الممػػؾ ارسػػبؽ

لتتػػويج يم ػػو ،ودريػػا عم ػ ىػػذا التتميػػد قػػرر الممػػؾ ادوارد الس ػابع التيػػاـ بح ػػؿ تتويدػػو فػػي

السادس مف حزيراف عاـ  ،)88 1991وقبؿ موعد االحت اؿ بالتتويج شيع أف الممػؾ مػريض،
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وانو تـ أدرات عمميش دراحيش لو الستئةاؿ الزائد الدوديش ،إال أف كػؿ ذلػؾ لػـ يمنػع الشػبا
البريطاني مف مواةػمش االسػتبداد ليػذا االحت ػاؿ ،لتػد كػاف مػف نتػائج ىػذا المػرض أف دبػؿ

الممػػؾ ادوارد السػػابع ممكػػا محببػػا إل ػ الشػػبا البريطػػاني ،وممػػا كػػاف مت تػػا عميػػو أف يبتػػزؿ
سالسبوري مػف رئاسػش الػوزرات ببػد ح ػؿ التتػويج إال أف مرضػو وتتدمػو فػي البمػر دبمػو فػي
عػاـ  1991يتيمػ عػف رئاسػش الػوزرات إلػ ابػف شػتيتتو لر ػر دػيمس بم ػور

)85

Arthur

 ،)1995 -1991 / 1989 -1888 James Balfourإال انػو تػذرع بػدواع شيةػيش

والتمس البذر أف يتيم عف الحكـ قبؿ التتويج فور بموغ الممؾ دور النتاىش ،وعمػ البمػوـ

فػػنف ايتيػػار بم ػػور دػػات مييبػػا ممػػاؿ االسػػتبمارييف الػػذيف كػػانوا ي ضػػموف دوزيػػؼ تشػػمبرلف
Chamberlain )1918 -1886

المستبمراا .)86 )1998 -1895

 ،Josephال ػ ػػذي ك ػ ػػاف يت ػ ػػول منة ػ ػػا وزي ػ ػػر

الػ ػػذي بػ ػػدأ بحممػ ػػش مػ ػػف ادػ ػػؿ (إصككككلت التعري ككككة التػ ػػائـ عم ػ ػ أسػ ػػاس ارفضػ ػػميش

اامبراطوري ػػش الكامم ػػش الت ػػي س ػػت دي إلػ ػ تتوي ػػش اامبراطوري ػػش وبالت ػػالي تب ػػود ب ػػالربح عمػ ػ

الةػػناعش البريطانيػػش وعم ػ ز ارعػػش المسػػتبمراا ،ىػػذا ااة ػ ل عمػػؿ عم ػ إضػػباؼ حػػزا
المحػػافظيف إذ قػػاـ أك ػػر االتحػػادييف ارحػرار وعػػدد مػػف حم ػػائيـ المحػػافظيف بتنييػػد متترحاتػػو
ح ػػوؿ التبري ػػش لك ػػف ك ػػاف ىن ػػاؾ ع ػػدد كبي ػػر م ػػف المح ػػافظيف متب ػػوديف عمػ ػ التد ػػار الح ػػر
وييشوف (تعري ة الحامية  ،عمػ رفػع تكػاليؼ المبيشػش وىػذا يػ دي إلػ رفػع أدػور البمػاؿ
الةناعييف والزراعييف لذا نددوا بمتترحاتو وعدوىا غير سميمش لػذلؾ تػـ أي اردػو مػف الػوزار ،
حاوؿ بم ور رئيس الوزرات أف يحافظ عم السػ ـ دايػؿ ااتػ ؼ ويمنػع المناةػر الحزبيػش،

إذ يودد عداو مت ازيػد بػيف (دعكا حريكة التجكار و (دعكا أصكلت التعري كة إال انػو فشػؿ

في ذلؾ فتدـ استتالتو في أواير عػاـ  ،)87 1995وعمػ ا ػر ذلػؾ دعػا الممػؾ ادوارد السػابع
زعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ ارحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار ىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػري كامب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ بانرم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف

 )1998 -1995 /1998 -1886 Henry Campbell Bannermanلتػػنليؼ
وزار انتتاليػػش ،وفػػي أوائػػؿ عػػاـ  1996دػػرا االنتيابػػاا البامػػش وفػػاز حػػزا ارح ػرار ونػػاؿ
كامبؿ بانرماف تنييد ارك ريش في البرلماف .)88
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ومف المشاكؿ اريرخ التي واديتيا بريطانيا ي ؿ حكـ الممؾ ادوارد السػابع ،ىػو
اسػػتيداـ البمػػاؿ الةػػينييف فػػي منػػادـ دنػػوا إفريتيػػا ،إذ أف نتابػػاا البمػػاؿ البريطانيػػش قػػد
أسس ػػا نظ ػػاـ عم ػػالي ال يبادل ػػو أي نظ ػػاـ ف ػػي الت ػػار اروربي ػػش ،ل ػػذا رأا ى ػػذه النتاب ػػاا أف

اسػػتيراد البمػػاؿ الةػػينييف يط ػ ار ييػػدد مسػػتوخ المبيشػػش فػػي بريطانيػػا ،كمػػا أف أوؿ النتػػائج
السمبيش ليذا االستيراد سيكوف مػف يػ ؿ تحطػيـ حركػش النتابػاا البماليػش البريطانيػش بنكمميػا
وبالتػػالي إل ػ تي ػػيض اردػػور وتوسػػع ال دػػو بػػيف ةػػاحا البمػػؿ والبمػػاؿ اتسػػاعا ىائػػؿ

المدخ .)89

كمػػا شػػيدا بريطانيػػا ي ػ ؿ مػػد حكػػـ ادوارد السػػابع انت بػػا ادتماعػػا ميمػػا وكػػاف

ليػذا االنتػ ا أسػػباا عػػد يػنتي فػػي متػػدمتيا ،اتسػػاع ال ػرو وانتشػػار وسػػائؿ النتػػؿ واةػػدار
عػػدد كبيػػر مػػف الةػػحؼ أم ػػاؿ الػػديمي ميػػرور عػػاـ  1998وتحػػوؿ الطبتػػاا الباممػػش نحػػو

السياس ػػش البممي ػػش م ػػف يػ ػ ؿ دي ػػوؿ البم ػػاؿ ف ػػي االنتياب ػػاا ع ػػاـ  1996إذ ام ػػف الح ػػزا
انتي ػػاا

ػػيف عضػ ػوا م ػػف البم ػػاؿ يض ػػاؼ إل ػػييـ

المنادـ ،أي ما يبادؿ

ػػش عش ػػر منتيب ػػا م ػػف اتح ػػاد عم ػػاؿ

ش وأرببيف نائبا مف طبتش البماؿ فكػاف ذلػؾ الحػد

يبػد ػور فػي

تػػاريا السياسػػش البريطانيػػش ،وعم ػ البمػػوـ فػػاف ع قػػاا الطبتػػاا ببض ػيا بػػببض قػػد تبػػدلا
إما أي ص دميع الطبتاا لمبرش ف تبدؿ فيو .)89

إما بالنسبش لب قش الممؾ ادوارد السابع مع الشيةػياا البريطانيػش عمومػا ووزراته

بةػػور ياةػػش ،فكانػػا عم ػ مػػا ي ػراـ ،ولػػـ ييػػرع مػػر واحػػد عػػف كونػػو ممكػػا دسػػتوريا بكػػؿ
مبن الكممش ،إذ تةيػرا الػوزار أربػع مػ ارا مػد توليػو الحكػـ ولػـ تيتمػؼ أميالػو عػف وزراته
مطمتا سوات كػانوا مػف المحػافظيف أو ارحػرار ،لػذا تبمتػا بريطانيػا بحبػو واحت ارمػو ولػـ يكػف

ى ػػذا الش ػػبور ي ػػاص بالبريط ػػانييف فت ػػط ب ػػؿ ش ػػاركيـ في ػػو أك ػػر ارم ػػـ الم ل ػػش مني ػػا الدول ػػش

البريطانيش .)81

إما مف الناحيش االقتةاديش فتد تميز عيد الممؾ ادوارد السابع بتطوير التدػار مػف

ي ػ ؿ وضػػع قػػانوف حمايػػش التدػػار إل ػ دانػػا حممػػش ضػػد حريػػش التدػػار مػػف ي ػ ؿ فػػرض
الرسػػوـ الرمر يػش فنشػػتد التنػػافس بػػيف التدػػار والبمػػاؿ عمػ زيػػاد وتطػػوير المةػػانع السػػيما
بب ػػد ظي ػػور الوالي ػػاا المتح ػػد وألماني ػػا كت ػػو ة ػػناعيش منافس ػػش لبريطاني ػػا  ،)81والق ػػا ى ػػذه
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ااعماؿ تنييػد مػف قبػؿ ببػض الشيةػياا فػي بريطانيػا ،كمػا القػا اعترضػا مػف قبػؿ عػدد
كبيػػر مػػف المحػػافظيف الػػذيف ي يػػدوف حريػػش التدػػار وكانػػا ىػػذه االعت ارضػػاا تحػػا حدػػش

اليوؼ مف ارت اع ارسبار وزياد تكاليؼ المبيشش .)88

وفيمػػا يي ػػص الدانػػا البس ػػكري شػػيد عي ػػد الممػػؾ ادوارد الس ػػابع اىتمػػاـ بتط ػػوير
الديش وتدييزه بنحد

ارسػمحش وتدريبػو تػدريبا ديػدا السػيما ببػد ااي اقػاا التػي حمػا بػو

يػ ػ ؿ الح ػػرا الت ػػي ياض ػػتيا بريطاني ػػا ض ػػد دن ػػوا إفريتي ػػا وعرف ػػا ى ػػذه الح ػػرا بح ػػرا

البوير  ،)1991 – 1899 The Boer War )88فشػكما لدنػش فػي عػاـ 1998ـ أطمػؽ
عميي ػػا ل دن ػػش ال ػػدفاع اامب ارط ػػوري ،بتودي ػػو م ػػف رئ ػػيس ال ػػوزرات البريط ػػاني بم ػػور ،لمبرف ػػش
ارسػػباا الحتيتي ػػش ورات إي اق ػػاا الد ػػيش البريط ػػاني فػػي المب ػػارؾ الت ػػي ياض ػػيا ىن ػػاؾ ،إذ
عمما المدنش عمػ كشػؼ ال ةػراا المودػود فػي ةػ وؼ الدػيش ومبالدتيػا وكػذلؾ عممػا

عم ػ ػ وضػ ػػع يطػ ػػط عسػ ػػكريش دديػ ػػد أعطػ ػػا لمدػ ػػيش قػ ػػو كبيػ ػػر ورفبػ ػػا مػ ػػف مبنويػ ػػاا

المتاتميف .)85

ثالثاً -:سياسة بريطانيا الخارجية في عهد الممن ادوارد الساب

م ػػا يمي ػػز عي ػػد المم ػػؾ ادوارد الس ػػابع عمػ ػ الة ػػبيد الي ػػاردي ،ى ػػو نياي ػػش ح ػػرا

البػػوير فػػي دنػػوا إفريتيػػا ،الحػػرا التػػي كش ػ ا النتػػاا أمػػاـ ال ػرأي البػػاـ المحمػػي عػػف مػػدخ
الضبؼ الذي تبانيو التواا البريطانيش ،لػذا أكػد الممػؾ ادوارد السػابع فػي ح ػؿ أبػاف تتويدػو
في  18تمػوز  " ،1991أى تحت ه اإلمبراطورية بعيد وهكي متحكد يسكودها الوئكاو " ،لػذا
طما مف حكومش المحافظيف في الشروع بالم اوضاا ،إال أف ذلؾ غيػر ممكػف مػف ديتػيف

ارول  :أف البويرييف لـ ين كوا مةريف عم االستت ؿ وال انيش  :رغبػش حكومػش المحػافظيف
في ضـ ب د البوير إل أراضي اامبراطوريش .)86

واةؿ الممؾ ادوارد السابع مساعيو السمميش والدبموماسػيش ايدػاد حػؿ لمنػزاع التػائـ

ب ػػيف بريطاني ػػا وايرلن ػػد  ،ل ػػذلؾ ود ػػد المم ػػؾ ف ػػي ال ػػوزار االئت في ػػش (المحكككاف يى واالتحكككادييى
األح كرار حمي ػػيف لػػو اد ػرات ىػػذه التسػػويش ،لػػذا إةػػدار قػػانوف ممكيػػش البتػػاراا فػػي ايرلنػػد ،
وب ضؿ ىػذا التػانوف تمكػف الممػؾ مػف الػذىاا إلػ ايرلنػد وتػـ اسػتتبالو اسػتتباال حماسػيا لػـ
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يكف متوقبا ،فتد رحا بو في " مدرسة مكانيوت االكميريكيكة الكاثوليكيكة لمكهنكة الشكباى "،

إال انو لـ يكتا ليذه المساعي االستمرار لما كاف يبتتده المحافظيف فػي التوميػش البريطانيػش
واالستبمار البريطاني .)87
فضػ ػ

ع ػػف ذل ػػؾ ،تمي ػػز المم ػػؾ ادوارد الس ػػابع بةقام ػػش ع ق ػػاا ياردي ػػش واس ػػبش

ومتنوعش مع الدوؿ اروربيش وغير اروربيش ،ومف بيف ىذه الدوؿ ألمانيا التي كنا ليػا وزنيػا
و تميػػا فػػي أوربػػا السػػيما إف كانػػا ىنػػاؾ ةػػمش ق اربػػش بػػيف الممػػؾ ادوارد السػػابع واامب ارطػػور

وليـ ال ػاني  )1918 – 1888 / 1981 – 1859 William IIإمب ارطػور ألمانيػا ،أمػو

(اديميد ماري لويز ابنش الممكش فيكتوريا ،وشتيتش الممؾ ادوارد السابع .)88

ببػػد وفػػا الممكػػش فيكتوري ػا ،سػػافر الممػػؾ ادوارد السػػابع إل ػ ألمانيػػا لر يػػش شػػتيتتو

وا نػػات ىػػذه الزيػػار ةػػادؼ اامب ارطػػور ولػػيـ ال ػػاني ،فتباىػػد البػػاى ف عم ػ أف يكتػػا كػػؿ
منيما إل ارير أذا عكر حاد

ع قش الشببيف ،وعم ا ر ذلؾ اسػتتدـ الممػؾ ببػد عودتػو

إل ػ بريطانيػػا (اكاردشككتيى التػػائـ بةعمػػاؿ الس ػ ار ارلمانيػػش فػػي لنػػدف وأكػػد لػػو " إنككي أكككى
العطكككل عمكككن ألمانيكككا طكككواه سكككنوات عكككد  ،ومابرحكككت اعتقكككد أى ألمانيكككا وبريطانيكككا همكككا
الحمي تكككاى الطبيعيتكككاى فكككحدا مكككا اتحكككدتا ككككاى بمقكككدورهما صكككيانة العكككالو و كككماى سكككممه
الككدائو ...عمككن إننككا ال نسككتطي أى نتقيككد بتقمبككات اإلمبراطككور المسككتمر  ،"...وال ػ دانػػا
ذلػػؾ ،قطبػػا الم اوضػػاا بػػيف الس ػ ار ارلمانيػػش فػػي لنػػدف ووزار اليارديػػش البريطانيػػش فػػي

شػػير أيػػار مػػف عػػاـ  1991شػػوطا ببيػػدا إذ وةػػما حػػد وضػػع مشػػروع ات ػػاؽ بريطػػاني –

ألمػػاني ،يػػذىا إلػ مرحمػػش الوعػػد بالمسػػاند المتبادلػػش فػػي زمػػف الحػػرا ،لػػذلؾ عرضػػا ىػػذه
الم اوضػػاا عم ػ رئػػيس الػػوزرات البريطػػاني سالسػػبوري فرفضػػيا متبػػذ ار بحدػػش " قككد يكككوى
ابها كواهمنا بموجبات في سبيه وقاية أن سنا مى خطر بعيكد االحتمكاه خاليكاً مكى كبيكر
حكمة ،وف ل عكى هكدا فكاى الحكومكة البريطانيكة ال تسكتطي إعكلى حكرو بكدوى موافقكة
النككاخبيى ،ومككى المسككتحيه أى نقيككد مجالسككنا التمثيميككة فككي المسككتقبه بعهككد سككري " ،لػػذا
ايبر التائـ بةعماؿ الس ار ارلمانيش في متابمش ياةش مع الممػؾ رد فبػؿ سالسػبوري ،لػذالؾ

وةػػؼ اكاردشػػتيف رئػػيس الػػوزرات البريطػػاني " بأنككه شككديد الحككدر " فػػرد الممػػؾ عميػػو " فككي
الواق أى سالسبوري شكديد ال كى ومكرد دلكن إلكن سكنه " وعنػدما ذىػا الممػؾ فػي أا مػف
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عم ػػـ  1991منتدب ػػا ل ستشػ ػ ات ف ػػي ى ػػامبورغ ،ك ػػاف الب ػػد ل ػػو م ػػف االدتم ػػاع ب ػػاامبراطور
وا نػػات المتػػات سػػمـ إليػػو مػػذكر س ػريش تتبمػػؽ بالش ػ وف االسػػتبماريش التػػي تيػػـ البمػػديف ،إال أف

المتابمػػش أس ػ را عػػف ااي ػػاؽ وأسػػباا ذلػػؾ ،ى ػػو أف الممػػؾ كػػاف يضػػيؽ ذرعػػا مػػف ليد ػػش
اامب ارطػػور المتةطرسػػش ،إذ أف اامب ارطػػور كػػاف يبتتػػد أف رةػػيد بريطانيػػا كػػاف قػػد انػػتتص
ك يػ ػ ار وأني ػػا ال تس ػػتطيع التوة ػػؿ إلػ ػ ت ػػاىـ م ػػع فرنس ػػا لتنافس ػػيما االس ػػتبماري ،ل ػػذا ك ػػاف
يتة ػػرؼ حي ػػاؿ بريطاني ػػا ب ػػالتكبر ،كم ػػا يود ػػد ىنال ػػؾ حاد ػػش أي ػػرخ دبم ػػا أي ات ػػاؽ ب ػػيف
الطػػرفيف مس ػتحي  ،إذ أف الحكومػػش البريطانيػػش كانػػا توادػػو حم ػ ا عني ػػش مػػف الةػػحؼ
ارلمانيش نتيدش لسياستيا الحربيش في دنوا إفريتيا .)89

وبذلؾ تػـ الكشػؼ عػف البػدات بػيف بريطانيػا وألمانيػا بشػكؿ عػاـ وبػيف الممػؾ ادوارد

السابع واامبراطور وليـ ال اني بشكؿ ياص ،وببد إف رفضا ألمانيػا مشػاريع التتػرا التػي
تتػػدما بيػػا بريطانيػػا ةػػرفا بريطانيػػا النظػػر عػػف ال كػػر وعمػػؿ عم ػ التتػػرا مػػف اليابػػاف

وفرنسا وروسيا .)59

ببد ظيور الياباف عم المسػرل السياسػي وتحوليػا مػف بمػد ز ارعػي إلػ بمػد ةػناعي

متتػػدـ يضػػاىي الػػدوؿ البظم ػ عمػػؿ الممػػؾ ادوارد السػػابع عم ػ التتػػرا مػػف اليابػػاف وعتػػد

مبيػػا أوؿ ات ػػاؽ ف ػػي ي ػػوـ  89ك ػػانوف ال ػػاني ع ػػاـ 1991ـ ك ػػاف ى ػػذا االت ػػاؽ لم ػػد يم ػػس
سنواا ،دات في أىـ بنوده -:

 -1اعتراؼ بريطانيا بسيطر الياباف عم كوريا.
 -1اعتراؼ الياباف بسيطر بريطانيا عم اليند.
 -8ات تػػا بريطانيػػا واليابػػاف عم ػ إف إذا حػػد ا حػػرا بػػيف احػػد منيمػػا مػػع أي دولػػش فػػنف
الدولػش اريػػرخ تمتػػزـ دانػا الحيػػاد وفػػي حػػاؿ ديػوؿ الحػػرا دولػػش راببػش فػػنف الدولػػش الحمي ػػش

تبادر إل مساعد حمي تيا.

ومبن ػ ىػػذا االت ػػاؽ ىػػو إذا حػػد ا حػػرا بػػيف اليابػػاف وروسػػيا فػػنف بريطانيػػا تمتػػزـ

دانا الحياد ،إما إذا ديما فرنسػا الحػرا إلػ دانػا روسػيا ،فػنف بريطانيػا تسػاعد حمي تيػا
اليابػػاف ،إمػػا إذا نشػػبا حػػرا بػػيف بريطانيػػا وروسػػيا فػػنف اليابػػاف تمتػػزـ الحيػػاد ،واذا انضػػما
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فرنسػا إلػ دانػا روسػػيا ،فػنف عمػ اليابػاف مسػػاعد بريطانيػا ،لكػػف الػذي حػػد

ىػو نشػػوا

الحرا الياباف الروسيش والتزما كؿ مف بريطانيا وفرنسا الحياد.

ويبد ىذا االت اؽ نتطش تحوؿ في تػاريا بريطانيػا وذلػؾ الف بريطانيػا بيػذا االت ػاؽ

يردػػا مػػف عزلتيػػا السياسػػيش الدايميػػش التػػي عاشػػتيا فػػي النةػػؼ ال ػػاني مػػف التػػرف التاسػػع
عشر والتي كانا تيدؼ مف ورائيا تحتيؽ االستترار الدايمي فػي أوربػا ولضػماف مةػالحيا

التداريش واالقتةاديش .)51

إما فيما ييػص الب قػاا بػيف بريطانيػا وفرنسػا فتػد تحولػا مػف الب قػاا البدائيػش

التديمش التي امتدا ردحا مف الزمف إل ع قاا ةػداقش وزاد التتػرا بشػكؿ كبيػر وممحػوظ
فػػي عيػػد الممػػؾ ادوارد السػػابع ودػػاتا الب قػػاا الوديػػش الحميمػػش بػػيف البمػػديف عم ػ عكػػس

توقب ػػاا السياس ػػييف اروربي ػػيف ال ػػذيف توقبػ ػوا ح ػػدو ح ػػرا ب ػػيف بريطاني ػػا وفرنس ػػا واحي ػػات

البػػداتاا التديمػػش إال إف الػػدولتيف يال ػػا كػػؿ التوقبػػاا وعتػػدا حم ػػا وديػػا ببػػد زيػػاد المم ػػؾ
ادوارد السابع إل باريس وتـ التوقيع عم الحمؼ في السابع مػف نيسػاف عػاـ 1998ـ وأىػـ
ما دات في بنوده -:

 -1تسويش المشاكؿ المتبمتش بمةائد ارسماؾ في نيوفوندالنػد وتبػدي الحػدود بػيف بريطانيػا
وفرنسا في المستبمراا اافريتيش.

 -1اعترفػػا بريطانيػػا بسػػيطر فرنسػػا عم ػ المة ػػرا البربػػي بينمػػا اعترفػػا فرنسػػا بس ػػيطر
بريطانيا عم مةر.

 -8إنيات التنافس بيف بريطانيػا وفرنسػا فػي سػياـ ومدغشػتر وافريتيػا الةربيػش ،وبيػذا االت ػاؽ
أ حكم ػ ػػا بريطاني ػ ػػا س ػ ػػيطرتيا عمػ ػ ػ مة ػ ػػر و بت ػ ػػا فرنس ػ ػػا س ػ ػػيطرتيا عمػ ػ ػ ع ػ ػػدد م ػ ػػف
المستبمراا في إفريتيا .)51

 -8عتد سري يبيف حدود منطتش الن وذ ال رنسي فػي مػراكش فػي حػاؿ التحػالؼ مػع اسػبانيا
وقد تبادلا الحكومتاف الوعود بم ازر احػدىما اميػر مػ ازر دبموماسػيش فػي سػبيؿ تن يػذ
ىذا البتد .)58
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وكذلؾ عمؿ الممؾ ادوارد السابع عم التتػرا مػف روسػيا وعمػؿ داىػدا عمػ عتػد
ات اقػػا وديػػا مبيػػا عم ػ غ ػرار االت ػػاؽ البريطػػاني ال رنسػػي وتػػـ ذلػػؾ بال بػػؿ فػػي يػػوـ  89أا
مف عاـ 1997ـ واىـ ما دات في بنوده -:

 -1تسويش المشاكؿ بيف البمديف السيما التي تيص المستبمراا.
 -1إنيات التنافس الذي كاف بينيما في البحر المتوسط واليميج البربي.
 -8اقتسػػما بريطانيػػا وروسػػيا إيػراف فنةػػبح الدػػزت الشػػمالي ياضػػع لسػػيطر روسػػيا والدػػزت
الدنوبي ياضع لمسيطر البريطانيش إما وسط إيراف فتد ظؿ مستتؿ.

وبػػذلؾ ضػػمف ىػػذا الوفػػاؽ مةػػالح بريطاني ػػا ومةػػالح روسػػيا ،وىكػػذا تمك ػف المم ػػؾ

ادوارد السػػابع مػػف كسػػا اليابػػاف وفرنسػػا وروسػػيا إلػ دانبػػو وحتػػؽ أمنيتػػو التػػي كػػاف يرغػػا
بتحتيتيا وىي فرض طوقا محكما حوؿ ألمانيا ون وذىا المتزايد وقد ندح في ذلؾ .)58

لتػػد التػػي عم ػ عػػاتؽ الممػػؾ ادوارد السػػابع وادوارد د ػراي Edward Grey
 )1916-1995وزيػػر يارديػػش بريطانيػػا تػػدابير ىػػذا االت ػػاؽ ،فض ػ عػػف دور فرنسػػا فػػي

تحتيؽ ىذا التتارا ،وكاف ىذا االت اؽ فػي نظػر ارلمػاف ينطػوي عمػ تطويػؽ ألمانيػا بحمتػش
م ػ ػػف ارع ػ ػػدات ،رغ ػ ػػـ إف ارلم ػ ػػاف ك ػ ػػانوا يظن ػ ػػوف إف عت ػ ػػد م ػ ػػؿ ى ػ ػػذا االت ػ ػػاؽ ف ػ ػػي حك ػ ػػـ

المستحيؿ  .)55إال إف رغبػش الممػؾ ادوارد السػابع ووزيػر يارديتػو دبمػا مػف ىػذا المسػتحيؿ
شيت ممكف مف ناحيتيف .ارول إقامش ع قػاا وطيػد مػع الك يػر مػف بمػداف البػالـ عمومػا
ومع ببػض دوؿ أوربػا يةوةػا لمػا عػرؼ عػف الممػؾ فػي إقامػش الب قػاا االدتماعيػش مػع

دوؿ البالـ ،وال انيش الوقوؼ بودو التحال اا التي إقامتيا ألمانيا مع ايطاليا والنمسا.
لتػػد شػػيدا السػػنواا اريي ػػر مػػف مػػد حكػػـ المم ػػؾ ادوارد السػػابع مشػػاداا كبي ػػر

دايػػؿ أروقػػش البرلمػػاف البريطػػاني بػػيف مدمػػس البمػػوـ ومدمػػس المػػورداا ،إذ قػػدـ دي ي ػد لويػػد
دػػورع  6 David Lloyd Georgeنيسػػاف  16 -1998لذار  )1915وزيػػر الي ازنػػش
ميزانيش الماليش البريطانيش اقترال يتضي بتػوفير مبمػغ قػدره  )16مميػوف دنيػو لتةطيػش ن تػاا
قانوف الضماف االدتمػاعي ممػا أدخ إلػ نػزاع ويػ ؼ كبيػر بػيف ىػذيف المدمسػيف ،إضػافش
إل ػ ذلػػؾ تضػػمف االقت ػرال اان ػػاؽ عم ػ التسػػميح الحربػػي والبحػػري وكػػاف ىػػذا االقت ػرال فػػي

التاسػع والبشػريف مػف نيسػاف عػاـ  ،1999وعرفػا ىػذه المي ازنيػش باسػـ الميزانيػش الشػببيش "

869
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"  ،The peoples Budgetوعم ىذا البموـ فنف ىػذا التتػديـ كػاف إيػذانا بانػدالع أزمػش
سياسػػيش بػػيف الممػػؾ والػػوزار والبرلمػػاف فض ػ عػػف ة ػراع حزبػػي بػػيف ارح ػرار والمحػػافظيف،
مػػرر مػػنيج ال ئحػػش بةػػيةتو النيائيػػش فػػي  8تشػريف ال ػػاني عػػاـ  1999فػػي مدمػػس البمػػوـ

بنغمبيػػش سػػاحتش فػػي حػػيف أف مدمػػس المػػورداا رفضػػو فػػي  89تش ػريف ال ػػاني عػػاـ 1999
أيضا بنغمبيش ساحتش .لػذلؾ طمػا مدمػس المػورداا حػؿ البرلمػاف (مجمكس العمكوو وندحػوا
فػػي ذلػػؾ فػػي مطمػػع كػػانوف ال ػػاني عػػاـ  1919ويضػػع الممػػؾ ادوارد السػػابع لػػذلؾ ،وأسػ را

نتػػائج االنتيابػػاا البرلمانيػػش التػػي أدريػػا ي ػ ؿ المػػد مػػف  18كػػانوف ال ػػاني إل ػ  9شػػباط
ع ػ ػ ػػاـ  ،1919ع ػ ػ ػػف  )175متب ػ ػ ػػدا ل(حػ ػ ػ ػرار و  )178متب ػ ػ ػػدا لممح ػ ػ ػػافظيف ،وال ػ ػ ػػوطنييف

االيرلنػػدييف  )81متبػػدا والبمػػاؿ  )89متبػػدا ،لػػذا انظػػـ الػػوطنييف االيرلنػػدييف والبامػػؿ إلػ

دان ػػا ارحػ ػرار ليش ػػكموا ق ػػو داي ػػؿ المدم ػػس ،وق ػػد ألتػ ػ المم ػػؾ ادوارد الس ػػابع ف ػػي البرلم ػػاف
الدديػػد يطابػػا فػػي  11شػػباط عػػاـ  1919أكػػد فيػػو عمػ " أى سككمطة مجمككس العمككوو عمككن
المالية وهيمنته عمن التشري " وقد دؿ يطاا الممؾ عم -:
 -1إلةات حؽ النتض لمدمس المورداا عم الموائح الماليش.

 -1المػ ػوائح البام ػػش تة ػػبح قانون ػػا أذا اقرى ػػا مدم ػػس البم ػػوـ ف ػػي ػ ػ
متوليش.

ادتماع ػػاا س ػػنويش

لتد ةادؽ الممؾ ادوارد السابع عم الميزانيػش فػي  19نيسػاف عػاـ  ،1919وىكػذا

مػػررا وأقػػرا الئحػػش الميزانيػػش ،إال أف المممكػػش المتحػػد وأعضػػات برلمانيػػا لػػـ تينػػن بػػذلؾ إذ
فودئػػا ومػػف غيػػر متػػدماا بمػػرض الممػػؾ وتػػدىور حالتػػو الةػػحيش ببػػد أسػػبوع مػػف أق ػ ارره
ػذلؾ عتػػدا كػػام مػػف سػػنواا
الميزانيػػش الشػػببيش ،فتػػوفي فػػي  6أيػػار عػػاـ  ،1919لينتيػػي بػ ى
حكـ الممؾ ادوارد السابع "صان السلو "  ،)56دفف الممؾ في سانا دورع فػي قمبػش ونػزور
وتول البرش ببده ابنو دورع اليامس .)57 )1986 – 1919

لتد توةؿ البح

اخلامتة

إل دممش مف االستنتاداا أىميا -:
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 -1إف السػػمبش التػػي تميػػز بيػػا ادوارد السػػابع كانػػا سػػمبش سػػيئش وذلػػؾ لمػػا عػػرؼ عنػػو مػػف
تةػػرفاا ةػػبيانيش طائشػػش ولػػـ ي مػػح فػػي الك يػػر مػػف مدػػاالا الحيػػا السػػيما فػػي بدايػػش

حياتػػو ،إذ ديػػؿ دامبػػش أكس ػ ورد وفشػػؿ فػػي تحتيػػؽ الندػػال وكانػػا النتيدػػش ن سػػيا فػػي
كميػػش ال ػ ػالو ف ػػي دامب ػػش ك ػػامبردع وك ػػذلؾ فش ػػمو ف ػػي الت ػػدريباا البس ػػكريش ف ػػي ايرلن ػػدا
عندما أرسؿ إل ىناؾ ليكوف م ى لتولي الحكـ فنةيبا عائمتو بييبش أمؿ كبير .
 -1عرؼ عنو حبو لميمر والنسات وكاف مةػام ار مرحػا عشػؽ ال روسػيش كسػا شػببيش كبيػر
مػف قبػػؿ الشػػبا البريطػػاني مػػف يػ ؿ دعمػو ومسػػاعدتو لمدمبيػػاا الييريػػش ،وقػػد حػػد

تةيػر فػي حياتػو السػيما ببػد حػرا ألمانيػػا مػع الػدنمارؾ فػي عػاـ 1868ـ ،إذ ايػذ ييػػتـ
في الش وف السياسيش ويراقا سير ااحدا  ،وقاـ ببػد دػوالا إلػ أوربػا وأقػاـ ع قػاا
ةداقش واسبش مع حكاـ وأمرات أوربا.

وحسػػف التبامػػؿ مػػع امي ػريف ممػػا مكنػػو مػػف إقامػػش
 -8امتػػاز الممػػؾ ادوار السػػابع بالباقػػش ُ
ع قػاا واسػػبش دايػػؿ بريطانيػػا ويارديػػا ،تمكػػف مػف ي ليػػا تحتيػػؽ االحتػراـ الػػدائـ مػػف
قبػػؿ ر سػػات الحكومػػاا التػػي تباقبػػا ي ػ ؿ توليػػو الحكػػـ فػػي بريطانيػػا س ػوات كػػانوا مػػف

المحػػافظيف أو ارحػرار ،فضػ عػػف ع قػػاا واسػػبش مػػع حكػػاـ أوربػػا والبػالـ ،وذلػػؾ مػػف
ي ػ ؿ الزيػػاراا التػػي قػػاـ بيػػا تمكػػف مػػف عتػػد مدموعػػش مػػف االت اقيػػاا لةػػالح بريطانيػػا

أيردتيا مف عزلتيا.

 -8ردؿ ماسوني ،ال ييتمػؼ عػف غيػره فػي ت ضػيؿ مةػالح بريطانيػا عمػ مةػالح الػدوؿ
اريرخ ،رغـ مسػاعيو السػمميش والدبموماسػيش ايدػاد حػؿ لمتضػيش االيرلنديػش ،فضػ عػف
موق ػػو الةػ ػريح م ػػف ح ػػرا الب ػػوير عمػ ػ ال ػػرغـ م ػػف مبرفت ػػو بوض ػػع التػ ػواا البريطاني ػػش

المتدىور ىناؾ.

 -5حاوؿ الممؾ ادوارد السابع إقامش ع قاا وطيد وديد مع ألمانيػا إال إف السياسػش التػي
اتببيػػا اامب ارطػػور ولػػيـ ال ػػاني حالػػا دوف تحتيػػؽ م ػػؿ ىػػذه الب قػػاا ،رغػػـ الزيػػاراا

والس راا المتواليش التي كاف يتوـ بيا الممؾ ادوارد السابع.
اهلىامش
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 )1أنػػدر مػػوروا ،ادوارد السػػابع وعة ػره ،تردمػػش ف ػ اد الباشػػا ،المنشػػوراا البربيػػش ،بػػاريس
د.ا ،ص .58
 )8سػ ػػمير شػ ػػيياني ،إح ػ ػػدا

(2) www.Inspiration alimports.com
واع ػ ػ ـ ،ع ،8ع ازلػ ػػديف لمطباع ػ ػػش والنشػ ػػر ،ط ،8بي ػ ػػروا،

 ،1987ص.119
(4) http://www.regiments.org
 )5منيػ ػػر ببمبكػ ػػي ،مبدػ ػػـ إع ػ ػ ـ المػ ػػورد ،دار البمػ ػػـ لمم يػ ػػيف ،ط ،1بيػ ػػروا،1991 ،

ص.889
(6) http://www , British Library ,Wikpedia. Edward VII of The
United Kingdom , London , 2004.

 )7أنػػدر موروا،المةػػدر السػػابؽ؛ ولػػيـ الندػػر ،موسػػوعش تػػاريا البػػالـ ،تردمػػش عبػػدالمنبـ
أبو بكر ،ع  ،5مكتبش النيضش المةريش ،التاىر  ،1966 ،ص.119

 )8أندر موروا ،المةدر السابؽ ،ص .58
(9) Lucy Moore, Edward VII , the First Constitutional Monarch ,
London 2001,PP 6-10.
 )19محم ػ ػ ػػد شػ ػ ػ ػ يؽ غرباؿ،الموس ػ ػ ػػوعش البربي ػ ػ ػػش الميس ػ ػ ػػر ،ع ،1دار النيض ػ ػ ػػش البربي ػ ػ ػػش،
بيروا ،1987،ص .195

(11) http://www , British Library, op. cit.
 )11أندر موروا ،المةدر السابؽ ،ص.68
(13) http://www , British Library , op. cit.
(14) http://www.regiments.org/biography.
(15) Britannia ,com. llc.Edward VII(1901-1910) , London , 2000.
(16) http://www.regiments.org. htm.
(17) http://www , British Library, op. cit.
(18) http://www.regiments.org. htm.
(19) http://www.regiments.org. htm.
(20) http://www, British Library, op. cit.
 )11أندر موروا ،المةدر السابؽ ،ص.99
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(22) http://www.regiments.org. htm.
 )18مدمػ ػػش المتتطػ ػػؼ ،ادوارد السػ ػػابع ممػ ػػؾ االنكميػ ػػز ،مةػ ػػر ،ع  ،6مػ ػػج  ،86حزي ػ ػراف
 ،1919ص .515

(24) http://www, British Library, op.cit.
(25) www.BBC.com/u.k History/Queen Victoria and King Edward.
(26) www. Freere public.com.
 )17منير ببمبكي ،المةدر السابؽ ،ص.51
(28) http://www.regiments. htm.
 )19ك ػػارلتوف ىي ػػز ،الت ػػاريا ارورب ػػي الح ػػدي  ،1918-1789تردم ػػش فاض ػػؿ حس ػػيف،
مديريش دار الكتا لمطباعش والنشر ،دامبش الموةؿ ،1987 ،ص.898

 )89الذي نص عم إلزاميػش ومدانيػش التبمػيـ ،ممػا ي ػؼ مػف مبانػا أفػراد الطبتػش الباممػش
ال تيػػر مػػف عػػات إرسػػاؿ أبنػػائيـ إل ػ المػػدارس والدامبػػاا .لممزيػػد ينظػػر  :ربيػػع حيػػدر

طػػاىر الموسػػوي ،تطػػور البرلمػػاف البريطػػاني  ،1989 – 1911أطروحػػش دكتػػوراه غيػػر
منشور  ،دامبش بةداد ،كميش امداا ،1997 ،ص.88

 )81ىػ .أ .ؿ .فشر ،تاريا أوربا الحدي

والمباةر ،تردمػش احمػد نديػا ووديػع الضػبع،

دار المبارؼ ،ط ،6مةر ،د.ا ،ص .817-816

 )81المةػػدر ن سػػو ،ص 818؛ محمػػد يوسػػؼ إبػراىيـ التريشػػي ،ونسػػتوف تشرشػػؿ ودوره
في السياسش البريطانيش حت عاـ  ،1985أطروحش دكتوراه غير منشور  ،دامبػش بةػداد،
كميش امداا ،1995 ،ص .89
(33) http://www, British Library, op. cit.
 )88أندر موروا ،المةدر السابؽ ،ص .118

 )85سياسػػي بريطػػاني تػػول منةػػا وزيػػر ارعم ػ فػػي ايرلنػػد لممػػد مػػا بػػيف -1886
 )1891كمػا تػول منةػا وزيػر ماليػػش بريطانيػش  ،1895احتػؿ منةػا المػورد ارعمػ

ل(دميراليػش البريطانيػػش عػػاـ  ،1915ووزيػ ار لميارديػػش لممػػد مػػا بػػيف ،)1919 -1916
وىو ةاحا التةريح المبروؼ بوعػد بم ػور فػي  1تشػريف ال ػاني .1917لممزيػد ينظػر
 :سحر عمي شػريؼ إسػماعيؿ ،لر ػر بم ػور والحركػش الةػييونيش ،رسػالش مادسػتير غيػر

منشور  ،دامبش تكريا ،كميش التربيش.1995 ،
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 )86أندر موروا ،المةدر السابؽ ص .181
 )87فشػ ػػر ،المةػ ػػدر السػ ػػابؽ ،ص 819 – 818؛ محمػ ػػد يوسػ ػػؼ التريشػ ػػي ،المةػ ػػدر
السابؽ ،ص.89

 )88أندر موروا ،المةدر السابؽ ،ص.889 – 185
 )89المةدر ن سو ،ص .117 – 116
 )89المةدر ن سو ،ص.189 – 185
 )81كارلتوف ىيز ،المةدر السابؽ ،ص .895

 )81مدمش المتتطؼ ،المةدر السابؽ ،ص .517 – 516
 )88محمد يوسؼ التريشي ،المةدر السابؽ ،ص .89

 )88حػػرا انػػدلبا بػػيف بريطانيػػا والبػػوير ال حػػيف أو المػزارعيف اليولنػػدييف المسػػتوطنيف
فػػي دنػػوا إفريتيػػا) مػػرا الحػػرا ب ػ

م ارحػػؿ ،ارول ػ بػػدأا مػػف  19تش ػريف اروؿ

 – 1899ك ػػانوف ال ػ ػػاني  1999وانتيػ ػػا بانتةػ ػػار البػ ػػوير عم ػ ػ الحاميػ ػػش البريطانيػ ػػش،
وال انيػػش مػػف شػػباط – أا  1999إذ قامػػا بريطانيػػا بيدمػػاا مضػػاد ضػػد البػػويرييف،

وال ال ػػش مػػف أيمػػوؿ  8 -1999أيػػار  1991وانتيػػا بانتةػػار بريطانيػػا ،وتوقيػػع مباىػػد

فيرينيدنج  ،Vereenigingلممزيد ينظر :ربيع الموسوي ،المةدر السابؽ ،ص .89
 )85فشر ،المةدر السابؽ ،ص .817

 )86أندر موروا ،المةدر السابؽ ،ص.117 – 116
 )87المةدر ن سو ،ص .189 – 185
(48) http://www.regiments.org. htm.
 )89أندر موروا ،المةدر السابؽ ،ص.188 – 188
 )59المةدر ن سو ،ص.175

 )51عمػ ػػر عبػ ػػد البزيػ ػػز عمػ ػػر ،تػ ػػاريا أوربػ ػػا الحػ ػػدي

والمباةػ ػػر  ،1919-1815دار

المبرف ػػش ،ااس ػػكندريش ،1999 ،ص 188؛ أ.ع ،د ارن ػػا وىارول ػػد تمبرل ػػي ،أورب ػػا فػ ػػي
التػ ػرنيف التاس ػػع عش ػػر والبشػ ػريف ،1959-1789تردم ػػش محم ػػد عم ػػي أب ػػو در ول ػػويس

اسكندر ،م سسش سدؿ البرا ،ط ،6التاىر  ،1967 ،ص.899
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 )51عمر عبد البزيز ومحمػد عمػي التػزوي ،د ارسػاا فػي تػاريا أوربػا الحػدي

والمباةػر

 ،1959 -1815دار النيض ػػش البربي ػػش ،ط  ،1بي ػػروا ،1999،ص18؛ عب ػػد ال ت ػػال

حسػف أبػػو عميػش واسػػماعيؿ يػاغي ،تػػاريا أوربػا الحػػدي

والمباةػر ،دار المػريا لمنشػػر،

الرياض ،1979 ،ص.885
 )58أندر موروا ،المةدر السابؽ ،ص.819 – 818
 )58عم ػػر عب ػػد البزي ػػز عم ػػر ،المة ػػدر الس ػػابؽ ،ص 188؛ عب ػػد البزي ػػز س ػػميماف نػ ػوار
وعبػد المديػػد نبنبػػي ،التػػاريا المباةػػر أوربػػا مػػف ال ػػور ال رنسػػيش إلػ الحػػرا البالميػػش

ال انيش) ،دار النيضش البربيش ،بيروا ،1978 ،ص .859 – 858
 )55فشر ،المةدر السابؽ ،ص.887 - 886

 )56ربيع الموسوي ،المةدر السابؽ ،ص .65 -58
 )57بػرايف بونػػد ،الحػػرا والمدتمػػع فػػي أوربػػا  ،1979-1879تردمػػش سػػمير عبػػد الػػرحيـ
ألدمبي ،دار المنموف لمتردمش والنشر ،بةداد ،1988 ،ص.98
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