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الممخص :
ُ
تُعد بريطانيا مف أىـ الدوؿ األوروبية التي أدت دو اًر كبي اًر في رسـ السياسة

العالمية ،لما تمتمكو مف ثقؿ سياسي كبير في العالـ ،وخالؿ سنوات الحرب العالمية

األولى ٗٔ ،ٜٔٔٛ – ٜٔكاف ليا الدور الفاعؿ في انتصار دوؿ الوفاؽ في الحرب ،
وبعد نيايتيا حصمت عمى حصة األسد في مكاسب ما بعد الحرب  ،وكانت الحياة
الديمقراطية المتمثمة بالنظاـ البرلماني والدستوري متماسكة وقوية ،وعمى الرغـ مف ذلؾ
حدثت تطورات ميمة عمى الساحة السياسية الداخمية وقؼ في مقدمتيا اإلصالحات
البرلمانية ومنيا إصالح عاـ  ٜٔٔٛالذي سمح وألوؿ مرة في تاريخ بريطانيا السياسي
لمنساء بالتصويت والترشيح لعضوية مجمس العموـ في بريطانيا  .ويبقى الحدث األىـ
في الحياة السياسية البريطانية وىو األزمة الدستورية التي حدثت في عاـ ،ٜٖٔٙ

وتنازؿ الممؾ إدوارد الثامف )ٔ( Edward VIIIعف العرش البريطاني ألخيو جورج
السادس George VI

(ٕ)

.

اقتضت طبيعة الدراسة أف يقسـ البحث إلى مقدمة وتمييد وثالثة مباحث
وخاتمة إذ تناوؿ التمييد األوضاع العامة في بريطانيا حتى عاـ  . ٜٔٔٛوقد تضمف
المبحث األوؿ التطورات الداخمية في بريطانيا  ٜٕٔٛ-ٜٔٔٛبينما تناوؿ المبحث
الثاني تأثير األزمة االقتصادية العالمية  ٜٖٖٔ – ٜٕٜٔفي بريطانيا سياسيا" و
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اقتصاديا" ،وكرس المبحث الثالث لدراسة األزمة الدستورية التي حدثت في العاـ ٜٖٔٙ
 .واعتمد البحث عمى العديد مف المصادر العربية واألجنبية وثبتت في نياية البحث .
تمهيد:
األوضاع العامة في بريطانيا حتى9191
أدى اشتراؾ بريطانيا في الحرب العالمية األولى إلى تعرضيا إلى أزمات
وتغيرات مؤثرة عمى الصعيد السياسي  ،والسيما بعد الخسائر التي ُمنيت بيا في بداية
الحرب  ،وما ارفقيا مف أزمات أدت إلى استقالة قائد األساطيؿ الممكية المورد فيشر
 Lord fisherفي الثاني والعشريف مف ايار ٘ٔ ،ٜٔوعمى اثر ذلؾ قدمت الحكومة
استقالتيا وكمؼ الممؾ جورج الخامس Georg V

(ٖ)

في اليوـ نفسو ىربرت ىنري

أسكويت  Herbert Henry Isqwaitلتشكيؿ حكومة جديدة أضيفت إلى و ازراتيا
و ازرة الذخائر العسكرية  Ministry of munitionsأُسندت مياميا إل ػػى ديفيد ل ػ ػػويد
جورج David Lwed George

(ٗ)

 ،وقد وافؽ أسكويت عمى تشكيؿ الحكومة

االئتالفية في السادس والعشريف مف أيار ٘ٔ ، ٜٔبائتالؼ أحزاب األحرار ،
المحافظوف ،والعماؿ  ،والتي عدت بمثابة حكومة اسكويت األولى والتي استمرت لغاية
الخامس مف كانوف األوؿ ٜٔٔٙ

(٘)

.

كما دفعت ضرورات الحرب كبار الساسة البريطانييف والسيما لويد جورج إلى
مطالبة حكومتيـ بتشكيؿ لجنة حرب  War comitteeفي الحكومة تكوف بمثابة
و ازرة حرب ُمصغرة  Small war cabinetإلعداد احتياجات الحرب وتشكمت في
مطمع أيموؿ ٘ٔ ٜٔوبرئاسة اسكويت ،كاف مف أبرز أعضائيا لويد جورج (.)ٙ

أصبح لويد جورج في مطمع عاـ  ٜٔٔٙمف أكثر الشخصيات السياسية شعبية
في بريطانيا  ،بسبب ظروؼ الحرب والتطورات الداخمية في بريطانيا األمر الذي حفزه
عمى تقديـ اقتراح إلى رئيس حكومتو اسكويت مفاده أنو ال يستطيع االستمرار في
عضوية الحكومة ما لـ تحدث تغييرات جوىرية في لجنة الحرب ،منيا  :اقتصارىا
عمى ثالثة أو أربع أعضاء عمى أف ال يكوف بضمنيا رئيس الوزراء وصالحياتيا
963

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

أصر عمى اف سمطة وصالحيات
المقترح و ّ
مستقمة عف الحكومة ،ورفض اسكويت ُ
رئيس الحكومة يجب أف تبقى ىي العميا ،عندىا دخمت البالد في أزمة سياسية بعد
تيديد كؿ مف لويد جورج يسانده اغمب أعضاء حزب األحرار باالستقالة ولـ تنتيي
األزمة إال بعد تقديـ اسكويت استقالتو في الخامس مف كانوف األوؿ  ،ٜٔٔٙوطمب
الممؾ جورج الخامس في اليوـ التالي مف لويد جورج تولي رئاسة الحكومة  ،وقد وافؽ
األخير عمى تشكيؿ حكومة ائتالفية ثانية في السابع مف كانوف األوؿ  ، ٜٔٔٙوبذلؾ
تكوف حكومتو األولى حكومة الحرب

()ٚ

.

لقد امتازت العالقة بيف الحكومة والبرلماف أباف سنوات الحرب بالشفافية واليدوء،
إذ لـ يرفض مجمس العموـ في التصويت أي الئحة ميمة طرحتيا الحكومة لتأزـ
األوضاع خالؿ سنوات الحرب ،ولعؿ مف أبرز تأثيرات الحرب وتداعياتيا عمى
البرلماف ،إنيا عطمت مؤقتاً تطبيؽ قانوف البرلماف المتعمؽ بإنياء دورتو القانونية ،فقد

المقرر انتيائيا بعد خمس سنوات مف افتتاحيا قانونياً ،إال أنو وبسبب ظروؼ
كاف مف ُ
الحرب أستمر البرلماف باالنعقاد عمى الرغـ مف تجاوز مدتو القانونية خمس سنوات،
ولـ تنتو مدة البرلماف إال بعد انتياء الحرب العالمية األولى في الحادي عشر مف
تشريف الثاني ٜٔٔٛ

()ٛ

.
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المبحث األول
التطورات الداخمية في بريطانيا 9191 – 9191

انتيت العمميات العسكرية لمحرب العالمية األولى مع استسالـ ألمانيا وأسفرت

نتائجيا عف انتصار دوؿ الوفاؽ ومنيا بريطانيا وىزيمة دوؿ الوسط ،لتستعد بريطانيا
لممارسة حياتيا الطبيعية ومنيا إجراء االنتخابات البرلمانية العامة لتشكيؿ
لمعودة ُ
البرلماف الجديد بعد حؿ البرلماف الذي استمر ِ
ثماف سنوات مف كانوف األوؿ ٓٔ ٜٔإلى
كانوف األوؿ  ، ٜٔٔٛوقد ظفرت بريطانيا في الحرب وكانت خسائرىا في األرواح أقؿ
مف حمفائيا ،إذا ما تمت الموازنة مع فرنسا لسبب واضح ويسير وذلؾ إف األراضي في
فرنسا كانت مسرحاً لمعمميات العسكرية بيف القوات األلمانية والقوات الفرنسية وحمفائيا،
فيما كانت بريطانيا عبارة عف جزر منفصمة عف القارة األوروبية ،لذا كانت أراضييا

بمنأى عف التخريب عدا ىجمات الطائرات األلمانية

()ٜ

.

وكاف مف الواضح أف البالد ستشيد انتخابات برلمانية عامة تشترؾ فييا النساء
ألوؿ مرة ،السيما وأ ّف حركة المطالبة بتفعيؿ اشتراؾ النساء في االقتراع العاـ في
بريطانيا قد طرحت وتـ مناقشتيا بصورة رسمية في البرلماف قبؿ سنتيف مف اندالع
الحرب العالمية األولى وقد تزايدت المطالب خالؿ سنوات الحرب (ٓٔ) ،السيما بعد

اشتراؾ اآلالؼ مف النساء جنبا إلى جنب مع الرجاؿ في المعامؿ واألماكف التي كاف
العمؿ فييا سابقاً ِحك اًر عمى الرجاؿ الذيف تـ سوؽ الكثير منيـ إلى جبيات القتاؿ في

الحرب وأصبح لدى الرأي العاـ البريطاني حركة ُمتزايدة أكثر مف نفسو في أحقية
ُمشاركة النساء في االقتراع العاـ واالشتراؾ في الحكومة وعضوية البرلماف (ٔٔ)  ،وبعد

ح ّؿ البرلماف في الخامس والعشروف مف تشريف الثاني  ، ٜٔٔٛبدأت البالد تستعد
ِ
ثماف سنوات فُتحت صناديؽ االقتراع أبوابيا في يوـ
ألوؿ انتخابات برلمانية منذ
السبت الموافؽ الرابع عشر مف كانوف األوؿ  ٜٔٔٛلتشكيؿ برلماف جديد ما بعد

وعرفت تمؾ االنتخابات بػ ( الخاكي  ،) khakiقد تـ التصويت فييا وسط
الحرب ُ
المشاركة فييا،
المسمحة فضالً عف النساء ُ
إرباؾ نياية الحرب وسمح ألفراد القوات ُ
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ومخيبة لآلماؿ إذ وصمت  % ٘ٛ.ٜوىي
المشاركة في االنتخابات قميمة ُ
وكانت نسبة ُ
أقؿ النسب في تاريخ االنتخابات البرلمانية في القرف العشريف (ٕٔ) .
المحافظيف بػثالثمائة وخمسة
أسفرت نتائج االنتخابات البرلمانية عف تمثيؿ ُ
وثالثيف مقعداً و َش ِغؿ األحرار مائة وثالثة وثالثيف مقعداً وحصؿ ائتالؼ العماؿ عمى
عشرة مقاعد لتشكؿ األحزاب الثالثة برئاسة لويد جورج ائتالؼ برلماني وتشكيؿ حكومة
وطنية برئاستو حكومتو الثانية في العاشر مف كانوف الثاني  ٜٜٔٔحتى التاسع عشر
مف تشريف األوؿ ٕٕ ٜٔبعد جمعيا اربعمائة وثمانية وسبعيف مقعداً وحصؿ حزب
المستقميف (
األيرلندييف االتحادييف عمى خمسة وعشريف مقعداً ،فيما حصؿ األحرار ُ
اسكويت ) عمى ثمانية وعشريف مقعداً  ،وحصؿ حزب العماؿ عمى ثالث وستيف مقعداً،
(ٖٔ)

وحصؿ الوطنيوف األيرلنديوف عمى سبعة مقاعد ،وحصؿ حزب الشف فيف

عمى

ثالثة وسبعيف مقعداً ،وحصمت بقية األحزاب عمى خمسة وثالثيف مقعداً  ،لشغؿ مقاعد
مجمس العموـ البالغة  ٜٚٓمقاعد(ٗٔ).

دفعت األوضاع نفسية لويد جورج إلى تشكيؿ حكومة ائتالفية مرة أُخرى في
أواخر عاـ ٕٕ ٜٔوتعييف ونستوف تشرتشؿ Winston Charchall

(٘ٔ)

وزي اًر لمحرب

وأوستف تشامبرلف  Auston Tchamberlenوزي اًر لمخزانة وآرثر جيمس بمفور Arther

James Balfour

()ٔٙ

وزي اًر لمخارجية ،كما ضمت حكومتو عدد مف الشخصيات

الحزبية والبرلمانية البارزة أمثاؿ المورد ممنر  ، Mulnerمحافظاً عمى الو ازرات التي

تشكمت أثناء الحرب مثؿ و ازرة العمؿ والتقاعد والصحة والقوة الجوية والنقؿ وقد

استحدثت و ازرة الصحة والنقؿ بعد الحرب ،ومما ال شؾ فيو يعد العاـ  ٜٜٔٔعالمة
مضيئة في تاريخ النساء في بريطانيا إذ شغمت النساء-ألوؿ مرة -مقاعد في مجمس
العموـ ،وعند افتتاح جمسات البرلماف في العاشر مف شباط  ٜٜٔٔمف قبؿ الممؾ
جورج الخامس في خطبة العرش  ،التي أشاد فييا بالتطور السياسي الحاصؿ عمى
الساحة السياسية البريطانية مثنيا" عمى وصوؿ النساء إلى مجمس العموـ وشغمت النائبة
األيرلندية مارسفيتر  Marfetarأوؿ مقعداً في مجمس العموـ ولـ يكف انتخابيا مف

باب الصدفة أو أمر غير مخطط لو ،إنما ُيمثؿ رغبة سكاف الجزيرة األيرلندية
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األزمات والصعوبات التي واجهت حكومة لويد جورج االئتالفية :
بقيت الحكومة االئتالفية التي شكمت بعد الحرب بزعامة لويد جورج إلى تشريف
المعارضة أكثر قوة بسبب اف ارزات الحرب واألزمات التي
االوؿ ٕٕ ، ٜٔوقد أصبحت ُ
نتجت عنيا حتى توحيد حزب العماؿ وقد بذؿ آرثر ىندرسوف Arther Hindrson

()ٔٛ
المنشقة
جيوداً حثيثو مع رامزي ماكدونالد Ramsay Macdonald
زعيـ ال ُكتمة ُ
عف الحزب أياـ الحرب في تشكيؿ الحكومة في كانوف الثاني ٕٗ ،ٜٔوقد نجح

ىندرسوف بعد توحيد فئة حزب العماؿ ووضع منياج جديد لمحزب بعنواف العمال
والنظام االجتماعي الجديد أوضح فيو أف تأميـ الصناعات والتعاوف في التخطيط
اإلنتاجي والتوزيع لفائدة كؿ مف يتشغؿ بيده وعقمو ،وأمست جريدة الديمي ىيرالد

 AL-Daiy Heraldلساف حاؿ الحزب

()ٜٔ

.

لقد تأثرت بريطانيا بالشيوعية في االتحاد السوفيتي  ،وتسربت األفكار إلييا
ونجح الحزب الشيوعي في الظيور في بريطانيا مف العاـ ٕٓ ،ٜٔراغباً باالنتماء إلى

حزب العماؿ البريطاني إال أف حزب العماؿ رفض ذلؾ رفضاً قاطعاً ،حتى أنو قرر في

مؤتمر حزب العماؿ مف العاـ ٕٗ ،ٜٔانو ال يجوز ترشح أعضاء الحزب الشيوعي في
األنتحابات البرلمانية أو المحمية عف حزب العماؿ ،سواء أكاف بصورة فردية أـ جماعية

بصفة حزبيف

(ٕٓ)

 ،وقد انتمى الحزب الشيوعي البريطاني إلى األممية الثالثة التي

تزعميا االتحاد السوفيتي  ،وعمى أية حاؿ وقؼ حزب العماؿ البريطاني ضد الشيوعي ػ ػػة
وتوجياتيا فػ ػػي بريطانيا وأف عػػرؼ عنو في بعض األوقات اقترابو مف االتح ػ ػ ػ ػػاد
السوفيتي

( ٕٔ )

.

( ٕٕ )

واجيت الحكومة البريطانية مشكالت عديدة مما جعميا تمغي المعاىدة

التي

عقدتيا مع ممثميف عف الحركة القومية االيرلندية مف اجؿ تسوية القضية األيرلندية
فضالً عف أسباب أُخرى تمثمت بالخالؼ بشأف الميزانية وحرية التجارة واستمرار التدخؿ

العسكري في الشرؽ األدنى واالضطرابات العامة التي ينفذىا عماؿ مناجـ الفحـ
والسكؾ الحديد والنقؿ واألزمة االقتصادية التي انتشرت في البالد مف العاـ ٕٕ،ٜٔ
وازدياد البطالة في الصناعة الرئيسة في مطمع لعاـ ٕٕ ٜٔحتى بمغت ٔٔ %كؿ ىذا
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القى بظاللو عمى الحياة السياسية البريطانية السيما عمى رئيس حكومتيا لويد جورج ،
إذ أف األغمبية المحافظة بدت قمقة وحائرة تحت زعامة رئيس الحكومة ائتالفية بالغ في
تنفيذ مبادئو الحرة الراديكالية في الشؤوف الخارجية ،بعد ما تفاوض واتفؽ مع االيرلندييف
عمى وفؽ مرسوـ الحكـ الذاتي لعاـ ٗٔ ، ٜٔوعقد معيـ معاىدة منحت ايرلندا
بمقتضاىا مرتبة الدومنيوف AL-Dominoun

(ٖٕ)

.

حاوؿ لويد جورج بعد إدراكو معارضة المحافظيف لسياستو حؿ البرلماف والدعوة إلى
انتخابات عامة ،فقدـ في الثالث عشر مف تشريف األوؿ مف العاـ ٕٕ ٜٔنصيحة إلى
الممؾ بحؿ البرلماف ،إال أف االخير رفض النصيحة ما دفع المحافظيف إلى عقد اجتماع
في التاسع عشر مف تشريف األوؿ مف العاـ نفسو في مقرىـ كارونتـ كموب carltom
 clubقرروا فيو االنسحاب مف الحكومة االئتالفية بأغمبية مائة صوت بواقع مائة
وسبعة وثمانوف ضد سبعة وثمانوف صوت معارض لذا اضطر رئيس الوزراء لويد
جورج التوجو إلى قصر بانكنغياـ  Binghnhamفي اليوـ نفسو وتقديـ استقالتو إلى
الممؾ جورج الخامس

(ٕٗ)

 ،وكانت الكممة الفصؿ في القضية لمممؾ الذي أثر تجاىؿ

النصيحة الو ازرية بحؿ البرلماف مما اضطر رئيس الوزراء لويد جورج عمى تقديـ

استقالتو بعد انفراط عقد ائتالفو وسحب األغمبية البرلمانية لمثقة مف حكومتو ولـ ُي ِ
مب

الممؾ رغبة لويد جورج بحؿ البرلماف والتمييد إلجراء انتخابات برلمانية عامة في البالد

لتشكيؿ مجمس عموـ جديد

(ٕ٘)

 ،ومنذ ذلؾ الوقت تـ التخمي مؤقتاً عف سياسة

الحكومات االئتالفية وعادت الحياة السياسية إلى سنوات ما قبؿ الحرب

()ٕٙ

ومف جية

أخرى ألقت المعاىدة مع ايرلندا بظالليا عمى الحياة البرلمانية إذ طرحت الحكومة
مشروع الئحة الموردات في أواخر العاـ ٕٕ ٜٔتضمنت النقاط اآلتية:
ٔ -تشكيؿ مجمس أخر فضالً عف مجمس الموردات مف ذوي الدـ الممكي
والروحانييف والقانونييف مف األعضاء التالييف :
أ -أعضاء منتخبيف مف خارج أعضاء مجمس الموردات القديـ .
ب -لوردات منتخبيف بوساطة أقرانيـ .
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ٕ -كؿ ىؤالء األعضاء الجدد عدا الموردات ذوي الدـ الممكي والقانونييف ،وجب
حضورىـ في المجمس الجديد في ُمعظـ جمساتو عمى أف يتـ ترشيح آخريف
احتياط مؤىميف لخالفاتيـ في حاؿ تقاعدىـ .

ٖ -يتـ تحديد عدد أعضاء مجمس الموردات الجديد بثالثمائة وخمسوف عضواً كحد
أقصى  ،لـ ُيكتب لمشروع الالئحة النجاح والتمرير ،وعمى الرغـ مف تمريره في

مجمس العموـ بعد معارضتو مف لدف أعضاء مجمس الموردات عند طرحو

لمتصويت بواقع ِ
ثماف وأربعوف صوتاً معارض ضد أربعة وثالثوف صوت مؤيد
لمشروع الالئحة

()ٕٚ

.

أسندت رئاسة الحكومة إلى زعيـ األغمبية (المحافظيف) في مجمس العموـ
فتولى اندرو بونارلو  Andraw Bunrlwفي الرابع والعشريف مف تشريف األوؿ
ٕٕ ، ٜٔوقبؿ أكماؿ البرلماف دورتو القانونية ( مدتو التي ُحددت بخمس سنوات )
ُحؿ البرلماف في تشريف األوؿ عاـ ٕٕ ٜٔبعد تقديـ الو ازرة نصيحة إلى الممؾ وذلؾ

بحصوليا عمى موافقتو رغبة منيا في تحقيؽ أغمبية مطمقة في مجمس العموـ تؤىميا

لتحقيؽ وتنفيذ برنامج عمميا ،السيما واف الحكومة نفسية كانت ائتالفية ،وفعالً حؿ

البرلماف تمييداً لتشكيؿ آخر جديد ،وألقى الناخبوف البريطانيوف أوراقيـ في صناديؽ
االقتراع في الخامس عشر مف تشريف الثاني لعاـ ٕٕ ، ٜٔالختبار ممثمييـ في
البرلماف الجديد ودخمت األحزاب في حممة انتخابات تنافسية وكانت نتيجتيا خيبة
المتمثمة بالحصوؿ عمى أكبر عدد
أمؿ لممحافظيف الذيف لـ يحققوا ُجؿ طموحاتيـ ُ
مف المقاعد في مجمس العموـ ( ، )ٕٛإذ حصموا عمى ثالثمائة وخمسة وأربعوف
مقعداً في المجمس بعد أف أدلى لصالحيـ ( ٕ ) ٖ٘٘ٓٓٛناخباً بأصواتيـ في
صناديؽ االقتراع ،وحصوليـ عمى  %ٖٛمف األصوات ٘٘ %مف المقاعد أي

بفارؽ عشرة مقاعد عما حصمت عميو حكومتيـ في البرلماف نفسو
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وألوؿ مرة منذ ظيوره احتؿ حزب العماؿ المرتبة الثانية في ترتيب األحزاب
المشاركة في االنتخابات البرلمانية وشغؿ مائة واثنيف واربعيف مقعداً في
السياسية ُ
المنشقيف والمنقسميف عمى أنفسيـ بيف
مجمس العموـ بينما كاف نصيب حزب األحرار ُ
أنصار اسكويت األحرار الوطنيوف والذيف حصموا عمى اثناف وستوف مقعداً وأنصار لويد

جورج األحرار والذيف حصموا عمى أربع وخمسوف مقعداً في مجمس العموـ ،فيما

حصمت بقية األحزاب عمى أثنى عشر مقعداً وأفتتح الممؾ جورج الخامس في الثالث

والعشروف مف تشريف الثاني عاـ ٕٕ ،ٜٔجمسات البرلماف الجديد بخط ػ ػػاب العرش
(ٖٓ)

.

المستقبؿ
المتضمف الخطػ ػػوط العامػ ػ ػػة لمسياسة الحكومية التػ ػ ػ ػػي ستُتََبع فػػي ُ
ُ
أسفرت نتيجة االنتخابات البرلمانية عف تشكيؿ حكومة مف المحافظيف تحت
رئاسة بونارلو وكاف عمييا ُمعالجة األزمة االقتصادية التي انتشرت في بريطانيا نتيجة
الحرب العالمية األولى  ،وقد اقترحت الحكومة عالجاً لؤلزمة انتياج مبدأ الحماية

الكمركية غير إف معارضة العمالييف لغرض الحماية حالت دوف تطبيقيا ُمعمميف

معارضتيـ بأف ذلؾ مف شأنو ارتفاع في ُكمفة المعيشة لمسكاف البريطانييف ،لـ تكف

المتردية األ زمة الوحيدة التي واجيت حكومة بونارلو إذ لـ تمر ستة أشير
حالة البالد ُ
عمى تسمميا مقاليد األمور حتى واجيتيا أزمة (ٖٔ)  ،سياسية وبرلمانية في ٍ
آف واحد في
السابع والعشروف مف نيساف ٖٕ ٜٔزار رئيس الحكومة بونارلو الممؾ جورج الخامس
في قصر بانكنغياـ وأبمغو بأنو ُيريد القياـ بجولة استشفاء لغرض العالج ،وتولى رئاسة
الحكومة في غيابو المورد كيرزف  Kerznوزير الخارجية عمى الرغـ مف احتجاج
نائب رئيس الوزراء وزير الخزانة ستانمي بمدويف Stanley Beldwin

(ٕٖ)

وبعد ثالثة

أسابيع عاد بونارلو مف جولة االستشفاء إلى لندف بعد ما وجد نفسو ُيعاني مف مرض
الحنجرة ،لذا أضطر إلى تقديـ استقالتو في العشريف مف آيار ٖٕ ٜٔإلى
ُعضاؿ في ُ
الممؾ جورج الخامس وحالة استقالة رئيس الوزراء تكوف ميمة اختيار خميفة لو عمى
عاتؽ الممؾ وحده ،الذي يقوـ بممارسة مياـ المنصب عمى وفؽ مسؤولياتو الخاصة

بمستشاريو (ٖٖ) عمى أ ْف يتدخؿ الممؾ شخصي ًا لغرض تعييف
لمدة غير طويمة االستعانة ُ
رئيس الوزراء ،ففي حالة استقالة رئيس الوزراء أثر ىزيمتو في مجمس العموـ ُيكمؼ
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المعارضة البرلمانية لتولي المنصب  ،وأما في حالة استقالة رئيس الوزراء
الممؾ زعيـ ُ
بسبب اعتالؿ صحتو أو ظروؼ طارئة وال زاؿ حزبو الحاكـ بأغمبية في مجمس العموـ،
فأف ذلؾ يضع الممؾ والبالد في موقؼ حرج

(ٖٗ)

 ،وذلؾ أف التاج كاف عميو إف يختار

بيف المورد كيرزف العضو البارز في مجمس الموردات وبموديف العضو البارز في مجمس
العموـ قرر الممؾ جورج الخامس عمى الرغـ مف نصيحة ُمستشاريو وعمى وفؽ قناعتو
الشخصية إسناد منصب رئيس الوزراء إلى بموديف (ٖ٘) .

لقد كاف بموديف يرغب في تطبيؽ سياسة حماية التجارة لكونو صناعياً بالدرجة

األولى ،وخروج بالده مف سياسة ُحرية التجارة التي كانت تنتيجيا منذ العاـ ٔٛٗٙ
وكاف وزير الخزانة نيفؿ تشامبرلف  Nival Tchambelnيساعده في تطبيؽ سياستو
الجديدة التي تعني تغيي اًر جذرياً في التفكير االقتصادي ولـ تستطع و ازرة بموديف خالؿ
خمسة أشير مف أعماليا أيجاد حؿ لؤلزمة االقتصادية التي عانت منيا البالد عمى

الرغـ مف تأكيده عمى الحماية االقتصادية واقرارىا بأف إصالح التعريفة الكمركية ُيعد
بمثابة العالج الناجح إلنقاذ البالد مف ضائقتيا االقتصادية

()ٖٙ

 ،ولـ تحظ اقتراحات

وأعماؿ و ازرة بموديف بموافقة أعضاء مجمس العموـ ،لذا قدـ نصيحة في الثاني عشر
مف تشريف الثاني ٖٕ ، ٜٔإلى الممؾ جورج الخامس بحؿ البرلماف وذلؾ بسبب قناعتو
الراسخة بأف حمو واجراء انتخابات برلمانية جديدة حوؿ قضية التعريفة الكمركية لتشكيؿ
ومعالجة المصاعب التي
برلماف جديد الطريؽ الوحيد لحؿ األزمة االقتصادية في البالد ُ
تواجو و ازرتو ،وقد استجاب الممؾ جورج الخامس لنصيحة بموديف وح ّؿ البرلماف في

منتصؼ تشريف الثاني مف العاـ نفسو لتستعد البالد إلجراء انتخابات عامة لتشكيؿ

برلماف جديد وكانت القضية الساخنة في حممة األحزاب االنتخابية قضية التعريفة
الكمركية

()ٖٚ

.

جرت االنتخابات في السادس مف كانوف األوؿ سنة ٖٕ ٜٔحصؿ فييا

ٍ
وثماف وخمسيف مقعداً فيما حصؿ العماؿ عمى مائة وواحد
المحافظوف عمى مائتيف

وتسعيف مقعداً ،وحصؿ حزب األحرار عمى مائة وتسعة وخمسيف مقعداً وقد زادت نتيجة
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االنتخابات مف شعبية حزب العماؿ بعد أف أصبح ثاني أكبر األحزاب تمثيالً بدالً عف

حزب األحرار (. )ٖٛ

ُشكمت الحكومة الجديدة بعد استدعاء الممؾ جورج الخامس رئيس حزب العماؿ
رامزي ماكدونالد ولـ يكف ليا أكثرية في البرلماف وال تستطيع حكومتو االستمرار إال إذا
دعميا حزب األحرار ،ولذا فأف التجربة االشتراكية البريطانية األولى جرت في وضع
يؤدي إلى اإلخفاؽ

()ٖٜ

 ،وذلؾ ألف حزب العماؿ لـ يج أر في الواقع عمى اقتراح

إصالحات اجتماعية ألنو كاف يشعر بأف أألحرار ال يتبعونو ولـ يتكمـ عف الضريبة
عمى رأس الماؿ والتأميـ ألنو لـ ُيحبذ إثارة ُسخط الطبقة البرجوازية حتى خاب أمؿ
العماؿ وجعموا يأخذوف عمى حكومة العمالييف عدـ جرأتيا عمى تحقيؽ برنامجيا ،ومف
ولمعالجة األزمة االقتصادية
جية أُخرى كانت البطالة ُمستحكمة ولـ تجد ليا دواءُ ،
التي تُعاني منيا البالد ورغبةً منيا في منع ألمانيا مف احتكار األسواؽ السوفيتية،
حصؿ نوع مف التقارب والتعاطؼ بيف الحكومتيف البريطانية والسوفيتية ،ونتيجةً ليذا
المعارضة المحافظة عمى الحزب
الموقؼ الذي زاد مف سوء الوضع في ضعؼ ُ
الشيوعي البريطاني الذي استطاع الحصوؿ عمى مساحة واسعة بيف شريحة العماؿ ،
ولذا ازداد الضغط عمى الحكومة العمالية عمى الرغـ مف دفاعيا عف عالقتيا باالتحاد
السوفيتي ومحاوالتيا الرامية إلقناع الرأي العاـ البريطاني بامتيازات االتفاقية التي
اعترفت بموجبيا حكومة ماكدونالد باالتحاد السوفيتي في الثاني مف شباط ٕٗ، ٜٔ
وقد ىيأت االتفاقية األجواء المناسبة النتشار األفكار الشيوعية وازدياد شعبية الحزب
الشيوعي في بريطانيا
وقد

(ٓٗ)

استغمت

.
المعارضة

المحافظة

نشر

مجمة

لوركسرزويمكي

 Lawrksrzwelkyاألسبوعية الناطقة باسـ الحزب الشيوعي في الخامس والعشريف مف
تموز ٕٗ ، ٜٔمقاال افتتاحياً لرئيس تحريرىا درايس كامبؿ  Dris Kampleيتضمف
تحريض الجيش عمى عصياف األوامر العسكرية وعدـ اإلذعاف ليا  ،ما أدى إلى إثارة

سخط المعارضة مف حزبي المحافظيف واألحرار الذيف كانوا أصالً معارضيف لالتفاقية
وتوجييات حكومة ماكدونالد

(ٔٗ)

 ،إزاء االتحاد السوفيتي وازدادت المعارضة إزاء
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ماكدونالد في البرلماف وعمى وفؽ ذلؾ وبغية الحصوؿ عمى مجمس عموـ يتكوف مف
أغمبية عالية موالية لسياسة الحكومة نصح ماكدونالد في التاسع مف تشريف األوؿ عاـ
ٕٗ ٜٔالممؾ جورج الخامس حؿ البرلماف طالب بإجراء انتخابات برلمانية لغرض
تشكيؿ برلماف جديد (ٕٗ).

وفي التاسع والعشريف مف تشريف األوؿ ٕٗ ٜٔادلى الناخبوف البريطانيوف
بأصواتيـ في صناديؽ االقتراع الختيار ممثمييـ في مجمس العموـ ،وأسفرت النتائج إلى
نجاح كبير لمدعاية االنتخابية المحافظة بعد أف اىتزت ثقة الشعب بحزب العماؿ
المحافظوف نص ػ ػ اًر حاسماً وأغمبية ساحقة ف ػ ػ ػ ػ ػػي
وتخوفو مف حكومتو العمالية وحقؽ ُ
بمفردىـ (ٖٗ)  ،شغؿ المحافظوف
مجمس العموـ ّ
أىمتيـ لتشكيؿ الحكومة الجديدة ُ
أربعمائة وتسعة عشر مقعداً ،وحجز العماؿ مائة وواحداً وخمسيف مقعداً وتوزعت بقية
المقاعد عمى األحزاب األخرى ك ٌؿ بحسب استحقاقو االنتخابي ،وبناءاً عمى نتائج
المؤكد تقديـ ماكدونالد
المرجح و ُ
االنتخابات األخيرة وتشكيؿ البرلماف الجديد كاف مف ُ
استقالتو فػ ػ ػػي غضوف أسبوع مػ ػػف ت ػ ػ ػػاريخ االقتراع واع ػػالف نتائج االنتخابات عمػ ػػى

وفػ ػ ػ ػ ػػؽ األعػراؼ الدستورية (ٗٗ) .

لقد تشكمت الحكومة الجديدة المحافظة برئاسة بمدويف ونستوف تشرشؿ ووزيرا"
لمخزانة و أوستف تشامبرلف وزي اًر لمخارجية و نيفيؿ تشامبرلف وزي اًر لمصحة ولعؿ أوؿ

األعماؿ التي اضطمعت و ازرة بمػ ػػدويف العمؿ بػ ػػيا إلغاء المعاىدات الت ػ ػ ػػي أبرمتيا الو ازرة

العمالية نفسية مع االتحاد السوفيتي

(٘ٗ)

.

ومف المشكالت التي نجحت حكومة المحافظيف في حميا وتذليؿ الصعوبات
إزائيا ىي مسألة اإلضراب العاـ لمعماؿ في الرابع والعشريف مف أيار  ، ٜٕٔٙوالذي
ش ّؿ مظاىر الحياة كميا في بريطانيا الذي انتيى في الثاني عشر مف أيار  ٜٕٔٚبعد
أف عطؿ كؿ مرافؽ الحياة الصناعية في بريطانيا ما دفع الحكومة إلى سف قانوف

يقضي بحؿ المنازعات العمالية بناءا" عمى طمب الجناح اليميني في حزب المحافظيف

عاـ . )ٗٙ( ٜٕٔٚ
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كما عالجت حكومة المحافظيف مطالب النساء الرامية إلى مساواتيا مع الذكور
في االقتراع وفعالً نجحت في الحصوؿ عمى تشريع برلماني في عاـ  ٜٕٔٛمنح
بموجبو النساء حؽ االقتراع في االنتخابات بسف الواح ػ ػ ػ ػ ػ ػػد والعشريف أسوة بالذك ػ ػ ػ ػػور

وأمست النساء عمى قدـ المساواة مع الذكور (. )ٗٚ

المبحث الثاني
تأثير األزمة االقتصادية العالمية ( )9199 _9191في بريطانيا سياسيا" و
اقتصاديا"
_ تأثيرها في األوضاع السياسية
حينما حدث االنييار المالي في أواخر ٜٕٜٔفي نيويورؾ في الواليات المتحدة
األمريكية انعكس عمى الدوؿ الرأسمالية ومنيا بريطانيا التي انفجرت األزمة االقتصادية
فييا في النصؼ األوؿ مف العاـ ٖٓ ٜٔو بمغت ذروتيا في ربيع عاـ ٕٖ ،ٜٔوحينما

السمطة بزعامة رامزي ماكدونالد ( ، )ٗٛكاف اشتداد األزمة
بدأت كاف حزب العماؿ في ُ
االقتصادية لو انعكاسات عمى األوضاع الداخمية والخارجية في بريطانيا ،مف الناحية
الخارجية فقد كانت حكومة ماكدونالد العمالية ترفض االتحاد ال َكمرَكي الذي أُعمف بيف
ألمانيا والنمسا في منتصؼ عاـ ٖٓ ٜٔووقفت إلى جانب فرنسا في ذلؾ إذ كاف ىذا

االتحاد عبارة عف إقامة وحدة كمركية بيف البمديف

()ٜٗ

،وتعيدت بريطانيا مع فرنسا في

أثناء المؤتمر الذي أنعقد في العاصمة الرومانية بوخارست Bucharestفي آذار
ٖٔ ،ٜٔبالعمؿ عمى إحباط ىذا االتحاد الذي عدتو الدولتيف موجياً ضدىما ،وأبدت
تخوفيما مف أف يؤدي ذلؾ إلى وحدة سياسية

(ٓ٘)

 ،وسارعت بريطانيا لتدويؿ القضية

وجعميا أُممية مف خالؿ االقتراح الذي تقدـ بو مندوبيا في ُعصبة األمـ في الثامف
عشر مف آب ٖٔ ،ٜٔلحسـ النزاع في محكمة العدؿ الدولية ،ومعرفة ما إذا كاف ذلؾ
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بناء عمى
الصمح التي عقدت عاـ  ، ٜٜٔٔوقد رفع األمر ً
االتحاد موافقاً لبنود معاىدة ُ
ذلؾ إلى المحكمة لمنظر فيو (ٔ٘) .
ونتيجة الضغوط الدولية سحبت ألمانيا موافقتيا عمى االتحاد قبؿ يوـ مف حسـ
الموضوع أماـ محكمة العدؿ الدولية ،وذلؾ لمعرفتيا بحجـ التأثير البريطاني والفرنسي
في المحكمة وعصبة االمـ ،كما إف بريطانيا رفضت دفع الديوف األمريكية بصورة
نيائية عمى الرغـ مف االتفاؽ عمى ذلؾ مع فرنسا ،إال إنيا تراجعت عف ذلؾ مف خالؿ
دفع مبالغ رمزية ،وكاف ىذا الموقؼ نابع مف طبيعة الخالفات األمريكية  -الفرنسية

والبريطانية بسبب القضية األلمانية (ٕ٘) .

كانت بريطانيا تولي اىتماماً واسعاً نحو الداخؿ أكثر مف الخارج ،وقد انعكس

ذلؾ عمى سياستيا الخارجية التي أخذت تعمؿ عمى إيجاد توازف بينيا وبيف فرنسا طواؿ
مدة األزمة ،وذلؾ مف أجؿ إصالح أوضاعيا الداخمية ،وكاف موقؼ بريطانيا تجاه
المدة
االتحاد السوفيتي قد أخذ سياسة عدـ المواجية في تمؾ ُ

(ٖ٘)

.

أما عمى الصعيد الداخمي ونتيجة لتطور الوضع االقتصادي حاوؿ ماكدونالد

ُمعالجة األزمة ووضع خطط اقتصادية قاسية إذ قاـ بتخفيض ٕٓ %مف مبالغ
اإلعانات االجتماعية فضالً عف تخفيض اإلنفاؽ الحكومي إلى ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػد التقشؼ وزاد
(ٗ٘)

 ،وقد أدت تمؾ السياسة إلى تدني ُسمعة

المباشرة
المباشرة وغير ُ
في الضرائب ُ
حزب العماؿ إلى ٍ
حد كبير ،فضالً عف حدوث انشقاقات في صفوفو  ،فرفض بعض
الوزراء تأييد سياسة رئيس الوزراء ماكدونالد ،فضالً عف استمرار التظاىرات الجماىيرية

صرح مؤتمر
المطالبة بسقوط الحكومة لعدـ قدرتيا عمى حؿ األزمة ،السيما بعد أف ّ
ُ
العماؿ بأنو ال يقبؿ بيذه السياسة االقتصادية ،وفي مطمع شير آب ٖٜٔٔ
نقابة ُ

وصمت التظاىرات إلى مجمس العموـ البريطاني ،مما حدا بحكومة ماكدونالد بتقديـ
استقالتيا في الرابع والعشريف مف آب مف العاـ نفسو ،ولعؿ السبب في ذلؾ يرجع
المتصاص غضب الجماىير ،وقد شكؿ ماكدونالد حكومة ائتالفية مف حزب العماؿ

المحافظيف في الخامس والعشريف مف آب ٖٔ ٜٔوقد أطمؽ عمييا حكومة
وحزب ُ
االتحاد الوطني وقد سارعت ىذه الحكومة الوطنية إلى انتياج سياسة اقتصادية متينة
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المتردي في بريطانيا بعد أف حصػ ػ ػػمت عمى دعـ الممؾ
لمعالجػ ػ ػ ػ ػػة الوضػ ػ ػ ػػع ُ
ُ
(٘٘)
والبرلماف .
وفي كانوف األوؿ مف عاـ ٖٔ ٜٔقدمت الحكومة مشروع الئحة االقتصاد
الوطني إلى مجمس العموـ البريطاني لمعالجة آثار األزمة االقتصادية والعجز الذي
تُعاني منو الميزانية ،كما قدمت الحكومة في الحادي عشر مف شباط ٕٖ ٜٔمشروع
الجنيو اإلسترليني عف الذىب ،وفي أيموؿ مف العاـ نفسو حصمت
الئحة فؾ ارتباط ُ
الحكومة عمى قانوف يخوليا ترشيد النفقات الحكومية بق اررات و ازرية وفي ىذا السياؽ

ار بتخفيض رواتب مالحي األسطوؿ البحري بنسبة ٕ٘ %أما بقية
أصدرت الحكومة قر اً
مرِافؽ الدولة تكوف بنسبة ٖ٘ %وعمى أثر ذلؾ حصؿ عصياف مف ِقبؿ البحارة ورفضوا
النزوؿ إلى البحر وشكؿ ذلؾ صدمة لمحكومة وذلؾ ألف البحرية البريطانية تُعد رمز
القوة في بريطانيا فاضطرت الحكومة إلى أف تتساىؿ في ق ارراتيا إذ جعمت نسبة
التخفيض لرواتب البحارة ٓٔ %أما بقية موظفي الدولة ٕ٘. )٘ٙ( %

وفي مطمع عاـ ٖٖ ٜٔحصمت الحكومة البريطانية عمى ُسمطات تشريعية
واسعة مف قبؿ مجمس العموـ البريطاني ،وذلؾ مف أجؿ التصدي لؤلزمة ووضع
الخطط االقتصادية لمبالد سعياً لبناء اقتصاد قوي يضمف لمدولة الحد األقصى مف
االكتفاء الذاتي

(، )٘ٚ

إذ قامت الحكومة بتشجيع الصناعات الرئيسة في البالد وتقديـ

المساعدات االجتماعية  ،ومف أجؿ امتصاص اليد العاممة العاطمة عف العمؿ،
ُ
أصدرت قانوناً خاصاً بمناجـ الفحـ في تموز ٖٖ ، ٜٔمفاده تقميؿ ساعات العمؿ
وتثبيت معدؿ األجور ،ومف الجدير بالذكر أف األزمة االقتصادية في بريطانيا لـ

تُصاحبيا اضطرابات شعبية عنيفة ولـ يكف لؤلحزاب الشمولية ( كالحزب الفاشي أو
الشيوعي ) أي تأثير في الشارع البريطاني عمى الرغـ مف حصوؿ بعض االحتجاجات
التي لـ يكف ليا تأثير كبير بسبب رسوخ النظاـ الديمقراطي في بريطانيا
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_ تأثيرها في األوضاع االقتصادية

في العشريف مف أيموؿ عاـ  ،ٜٕٜٔأعمف في لندف عف انييار مجموعة كالنتس
ىارتي  ،Clarence Hartyفأوجد ضربة قوية لالقتصاد البريطاني وقد انعكس ذلؾ
عمى طرفي األطمسي ،فالجبية األوروبية السيما ألمانيا والنمسا ،كاف مف الطبيعي أف
تتأثر ىاتاف الدولتاف باألزمة وذلؾ الف االستثمارات البريطانية منتشرة فييا كثي اًر وميزاف

تجارة بريطانيا واعتماداتيا قد استندت كميا عمى عممية االستقرار االقتصادي األلماني

والنمساوي ،وفي اليوـ نفسو نتج عف حدوث اإلفالس البريطاني مف الجية األمريكية
فحصؿ عزوؼ عف شراء األسيـ ،مما أدى إلى خفض أسعارىا تدريجياً واندفع أصحاب

األسيـ إلى بيعيا خوفاً مف حدوث المزيد مف االنخفاض

()ٜ٘

.

شمؿ تأثير األزمة االقتصادية نياية عاـ  ٜٕٜٔالقطاع الزراعي البريطاني ،إذ

انخفض اإلنتاج الزراعي بنسبة ٘ %ٚإذا ما وزف بعاـ ٖٔ ،ٜٔفقد حصؿ تبادؿ ال
بأس بو لممحاصيؿ في بداية العاـ  ٜٕٜٔمع دوؿ العالـ ،ولكف األزمة أنزلت بو
المنتجة وكاف
ضربة شديدة ،أما في الجانب الصناعي أغمقت العديد مف المصانع ُ
السبب في ذلؾ يرجع الى االنخفاض الحاد لمطمب عمى البضائع البريطانية ،فضالً عف
السمطات البريطانية مف خالؿ فرض القيود الشديدة عمى
الق اررات التي اتخذتيا ُ
المصدريف وتقميص استثماراتيـ في الخارج (ٓ.)ٙ
ُ
ومع اشتداد األزمة ارتفعت معدالت البطالة في بريطانيا كثي اًر في عاـ ، ٜٕٜٔ

إذ وصمت نسبة العاطميف عف العمؿ في نياية العاـ المذكور إلى ٕ٘ %أي إف كؿ
واحد مف أصؿ أربعة عماؿ فقد عممو ،مما انعكس عمى األوضاع المعيشية بشكؿ كبير
المدف البريطانية تُطالب بإصالح األوضاع  ،وبيف
فخرجت مظاىرات في لندف وبقية ُ
عامي ٖٔ ٜٖٕٔ – ٜٔارتفعت نسبة البطالة إلى  %ٗٚوقد أدى ذلؾ إلى انحسار
الصناعات األساسية فحصؿ إرباؾ لموضع االقتصادي الداخمي

(ٔ)ٙ

.

وفي عاـ ٖٔ ٜٔزادت األوضاع المالية سوءاً لممصارؼ البريطانية ،نتيجة

ألزمة البنوؾ األلمانية والنمساوية التي أعمنت إفالسيا ،وبدأت بسحب اعتماداتيا المالية
مف المصارؼ البريطانية مما زعزع الميزاف التجاري البريطاني ،وقد أدى ىذا إلى قياـ
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الحكومة في تموز مف العاـ نفسو ،تعمؿ عمى رفع قيمة الفوائد المستحصمة عمى الجنيو
اإلسترليني في مصارفيا إلى ٘ ٖ.و ٘ %ٗ.عمى التوالي بعد أف كانت ٘ %ٕ.فقط ،
وفي الوقت نفسو انخفضت قيمة الجنيو اإلسترليني إلعطائو دعم ًا قوياً ولزيادة
الصادرات وتقميؿ الواردات

(ٕ)ٙ

وىذا ما جعؿ بريطانيا تقدـ عمى تخفيض عممتيا ٓٗ%

في نياية العاـ ٖٔ ،ٜٔوأدى ذلؾ اإلجراء إلى مزيد مف المعوقات االقتصادية والعجز
المالي ،مما أدى إلى إف تقوـ بريطانيا باستقراض األمواؿ مف فرنسا ،نتيجة خروج
رؤوس األمواؿ منيا ،فضالً عف قياـ سويس ار بتحويؿ أمواليا المالية في المصارؼ

البريطانية إلى ذىب ،ثـ عممت بريطانيا عمى فؾ االرتباط بيف قيمة الجنيو والذىب

لمواجية قيمة الدوالر الذي كاف يساوي في شير أيموؿ مف عاـ ٖٔ ٗ.ٛٙ ٜٔدوال اًر
ومف شير كانوف األوؿ مف العاـ نفسو أصبح ٕ٘ ٖ.دوال اًر ،لمجنيو الواحد فقط  ،بعد

إلغاء الغطاء الذىبي لمباوف عاـ ٖٔ ٜٔأوجدت الحكومة البريطانية ما يعرؼ بالكتمة
اإلسترلينية التي تحوؿ الباوف أو الجنية اإلسترليني إلى غطاء وأساس لتبادؿ عمالت

الدوؿ التابعة لبريطانيا و المرتبطة بيا

(ٖ)ٙ

.

عمدت بريطانيا مف أجؿ التخمص مف األزمة إلى عقد مؤتمر أوتاوا في كندا في
العشريف مف آب ٕٖ ، ٜٔوالذي تضمف فرض بريطانيا رسوـ كمركية عالية عمى
السمع األجنبية التي تأتي ألييا بينما السمع التي تُصدرىا بريطانيا نحو الدومنيوف قد

وضع ليا األفضمية أي إف الرسوـ الكمركية عمى تمؾ السمع لتكوف أقؿ مف غيرىا

(ٗ)ٙ

وكاف نتيجة ذلؾ تنشيط التبادؿ التجاري داخؿ المستعمرات البريطانية التي عدت كتمة

واحدة (٘. )ٙ

وعمى الرغـ مف وجود المستعمرات الخارجية ،إال أنيا لـ تعمؿ عمى تخفيؼ
الضائقة المالية البريطانية إال بشيء محدود وذلؾ ألف بريطانيا كانت تعتمد عمى
التبادؿ التجاري الحر منذ  ٔٛٗٙومف ثـ عممت عمى إيجاد صيغة تستطيع مف
خالليا مقاومة األزمة فجاءت بقانوف االستيراد الذي أصدرتو في شباط مف عاـ ٕٖٜٔ
 ،كما وضعت تعريفة كمركية جديدة بواقع ٓٔ %عمى الواردات القادمة ليا مف الخارج
وفي حزيراف مف عاـ ٖٖ ٜٔعقدت بريطانيا مؤتم اًر حاولت مف خاللو إنياء األزمة
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بالتكاتؼ الجماعي مف خالؿ تثبيت سعر صرؼ العمالت ،وعدـ إيجاد اتحادات
كمركية دولية في أوروبا ومف العاـ نفسو عقدت اتفاقيات اقتصادية مع الدوؿ
اإلسكندنافية خفضت قيمة الجنيو اإلسترليني أكثر مف نفسو

()ٙٙ

 ،وكنتيجة طبيعية

لؤلزمة وتأثيراتيا المتالحقة في االقتصاد البريطاني قمّت الصادرات والواردات البريطانية

المدة
بيف
عامي  ،ٜٖٖٔ – ٜٕٜٔكما انخفضت حصتيا مف التصدير العالمي في ُ
ّ
ذاتيا بنسبة ٔٔ %فقط بعد أف كانت نسبتيا ٗٔ %قب ػ ػػؿ األزمة ،
جدوؿ رقـ (ٔ)
السنة

ِ
النسبة

ٜٕٜٔ

%ٙٙ

ٖٜٓٔ

ٓ%ٙ

ٖٜٔٔ

ٗ٘%

ٕٖٜٔ

ٓ٘%

النصؼ األوؿ مف سنة ٖٖٜٔ

ٓ٘%

والجدوؿ أعاله يمثؿ نسب الصػ ػ ػ ػ ػػادرات البريطانية خالؿ سنوات األزمة

()ٙٚ

.

ومف خالؿ ما تقدـ يتضح لنا باف األوضاع السياسية و االقتصادية الداخمية
والخارجية في بريطانيا قد تأثرت بسبب األزمة االقتصادية العالمية ،مما انعكس بدوره
عمى أداء الحكومة البريطانية بصورة عامة ،كما أف بريطانيا استطاعت خالؿ سنوات
األزمة أف توثؽ عالقاتيا مع فرنسا بصورة كبيرة عمى الرغـ مف المنافسة الموجودة
بينيما في األسواؽ العالمية .
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المبحث الثالث
األزمة الدستورية لعام 9191

توفى الممؾ جورج الخامس في العشريف مف كانوف الثاني عاـ  ،ٜٖٔٙواعتمى

العرش خمفاً لو ادوارد الثامف  ) ٜٕٔٚ – ٜٔٛٗ ( Edward VIIIواستمرت مدة

حكمو مف العشريف مف كانوف الثاني عاـ  ٜٖٔٙحتى الحادي عشر مف كانوف األوؿ

ِ
يمض أكثر مف نصؼ سنة عمى تولي الممؾ ادوارد الثامف العرش
 ٜٖٔٙولـ

البريطاني حتى اندلعت أزمة بيف البرلماف والحكومة مف جية والمؤسسة الممكية مف
جية أُخرى ،أُطمؽ عمييا أزمة التنازؿ عف العرش ،وتُعد تمؾ األزمة مف أخطر
األزمات التي واجيت حكومة بموديف الثالثة (.)ٙٛ
تعود بدايات األزمة إلى صيؼ  ،ٜٖٔٙحينما قرر الممؾ ادوارد الثامف الذىاب
إلى رحمة استجماـ بحرية عمى متف يختو الخاص اذ التقى مػ ػ ػ ػػع السيدة واليس
سمبسوف Wallis Simpson

()ٜٙ

بادئاً نوعاً مف اإلعجاب والغراـ بينيما ومما زاد

ومطمقة مرتيف ،فضالً عف
األمور سوءاً ُكره الشعب البريطاني لػسمبسوف كونيا أمريكية ُ
كونيا ليست ذات جماؿ أو مف عائمة نبيمة ،وليذا فإف األزمة سرعاف ما اندلعت بعد
إعالف الممؾ ادوارد الثامف عف رغبتو بالزواج مف سمبسوف ولذلؾ نشبت أزمة التنازؿ

(ٓ)ٚ
المضي قدم ًا في قرار الزواج مف
عف العرش
بعد إصرار الممؾ ادوارد الثامف عمى ُ
سمبسوف عمى الرغـ مف معارضة غالبية الرأي العاـ ورئيس الوزراء وحكومتو وغالبية

أعضاء البرلماف البريطاني ،فضالً عف الكنيسة األنكميانيكية AL-Englangia

والسيما رئيس أساقفة كنتربري  Canterberyدكتور لنؾ Dr. Lenk

(ٔ)ٚ

 ،وعمى

وفؽ األعراؼ والتقاليد الدستورية كاف مف ضرورة قياـ الجالس عمى العرش بأخذ
النصح واالستشارة مف حكومتو قبؿ الشروع في مراسيـ الزواج ،لذا كاف رأي الحكومة
البريطانية رفض مراسيـ الزواج ومعارضتو والسيما أف خبر تمؾ القضية أدى إلى
حدوث اضطرابات ومظاىرات في الحدائؽ العامة في عموـ بريطانيا بعد ما تواترت
األخبار عف كونيا مطمقة مرتيف فضالً عف كونيا مف عامة الشعب وانيا أميركية مما
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يجعؿ أمر الزواج صعباً وغير مرغوب فيو مف لدف الشعب والسيما أف الجالس عمى

المتحدة بمثابة الرئيس األعمى لمكنيسة األنكميانيكية (ٕ. )ٚ
العرش في المممكة ُ
وقد احتج الممؾ ادوارد الثامف عمى معارضة الحكومة ورئيس الوزراء بموديف

عمى أساس أف مسألة زواجو مف السيدة سمبسوف قرار شخصي يرجع حؽ اتخاذه لممؾ
ادوارد الثامف وحده  ،وليس ىناؾ ُسمطة مف السمطات الثالث التنفيذية والتشريعية
والقضائية ليا حؽ فرض إرادتيا عمى المؤسسة الممكية في مثؿ تمؾ األمور معتمداً في
احتجاجو ذلؾ عمى األعراؼ الممكية التي أباحت وخولت الممؾ ىنري الثامف Henry

VIII

(ٖ)ٚ

Aragwn

الزواج مف آف بوليف  Ane Bulenوالطالؽ مف كاتريف اراغوف Kathren
(ٗ. )ٚ

دخمت البالد في أزمة ممكية خطيرة واحتماؿ اندالع أزمة دستورية بريطانية إذا
ما أقدـ الممؾ عمى طمب إسقاط حكومة بموديف أو حؿ البرلماف وعمى الرغـ مف أف
األمريف إسقاط الحكومة وحؿ البرلماف ىما مف صالحيات الممؾ ويمتمؾ الحؽ في ذلؾ
إال أف األعراؼ الدستورية ال تُجيز لو ذلؾ  ،و يعد ذلؾ بمثابة صالحيات شكمية ليس
خيارف ال ثالث ليما األوؿ ترؾ
ا
لو القدرة عمى وضعيا موضع التنفيذ  ،وبقي لمممؾ
السيدة سمبسوف وعدـ الزواج منيا ،والثاني التنازؿ عف العرش

(٘)ٚ

 ،وفيما يتعمؽ

المساندة الشعبية والتأييد الكبير الذي
بموقؼ الرأي العاـ المحمي فعمى الرغـ مف ُ
حصمت عميو حكومة بموديف في مسألة ُمعارضتيا لزواج الممؾ ،إال أف ذلؾ ال يمنع

المساند لمممؾ مانحيف إياه الحؽ في
مف تعاطؼ عدد غير قميؿ مف أبناء الشعب ُ
الزواج مف أية امرأة يرغب في زواجيا ،وحرية االختيار وحتى أنيـ احتشدوا حوؿ
قصر بانكنغياـ القصر الذي غادره الممؾ ادوارد الثامف وقطف في ضاحية فورت

بمفيدير  Fort Belvedereلحيف انفراج األزمة ُمندديف برئيس الوزراء في شعارات
وىتافات منيا سقوط بمودين وحكومته و حق الممك بالزواج بمن يرغب ( ، )ٚٙويبدو

أف األغمبية الساحقة التي يتمتع بيا المحافظوف في مجمس العموـ دفع أعضاء

المجمس لموقوؼ مع رأي الو ازرة ضد أنصار الممؾ حتى أف مؤيدي وأنصار الممؾ
المتكررة ،والحممة في
واجيوا موجة مف الغضب واالستياء الشديد ّ
جراء خطاباتيـ ُ
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البرلماف في الدفاع عف الممؾ  ،دفع بقية االعضاء برفع أصواتيـ ُمطالبيف تشرشؿ
بالسكوت أو الجموس ما يعني بأف مؤيدي الممؾ أمسوا خاسريف لقضية مؤازرة الممؾ

في أزمتو (.)ٚٚ

ولعؿ دقة األزمة وخطورتيا بسبب األوضاع المضطربة في أوروبا والتي ألقت
بتداعياتيا الثقيمة عمى بريطانيا وعدـ تنازؿ رئيس الوزراء وحكومتو عف موقفيما مف
األزمة والرأي العاـ الداعـ لموقؼ الحكومة فضالً عف التأييد الكبير مف أعضاء

مجمس العموـ لموقؼ الحكومة والخشية مف دخوؿ البالد في أزمة دستورية برلمانية

وحكومية واالنقساـ السياسي والحزبي في البالد ،وفي الخامس مف كانوف األوؿ
 ٜٖٔٙبعث الممؾ ادوارد الثامف رسالة إلى رئيس الحكومة ُيخبرهُ بأنو فضؿ اختيار
الزواج مف السيدة سمبسوف والتنازؿ عف العرش البريطاني ما يعني أنو آثر التنازؿ
عنو عمى ترؾ السيدة سمبسوف

()ٚٛ

.

وفي الحادي عشر مف كانوف األوؿ  ٜٖٔٙطُرحت وثيقة التنازؿ عف العرش

في مجمس العموـ وتنازؿ الممؾ ادوارد الثامف عف العرش ألخيو جورج السادس

 )ٜٚ( ) ٜٕٔ٘ -ٜٔٛ٘ ( George VIبعد انتياء أزمة العرش البريطاني لـ يستمر
بموديف في سدة الحكـ بسبب اعتالؿ حالتو الصحية قدـ استقالتو إلى الممؾ جورج
السادس في أيار عاـ  ، ٜٖٔٚليخمفو في تشكيؿ الحكومة زعيـ حزب المحافظيف

نيفؿ تشامبرلف(ٓ ، )ٛوتُعد السنوات التي أمضاىا تشامبرلف في رئاسة الحكومة حافمة
بالمشكالت واألزمات سواء عمى الصعيديف الداخمي والخارجي (ٔ. )ٛ
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الخاتمة :
-

تعاقبت حكومات مختمفة عمى حكـ بريطانيا خالؿ السنوات مف  ٜٔٔٛإلى

 ، ٜٖٔٙظيرت فييا أحزاب جديدة تركت أثرا" في الحياة السياسية مثؿ حزب العماؿ
واختفت أحزاب كاف ليا دور مؤثر في الساحة السياسية مثؿ حزب األحرار الذي انقسـ
عمى نفسو واضمحؿ دوره وكانت السمة البارزة خالؿ تمؾ الحقبة ىو تشكؿ الحكومات
االئتالفية .
-

شيدت بريطانيا خالؿ تمؾ الحقبة عدة انتخابات برلمانية ومف أكثرىا إثارة ىي

انتخابات كانوف األوؿ  ٜٔٔٛفضال عف انتخابات ٜٖٔٔ ،ٜٕٔٗ ،ٜٕٖٔ ،ٜٜٔٔ
.
-

شيدت بريطانيا عدة إصالحات برلمانية ومف أبرزىا إصالح عاـ  ٜٔٔٛالذي

سمح ألوؿ مرة لمنساء بالتصويت ولمترشيح لعضوية مجمس العموـ فضال عف إصالح
عاـ  ٜٕٔٛالذي ساوى النساء مع الرجاؿ في سف التصويت الذي حدد بواحد وعشريف
عاما بعد إف كاف ثالثة وعشريف عاما مما يعد انجاز برلماني وانتخابي كبير لمنساء
البريطانيات .
-

تعاقب (خالؿ سنوات البحث) ثالثة مموؾ عمى العرش البريطاني ىـ :جورج

الخامس مف ٓٔ ، ٜٖٔٙ-ٜٔوادوارد الثامف مف كانوف الثاني  _ ٜٖٔٙكانوف األوؿ
 ،ٜٖٔٙوجورج السادس . ٜٕٔ٘-ٜٖٔٙ
 شيدت بريطانيا خالؿ تمؾ السنوات حدثاً ال سابؽ لوُ في التاريخ الممكيالبريطاني تمثؿ بتنازؿ الممؾ ادوارد الثامف عف العرش البريطاني ألخيو جورج
السادس بسبب الخالؼ بيف المؤسسة الممكية مف جية والحكومة والبرلماف مف جية
أخرى حوؿ زواج الممؾ ادوارد الثامف.
 عانت بريطانيا بعد الحرب العالمية مف فقداف أسواقيا._ أعطت بريطانيا بعض الحرية لمستعمراتيا قبؿ الحرب العالمية الثانية ،وأقامت
رابطة دوؿ الكومنولث في العاـ ٖٔ.ٜٔ
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Abstract:
Britain is the most important European countries, which
played a significant role in shaping global politics, because of its
political weight large in the world, and during the years of the
First World War 1914 - 1918, have had an active role in the
victory of states accord in the World War, and after the end of
the war was its lion's share of gains after the war, and was the
democratic life of parliamentary system and constitutional
cohesive and strong, as not exposed Britain to the problems and
crises after World War I, but images simple, though, so there
are significant developments in the political life and the internal
and stands in the forefront of reforms parliamentary including
general reform 1918, which allowed for the first time in British
history for women to vote and run for membership of the House
of Commons (Parliament) in Britain.
The nature of the study requires that research is divided
into an introduction and preamble and three chapters as internal
boot s turning around Britain during the years of the First World
War

1914-1918.

The

first

chapter

includes

internal

developments in Britain 1918-1928 while the second chapter
the internal affairs of Britain during the years of the global
economic crisis 1929 - 1933, and devoted the third quarter to
study the constitutional crisis that occurred in 1936. The
933

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

research was based on a lot of Arab and foreign sources was
Tthbyha at the end of the search.
الهوامش:

(ٔ) ادوارد الثامف  :ولد في ٖٕ حزيراف ٗ ٜٔٛفي لودج االبيض في ريتشموف
ويعد الممؾ البريطاني الذي تنازؿ عف العرش متعمداً بعد زواجو مف السيدة
واليس سمبسوف في ٔٔ كانوف االوؿ  ، ٜٖٔٙوتعتبر مدة حكمو ثالث اقصر
المدد في تاريخ بريطانيا بعد ليدي بيف غراي وادوارد الخامس  ،توفي في ٕٛ
ايار ٕ .ٜٔٚينظر  ،وليـ كرستاف  ،تاريخ العالـ الغربي ،ترجمة مجد الديف
ناصؼ  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ،ٜٖٔٚ ،صٕٔٔ .
(ٕ) جورج السادس  :ولد في ٗٔ كانوف االوؿ ٘ ٜٔٛشاركت بريطانيا في اثناء
مدة حكمو في الحرب العالمية الثانية وخرجت منتصرة  .اتخذ مع عائمتو موقفا
شجاعا حينما قرروا البقاء في لندف في اثناء الغارات الجوية االلمانية وحظي
باحتراـ شعبو توفي  ٔٙشباط ٕ٘ ٜٔعف عمر ناىز  ٘ٚعاما بسبب سرطاف
الرئة  .ينظر  ،المصدر نفسو  ،ص. ٔٛٚ
(ٖ) جورج الخامس :ولد في ٖ حزيراف عاـ ٘ ٔٛٙفي لندف تولى الحكـ في ٙ
ايار ٓٔ ،ٜٔحظى باحتراـ كبير وسط شعبو وذلؾ اللتزامو الصارـ بواجباتو
ومسؤولية الممكية تميزت مدة حكمو بخروج بريطانيا منتصرة في الحرب العالمية
االولى قاـ عاـ  ٜٔٔٚبتغيير اسـ العائمة مف ساكس – كسوبرغ Saxe-
cobourg

الى ويندسور  Windsorتوفي في ٕٓ كانوف الثاني ٜٖٔٙ
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وكانت مدة حكمو  ٕٙعاماً  .ينظر  ،االف بالمر  ،موسوعة التاريخ الحديث
،ترجمة سراج الديف عمي  ،بغداد  ، ٜٜٕٔ ،صٖٕٔ .
(ٗ) ديفيد لويد جورج :ولد في مانشستر بانكمت ار البويف مف ويمز في  ٔٚكانوف
الثاني ٖ ٔٛٙبدأ ممارسة المحاماة في عمر الثاني والعشريف ارتبط بحزب
االحرار في مرحمة مبكرة مف عمره رشح لعضوية البرلماف عف مدينتو
كارنارفوف  Karnirfwnفظؿ يمثميا عمى مدى ٘٘ عاما" وخالؿ المدة مف
 ٜٔٓٛالى ٘ٔ ٜٔعمؿ وزيرا" لممالية في حكومة حزب االحرار التي تشكمت
عاـ ٘ٓ ٜٔظؿ يمارس العمؿ السياسي حتى وفاتو في السادس والعشريف مف
اذار ٘ٗ . ٜٔينظر  ،محمد السيد سميـ  ،تطور السياسة الدولية في القرف
العشريف  ،جٔ  ،القاىرة  ، ٕٓٓٓ ،ص. ٕٕٚ
(٘) ربيع حيدر طاىر ،تطور البرلماف البريطاني ٔٔ ،ٜٜٔٗ – ٜٔأطروحة
دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد ،ٕٓٓٚ،صٕٔٔ .
(6) A.J.P. Taylar , English history 1914 – 1945 , Oxford ,
1975, p 690 .
(7) I bid, p 692 .
( )ٛربيع حيدر طاىر ،المصدر نفسو ،صٗٔٔ .
المعاصرة ،الدار القومية لمطباعة والنشر،
المشكالت العالمية ُ
( )ٜحمدي حافظُ ،
القاىرة ،ٜٔٙٙ ،ص. ٜٔٚ

(ٓٔ) المصدر نفسو ،صٕٔٓ .
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Al hjerg, Landmarguratite hall Altj, Europe from 1914
London, 1951, p. 248 .

)(11

to the present,

Ibid, p. 249 .

)(12

(ٖٔ) حزب الشيف فيف  :وىو حزب سياسي ايرلندي  ،موجود في كؿ مف
ايرلندا الشمالية وجميورية ايرلندا  ،وينظر إليو البعض عمى انو الجناح السياسي
لمجيش الجميوري االيرلندي تأسس عاـ ٘ٓ ٜٔوتعني الكممة نحف انفسنا ينظر
 ،ربيع حيدر طاىر ،المصدر نفسو ،ص .ٚٛ
(ٗٔ) لويس دولمو ،التاريخ الدبموماسي ،ترجمة فؤاد الخطيب ،منشورات
عويدات ،بيروت ،ٜٕٔٛ ،ص. ٚٛ
(٘ٔ)ونستوف تشرشؿ :ولد في ٖ مف تشريف الثاني ٗ ٔٛٚفي منطقة اكسفورد في
بريطانيا وتخرج في الكمية العسكرية في ساند ىيرست في العاـ  ، ٜٔٛٙدخؿ
الحياة السياسية نائبا عف المحافظيف في مجمس العموـ عاـ ٓٓ ٜٔوانفصؿ عف
حزب المحافظيف عاـ ٗٓ ٜٔوانضـ لحزب االحرار عاـ  ٜٔٓٙواصبح وزيرا"
لممستعمرات البريطانية عاـ  ٜٔٓٛوعمؿ في عدة مناصب و ازرية لممدة بيف
 ٜٕٜٔ-ٜٔٔٛوفي العاـ ٓٗ ٜٔتـ تكميفو لتشكيؿ الحكومة التي قادت بريطانيا
الى النصر في الحرب العالمية الثانية  ،خسر انتخابات عاـ ٘ٗ ، ٜٔواصبح
زعيما لممعارضة وفي عاـ ٔ٘ ٜٔانتخب رئيسا لموزراء وحصؿ عمى جائزة نوبؿ
لالداب عاـ ٖ٘ ، ٜٔوتقاعد عاـ ٘٘ ، ٜٔلو مؤلفات عديدة في التاريخ االنكميزي
والعالمي  ،توفي في ٖٔ تشريف الثاني ٘ . ٜٔٙينظر  ،احمد محمد جاسـ ،
السي اسة الخارجية لمواليات المتحدة االمريكية تجاه شبو الجزيرة الكورية في عيد
الرئيس ىاري تروماف

٘ٗ ، ٜٖٔ٘-ٜٔرسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية

التربية االصمعي  ،جامعة ديالى  ، ٕٜٓٓ ،ص. ٙ
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()ٔٙارثر جيمس بمفور :سياسي بريطاني ولد في ٕ٘ تموز  ٔٛٗٛفي ويتنفاـ في
اسكتمند ا اكمؿ دراساتو العميا في كمية ايتوف في جامعة كامبريرج  ،اصبح في عاـ
٘ ٜٔٛرئيسا" لمخزانة ثـ اصبح رئيسا" لموزراء عاـ ٕٓ ٜٔالى ٘ٓ ٜٔىو الذي
اصدر في يوـ الثاني مف تشريف الثاني  ٜٔٔٚتصريحا مكتوبا باسـ الحكومة
البريطانية الى المورد ليونيؿ روشيميد يعد في انشاء وطف قومي لمييود في فمسطيف
وكاف حينيا وزي ار لمخارجية ظؿ يمارس العمؿ السياسي حتى وفاتو في  ٜٔاذار
ٖٓ . ٜٔينظر  ،االف بالمر  ،المصدر نفسو  ،ص. ٕٖٚ
()ٔٚلويس دولمو  ،المصدر نفسو  ،صٔ. ٜ
()ٔٛرامزي ماكدونالد  :سياسي بريطاني ولد في ٕٔ تشريف االوؿ  ، ٔٛٙٙارتقى
مف اصوؿ متواضعة ليصبح اوؿ رئيس وزراء مف حزب العماؿ البريطاني في عاـ
ٕٗ ٜٔوظؿ يمارس العمؿ السياسي حتى وفاتو في  ٜتشريف الثاني . ٜٖٔٚ
ينظر  ،وليـ كرستاف  ،المصدر نفسو  ،صٕٕٖ .
(19)AL bjerg , op . cit . p. 250 .
(ٕٓ)ربيع حيدر طاىر ،المصدر نفسو ،صٓٗٔ .
(ٕٔ)ىػ  .أ  .ؿ فشر ،تاريخ أوربا في العصر الحديث  ،ٜٔ٘ٓ – ٜٔٚٛترجمة
أحمد نجيب ىاشـ ووديع الضبع ،القاىرة ،ٜٔ٘ٛ ،صٗ. ٘ٛ
(ٕٕ)ىي المعاىدة التي وقعت في الرابع مف اذار ٖٔ ، ٜٔبيف الحكومة البريطانية
وممثميف عف الحركة القومية االيرلندية وتـ بموجبيا حصوؿ ايرلندا عمى الحكـ
الذاتي وىذا تـ بعد صدور مرسوـ الحكـ الذاتي في عاـ ٗٔ ٜٔاال انيا ظمت
مجمدة بسبب اندالع الحرب العالمية االولى حتى الغيت في مطمع عاـ ٕٓ. ٜٔ
ينظر  ،سعد حقي توفيؽ  ،تاريخ العالقات الدولية  ،بغداد  ، ٕٜٓٓ ،صٗ. ٔٙ
(ٖٕ)الدومنيوف  :ىو نظاـ استعماري خاص او يسمى رابطة شعوب المستعمرات
البريطانية  ،وتـ تطبيقو في عاـ  ٔٛٙٚوبعد عاـ ٜٔٗٚالغي واصبح بدال عنو
الكومنولث وتتمتع بو الدوؿ المنضوية بو بحماية بريطانيا  .ينظر  ،المصدر نفسو
 ،صٖ. ٔٚ
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(ٕٗ)ىػ  .أ  .ؿ فشر  ،المصدر نفسو  ،ص٘. ٘ٛ

(25)Lvorjennings, parliament, Cambridge, at the unir press
1969, p.48 .
(26)I bid, p.420 .
()ٕٚسعد حقي توفيؽ ،المصدر نفسو  ،صٔ. ٜٔ
()ٕٛحمدي حافظ ،المصدر نفسو ،ص. ٕٓٙ
()ٕٜادوارد كار ،العالقات الدولية في عشريف سنة  ،ٜٖٜٔ – ٜٜٔٔترجمة سمير
شمخاف ،ٜٔٚٔ ،صٕ. ٕٜ
(ٖٓ)محمد السيد سميـ ،المصدر نفسو  ،صٕٗٓ .
(ٖٔ)سمعاف بطرس فرج اهلل ،العالقات السياسية الدولية في القرف العشريف،جٔ،
القاىرة  ،ٜٔٚٗ ،ص)ٖٕ( ٕٔٛستانمي بمدويف :ولد في ٖ اب  ٔٛٙٚتولى رئاسة
الوزراء في بريطانيا ثالث مرات عاـ ٖٕ ٜٔو ٕٗ ٜٔو ٖ٘ ، ٜٔوفي عاـ
 ٜٕٔٚفي اثناء و ازرتو الثانية تغير االسـ الرسمي لمدولة مف المممكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وايرلندا الى المممكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ،
وذلؾ لخروج اجزاء واسعة مف ايرلندا مف السيادة البريطانية اثناء الحرب العالمية
االولى  ،عاصر اثناء و ازرتو الثالث ثالثة مموؾ ىـ جورج الخامس وادوارد الثامف
وجورج السادس ولـ يحدث ذلؾ لغيره مف رؤساء الحكومات البريطانية ظؿ يمارس
العمؿ السياسي حتى وفاتو في ٗٔ كانوف االوؿ  . ٜٔٗٚينظر  ،احمد محمد
جاسـ  ،المصدر نفسو  ،ص. ٔٙٚ
(ٖٖ)بيير رونوفف  ،تاريخ القرف العشريف ،ترجمة نور الديف حاطوـ ،دار الفكر
الحديث ،بيروت ،ٜٔٙ٘ ،صٖ. ٔٙ
(34)R.C. Brich, Britain and Europe 1971 – 1939, London,
1966, p.293 .
(ٖ٘)محمد فؤاد شكري ،أوربا مف الحرب البروسية الفرنسية وحتى الحرب العالمية
الثانية ٓ ،ٜٖٜٔ – ٔٛٚالقاىرة ،ٜٔٚٓ ،صٖٓٗ .
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(36)R.C. Brich, op. Cit. p. 297 .
()ٖٚآالف بالمر ،المصدر نفسو  ،ص. ٜٔٛ
()ٖٛالمصدر نفسو ،صٕٗٓ .
()ٖٜربيع حيدر طاىر الموسوي ،التاريخ السياسي لمدوؿ األوربية ال ُكبرى بيف
الحربيف ،النجؼ ،ٕٜٓٓ ،صٕ٘ٔ .
(ٓٗ)نور الديف حاطوـ ،تاريخ الدبموماسي في القرف العشريف ،بيروت،ٜٜٔ٘ ،
صٔ. ٜٔ
(ٔٗ)محمد فؤاد شكري ،المصدر نفسو ،ص٘ٓٗ .
(ٕٗ)محمد محمد صالح وآخروف ،دوؿ كبرى بيف الحربيف ،بغداد،ٜٔٛ٘ ،
صٕٗٔ .
(ٖٗ)ى ػ  .أ  .ؿ فشر ،المصدر نفسو ،ص. ٜ٘ٛ
(ٗٗ)لويس دولمو ،المصدر نفسو ،صٕٓٔ .
(٘ٗ)المصدر نفسو ،ص٘ٓٔ .
(46)A.J.P. Taylar, op. Cit. p. 697 .
()ٗٚربيع حيدر طاىر الموسوي ،المصدر نفسو ،ص. ٜٔٚ
()ٗٛسعد حقي توفيؽ  ،المصدر نفسو ،صٖٕٓ .
()ٜٗمحمد السيد سميـ ،المصدر نفسو ،صٖ. ٔٛ
(ٓ٘)جاف شارؿ أسالف ،التاريخ االقتصادي لمقرف العشريف ،ترجمة أنطوف
حمصي ،جٔ ،دمشؽ ،ٜٜٔٛ ،ص. ٖٕٛ
(ٔ٘)عمي صبح ،السياسات الدولية بيف الحربيف العالميتيف ،ٜٖٜٔ – ٜٔٔٛ
طٔ ،بيروت ،ٕٖٓٓ ،ص. ٛٚ
(ٕ٘)رياض الصمد ،العالقات الدولية في القرف العشريف ،طٕ ،دمشؽ،ٜٖٔٛ ،
صٕ. ٕٖٙ-ٕٙ
(ٖ٘)عمي صبح ،المصدر نفسو  ،ص. ٛٛ
(ٗ٘)رياض الصمد ،المصدر نفسو  ،صٓ. ٕٚ
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(٘٘)نشأت كامؿ محمد العاني ،التغييرات االقتصادية في بريطانيا ٘ٗ،ٜٔ٘ٔ-ٜٔ
أطروحة دكتوراه غير منشورةُ ،كمية التربية ابف ُرشد ،جامعة بغداد ،ٜٜٔٙ ،صٗٚ
.
()٘ٙالمصدر نفسو ،صٗ ٚ٘-ٚ؛ رياض الصمد ،المصدر نفسو ،صٓ. ٕٚ
()٘ٚجاف شارؿ اسالف ،المصدر نفسو ،صٖٖٗ .
()٘ٛعمي صبح ،المصدر نفسو ،صٓ. ٜ
() ٜ٘موسى محمد آؿ طويرش ،تاريخ العالـ المعاصر مف الحرب العالمية األولى
إلى الحرب الباردة ٗٔ ،ٜٔٚ٘ – ٜٔبغداد ،ٕٜٓٓ ،صٓٓٔ .
المتحدة األمريكية األسباب
(ٓ)ٙإيماف متعب محي ،األزمة االقتصادية في الواليات ُ
والنتائج  ٜٖٖٔ-ٜٕٜٔدراسة في التاريخ االقتصادي ،أطروحة دكتوراه غير
منشورةُ ،كمية التربية ،الجامعة المستنصرية ،ٕٖٓٓ ،صٓٗ .
(ٔ)ٙثامر نعيمة خضير ،مصر في سنوات األزمة االقتصادية العالمية -ٜٕٜٔ
ٖٖ ، ٜٔرسالة ماجستير غير منشورةُ ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد،ٕٓٓٙ ،صٚٚ
.

(ٕ)ٙجاف شارؿ أسالف ،المصدر نفسو ،ص. ٕٛٛ
(ٖ)ٙمحمد عبد العزيز عجمية ومحمد محروس إسماعيؿ ،فصوؿ في التطور
االقتصادي في أوربا والعالـ العربي ،بيروت ،ٜٔٛٙ ،صٕٕٕ .
(ٗ)ٙجاف شارؿ أسالف ،المصدر نفسو ،صٖٖٓ – ٖٖٔ .
(٘)ٙإيماف متعب محي ،المصدر نفسو ،صٔٔٔ .
المعاصر أوربا مف
()ٙٙعبد العزيز سميماف نوار وعبد المجيد نعنعي  ،التاريخ ُ
الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية ،بيروت ،ٜٖٔٚ ،صٓ. ٘ٙ
()ٙٚثامر نعيمة خضير ،المصدر نفسو،صٔ. ٜ
()ٙٛجاف شارؿ اسالف ،المصدر نفسو ،صٕٖٓ .
()ٜٙواليس سمبسوف  : Wallis Simpsonاسميا الحقيقي بيسي واليس وارفميد
ولدت في التاسع عشر مف حزيراف  ٜٔٛٙفي والية بنسمفانيا في الواليات المتحدة
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االمريكية وكانت مطمقة مرتيف قبؿ زواجيا مف الممؾ ادوارد الثامف لـ تتقبميا العائمة
المالكة البريطانية  ،فتنازؿ ادوارد الثامف عف العرش مف اجؿ الزواج منيا وعاش
معيا في باريس وتوفت في الرابع والعشريف مف نيساف  ٜٔٛٙفي باريس ولـ يكف
ليا ابناء  .ينظر  ،سعد حقي توفيؽ  ،المصدر نفسو  ،ص. ٜٔٚ
(ٓ)ٚمحمد عبد العزيز عجمية ومحمد محروس إسماعيؿ ،المصدر نفسو،
صٖٕ٘ .
(ٔ)ٚعبد العزيز سميماف نوار وعبد المجيد نعنعي  ،المصدر نفسو ،صٗ٘٘ .
(ٕ)ٚبيير رونوفف ،المصدر نفسو ،صٖ. ٔٚ
(ٖ)ٚىنري الثامف  :ولد في الثامف والعشريف مف حزيراف ٔ ، ٜٔٗفي قصر
جرينتش Grentshوىو االبف الثالث لمممؾ ىنري السابع تولى العرش البريطاني في
الحادي والعشريف مف نيساف  ، ٜٔ٘ٓولو العديد مف األلقاب توفي في الثامف
والعشريف مف كانوف الثاني  ، ٔ٘ٗٚتميز حكمو باالزدىار االقتصادي  .ينظر ،
االف بالمر  ،المصدر نفسو  ،ص. ٕٔٚ
(ٗ)ٚبيير رونوفف  ،المصدر نفسو  ،صٗ. ٔٚ
(٘)ٚنور الديف حاطوـ ،المصدر نفسو ،صٕٔٓ .
()ٚٙمحمد محمد صالح وآخروف ،المصدر نفسو ،صٕٗٔ .
()ٚٚسعد حقي توفيؽ ،المصدر نفسو ،صٕٓٔ .
()ٚٛسمعاف بطرس فرج اهلل ،المصدر نفسو ،ص. ٔٓٚ
()ٜٚأ  .ج َكرانت وىارولد تمبرلي ،أوربا في القرنيف التاسع عشر والعشريف ٜٔٚٛ
– ٓ٘ ،ٜٔترجمة محمد أبو ُدرة ،القاىرة ،ٜٔٙٚ ،ص. ٖٛٙ

(80)John R. Amarriot, Modren England 1885 – 1945, London,
1963, p. 573.
(81)I bid, p. 576 .
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المصادر
المعربة
أوالً -:المصادر العربية و ُ

 أدوار كار ،العالقات الدولية في عشريف سنة  ،ٜٖٜٔ-ٜٜٔٔترجمة سمير
شمخاف. ٜٔٚٔ ،
 آالف بالمر ،موسوعة التاريخ الحديث ،ترجمة سراج الديف عمي ،بغداد . ٜٜٕٔ ،
 أ  .ج كرانت وىاولد تمبرلي ،أوربا في القرنيف التاسع عشر والعشريف – ٜٔٚٛ
ٓ٘ ،ٜٔترجمة محمد أبو ُدرة،القاىرة. ٜٔٙٚ ،

 بيير رونوفف ،تاريخ القرف العشريف ،ترجمة نور الديف حاطوـ ،دار الفكر الحديث،
بيروت.ٜٔٙ٘ ،
 جاف شارؿ أسالف ،التاريخ االقتصادي لمقرف العشريف ،جٔ ،ترجمة أنطواف
حمصي ،جٔ،دمشؽ. ٜٜٔٛ ،
المعاصرة ،الدار القومية لمطباعة والنشر،
المشكالت العالمية ُ
 حمدي حافظُ ،
القاىرة. ٜٔٙٙ ،

 ربيع حيدر طاىر الموسوي ،التاريخ السياسي لمدوؿ األوربية ال ُكبرى بيف الحربيف،
النجؼ. ٕٜٓٓ ،
 رياض الصمد ،العالقات الدولية في القرف العشريف ،طٕ ،دمشؽ. ٜٖٔٛ ،
 سعد حقي توفيؽ ،تاريخ العالقات الدولية ،بغداد.ٕٜٓٓ ،
 سمعاف بطرس فرج اهلل ،العالقات السياسية الدولية في القرف العشريف ،القاىرة،
ٕٓٓٓ .
المعاصر أوربا مف الثورة
 عبد العزيز سميماف نوار وعبد المجيد نعنعي ،التاريخ ُ
الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية ،بيروت. ٜٖٔٚ ،
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 عمي صبح ،السياسات الدولية بيف الحربيف العالميتيف  ،ٜٖٜٔ – ٜٔٔٛطٔ،
بيروت.ٕٖٓٓ ،
 لويس دولمو ،التاريخ الدبموماسي،ترجمة فؤاد الخطيب ،منشورات عويدات ،بيروت،
ٕ. ٜٔٛ
 محمد السيد سميـ ،تطور السياسة الدولية في القرف العشريف ،القاىرة. ٕٓٓٓ ،
 محمد عبد العزيز عجمية ومحمد محروس إسماعيؿ ،فصوؿ في التطور
االقتصادي في أوربا والعالـ العربي ،بيروت. ٜٔٛٙ ،
 محمد فؤاد شكري ،أوربا مف الحرب البروسية الفرنسية وحتى الحرب العالمية الثانية
ٓ ، ٜٖٜٔ – ٔٛٚالقاىرة . ٜٔٚٓ ،
 محمد محمد صالح وآخروف ،دوؿ ُكبرى بيف الحربيف ،بغداد. ٜٔٛ٘ ،
المعاصر مف الحرب العالمية األولى إلى
 موسى محمد آؿ طويرش ،تاريخ العالـ ُ
الحرب الباردة ٗٔ،ٜٔٚ٘ – ٜٔبغداد. ٕٜٓٓ ،

 نور الديف حاطوـ ،تاريخ الدبموماسي في القرف العشريف  ،بيروت . ٜٜٔ٘ ،
 ى ػ  .أ  .ؿ فشر ،تاريخ أوربا في العصر الحديث  ، ٜٔ٘ٓ-ٜٔٚٛترجمة أحمد
نجيب ىاشـ ووديع الضبع ،القاىرة. ٜٔ٘ٛ ،
 وليـ كرستاف  ،تاريخ العالـ الغربي  ،ترجمة مجد الديف ناصؼ  ،دار النيضة
العربية  ،القاىرة . ٜٖٔٚ ،
ثانياً :المصادر بالمغة اإلن َكميزية :


– A.J.P. Taylar, English History 1914 – 1945, Oxford,
1975 .
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1966 .
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London,

1951

.
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ٔ -احمد محمد جاسـ  ،السياسة الخارجية لمواليات المتحدة االمريكية تجاه شبو
الجزيرة الكورية في عيد الرئيس ىاري تروماف ٘ٗ ، ٜٖٔ٘-ٜٔرسالة ماجستير
غير منشورة  ،كمية التربية األصمعي  ،جامعة ديالى . ٕٜٓٓ ،
المتحدة األمريكية االسباب
ٕ -إيماف متعب محي  ،األزمة االقتصادية في الواليات ُ

والنتائج  ٜٖٖٔ-ٜٕٜٔدراسة في التاريخ االقتصادي ،أطروحة دكتوراه غير
المستنصرية. ٕٖٓٓ ،
منشورة ُكمية التربية ،الجامعة ُ

ٖ -ثامر نعيمة خضير ،مصر في سنوات األزمة االقتصادية العالمية -ٜٕٜٔ
ٖٖ ،ٜٔرسالة ماجستير غير منشورةُ ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد. ٕٓٓٙ ،
ٗ -ربيع حيدر طاىر ،تطور البرلماف البريطاني ٔٔ ،ٜٜٔٗ-ٜٔأطروحة دكتوراه
غير منشورةُ ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد. ٕٓٓٚ ،
٘ -نشأت كامؿ محمد العاني ،التغيرات االقتصادية في بريطانيا ٘ٗ،ٜٔ٘ٔ-ٜٔ
أطروحة دكتوراه غير منشورةُ ،كمية التربية ابف ُرشد ،جامعة بغداد . ٜٜٔٙ ،
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