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 1الزراعیة لألرض الفردیةالملكیة  ستقرارإ
 حامد عباس رءوف لدكتورا

 نظام إقامة - بالضرورة - ھذا ستلزمإو نیل،ال على أساسا یقوم الذى الرى على الكبیر عتمادھابإ مصر فى الزراعة تمیزت
 وھو ،المختلفة لمزروعاتا احتیاج وفق بالمیاه الزراعیة ضىااألر تمد التى والقنوات الترع شق طریق عن ،للرى دقیق

 أقدم منذ مصر فى النظام ھذا مثل قیام تحتم الظروف كانت لذلك ،قویة مركزیة حكومة ید على إال ھتحقیق مایتعذر
 الحیاة ظروف أملتھا ةیحتم ضرورة العصور مر على واستمرارھا القدیمة مصر فى الدولة قیام فكان ،العصور

 .البالد فى قتصادیةإلا

 على المطلقة السیطرة للدولة تكون أن یقتضى المختلفة الرى مشاریع وتنفیذ النیل میاه من  ستفادةاإل یمتنظ كان ولما
 الرى عملیات بتنظیم الكفیلة المالیة الموارد تضمن حتى ،بفالحتھا القائمین على – بالتالى – والھیمنة ،الزراعیة األراضى
 تحتفظ واستمرت ،الزراعیة األرضى جمیع ملكیة وحدھا لھا یكون أن على الدولة حرصت فقد ،والترع الجسور وصیانة
 أوضاع استقرت حتى معینة ظروف تحت لألفراد – تدریجا – عنھ لللتناز التطور سنة اضطرتھا حتى ،الحق بھذا لنفسھا
 .عشر التاسع القرن من األخیر عقدال فى الزراعیة لألرض الخاصة الملكیة

 ذلك فإن ،الزراعیة للألرض الفردیة الملكیة استقرار إلى نھایةال فى أدت التى اتالتطور على الوقوف نسطیع وحتى
 ذلك حدوث إلى أدت التى التطورات طبیعة تبیننل الحدیث مصر تاریخ مطلع منذ الزراعیة الحیازة أوضاع عرض یتطلب

 .الزراعیة األرضى حیازة أوضاع فى ریالتغی

*** 

 بسالطین خاصة أطیان وجود فى تتمثل الزراعیة األطیان حیازة أوضاع كانت )1517 یراین( مصر العثمانیون فتح عندما
 كما – السلطان یملكھ ماو الدولة تملكھ ما بین تفرقة ھناك تكن ولم – للدولة ملكا باعتبارھا علیھا یستحوزون الممالیك

 ،والدولة السلطان نحو العسكریة اتھبواجب قیامھ مقابل خاص إقطاع مملوكى أمیر لكل فكان ،العسكریة اإلقطاعات كانت
 والرزق وھى ما أعطى ألمراء الجند كمعاش لھم، ، وكانت صنفین: الرزق الجیشیة،الرزق أطیان إلى باإلضافة ھذا

 مافى بقاء لضمان نالملتزمو أوقفھا طیانأ أو والمساجد البر أعمال على السالطین أوقفھا أطیان عن عبارة ھى ،اإلحباسیة
 الصالحة األرضى من مابقى تمثل وھى ،الخراجیة األطیان ھناك كانت ذلك جانب وإلى .لورثتھم األطیان من حوزتھم
 الخراج جبایة فى السلطان عن ینوب الذى للملتزم خراجھا دفع لقاء زراعتھا الفالحون یتولى للدولة ملكا وكانت للزراعة

 ." حلوانا"  مىیس المبلغ ذلك وكان ،للدولة سنویا یدفعھ معلوم مبلغ لقاء

 ،للدولة ملكا فأصبحت العسكریة اإلقطاعات لىعو .الممالیك سالطین أطیان على مصر فتحھم عند العثمانیون استولى وقد
 لستغل مصر والى إلى إدارتھا وأوكلوا ،" السلطانیة األقاطیع أو السلطانیة البالد"  باسم الواسعة األرضى ھذه وعرفت

 نظام وعلى ،الرزق أطیان على العثمانیون أبقى كذلك ،لإلدارة المالیة األعباء ومواجھة ،میةالحا على األنفاق فى ریعھا
 .اإللتزام

 فى النظر إعادة أھدافھ بین من كان ،العام الدیوان بونابرت وشكل ،1798 عام فى مصر الفرنسیة الحملة حتلتإ وحین
 مایتبع على یتفقوا لم مستشاریھ ألن الدیوان على المسألة ھذه یعرض لم ولكنھ ،والضرائب اریثوالمو الملكیة القوانین

 التى الحربیة المعارك فى الممالیك من ملتزمیھا قتل نتیجة ملتزمین بدون القرى من كبیر عدد ھناك كان فقد ،الصدد بھذا
 إلدخال اخنةس الفرصة أن بونابرت مستشارى بعض ىأور ،منھم البعض لفرار نتیجة أو ،الفرنسیین قوات فیھا واجھوا
 البعض رأى بینما ،والءھم فرنسا تضمن بذلك ،حقیقیین مالكا الفالحین ولجعل الزراعیة األرض ملكیة فى عام إصالح
 أألفضل من وألن ،الریف فى المالیة األمور دفة إدارة على أقدر الملتزمین ألن القدیم النظام على اإلبقاء منھم اآلخر

 األمر عن النظر صرف وأخیراً  ،الفالحین والء كسب یحاولوا أن من بدال المصلحة ةصاحب الطبقة والء كسب للفرنسیین
 .مصر فى الحملة واجھتھا التى الصعبة الظروف بسبب ذلك كان وربما ،برمتھ

 لجنة 1801 مارس من 2 فى شكل الذى مینو عھد فى جدید من الزراعیة األطیان حیازة نظام إصالح فكرة عادت ثم
 وأرض ،للملتزمین ملكا الوسیة أرض وجعل ،اإللتزم نظام إلغاء إلى یھدف مشروعھ وكان ،الزراعیة األرضى لمساحة
 كما أطیانھم زرع فى الحریة مطلق األرضى مالك جمیع وإعطاء ،أطیان على الضریبة وتوجید ،للفالحیین ملكا الفالحة
 أوضاع بقیت بذلك ،ینفذ أن لھ یقدر فلم ،مینو مشروع عطل مصر إلى والعثمتنیة اإلنجلزیة القوات قدوم ولكن ،یشاءون

 فأحدث ،1805 عام فى مصر حكم على محمد تولى تىح العثمانى الفتح منذ علیھ كنت ما على الزراعیة األرضى حیازة
 .الزراعیة األرضى حیازة أوضاع فى"  انقالبا"  نسمیھ أن مایمكن

                                                             
 فى والفالح األرضفى المجموعة البحثیة "التاریخیة  للدراسات المصریة الجمعیة، ونشرتھ 1971ألقى ھذا البحث بتاریخ أول فبرایر  1

  1974"، القاھرة مصر
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 كان فقد ،االنقالب ذلك أسباب أھم من وسلطتھا الحكومة نفوذ سطب وفى ،المالیة موراده زیادة فى على محمد رغبة وكانت
 معفاة الرزق أطیان أن وجد ولكنھ ،أعدائھ ومحاربة ،نفوذه وتقویة مصر فى مركزه لتثبیت األموال إلى ماسة حاجة فى
 بلغ الفالحیین على ھؤالء نفوذ وأن ،الفالحة أطیان ضرائب من كبیرا جابنا ألنفسھم یأخدون الملتزمین وأن ،الضرائب من

 أطیان على یده وضع كما ،لتزامإلا نظام على محمد ألغى لذلك ،الریف فى الحكومة سلطة محل حلوا أنھم حتى كبیرا شأوا
 .الرزق

 إلیھ فكتب"   الذخیرة ةكلف"  باسم ضربیة البالد على على محمد فرض حین ،1808 أغسطس فى نقالبإلا ھذا بدأ وقد
 العاجزة البالد بتوزیع الباشا فأمره ،البالد من الكثیر أصاب الخراب ألن الضریبة ھذه تحصیل وبةصع مبینا الروزنامجى

 ماتزمیھا أیدى من بذلك فخرجت ،بأسمائھم تقاسیطھا وكتابة وأتباعھ أوالده على قریة 160 وعددھا الضریبة سداد عن
 البحیرة إقلیم ملتزمو عجز أن العام نفس فى وحدث ." االلتزام فائض"  باسم الروزنامجھ من معاشات لھم وقرر األصلیین

 .رجالھ على ووزعھا ،التزامھم حصص على محمد فاتنتزع ،المالیة األحوال سوء بسبب الضرائب دفع عن

 لبعض تصرف كانت التى المرتبات وھى ،لتزامإلا فائض نصف بإلغاء قضى – 1809 یولیو فى – أمرا الباشا أصدر ثم
 ،الناحیة أطیان من كغیرھا الوسیة أطیان على المال ربط كما ،لتزامھمإ حصص عن كتعویض وزنامجةالر من الملتزمین

 .الضرائب من معفاه كانت حین السابق متیازھاإ من الوسیة أطیان حرمت كما ،فائضال نصف الملتزمون فقد وبذلك

 الملتزمون تظلمو ،قراھم من الھرب نالفالحی بعض فآثر ،القرى على ستثنائیةإ ضریبة الباشا فرض 1810 مارس وفى
 یضاً تعو البعض وأعطى ،حصصھم من منھم الكثیر حرم بفحصھا قام أن وبعد ،إلتزامھم تقاسیط منھم فطلب الضریبة من
 إلتزامھم حصص عن التنازل إلى الملتزمین بعض اضطر كذلك ،تعویض أى اآلخر البعض طیع لم ،حصصھم عن

 .الضرائب من علیھم تراكم ما نظیر للحكومة

 بذلكو ،لتزامھمإ  حصص على على محمد ستولىإ– الممالیك على فیھا قضى التى – )1811 عام فى( القلعة بحةمذ وبعد
 .القلیل إال القبلى بالوجھ لتزامإلا ضىاأر من یبق لم

 فى"  لتصرفا من الملتزمین أیدى ورفع الباشا لطرف لتزامإلا جمیع بضبط"  أمرا الوالى أصدر 1814 فبرایر وفى
 طوال أیدیھم فى الوسیة أطیان وتظل ،الخزانة من اإللتزام فائض من ماتبقى لھم یصرف أن على ،لتزامھمإ حصص
 ،نفعایجد  لم ذلك ولكن ،التصرف ھذا على الكتتخدا لدى وإحتجوا ،المتلزمون فئار ،الضرائب من فائھاعإ مع حیاتھم

 لھذا تخصصھا یجب التى األفدنة عدد وحددت ،الزراعة شئون فى تدخلتف ،بالفالحین مباشرة صلة على الدولة وأصبحت
 .التدخل مظاھر من ذلك غیر إلى والجسور الترع صیانة على وأشرفت ،القرى من قریة كل فى ذاك أو المحصول

 األطیان بالئحة مایعرف وھو) 1847 دیسمبر فى( الزراعیة األطیان حیازة ینظم تشریع أول على محمد أصدر ثم
 بموجب ،تأجیرھا أو )،عنھا لزالتنا أى( للغیر ھاتمنفع إسقاط أو األرض رھن حق للفالح الالئحة تلك أجازت وقد ،األولى
 ما رد ضرورة على فنصت ،الغیر أطیان غتصابإ الألئحة حظرتو ،الطرفین تنازع عند كأساس السند ذلك لیتخذ مدموغ

 ما للمغتصب صاحبھا یدفع أن دون زرع من فیھا بما )االنتفاع حق صاحب أى( األثر صاحب إلى األطیان من غتصبإ
 ھذا عن تخلى فإذا ،ودفع ضرائبھازراعتھا  ما دام قادرا على وألزمت صاحب األثربزراعة األرض .زراعتھا على أنفقھ

 الألئحة ونصت ،ضرائبھا وأداء ضألرا فالحة واجب من ماعلیھ لیؤدى قریتھ إلى تعیده السلطات كانت وھرب لتزامإلا
 لم األحوال تلك وفى ،وغیرھا الجسور وإقامة الترع كشق العامة إالللمنفعة حائزھا من األطیان انتزاع جواز عدم على
 الضرائب أداء عن جماعیة مسئولیة مسئولین القریة أھالى وكان األرض لحائز تعویض أى بدفع ملزمة الحكومة تكن

 .قریتھم على المقررة

 فى بھ یتمتع الفالح كان حق إلى اإلشارة الألئحة وأغفلت ،أرضھ على جدیدة حقوقا – الألئحة تلك ىف – الفالح یكسب ولم
 التى الحقوق بقیة أما.مالھا وأداء األرض زراعة على مقدرتھم حالة فى لذریتھ األثر توریث حق وھو لتزامإلا نظام ظل

 تقنین بمثابة الالئحة تلك صدور فكان ،قانونا ال عرفا – بعید زمن منذ – بھا یتمتع الفالح كان فقد ،للفالح الألئحة تھافلك
 .العرف بحكم سائدة كانت التى الخراجیة األطیان بحیازة الخاصة األوضاع لبعض

 على الموقوفة الرزق أطیان على ستیالءإلبا 1812 دیسمبر فى إبراھیم إبنھ على محمد أمر فقد ،الرزق ألطیان بالنسبة أما
 واضع سمبإ" الرزق أطیان سجلت 1813 عام فى الزراعیة األرض مساحة إجراء وعند ،بالصعید مساجدوال البر أعمال

 سندات بمراجعة الحكومة وقامت ،الخراجیة األرضى كسائر الضرائب علیھا وفرضت"  وزراعھا واقفھا سمإو علیھا الید
 لدیوان دتقی یستطع لم وإذا سمھإب سجلت ،فیھا أحقیقتھ إثبات الرزقة على الید واضع طاعتإس ذاإف ،األرضى تلك

 المساحة إجراء عند الرزق أطیان فى الزیادة من ماظھر على الحكومة ستولتإو ،الخراجیة األرضى كبقیة الروزنامجة
 .ثابتاً  بقى فیھا الوقف حق ولكن لزراعتھا األھالى على ووزعتھا

 شیوخ بعضو موظفیھ وكبار رجالة من المقربین بعض لىع أنعم فقد ،الرزق أطیان من جدیداً  نوعا على محمد واستحدث
 التى البور واألرضى ،1813 مساحة ءإجرا عند القرى زمام فى زائدة كانت التى األرضى وھى األبعادیة بأطیان البدو
 وعرف"  مال بال رزقة"  انھا على األرضى بتلك الخاصة الروزنامجة تقاسیط فى نصو ،إصالح إلى حاجة فى كانت
   .أسرتھ وألفراد لنفسة الباشا علیھا ستولىإ األطیان من واسعة مساحات وھى ،بالجفالك"  األرضى تلك من قسم
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 الزراعیة الملكیات لنشوء نواة كان فقد ولذلك ،المساحة تساعإب  –معظمھ فى– تسمی الرزق أطیان من النوع ھذا وكان
 ،وأحفادھم ألوالدھم توریثھا حق مال بال الرزق بأطیان علیھم للمنعم  1838 ینایر فى الصادر القرار أعطى وقد ،الكبیرة

 بأوقاف األطیان ألحقت نسلھم نقرضإ فإن ،بعدھم من وذریتھم البیض عتقائھم إلى فیھا التصرف نتقلإ نسلھم نقرضإ فإن
بالحصول على  تلك الفئة وضع تدعم وقد ،الناس من معینة لفئة األرض على ثابتة حقوق نشأت بذلكو ،الشرفین الحرمین

 البیع حق األرضى ألصحاب أباح الذى 1842 فبرایر فى الصادر القرار حق الملكیة التامة لتلك األراضى بموجب
 أن على فیھا ینص بشرط مقیدة غیر الروزنامجة من جدیدة تقاسیط عطائھمإ على ونص والرھن لزوالتنا والشراء
 ". تعالى اللة ماشاء لىإ مال بال رزقة شرعیا تملیكا"  أصبحت قد األرض

 مصر والى باشا سعید محمد أصدر حین 1854 عام منذ"  العشوریة"  باألطیان تعرف بالمال الرزقة أطیان أصبحت ثم
 من تماما معفاة األطیان تلك وكانت ،واألواسى والجفالك األبعاد أطیان على العشر ضریبة بفرض قرارا )1863 -1854(

 أن فرأى ،الحكومة تقیمھا التى الرى مشروعات من تستفید األرضى ھذه أن سعید الحظ دوق ،التاریخ ذلك قبل الضرائب
 عینة الضریبة ھذه تكون أن على ،الرى مشروعات من ستفادتھمإ نظیر ضریبة فعواید أن أصحابھا على الواجب من

 .األطیان تلك محاصیل عشر توازى

 یدفعونھا التى الضربیة تقدیر فى الحكومة أشركتھم فقد ،ارزةالب الثریة الشخصیات من األطیان تلك أصحاب كان ولما
 حین لكن و ،الضریبة لوضع أساسا البیانات ھذه تخذتإو ألراضیھم السنوى الریع عن بیانات موایقد أن منھم فطلبت
 ثالث إلى العشر لضریبة الخاضعة األرضى تقسیم قررت ،عینا الضریبة ھذه تحصیل صعوبة من الحكومة أیقنت

 ثم ،العشر قیمة یوازى المال من مبلغ درجة كل على فرضو – األرض جودة حسبب – ودون ،ووسط ،عال  :رجاتد
 بین مقدارھا تفاوت فقد ،الحال لواقع ابقةمط"  بالعشر"  الضریبة تسمیة تعد لمو ،1864 عام فى الضریبة ھذه مقدار زید

 .منھ جزء أثنى عشر من وجزء ،الریع سدس

 ،الضریبة لھذه خضعت التى ھى ،العشوریة األطیان: األرضى من نوعان ھناك أصبح الضریبة ھذه فرضت ومنذ
 .الخراج أو ،المیرى المال"  عنھا أصحابھا یؤدى كان وإنما ،الضریبة لھذه تخضع لم التى تلك وھى ،الخراجیة واألطیان

 تامة ملكیة مملوكة فأصبحت 1842 فبرایر ىف الصادر للقرار  –الوسیة أطیان عدا فیما – العشوریة األطیان خضعت وقد
 .عشر التاسع القرن أوخر فى إال علیھا التامة الملكیة حق أصحابھا ینل فلم الخراجیة األطیان ماأ ،ألصحابھا

 وعرفت )1858 أغسطس 5فى( عدلت ثم )1855 ینایر  (27سعید عھد فى صدرت التى – األطیان الئحة وكانت 
 .الخراجیة األطیان على الفالح حقوق تدعیم سیبل فى األولى لخطوةا ھى – السعیدیة بالالئحة

 بشكل )1847( على محمد عھد فى صدرت التى األولى األطیان لالئحة تعدیل بمثابة السعیدیة الالئحة صدور وكان
 محمد فرضھ الذى حتكارإلا نظام سقوط بعد االقتصادیة البالد أحوال على طرأ الذى التطور مالحقة على أقدر یجعلھا

 على – واألجانب المصریین األموال رؤوس صحابأ شجع مام ،االقتصادیة الحریة ظھور وبدایة ،البالد على على
 الفالح حقوق أن غیر.باھظة فوائد مقابل لفالحینل یقدمونھا قروض صورة فى الزراعة فى أموالھم استثمار على – السواء

 القروض تقدیم على المرابین ھؤالء یشجع الذى بالقدر مدعمة تكن لم )1847( األولى األطیان لألئحة وفقا األرض على
 التى للقروض معقوال ضمانا تشكل حتى )األثریة( الخراجیة األطیان على الفالح حقوق توسیع من البد فكان ،للفالحین

 .الزراعة أزدھار على ممایساعد ،للفالحین تقدم

 على وفاتھ بعد األثر صاحب والدأل األثریة األطیان توریث على )1855 عام فى الصادرة( السعیدیة الالئحة نصت وقد
 حوزة فى األرض قاءبل – والبد ،بالتكلیف إخوتھ من واحد كل نصیب بیان مع الذكور األوالد أكبر باسم األرض تكلف أن

 صاحب بنات أما ،بھا لفھمیك التى باألعمال یقوموا وأن ،كبیرھم إمرة تحت واحد بیت فى اإلخوة جمیع یعیش أن –األسرة
 من یأخذن أن حیئذ فلھن ،لمعاشھن ضوریا األرض أخذھن كان إذا إال یھنأب وراثة حق لھن یكن فلم المتوفى األثر

 من یتوفى من أما .األمیریة األموال من األرض على ما یدفعن أن بشرط لھن الحیاة ضرورات بتوفیر یسمح جزء األرض
 مقابل زراعتھا فى یرغب لمن تعطى ،للدولة تعود أى"  محولة"  تصبح أطیانھ فإن ،ةذری یعقب أن األثردون أصحاب

 لھ یكن لم من ویقدم ،غیرھم عن یفضلون األطیان بھا تقع التى البلدة أھالى وكان ،فدان كل عن )قرشا 24( قدره رسم أداء
 الرسوم أداء مع األطیان تلك أخذ فى قریةال أبناء من أحد یرغب لم فإن ،غیره على قلیلة أطیانھ كانت أو منھم أطیان

 من ظھور لحین علیھا المقررة ریةیاألم األموال وأداء فقط زراعتھا یرید لمن مؤقتا األرض أعطیت علیھا المستحقة
 واضع مع تبقى بالرسم خذھاأ  فى أحد یرغب ولم سنوات خمس مضت فإذا ،المقررة الرسوم سداد مقابل أخذھا فى یرغب

 .رسم غیر من لھ أثرآ علیھا الید

 بعد األطیان تتبعھا التى المدیریة بموافقة إال )عنھ لالتناز أى( االنتفاع حق إسقاط جواز عدم على الألئحة نصت كما
 بموجب االنتفاع حق إسقاط أو ثرألا توریث ویكون.ریةیاألم األموال وأداء األرض زراعة على المسقط مقدرة من التحقق

 .القریة صراف دفتر فى االنتفاع حق إلیھ نتقلإ من باسم األطیان وتكلف ،الشرعیة مةكالمح جلس فى تقید شرعیة حجة

 وفقا یورث األثر فإصبح ،أطیانھ على الفالح حقوق دعمت )1858 أغسطس 15 فى( السعیدیة الالئحة عدلت وحین
 یفلح من لكل أصبح كما ،اءالسو على األثر صاحب وبنات أوالد باسم تكلف األرض وأصبحت ،اإلسالمیة للشریعة
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 ھاتمنفع إسقاط أو أخرى بأطیان ستبدلھاإ أو لقرض ضمانا رھنھا حق سنوات خمس مدة ضریبتھا ویؤدى األرض
 .األرض تلك یملك أن بھا أشجارا یزرع أو أرض فى ساقیة یقیم من حق من وأصبح.لغیره

 ھذا بقى فقد )،الرقبة ملكیة أى( الخراجیة األطیان لىع التامة الملكیة حق للفالح أصبح قد أنھ یعنى یكن لم ذلك ولكن
 من یكن لم كما ،عنھا الفالح التعوض ،نحوھا أو ترعة لشق العامة المنفعة أجل من األطیان تنزع حین فھى ،للدولة الحق
 .قریتھم على المقررة الضرائب أداء عن جماعیة مسئولیة مسئولین القریة أفراد ستمرإو ،األرض یوقف أن الفالح حق

 وقد.لھا ذیال وجعلھ )1865 دیسمبر فى( السعیدیة الالئحة على تعدیال )1879 – 1863( سماعیلإ الخدیو أدخل وقد
 قراھم من یھربون الذین" ینحبالمتس"  أطیان فى التصرف كیفیة تنظم التى األحكام بعض الالئحة إلى التعدیل ذلك أضاف

 للخدمة ستدعائھإ ناءأث أثره فى الفالح تصرف طریقة األحكام تلك نظمت كما ،ةالمالی أعبائھم من تخلصاً  أرضھم یتركونو
 .القریة إلى العودة عند األثر فى امبحقھ وللمجند بحللمتس حتفاظإلا التعدیل ذلك فى روعى وقد العسكریة

 لھم أباح إذ ،اً جدید حقا الخراجیة األطیان أصحاب كسبھا التى الحقوق إلى 1866 ینایر فى الصادر القرار فاوأض
 أكد القرار ولكن ،األرض على المقررة الضرائب أداء یستطیع لھ الموصى مادام الناس من یشاءون لمن باألرض الوصیة

 .الخراجیة األطیان وقف جواز عدم

 مصر ھعرفت الذى العائلى قتصادإلا نھیارإ إلى یؤدى أن شأنھ من كان الخراجیة طیاناأل على األفراد حقوق تدعیم أن على
 على ویقع ،الزراعى اإلنتاج شئون إدارة یتولى األسرة رب كان حیث ،عشر التاسع القرن من الخمسینات أواخر حتى

 طرأ الذى التطور نتیجة مصر فى النظام ھذا یتداعى أن طبیعا وكان ،كلھا العائلة احتیاجات لتوفیر العمل عبء أفرادھا
 فى تحول من علیھ وماترتب ،النقدیة بالمحاصیل ھتمامإلا وزیادة – عشر اسعالت القرن منتصف منذ الزراعى اإلنتاج على
 عائلتھ عن ستقاللإلا وینشد ،العائلة رب سیطرة من التخلص إلى تطلعی العائلة أفراد من فرد كل فأصبح ،السوق نظام

 .قتصادیاً إ

 النواب شورى مجلس أعضاء غالبیة شكلونی كانوا الذین وأعیانھا القرى شیوخ من الكبیرة العائالت رؤساء بعض أن غیر
 من عتباراإ – الخراجیة األطیان بتكلیف قضى قرار استصدار فى ونجحوا التحدى ھذا واجھوا ،اسماعیل الخدیو عھد فى
 مورأ ورعایة ،الزراعة شئون إدارة یتولى أن العائلة كبیر على فكان ،المتوفى األثر صاحب أوالد أكبر باسم -1869 عام

 ،العائلة رب إلمرة ویخضعوا واحد بیت فى معاً  یعیشوا أن العائلة أفراد على القرار وأوجب ،وإناثاً  ذكورا العائلة أفراد
 من حصتھ حسب كل العائلة أفراد على عیالر من مایتبقى توزیع یتولى أن وعلیھ ،إلیھم یسندھا التى األعمال فیؤدوا

 دون ھایبیع أو األطیان یرھن أن العائلة لرب الیجوز ولكن.إلنتاجا فوتكالی المعیشة نفقات ءستیفاإ بعد وذلك ،األرض
 أكبر باسم األطیان تكلیف جاز العائلة أفراد من الذكور رضإنق فإذا ،العائلة أفراد جمیع من كتابیة موافقة على الحصول

 كلفت ذكراً  أنجبت إذا حتى ،اناألطی إلدارة عنھا وكیل نیتعی وعمدتھا القریة أعیان ویتولى ،المتوفى األثر صاحب بنات
 .باسمھ األطیان

 من قدر بأكبر العائالت أرباب واستأثر ،اآلخرین بحقوق اإلجحاف إلى أفرادھا على العائالت أرباب سلطة عودة وأدت
 – 1881 یویلو 9 فى – قرار إصدار إلى فاضطرت الحكومة إلى الناس تظلمات وكثرت ،باألسرة الخاصة األطیان ریع

 نظام سار وبذلك ،األطیان من حصتھ حسب كل – وإناثاً  ذكورا – األسرة أفراد من فرد كل على األطیان كلیفبت قضى
 .سریعة بخطى ضمحاللإلا طریق فى العائلى االقتصاد

 المالیة األزمة حملت فقد ،الخراجیة لألطیان الفردیة الملكیة لحقوق بالنسبة ھاماً  اتطور – أیضاً  – إسماعیل عھد وشھد
 تلك فى الحكومة دتوتعھ ،"وطنى قرض"  بمثابة وھى )1871 أغسطس 20( المقابلة الئحة یصدر أن على لخدیوا

 األبد إلى الضریبة نصف من یعفى –سنویاُ  األرض على المقررة الضریبة أمثال ستة وھى –المقابلة یدفع من لكل الالئحة
 المنفعة وإسقاط رثاوالتو ةالھب حق لھ وتقرر ،المقابلة دفع تفید حجة على ویحصل ،مستقبال أطیانھ ضریبة تزاد وال

 األھلیة الخیریة األغراض على األطیان وقف حق لھ یكون وكذلك حوزتھ، فى التى األرض على والوصیة )التنازل(
 .الخدیو من مسبق إذان على الحصول بشرط

 بعد فیما دفعھا على األھالى أجبر ثم ،األمر دایةب فى ختیاریاإ دفعھا كان التى المقابلة دفع على األھالى بعض لبأق وقد
 التى التفرقة أوجھ معظم ختفتإو ،خاصة ملكیة إلى الخراجیة األطیان من كبیر جزء تحول وبذلك )،1874 مایو 11(

 ونقان من السادسة مادةال فى علیھا نص حدةاو تفرقة بقیت ولكن ،الخراجیة واألطیان العشوریة األطیان بین موجودة كانت
 .الخدیو موافقة على الخراجیة األطیان وقف حق تعلیق وھى ،المقابلة

 مرة بھ العمل وأوقف ،السنة نفس من نوفمبر 18 فى بھ العمل أعید ثم ،1876 مایو 7 فى المقابلة بقانون العمل أوقف وقد
 دفع قبل علیھا كانت التى لیةاألص قیمتھا إلى الخراجیة األطیان أموال إعادة على نص الذى 1880 ینایر 6 بقرار أخرى

 وتضمن ،األرض على التامة الملكیة بحقوق بعضھا أو كلھا المقابلة دفع لمن – الوقت نفس فى – القرار واعترف المقابلة
 .القرار ھذا بفحوى ماجاء السنة نفس من یولیو 17 فى الصادر التصفیة قانون
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 عام من عتباراإ وذلك )الرقبة حق ذلك بما( علیھا التامة لملكیةا بحق مصر فى الزراعیة األرضى مالك معظم تمتع وبذلك
 .المقابلة عنھا تدفع لم التى الخراجیة األطیان ھى الحق ذلك من المستثناة األرضى وكانت ،1880

 لةالمقاب عنھا تدفع لم التى الخراجیھ األطیان ربابأ أعطى الذى )1891 أبریل 15( قرار صدور ھو التالیة الخطوة وكانت
 .بعضھا أو كلھا المقابلة عنھا دفعت التى الخراجیة األطیان بأرباب أسوة التامة الملكیة حقوق

 لیس الخراجیة األطیان وقف فى الخدیو ستئذانإ أن المختلطة سكندریةاإل ستئنافإ محكمة أعلنت 1893 أبرایل 26 وفى
 .لذویھا تامة ملكیة مملوكة األرض مادامت القانون من سند لھ

 الفدان ضریبة كانت فقد –الضرائب ناحیة من – الخراجیة واألطیان العشوریة األطیان بین الفوارق تالشت ككذل
 أكثر –معظمھا فى– كانت العشوریة األطیان أن رغم )العشورى( الفدان ضریبة عافأض ثالثة نحو تبلغ )الخراجى(

 واضطرت ،العشوریة األطیان ضرائب تعدیلب بالمطالبة األصوات رتفعتإ لذلكو ،الخراحیة األطیان من خصوبة
 یتم ]الزمام فك[ لألطیان جدیدة مساحة عمل على نص )1899 مایو( قرارا فأصدرت ،الطلب لھذا تستجیب أن الحكومة

 السنة من عتبارإ للفدان اإلیجاریة القیمة من% 28,64 بواقع الضریبة تربط ثم للفدان اإلیجاریة القیمة تقدیر بمقتضاھا
 القرن مطلع فى إال یتم لم لألطیان الضریبة المعاملة توحید أن أى .عملھا من المساحة لجان نتھاءإل التالیة ةالخامس

 .العشرین

*** 

 الحریة ونمو حتكارإلا نظام سقوط بعد السوق نظام وتغیر الزراعیة لألرض الفردیة الملكیة ستقرارإ على  وترتب
 الستینات مطلع منذ یتزاید بزراعتھ حتكارإلا بدأ الذى القطن وخاصة ،النقدیة لالمحاصی إنتاج نحو تجاهإلوا ،قتصادیةإلا

 ألزمة البالد تعرض ورغم )1865 – 1861( األمركیة األھلیة الحرب بسبب أوربا أسواق فى علیھ الطلب لزیادة
 أصبح القطن إنتاج أن الإ ،الحرب انتھاء بعد األوربیة السوق على التدفق إلى األمریكى القطن عودة نتیجة قتصادیةإ

 القطن صادرات قیمة فارتفعت ،البریطانى حتاللإلا بعد تجاهاإل ھذا تدعیم وزاد ،المصریة للزراعة میزمال الطابع
 الصادرات مجموع قیمة من% 93 إلى 1889 – 1885 من فترةال فى الصادرات مجموع قیمة من% 81 من المصرى

 .1914 – 1910 من فترةال فى

 فى ،األموال رؤوس ستثمارإل مضمونا مجاال أصبحت التى الزراعیة األرضى على الطلب زیادة ،كلھ ذلك على وترتب
 إلى األجنبیة األموال رؤوس اتجھت ثم ومن ،مصر فى قتصادىإلا للنشاط المیز الطابع ھى الزراعة فیھ كانت وقت

ات من القرن التاسع عشر، وكانت تلك األراضى فى الثمانین شركات بعض فتأسست ،الزراعة میدان فى ستثماراإل
 بشراء الشركات تلك وقامت ،المحلى المال أس من محدود قدر جانب إلى األجنبیة األموال رؤوس على تعمتد الشركات
 غیرلل بعضھا وبیع ستصالجھاإ على عكفت ثم ،الخدیو من كمنحة علیھا حصلت أو ،البور األرضى من واسعة مساحات
 فى المستثمر المال رأس زیادة إلى أدى مما ،للشركات مجزیة أرباحا العملیات ھذه حققتو ،اآلخر بعضھا وزراعة

 .1907 عام فى مصرى جنیھ 19,356,000 إلى 1897 عام فى مصرى جنیھ 1,342,000 من الزراعیة الشركات

 إنجلیزى –فرنسى مال برأس 1898 عام فى وتكونت ،الزراعیة الشركات أبرز" السنیة الدائرة أرضى شركة" وكانت
 مابین تراواحت كبیرة مساحات فى العلنى بالمزاد للبیع الدائرة تفاتیش فطرحت ،السنیة الدائرة أطیان بیع لتتولى مشترك
 فى األطیان بیع ألن ،ملكیاتھم مساحة توسیع فرصة الزراعیین المالك لكبار ھیأت بذلكو ،فدان آالف وأربعة ثمانین

 وبنوك شركات فى الزراعیین المالك كبار ووجد .المزادات فى شتراكلإل ھؤالء لغیر صةالفر یتیحال  كبیرة مساحات
 األجنبیة ستثماراتإلا قالع إحدى كانت التى – ھن العقارى مصدرا لتمویل ھذه العملیات إذ كانت الشركات والبنوكرال

 ملكیاتھم مساحة توسیع فى القروض تلك ءھؤال واستخدام ،أمالكھم بضمان المالك لكبار القروض تقدیم تتولى -البالد فى
 .الحقیة تلك فى بالمزاد للبیع تطرح كانت التى الدومین وأراضى ،السنیة الدائرة أطیان من مساحات بشراء

 القطن زراعة وازدھار الرى أعمال تحسین  نتیجة 1906 – 1896 من الفترة فى قتصادیاإ رخاء البالد شھدت كذلك
 .ملكیاتھم مساحة زیادة فى فاستثمروه ،الزراعیین المالك كبار أیدى فى وفیرآ یجرى المال لجع مما ،أسعاره وارتفاع

 ید على وترعرعت- عشر التاسع القرن من الثانى النصف بدایة فى بذورھا تنبت التى قتصادیةإلا الحریة أن ورغم
 ھؤالء أصبح إذ ،وصغارھم المالك سطىبمتو أضرت إالأنھا ،الزراعیین المالك كبار أفادت قد – البریطانى حتاللإلا

 )%40 و% 25 بین تراوحت( باھظة بفوائد  -األجانب من معظمھم كان الذین –المرابین من االستدالة إلى یضطرون
 وتعھد للزراعة األرض إعداد على تنفق التى التكالیف من كبیراً  قدراً  تتطلب التى القطن زراعة على اإلنفاق لیستطیعوا
 الصغار المالك بدین الوفاء عنینمو ویطرح للبیع بالسعر المناسب، وكثیرا ما كانت قیمة المحصول تعجزحتى  المحصول

 أوجد مما یاتھمملك لفقد منھم الكثیر تعرض وبذلك ،المدینین أطیان على الحجز توقیع إلى المرابین ممایدفع ،والمتوسطین
 تكلیف أو ،الفالحین لصغار المالیة القروض بعض بتقدیم ضطالعإلا طریق عن تبحث أن الحكومة حاولت خطیرة مشكلة
 الخمسة قانون( الصغیرة الملكیات حمایة تكفل التى التشریعات إصدار أو ،الغرض ھذا دیةبتأ المالیة المؤسسات بعض
 .الصمود من الصغیرة الملكیات تمكن أن فى تنجح لم اإلجراءات ھذه أن غیر )،أفدنة
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  :الزراعیة لألرض الفردیة الملكیة استقرار أعقاب فى الزراعیة الملكیات عتوزی التالى الجدول ویوضح

  1894عام   فئات الملكیة
  النسبة  عدد المالك  النسبة  المساحة

  1.7  11220  42.5  1997500  فدانا 50أكثر من 
  20.7  136620  37.7  1771900  فدانا 50 – 5من 

  77.6  512160  19.8  930600  أقل من خمسة أفدنة
  100  660000  100  4700000  ملةالج

  

  1914عام   فئات الملكیة
  النسبة  عدد المالك  النسبة  المساحة

  0.8  12480  43.9  2396940  فدانا 50أكثر من 
  8.5  132600  30.0  1638000  فدانا 50 – 5من 

  90.7  1414920  26.1  1425060  أقل من خمسة أفدنة
  100  1560000  100  5460000  الجملة

  

 عشرین خالل زادت )فدانا خمسین من أكثر( الكبیرة الزراعیة الملكیات مساحة أن ،الجدول ھذا دراسة من لنا ویتضح
 أى ،فدانا 399,440 – الزراعیة لألرض الفردیة الملكیة استقرار أعقبت التى الفترة وھى – )1914 – 1894( عاما
 14 بمقدار الفرد ملكیة متوسط وازاد ،%11 نحو تبلغ بنسبة أى ،فرداً  1260 مالكھا عدد زاد كما ،%25 نحو تبلغ بنسبة
 .اآنف إلیھا أشرنا التى العوامل إلى الزیادة ھذه وترجع% 8 نحو تبلغ بنسبة أى  )فدان 192 – 178 من( فدانا

 ونقص ،%9,5 نحو تبلغ بنسبة أى فدان 168,840 بمقدار مساحتھا صتنق فقد )فدانا 50 -5 من( المتوسطة الملكیات أما
 بعض نحدارإ أو المالك كبار فئة إلى الفئة ھذه أفراد % وذلك نتیجة إنتقال بعض 3، 4فردا أى بنسبة  4020دد مالكھا ع

 .اإلسالمیة للشرعیة طبقا األرض توریث نتیجة المالك صغار فئة إلى أفرادھا

 ،%99 نحو بنسبة أى ،انفد 494,460 قدارمب مساحتھا زادت فقد )أفدنة خمسة من أقل( الصغیرة الملكیات عن أما
 ،%45 نحو تبلغ بنسبة أى ،1914 عام فى واحد فدان إلى 1894 عام فى فدان 1,8 من الفرد ملكلیة متوسط نخفضإو
 عشر التاسع القرن أواخر فى – األطیان بمساحة الحكومة قیام إلى الصغیرة الملكیات مساحة فى المستمرة الزیادة ترجعو

% 1 إلى% 5 من 1902 عام فى التسجیل رسوم تخفیض أن كما ،الحقیقین مالكھا أسماء على –العشرین القرن ومطلع
 حتى بینھم فیما الذین كانوا یملكون أطیانا (على المشاع)، على أن یقوموا بتقسیم ملكیاتھم شجع ،األطیان قیمة من

 الشریعة وفق األرض توریث یجةنت الملكیة نفتیت إلى باإلضافة ھذا ،ملكیاتھم بضمان القروض على الحصول یستطیعوا
 .الفترة تلك خالل كبیرة زیادة السكان عدد وزیادة ،اإلسالمیة

 أصحبوا الذین الكبیرة الزراعیة اللكیات أصحاب لصالح كان الزراعیة لألرض الفردیة الملكیة ستقرارإ أن ذلك ومعنى
 من مایقرب على یدھا تضع ،المالك عدد من المائة فى واحد إلى أفرادھا نسبة التصل" زراعیة رستقراطیةأ" یشكلون
 بین الھوة تساعإ فى ثمثل ،غارھموص  المالك كبار بین بارز تناقض ذلك عن ونتج.الزراعیة األراضى مساحة نصف

 التقدم كان ولذلك ،الكفاف حد من یقترب ال فقر إلى ،التخمة حد یبلغ غنى فمن ،المعیشة لمستوى بالنسبة الفریقین
 .للبالد االقتصادى التطور مع اإلطالق على متوان غیر –الحین ذلك فى– مصر فى االجتماعى

 الساحقة یةبالغال أن ألدركنا –تدریجا – تتضاءل كانت المالك صغار من الفرد یمكلھ ما مساحة أن عتبارإلا فى أخدنا فإذا
 التوفر كانت الصغیرة ملكیاتھم أن كما ،االقتصادى الرخاء من قدر بأى تتمع تكن لم )المالك صغار( األراضى مالك من

 ھتمامإ لعدم الزراعة فى الحدیثة سالیباأل ستخدامإ على القدرة وعدم الفالحین بین الجھل تفشى بسبب اإلنتاج فى زیادة
 .حركتھ تقید على وحرصھا"  بالتعاون"  الحكومة

 الھام العنصر ھذا غیاب نتیجة ،ارھموصغ المالك كبار بین التناقص إبراز على المتوسطة الملكیات ضمحاللإ وساعد
 ،المدقع والفقر الفاحش الثراء بین التناقص حدة من ویخفف جتماعىإلا التوازن من راقد یحقق أن الممكن من كان الذى

 ". مصر فى الزراعیة البرجوازیة" بناءة علیھا رتكزإ قویة دعامة الزراعیة لألرض الفردیة الملكیة ستقرارإ كان بذلكو
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