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 األھرام مؤسسة عن تصدر - الدولیة الشئونى ف متخصصة دوریة

  1981، إبریل 64العدد 

  )1945- 1920( البریطانیة الوثائق فى المصرى قتصاداإل
  القاھرة بجامعة التاریخ مساعد ، أستاذحامد عباس رؤوف. د

   اتیجیةسترواإل السیاسیة الدراسات بمركز التاریخیة البحوث بوحدة وخبیر

 متابعة على فحرصت ،1882 عام فى مصر لھاإحتال منذ بریطانیا امإھتم من كبیر بجانب المصرى قتصاداإلحظى 
 كانت الذى القطن إنتاج على التركیز ثحی من المصرى قتصادلإل التخصصیة الصفة وتدعیم ،والرى بالزراعة امھتماإل

 الحربى المجھود دةنمسا فى كبیرا دورا المصرى قتصاداإل لعب كما .بریطانیا إلى%) 80( صادراتھ معظم تتجھ
 إطار فى البریطانیة المصریة العالقات وتحددت ،أوزارھا الحرب وضعت أن وما .ىولاأل العالمیة الحرب خالل لبریطانیا
 ذإ البریطانیة الوثائق تعكسھا بصورة یتزاید ،المصرى قتصادباإل البریطانى امھتماخذ اإل حتى 1922 فبرایر 28 تصریح

 الوجود یدعم البریطانى قتصاداإل بعجلة المصریة یةقتصاداإل المصالح ربط نأ نجلیزاإل الساسة ذھانأ فى قرإست
 المندوب دار كانت ولذلك .الوجود لھذا مواجھتھا فى المصریة الوطنیة الحركة موقف عفضوی مصر فى البریطانى

  Board of Trade التجارة ومجلس البریطانیة یةالخارج توالى )1936 بعد البریطانیة السفارة( بالقاھرة السامى
 وضاعباأل تتصل وكبیرة صغیرة بكل   Department of Overseas Trade – الخارجیة التجارة ومصلحة

 إتحادو والنكشیر مانشستر فى البریطانیة التجارة غرف إلى طریقھا تعرف المعلومات تلك وكانت .مصر فى یةقتصاداإل
 تبلغ البریطانیة یةقتصاداإل بالمصالح تتصل التى البریطانیة المؤسسات تلك نظر وجھات كانت كما البریطانى الصناعات

  .بمصر السامى المندوب لدار

من أھمیة فى تاریخ  الفترة ھذه لما 1945 -1920 الفترة فى البریطانیة الوثائق فى ىقتصاداإل بالجانب الدراسة ھذه وتھتم
 فرصة ،ىولاأل العالمیة الحرب ظروف لھا تھیأ التى الوطنیة الرأسمالیة نشاط شھدت ىالت فھى الفترة ،ىقتصادمصر اإل

 والتى ،قبل من وجھھا فى موصدة نتاك ،والتجارة الصناعة میدان فى ستثمارلإل جدیدة بواباً أ خاللھا طرقت ،للنمو نادرة
 فى لعبتھ الذى الدور ومع البالد فى وزن من لھا ما مع یتكافأ ،للبالد ىقتصاداإل النشاط فى معقول بنصیب لألسھام سعت

 الوطنیة الحكومات تحاوالم شھدت التى الفترة وھى ،الوطنى قتصادلإل صرحا مصر بنك من قامتأف ،الوطنیة الحركة
 ةحاولم شھدت كما ،وحدھا البریطانیة السوق على مصر عتمادإ خطورة من تقلل ،المصرى للقطن جدیدة سواقأ فتح

 متیازاتاإل لغاءإو) 1930( الجمركیة التعریفة طریق عن وحمایتھا الولیدة المصریة الصناعة تدعیم یةالوطن الحكومة
 الحرب الفترة نفس شھدت كما المصریة السوق فى اتستثماراإل حركة على ثارآ من علیھ وماترتب) 1937( یةجنباأل

 قتصاداإل توجیھ فى الحكومة لعبتھ الذى الدور حجم ةوزیار الوطنى قتصاداإل لنموأتھ ھی الذى والمناخ الثانیة العالمیة
   .البالد فى ىقتصاداإل للتطور بالنسبة إیجابیة نواح من خلُ یَ  لم انھ اال الحلفاء لخدمة ذلك كان وإن ،الحرب خالل

  

 تینمجموع ضمن الدارسة موضوع الفترة خالل – مصر فى یةقتصاداإل حوالباأل تھتم التى البریطانیة الوثائق وتقع
  : ھما Public Record Office العامة السجالت دار محفوظات من یتینأرشیف

 بالتجارة المجموعة ھذه تھتمو Commercial & Consular Correspondence .والقنصلیة التجاریة المرسالت   -1
 وزارة إلى مصرب البریطانیة التجارة غرفة من صادرة یرروتقا مراسالت وتتضمن ،ىولاأل جةبالدر اتستثمارواإل

 ،مصر فى بنشاطھا تتصل مسائل تناولن .بمصر اتستثماراإل صاحبة البریطانیة الشركات ومن ،البریطانیة الخارجیة
 الدول ومنافسة البلدین بین التجارى ادلببالت تتعلق ،الخارجیة التجارة ومصلحة البریطانیة التجارة مجلس من ومراسالت

 یةورباأل الدول وبین وبینھا .ریطانیاوب مصر بین المبرمة التجاریة یاتتفاقواإل ،المجال ذاھ فى لبریطانیا خرىاأل یةورباأل
 الخارجیة مصر تجارة حول )بورسعید ،سكندریةاإل ،القاھرة( بمصر البریطانیین القناصل تقاریر كذلك ،االخرى

 ومشاكل المحلیة السوق وحركة ،ریةالمص الموانى فى المالحة وحركة المصرى الجمركى بالنظام المتعلقة والمسائل
  .والعمال العمل

 المندوب دار بین المتبادلة والتقاریر المراسالت كل وتتضمن Political Correspondence : السیاسیة المراسالت -2
 ،وبریطانیا مصر بین التجارى بالتبادل المتعلقة المسائل على المجموعة ھذه ملتوتش ،البریطانیة والخارجیة السامى

 تقاریر على تشتمل كما ،المصریة السوق فى االخرى الدول جانب من البریطانیة المنتجات تواجھھا كانت التى والمنافسة
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 صورة تعطى مصر فى البریطانیة التجارة غرفة أو السامى المندوب دار عدتھاأ مصر فى یةقتصاداإل حوالاأل عن ةیدور
 الصناعة وحجم ،والخارجیة الداخلیة التجارة وحركة ،اتستثمارواإل ،دالموار:  حیث من المصرى قتصاداإل عن دقیقیة

 ھذه ترفع السامى المندوب دار وكانت،  قتصاداإل فى الدولة تدخل ومظاھر ،والمدن یفالر فى المعیشة وتكالیف ،المحلیة
 عام من اعتبارا سنویة ربع یرالتقار ھذه تأصبح ثم ،البریطانیة الخارجیة وزارة إلى شھور ستھ كل یةدور بصفة التقاریر
 لواشغ من تسمیة فى شتركإو )بعد فیما بالسفارة ثم( السامى المندوب بدار الملحقة التجاریة السكرتاریة نشاءإ بعد 1935

 إلى المنصب ھذا رفع ثم ،1الخارجیة وزارة إلى ضافةباإل البریطانیة التجارة وغرفة التجارة مجلس من كل المنصب ھذا
 خالل التجاریة السكرتاریة تمدھا كانت التى التقاریر وتنوعت ،الثانیة العالمیة الحرب خالل مفضوض وزیر درجة

 المحلیة السوق أحوالو المعیشة تكالیف ویتتبع أسبوعیا یصدر كان ما فمنھا البریطانیة الخارجیة إلى وترسلھا الحرب
 نبض تسجل التى الدوریة التقاریر ھذه وتقدم ،للبالد یةقتصاداإل حوالالأل عاما عرضا ویقدم شھریا یصدر كان ما ومنھا

 لىاالم المستشار كان كذلك .ىقتصاداإل مصر تاریخ بدارسة یھتم باحث لكل عنھا الغنى مادة المصرى قتصاداإل
 لمصر الىالم المركز بالتحلیل فیھ تناولی سامىال المندوب دار إلى سنویاً  تقریراً  یقدم المصریة المالیة بوزارة البریطانى

 التجارة مجلس توافى بدورھا كانت التى البریطانیة الخارجیة لوزارة سامى المندوب یرفعھ السنویة المیزانیة ضوء فى
 إلى الرجوع سامىال المندوب دار من تطلب البریطانیة الخارجیة كانت ما وكثیراً  ،التقریر ھذا من بصورة البریطانى
 مصرى موظف ،النظریة الناحیة من أنھ رغم  البریطانیین المستثمرین تھم تىال موراأل من مرأ فى المالى المستشار
 إلى رجع قد نھأ لىإ التقاریر تلك مثل فى یشیر كان ما وغالباً  الموضوع حول تقریراً  ویعد المالى المستشار فیستجیب

 المسألة جوانب بعض تجالءسإل مصر فى البریطانیة التجارة غرفة ورئیس )یاإنجلیز وكان( المصرى ھلىاأل البنك محافظ
 صورة غیرھا مع وتقدم للبالد المالیة حوالاأل لدراسة ھمیةاأل من كبیرة درجة على التقاریر وھذه .بحثھا منھ طلب التى

   .مصر یاتقتصادإل

****  

 تإشتمل التى ةالبریطانی الوثائق امإھتم من كبیراً  جانباً  نالتا والرى الزراعة نأ الوثائق ھذه إلى یرجع الذى للباحث ویتضح
 للمحاصیل المنتجة االراضى ومساحة ،للزراعة الصالحة األراضى مساحة حیث من الزراعة أحوال عن تقاریر على

 وسائل حول نجلیزاإل الخبراء قدمھا تفصلیة دراسات فتضمنت بالرى عنیت كما ،لخإ. .قدارھامو المحاصیل تلك ونوعیة
   .2النیل ةمیا فى التحكم

 بنشاط تتعلق تقاریر على البریطانیة ئقاالوث تحتوى ذإ ،الفترة تلك بدایة فى جلیا یبدو بالقطن ریطانیاب امإھتم نأ غیر
 لتحسین ویسعى ،ومصریین إنجلیز خبراء یضم كان الذى Cotton Research Bureau مصر فى القطن بحاثأ مكتب
  .3اإنتاج وفرأو نوعا جوادأ منھ جدیدة سالالت ستنباطإو القطن إنتاج

 The Empire Cotton“ .باسم عرفت االمبراطوریة بالد فى القطن لزراعة خاصة لجنة ا شكلو قد نجلیزاإل وكان
Growing Committee”  ُغرفتى عن وممثلین الزراعة فى خبراء عضویتھا فى وضمت 1920 عام مارس فى لتكِ ش 

 بین التنسیق إلى تھدف البریطانى التجارة ومجلس البریطانى الصناعات تحادإل وممثلین نشستروما لنكشیر فى التجارة
 فى وصتأو .والسودان ومصر والھند العراق من كل اللجنة زارت وقد .یطانیالبر الخاضعة البالد فى القطن إنتاج

 زراعة لمشروع البریطانیة اتستثماراإل وتبنى والھند مصر فى التیلة طویل القطن إنتاج فى للتحكم خطة بوضع تقریرھا
 خطورة إلى بالنظر خاصة ھمیةأ من خیراأل عوللمشر بما ونوھت. .4السودان فى الجزیرة بأرض القطن من النوع فسن

 فى الوطنیة الحركة مد رتفاعإ بعد سیما ال كبیرة بدرجة المصرى القطن على البریطانیة المنسوجات صناعةإعتماد 
 مواجھةى ف بھا بعلت رابحة ورقة بریطانیا عطىی السودان فى التیلة طویلة االقطان بزراعة امھتماإل نأ كما .مصر

   5المصریة الحكومة على السیاسى الضغط ممارسة رادتأ كلما ،القطن من وادراتھا من فتقلل ،مصر فى الوطنیة الحركة

 الحصول لھا تكفل التى التشریعات صدارإل المصریة الحكومة لدى تتدخل البریطانیة التجاریة المصالح كانت ما وكثیرا
 من ماحدث ذلك من ،مبراطوریةاإل فى القطن بزراعة الخاصة ةناللج حددتھا التى للمواصفات طبقا المصرى القطن لىع

 خلط یحظر تشریعا تصدر حتى – المصریة الحكومة على للضغط البریطانیة السلطات لدى مانشستر تجارة غرفة تدخل
 القطن رتب أجود على نجلیزاإل المستوردین لحصو لضمان 7)1928( التجارى الغش لمنع خرآو 6)1927( القطن

  .اھاقنأو المصرى

                                                             
1 F.O.371/19082/J327,1190,crea on of commercial secertariat in Egypt, January 1953 
  سبیل المثال انظر على 2

F.O 371/8076 ,Agricultural & economic situa on in Egypt ,memo ,July 1920  
F.O 371/J3318,Irrigation and Nile Control ,report, Nov.1928 

3 F.O 371/ l3161,cotton ,Research Bureau in Egypt ,report march 1920 
4 F.O 371/E3302 ,E3426 , The Empire Cotton Growing Committee, report on visit to Mesopotamia, 

India, Egypt & Sudan. Apr. 1920 
5 F.O 371/E13948 Cotton Growing in the Sudan ,memo Jan.1922 
6 F.O 371/J3248 , Law against mixing cotton ,views of Manchester Chamber of Commerce , Dec.1926 
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 وحجم ،المزروعة المساحة حیث من عام كل فى القطن محصول حالة رصد على الدوریة یةقتصاداإل التقاریر وحرصت
 تصادرا حركة تتبعت كما ،سعارهأو جودتھ ومدى المحصول ومقدار ،لمقاومتھا بذلت التى والجھود باآلفات صابةاإل

 فى المصرى القطن صادرات تجاهإ فى تغیراً  ثمة نأ ،التقاریر ھذه من ویتضح .الدول من وغیرھا طانیایرب إلى القطن
 ثم فرنسا تلتھا ،المصرى القطن صادرات إلیھا أتجھت التى الدول بین الثانى المركز تحتل الیابان تأصبحف ،الثالثینات

 صادرات من كبراأل بالقسط تستأثر بریطانیا تعد لم وبذلك ،لمانیاأ ثم ،لسوفیتىا تحادفاإل ،الشرقیة ابوأور دول ثم ،إیطالیا
% 27 مانسبتھ تستورد تأصبح ،العشرینات مطلع فى الصادرات من% 77,5 على تحصل كانت فبعدما المصرى القطن

 والبرازیل بیرو اسواق على بریطانیا اعتماد إلى ذلك ویرجع  ،8الثالثینات نھایة عند المصرى القطن صادرات من
 أكبر بصورة تعتمد البریطانیة الصناعة تأصبحف النسیج صناعة فى التكنولوجى التطور إلى یرجع كما القطن الستیراد

   .9الثالثینیاتفى  نسوجاتمال صناعة فى الصناعیة لیافاأل دخالإ بدأ كما ،الھند من الواردة جودة قلاأل االقطان على

***  

 امھاإھتم كل البریطانیة الوثائق ركزت فقد ،تاماً  رتباطاإ مصر فى البریطانیة یةقتصاداإل المصالحب التجارة رتباطإل اونظر
 فى التجارة حوالأل تفصیلى بعرض عادة تبدأ كانت التى الدوریة یةقتصاداإل تقاریرال إلى ضافةفباإل ،الموضوع ھذا على

 المكاتبات من زاخر بفیض )والقنصلیة التجاریة لمراسالتا مجموعة وخاصة( الوثائق تحفل ،التقریر یغطیھا التى فترةال
 وغرف البریطانیة الخارجیة التجارة ومصلحة البریطانى التجارة ومجلس مصر فى السامى المندوب دار بین المتبادلة
 أو المصریة السوق فى لبریطانیا منافسة لدول نشاطاً  كان سواء ،مصر فى التجارى النشاط حول بریطانیا فى التجارة
 ،المصریة والورادات الصادرات حركة ترصد الخارجیة مصر بتجارة خاصة تقاریر الوثائق تضم كما ،بریطانیا نشاطا
 للتغیر تبعا ،والورادات الصادرات حجم فى والتغیر ،السلع تلك قیمة أو المتبادلة السلع نواعأو ،منھا بلد كل نصیب وتبین

 تإعتمد التى التقاریر تلك علیھا تإشتمل لیةیتفص مسائل من ذلك غیر إلى ،العالمیة السوق وظروف والطلب العرض فى
 قتصاداإل جوانب من الجانب ھذا فى للباحثین بالنسبة خاصة ھمیةأ لھا یعطى مام ،معا وبریطانیة مصریة مصادر على

  .المصرى

 تلك تثر ولم .المصریة الصادرات ةقائم تحتل كانت – القطن رأسھا وعلى – الزراعیة المحاصیل أن ،التقاریر تلك وتبین
 للصناعة الضروریة الموارد من حاجتھا على تحصل كانت انھا مادامت الكبیر امھاإھتم أو بریطانیا قلق الصادرات
 تأتى كانت التى المصریة الورادات من االسد نصیب تنال أن عل حرصال كل حریصة كانت بریطانیا  أن غیر البریطانیة

 مصر واردات معظم أن ورغم،  سمدةواأل والصوفیة القطنیة والمنسوجات واآلالت والصلب والحدید الفحم مقدمتھا فى
 تلك من% 25 -% 21 بین تھبنس تتراوح بما 1945 - 1920 الفترة خالل تستائر كانت التى بریطانیا من جاءت

 الثانى المركز تحتل بضائعھا تأصبح التى الیابان مثل المجال ھذا فى بریطانیا تنافس كانت خرىأ دوالً  نإف  ،الورادات
 والوالیات فرنسا ثم%) 9 -%7( لمانیاأ تلیھا% 13 -% 10 بین نسبتھ ماتتراوح وقدمت ،المصریة الورادات قائمة فى

 فى البلجیكیة الورادات وجاءت الورادات من% 6- % 5 بین نسبتھ تتراوح ما منھما كل قدمت حیث االمریكیة المتحدة
  .10القائمة یلذ

 التصنیع مجال فى مصر بنك لجھود نتیجة المصریة للسوق البریطانیة القطنیة المنسوجات حتكارإ كسر الثالثنیات وشھدت
 القطنیة بالمنسوجات المصریة سواقاأل بغمر الیابان ولقیام ،المصریة الحكومة وفرتھا التى الجمركیة الحمایة ظل فى

 من% 65 -% 60 بین مایتراوح تمثل الیابانیة ةقمشاأل واردات وظلت الشعبیة الطبقات حاجة لبت التى الرخیصة
 البریطانیة الخارجیة على الضغط إلى ،البریطانیة التجاریة المصالح دفع مما ،1937 عام حتى القطنیة ةقمشاأل ورادات
 تستورده ما فیوزع القطنیة المنسوجات من مصر واردات على الحصص نظام قرارإل ،المصریة الحكومة لدى للتدخل
 1935 الفترة وثائق من كبیرا جانبا الموضوع ھذا إحتلو .المصرى للقطن شرائھا بنسبة الدول على السلعة تلك من البالد

 ثم% 40 بنسبة الیابانیة القطنیة المنسوجات على ضافیةإ ةبیضر بفرض المصریة الحكومة قیام إلى نتھىإو ،1937 –
 من وارداتھا قاصنإب بریطانیا تھدید نتیجة الیابان مع المبرمة التجاریة یةفاقتاإل لغاءإ إلى المصریة الحكومة ضطرتإ

 الثانیة العالمیة الحرب قیام ولكن) 1939( الحصص نظام بتطبیق قرار المصریة الحكومة صدرتأو المصرى القطن
  .11القرار تنفیذ عطل

 مثل بعینھا دول مع تجاریة عالقات فى مصر دخول إلى رتیاحاإل بعین تنظر تكن لم بریطانیا أن إلى الوثائق وتشیر
 وحذرت 1926 عام وروسیا مصر بین تجاریة عالقات لقیام ستیائھاإ عن البریطانیة السلطات عبرت فقد السوفیتى تحاداإل

                                                                                                                                                                              
7 F.O 371/J2316 Suggested introduction of commercial fraud legislation by Manchester Chamber of 

Commerce ,Aug.1928 
8 F.O 371/J1121 Egyp an measures regula ng the co on market ,memo ,March 1939 
9 F.O 371/J74 Economic Condi ons in Egypt ,report ,Jan.1934 

10 F.O 371/J3607 Foreign trade of Egypt ,report Aug.1936 ; J1476 Foreign Trade of Egypt ,report , 
Apr.1938; J2106 Foreign Trade of Egypt ,report ,1942  

11 F.O 371/J1043/J178, Increase of Egyp an Customs on co on tex les , Lancashire and Manchester 
views ,memo ,Apr.1938;J240 applica on of Quota system for co on piece goods, report ,Jan.1939 
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 مكتباً  السوفیت نشأأ عندما بریطانیا قلق زدادإو ،التجاریة العالقات لھذه نتیجة الشیوعیة نتشارإ مغبة من المصریة الحكومة
 إلى المصنعة المواد وبعض الفحم تصدیر فى بریطانیا تنافس كانت روسیا أن خاصة) 1928( القاھرة فى تجاریاً 
 بین التجارة نمو لظاھرة البریطانیة التجاریة المصالح رتیاحإ عدم عن مناسبة من كثرأ فى الوثائق عبرت كذلك .12مصر
 خالل مصر فى مریكىاأل التجارى النشاط زدیادإ إلى الریبة بعین نظرتو الثالثینات وفى انیالمأو یطالیاإ من وكل مصر

 غرفة دفع مما المصریین عمالاأل رجال من لھا وكالء تخاذإ إلى مریكیةاأل التجاریة المؤسسات تجاهإو ،الثانیة الحرب
 نجلیزاإل حساب على لیةالمح سمالیةأالر مع لفاللتح یسعون االمریكیین بأن االعتقاد إلى مصر فى البریطانیة التجارة

  .13الحرب بعد ما مصر فى البریطانیة المصالح ثة لورا عدونویست

 من البریطانیة السلطات وقفتھ الذى شددالمت الموقف ذلك لنا یفسر المصریة بالسوق نفراداإل على بریطانیا حرص ولعل
 فقد .صداه الوثائق تردد الذى الموقف لكذ 1930 عام فى تطبیقھا عتزامإ عن مصر علنتأ التى الجمركیة الحمایة سیاسة

 التجارة وغرفتى بمصر البریطانیة التجارة غرفة فى ممثلة البریطانیة التجاریة المصالح مخاوف السیاسة تلك ثارتأ
 تلك عدتھاأ التى والتقاریر المذكرات من كبیر عدد على الوثائق وتشتمل .البریطانى الصناعات إتحادو والنكشیر نشستربما
 الحكومة وجھتھا التى المذكرات من وعدد مصر فى السیاسة تلك تطبیق خطورة البریطانیة للحكومة لتبین ؤسساتمال

 الدول تعطى التى یةجنباأل متیازاتلإل مجافاتھا بحجة الجدیدة الجمركیة السیاسة على عتراضالإل مصر إلى یةنجلیزاإل
 الالئحة صدارإ المصریة على الحكومة صرارإ زاءإو .عایةلربا ىولاأل الدولة حق )بریطانیا بینھامن و( ابھ عةمتالمت

 قد فیما الفصل سلطة وحدھا المختلطة للمحاكم تجعل مواد ئحةالال ضمنتُ  أن البریطانیة السلطات تحاول الجدیدة الجمركیة
 الذین الخبراء رأى بقبول المصریة الحكومة تلزم .یةجنباأل والشركات المصریة الجمركیة السلطات بین نزاع من یشجب
 إقناع ةحاولم فى رزاً با دورا البریطانى القضائى المستشار لعب وقد .النزاع ھذا مثل فى للتحكیم المختلطة المحاكم تنتدبھم

ُ  البریطانیة الضغوط ثمرتأو ضافاتاإل بھذه باشا بدوى الحمید عبد  بعض متضمنھ الالئحة نصوص فجاءت ،لھاكُ أ
  14.البریطانیة التجاریة مصالحال مع تتعارض التى المواضع بعض فى لینت قبضتھا جعلت التى الثغرات

 فى ویأتى ،مصر فى البریطانیة التجارة خدمة فى المصریة الشخصیات بعض لعبتھ الذى الدور عن الوثائق لنا وتكشف
 التجارة ةغرف ثقة موضعوكان ،من الشركات البریطانیة فى مصر یمثل العدید كان الذى عبود أحمد ھؤالء مقدمة

 التى المشاكل فى رأیھ على للوقوف الیھ ترجع المؤسسات تلك كانت ما وكثیرا ،البریطانیة التجارة ومجلس البریطانیة
 اھثقت وتؤكد المصریة السوق فى كوسیط للعمل تزكیھ البریطانیة الخارجیة وكانت ،مصر فى البریطانیة التجارة تعترض

 لھذا بریطانیا على یتردد ماكان وكثیرا ،البریطانیة التجارة لغرف المتحمس ارالمستش دور یوسف أمین لعب كذلك 15.بھ
 التجارة غرف ولكن ،مصر فى ابھ قیامال على البریطانیة المؤسسات یغرى تجاریة لمشاریع جدیدة أفكار ویقدم ،الغرض

ّ  ،یاً إقتصاد جدواھا بعدم قتناعاإل إلى واألفكار المشروعات تلك دارسة من نتھتإ  مصر فى السامى المندوب روحذ
 المخلصة مساعیھ رغم ،المصریة األعمال دوائر فى لھ خاص وزن وجود لعدم لیھإ ستماعاإل من البریطانیة المؤسسات

 ختیارهإ وراء كانت التى البریطانیة التجاریة المصالح وتقدیر حترامإب عفیفى حافظ وتمتع 16البریطانیة التجارة لتنشیط
 خاص وزن ذات باشا صدقى اسماعیل آراء كانت كما ،1934 عام لندن إلى توجھت التى المصریة یةالتجار للبعثة رئیسا

  .البریطانیة األعمال دوائر فى

****  

 عام فى خطواتھا ىأول مصر بنك بدأ التى المصریة الصناعة إلى تیاحراإل بعین تنظر تكن لم البریطانیة الوثائق ولكن
 على ،السامى المندوب دار حرصت وقد ،1930 عام فى ھاإنتاج وبدأت ،النسیجو للغزل مصر شركة أسست حین ،1927

 للمواد فیھما ضتعر ،الموضوع الخارجیة البریطانیة حول  إلىفأرسلت تقریرین  المجال ھذا فى مصر بنك خطة تتبع
 النسیج صناعة مقیا احتمال إلى وأشارت ،الصناعیة المشروعات فى مھااستخدإ یمكن والتى ،مصر فى المتاحة الخام

 مجال فى المصریین نجاح كانیةإم فى وشككت ،التقلیدیة أسواقھا حدأ فى البریطانیة المنسوجات بمنافسة المصریة
   17.لبریطانیا منافسة دول من الخبرات تلك مصر ستیرادإ حتمالإ من وحذرت الفنیة الخبرة لنقص نظراً  ،الصناعة

                                                             
12 F.O 371/J213 Rela ons between Egypt and Russia ,Jan 1926; J29 Russian Bureau in Egypt ,memo 

Jan.1928; J193,Soviet Trade with Egypt ,report ,May 1929 
F.O 371/J3616 ,U.S commercial Ac انظر على سبیل المثال: 13 vites in Egypt ,memo Aug,1943;J4077,U.s 

Commercial Ac vi es in Egypt ,memo ,Sep.1943  
14 F.O.371/J2937,J2990, Attitude of HMG towards Egypt's Claim to fiscal freedom a er 1930 ,memo 

by Manchester Chamber ,Oct 1928;J154 ,from sir P.Loraine to FO, 1930 
15 F.O 371/J767 ,J11231 Suitability of Ahmed Abboud to con nue as an Agent for U.K.firms , Feb 1935 
16 F.O 371/J2588,Bri sh Trade with Egypt ,views of Amin bey Yussuf,July 1930;J2102, Commercial 

Relations with Egypt ,conversation with Amin Bey Yussuf , Sep 1923; J2776 From Sir P.Loraine to F.O 
,Nov 1934 

17 F.O 371/J1764 , Proposals of Banque Misr for Industerialization of Egypt ,Possibileties of ,report July 
1929;J2809,Survey of Material Resources and Industry ,report ,1930 
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 إلى المصریة السوق حاجة من جانب تغطیة فى والنسیج للغزل مصر شركة حلنجا الفرصة ،الجمركیة الحمایة ھیأت وقد
 )المبسون مایلز تقریر وفق( العالم فى المصانع وأھم أكبر من واحدا) 1936 فى( تمتلك الشركة وكانت ،المنسوجات

 المندوب وعزا ،قبل من علیھ كانت عما% 60 بنسبة القطنیة ةقمشاأل من مصر واردات خفض الشركة إنتاج على وترتب
 ھذا من بالحد وطالب ،مصر شركة مع النسیج التآل المنتجة البریطانیة الشركات تعاون إلى ،النجاح ھذا السامى
 المال رأس دخول ىتقتض الحكمة أن رأت ،البریطانیة الصناعات إتحادو البریطانیة التجاریة المصالح ولكن 18التعاون
 مقابل فى ،والتجھیز الصباغة وحدة تقدیم على برادفورد صباغى إتحاد عتفشج ،النسیج صناعة فى مصر لبنك كشریك
  19.المصریة الشركة أسھم من حصة

 فى قائمة كانت التى المحدودة بالصناعات اماإھتم نجد نكاد ال ،الصناعة مجال فى مصر بنك نشاط متابعة عدا وفیما
 عدتھأ تقریر ضمن الإ ،الصابون وصناعة اناأللب ومنتجات الجلود وصناعة سمنتاأل وصناعة السكر صناعة مثل ،مصر

 فى وللصناعة الخام دواالم لمصادر شامالً  مسحا فیھ قدمت 1937 یونیو فى السامى المندوب بدار التجاریة السكرتاریة
 إلى الوثائق عادت ثم .الدوریة یةقتصاداإل التقاریر بعض فى المتناثرة شاراتاإل بعض إلى ضافةباإل ھذا 20.مصر

 حول تقریراً  فنجد .الحلفاء لقوات الحربى جھودمبال رتباطھاإل ،الثانیة العالمیة الحرب خالل جدید من بالصناعة امھتماإل
 ،الحرب ظروف خلقتھا التى الحاجات تلبیة إلى تجھإ ،للتصنیع مشروعاً  وضع الذى" والتنمیة التخطیط مجلس" نشاط

 الشرق منطقة جعل إلى ترمى البریطانیة السیاسة وكانت .األوسط الشرق لتموین مركزاً  تأصبح مصر وأن خاصة
 مصر شركة بینھا من جدیدة مصانع وأقیمت ،القائمة المصانع فتوسعت ،الحرب خالل ذاتیاً  مكتفیة یةإقتصاد وحدة األوسط
 الحرب فترة فشھدت 21الصناعة فى ستثماراإل على یةجنبواأل المصریة األموال رؤوس قبالإ زدادإو ،الصناعى للحریر
 یةقتصاداإل التقاریر تإھتمو .الجنیھات من ملیونا 78 أسمالھار مجموع بلغ وتجاریة صناعیة مساھمة شركة 375 تكوین

 سنوات خالل الصناعة تطور برصد ،البریطانیة بالسفارة التجاریة السكرتایة تعدھا كانت التى والشھریة األسبوعیة
 السلع إنتاج على مقصورا كان ،الثانیة العالمیة الحرب خالل الصناعى النشاط أن ،التقاریر ھذه من ونتبین 22الحرب

 نتاجاإل غالبیة ولكن ،الحرب خالل قیمتأ التى المصانع جملة من% 85 بلغت الصغیرة المصانع نسبة وأن ،ستھالكیةاإل
 السلع بعض حتكارإ ةفرص لھا وھیئات ،االوسط الشرق تموین ومركز الحكومة ساندتھا التى الكبیرة المصانع من جاءت
 على وشجعت ،العاملة الطبقة حجم من زادت للعمل جدیدة فرص تاحةإ ،الحرب خالل الصناعة نمو على وترتب .الھامة

 لھا حلوال تجد أن المصریة حكومة على كان جتماعیةإو یةإقتصاد مشاكل ذلك عن ونتجت ،المدن إلى الریف من ھجرةال
  .الحرب بعد

****  

 الوثائق امإھتم مركز تعد كانت ،مصر فى المالیة السوق فان ،محدودا البریطانیة الوثائق امإھتم من ناعةالص حظ كان ذاإو
 البریطانیة للمصالح المنافسة القوى نشاط مراقبة زاویة من ،المصریة السوق فى یةجنباأل اتستثماراإل حركة تتبعت التى
 ،مصر فى یةجنباأل التجاریة والشركات البنوك بنشاط تتعلق یرتقار ،المختلفة یةرشیفاأل المجموعات فتضمنت ،مصر فى
 اتستثماراإل لنشاط خاصا اماإھتم تأولو ،والفرنسیة یطالیةواإل والنمساویة لمانیةاأل اتستثماراإل نشاط على التركیز مع
 عن احصائیات تقدیم على ،المالیة بالسوق الخاصة التقاریر عادة وجرت .الثانیة العالمیة الحرب خالل مصر فى مریكیةاأل

  23.البریطانیة اتستثماراإل على وأثرھا ،مصر فى تمارسھا التى والعملیات ،الدول من دولة لكل التابعة والبنوك الشركات

  لھا المعادیة الدول إلى سبتنت التى والبنوك الشركات نشاط یقافإل المصریة الحكومة لدى تتدخل بریطانیا ماكانت وكثیرا
 یطالیةوالبنوك والشركات اإل ،ىولاأل خالل الحرب العالمیة لمانیةواأل النمساویة والشركات للبنوك النسبةب حدث مثلھا

  .الثانیة العالمیة الحرب خالل والیابانیة

 ،مصر فى العاملة الكبرى والبنوك للشركات المالى المركز بتتبع خاصاً  جانباً  ،الدولیة یةقتصاداإل التقاریر أفردت وقد
 الشركات قانون نأل ،والبنوك الشركات تلك اتستثمارإل الحقیقیة األرقام على الوقوف صعوبة دائما تؤكد كانت ولكنھا

 خارج المسجلة أما الشركات  ،المصریة بتقدیم إعالن میزنیتھا السنویة الشركات سوى یلزم یكن لم ،مصر فى بھ المعمول
 تضمھا والتى ،بمصر العاملة عشر السبعة التجاریة البنوك كنت لم ولذلك .القانون ذلك ألحكام تخضع تكن فلم ،مصر

 اماإھتم الدوریة یةقتصاداإل التقاریر تھأول الذى مصر بنك عدا فیما میزانیاتھا تنشر سكندریةواإل بالقاھرة المقاصة تافغر
 المالیة وراقاأل سوق ىف التعامل حركة برصد ،التقاریر تلك تناعت كذلك ،الوطنیة الراسمالیة ركیزة باعتباره ،خاصا

 ،تجاھھاإو یةنئتمااإل والتسیھالت ،علیھا تدخل التى التغیرات تفسیرو ،نداتلسوا األسھم سعارأو ،الحركة تلك ودالالت

                                                             
18 F.O 371/J5014 From M.Lampson to Eden ,May 1936 
19 F.O 371/J2548 ,J2555 Bradford Dyers Associa on and Banque Misr factory for Spining and weaving 

,may 1937 
20 F.O 371/J2809 Survey of Material Resources and Industry in Egypt , report ,June 1937 
21 F.O 371/J2586, planning and Development Board ,scheme for rapid industry report Apr 1942 
22 F.O 371/J3557 Egyp an War-time Economy report ,Aug. 1942; J10 Economic situa on in Egypt 

,report,Jan 1943; J4548,Egypt,Weekly Poli cal and Economic Report ,Dec,1944 
23 F.O 371/J2382 ,Foreign Banking and Commercial interests in Egypt ,memo,Aug 1929 
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 على كبیرة داللة من لھ بما ،واالسكندریة بالقاھرة المقاصة بغرفتى التعامل حجم سجلت كما .االتأمین شركات ونشاط
   24التجارىو ىستثماراإل نشاطال

 25مصر، فى البریطانیة التجارة غرفة فى ممثلة البریطانیة المالیة المصالح لعبتھ الذى دورال عن النقاب الوثائق وتكشف
 الفترة خالل دارات التى البریطانیة – المصریة المفاوضات فى مصالحھا لضمان البریطانیة خارجیةال على الضغط فى

 البریطانیة الحكومة تدعو ،مصر فى البریطانیة التجارة غرفة فكانت ،1936 ھدةمعا بتوقیع نتھتإو ،الدارسة موضوع
 وبررت ،البریطانیة المالیة المصالح یھدد ذلك أن زاعمة ،ستقاللاإل فى المصریة الوطنیة الحركة بمطالب التسلیم عدم إلى

  : یلى بما نظرھا وجھة

 رساءإ ضمان وعدم ،البریطانیة المالیة المصالح تعطیل علیھ رتبیت ،المصریة دارةاإل عن نجلیزاإل الموظفین ةبیغ -1
سعارھا دائما على أتزید  الشركات تقدمھا التى العروض نأو خاصة ،البریطانیة الشركات على الحكومیة العطاءات

 ألنھا ،بالعطاءات البریطانیة الشركات فوز على ،العادة جرت قد ،المنافسة أسعار العروض التى تقدمھا الشركات
 بالمواعید وتلتزم ،االكمال الوجھ على الیھا المسندة العملیات وتنفذ ،غیرھا تقدمھ مما اجود وآالت خامات تقدم

  .للتسلیم المحددة

 لقیامھا ،للغایة سیئة ةبسمع تتمتع التى المصریة دارةباإل الثقة فقدان إلى یؤدى ،المصریین إلى األمور مقالید نتقالإ -2
 السوق من البریطانیة اتستثمارلإل التدریجى نسحاباإل علیھ یترتب مما ،والرشوة حسوبیةوالم الفساد على

 یجیدون ،مصر فى وكالءھا أن مادام ،مكانتھا لحتالإل األخرى یةورباأل اتستثماراإل امام المجال تاحةإو ،المصریة
 غیر منافسة ضحیة البریطانیة اتستثماراإل تصبح بذلك ،فسادھا من یستفیدونو المصریة دارةاإل مع التعامل
  .متكافئة

 إلى ،السیاسة ھذه مثل تؤدى وقد .یةجنباأل اتستثماراإل ضد التعصب على قائمة سیاسة بالضروة تتبعھ ستقاللاإل -3
 ،المصرى البولیس من البریطانیة العناصر انسحاب نأو خاصة ،للخطر یینورباأل ومصانع تاجرمو مزارع تعرض

  .فوضىلل مالئما مناخا یھئ

 حریة تكفل التى بالضمانات مقرونا ذلك یكون أن فیجب ،ستقاللاإل مصر منح من مفرا تجد ال بریطانیا كانت ذاإ -4
 البریطانیة التجارة غرفة رأى فى– ذلك یتحقق وال ،خاصة والبریطانیة ،عامة یةورباأل اتستثماراإل مامأ العمل
 عتراضاإل فى المحاكم لھذه العمومیة الجمعیة حق توسیعو ،تلطةستقالل المحاكم المخإمن خالل تدعیم  الإ  - بمصر

 اتستثماراإل تستطیع عندئذ .یةجنباأل األموال رؤوس حركة تعوق قد التى المصریة واللوائح القوانین على )فیتو(
 "متكافئة عادلة" منافسة ظل فى تنشط أن البریطانیة

 فى نجلیزاإل الموظفیین وجود بضرورة یتمسك جعلتھ ،انىالبریط المفاوض على ضغوطا ،المخاوف ھذه شكلت قد
 نوع لتوفیر یسعىو ،والداخلیة والعدل العمومیة واألشغال المالیة وزارات وخاصة المصریة دارةاإل فى الحساسة كزاالمر
 الذى بالشكل 1936 معاھدة بتوقیع تتاثر  لم مصر فى البریطانیة المصالح ولكن .مصر فى یةجنباأل للمصالح الحمایة من

  فأرسیت ،نشاطھا لمارسة جدیدة مجاالت یةنجلیزاإل اتستثماراإل امام فتحت ذإ ،بمصر البریطانیة التجارة غرفة ثارتھأ
 تقاوالالم شركات على ،الجنیھات من ینیالم بضعة وتكلفت ،المعاھدة علیھا نصت التى الجدیدة الطرق شق عطاءات

 یاءولاأل جبل خزان قامةإو ،سوانأ لخزان الثانیة التعلیة عملیات من نصیبا ةالبریطانی الشركات ونالت ،یةنجلیزاإل
ُ و .رضىاأل ستصالحإ وعملیات  شركات ثالث على راتتالن سمدةأ مصنع قامةإو ،أسوان خزان كھربة ةقاولم رسیتأ

 200 قیمتھ بما یةاألھل غزلال شركة فى یةنجلیزاإل األموال رؤوس سھمتأ كما ،ھجنی مالیین سبعة قدرھا بتكلفة یةإنجلیز
   26.ھجنی ملیون نصف قیمتھ بما والنسیج للغزل مصر شركة وفى ،ھجنی لفأ

 .البریطانى قتصاداإل فلك فى یدور المصرى قتصاداإل جعلت بصورة ببریطانیا مالیا مرتبطة كانت مصر أن والواقع
 كان ،النقد صدارإ یتولى الذى المصرى ھلىألا فالبنك .لینىستراإل بالجنیھ المصرى الجنیھ تباطرإ إلى ذلك ویرجع
 تأصبحو ،)1916 أكتوبر 30 منذ( لینىسترباإل الصرف قاعدة عن تحول المصرى النقد أن كما ،بریطانیاً ا إستثمار
  .الذھب من بدال المصرى للنقد غطاء تشكل البریطانیة الخزانة سندات

 من المكون نقدھا غطاء دلبتست لم نھاأ غیر ،ثرھاأ مصر تقتفإ 1925 عام الذھب قاعدة إلى بریطانیا عادت وعندما
 الحكومة نصیحة على نزوال( فائدة من تدره لما نداتسال على بقاءاإل وفضلت بالذھب البریطانیة الخزانة سندات

 غیر المصرى الجنیھ أصبحف ،مصر وتبعتھا الذھب قاعدة عن بریطانیا خرجت ،العالى الكساد حل وحین ).البریطانیة
  .للصرف قابل غیر بدوره كان الذى لینىسترباإل الإ للصرف قابل
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 مجموعة مصر بدخول األمر نتھىإو ،المصرى الجنیھ تبعھ للذھب بالنسبة لینىستراإل ھالجنی قیمة تدھورت وعندما
  .ثابتة بعالقة لینىستراإل بالجنیھ عملتھا قیمة رتبطتإ بالداً  تضم كانت التى )1931( لینىستراإل

 الخزانة سندات مقابل ،المصرى النقد وراقأ من المزید صدارإب المصرى ھلىاأل البنك قام ،الثانیة العالمیة لحربا وخالل
 وحتى 1916 منذ لمصر المستحقة ةیلینستراإل رصدةاأل تراكم ذلك على ترتبو ،البریطانیة القوات اجةح لسد البریطانیة

 موضوعاً  ةنیلیستراإل رصدةاأل كلةشم وكانت .الجنیھات من لیونام 430 بلغت والتى ،الثانیة العالمیة الحرب نھایة
 ذإ 27ربعینات،واأل العشرینات وثائق من كبیراً  جانبا شغلت الدراسة موضوع الفترة خالل وبریطانیا مصر بین للمباحثات

 قابالً  یكن لم لنیىرستاإل ھالجنی ألن ى،البریطان قتصادباإل رتباطاإل من ىالمصر قتصاداإل تخلص تعنى القضیة ھذه كانت
 صرتأ عندما المصریة الحكومة صعوبات وزادات ،لینىستراإل مجموعة خارج تقع التى األخرى عمالتال إلى للتحویل
 عن نتج الذى التضخم عن فضالً  ،بریطانیا من ستیراداإل عملیات تمویل فى رصدةاأل تلك ستخدامإ عدم على بریطانیا

  .القومى قتصادباإل ضرأو المعیشة وتكالیف األسعار رتفاعإ عن اسفر والذى ،لثانیةا العالمیة الحرب خالل النقد صدارإ

****  

 قوةال على كبیر تأثیر من لھ لما ،تطور من مصر فى المعیشة تكالیف على یطرأ ما تتبع عن البریطانیة الوثائق تغفل ولم
 المندوب لدار الشاغل الشغل كانت التى األمن بقضیة تصالھوإل ،السلع رواج على ثم ومن ،المصریة السوق فى الشرائیة
 ةبعالص یةقتصاداإل ظروفال فى وخاصة ،المعیشة بتكالیف الخاصة التقاریر من كثیرلبا تحفل الوثائق نجد ولذلك .السامى

  .الثانیة العالمیة الحرب وفترة الكبیر العالمى الكساد رةفت مثل

 الكساد تركھا التى اآلثار بتتبع ،المصرى الریف مدیریات فى یطانىالبر القنصل یعدھا كان التى التقاریر عنیت فقد
 التى وباتالصع على فركزت ،حدة على مدیریة كل فى الریف فى والعمال الفالحین على الثالثینات وائلأ فى العالمى
 نتشرتإ التى والبطالة ،المعدمون الفالحون یعیشھا كان التى البؤس حالة وصورت ،غارھمصو المالك متوسطى واجھت

 سداد عن الفالحین وعجز جوراأل نخفاضإ مع الغذائیة المواد أسعار رتفاعإو ،الغربیة فى والنسیج الدخان عمال بین
 نتیجة الریف فى نفجارإ وقوع دون للحیلویة الحكومة تدخل بضورة یررالتقا وصتأو .للبنوك المستحقة یونالد قساطأ

  28.السوء من كبیراً  حداً  الحالة فیھا بلغت التى للمناطق عاجلة معونات یموتقد ،للسكان ةیالمعیش حوالاأل لسوء

 ھذا تتناول التى التقاریر من غیرھا فتفوق ،الثانیة العالمیة الحرب خالل المعیشة بتكالیف الخاصة التقاریر عن أما
 لسفارةاب التجاریة یةالسكرتار كانت إذ ،دالالتھا ستخالصإو ھالوتحلی االحصائیات ووفرة الكم حیث من الموضوع
 التى رقاماأل مقارنة مع ؟، المعیشة تكالیف على أیطر تغیر كل ترصد ،شھریة واخرى أسبوعیة تقاریر تعد ،البریطانیة

الغذائیة،  المواد فى الندرة أو الوفرة تناولوت سنة األساس1939الفترة السابقة علیھا متخذة من  فى بنظیرتھا توردھا
 على كلھ ذلك نعكاسإو ،سكاناإل ومشاكل ،الدنیا للطبقات وخاصة للدخول تھاممالء  اد ومدىوتسجل أسعار تلك المو

  .جتماعیةواإل یةقتصاداإل حوالاأل

****  

 طریق عن ،الثالثینات بدایة منذ قتصاداإل مجال فى التدخل إلى المصریة الحكومة تجاهإل خاصا امإھتم الوثائق تأولو
 التجاریة المصالح معارضة محل السیاسة تلك وكانت ،الناشئة الوطنیة صناعةال لصالح الجمركیة الحمایة فرض

 صابھاأ الذى الھبوط من القطن سعارأ نقاذإل المصریة الحكومة لتختد كما .الیھ شارةاإل سبقت الذى نحوال على البریطانیة
 منذ ةمشتری القطن سوق الحكومة تفدخل ،الكبیر الكساد بسبب العالمیة السوق فى المصرى القطن لىع بلالط قلة نتیجة

 میزانیة حدود فى) 1935( للتنمیة خمسیة خطة وضع جلأ من ىقتصاداإل بالتخطیط الحكومة خذتأو .1930 مارس
 قتصاداإل تنشیط بھدف ،العامة والخدمات والمالیة یةقتصاداإل المشاریع على وزعت ،الجنیھات من ملیونا 36 بلغت

 وسعت الخطة بھذه البریطانیة المالیة المصالح تإھتم قدو  .نالمتعطلی من عدد كبرأل العمل فرص تاحةإو ،المصرى
  29.لصالحھا المشروعات عطاءات على للحصول

 مجلس" الغرض لھذا فأسست ،الثانیة العالمیة الحرب خالل قتصاداإل توجیھ فى الدولة لعبتھ الذى الدور حجم زدادإو
 الحكومة ودخلت ،سمنتواإل كالسكر اتیجیةستراإل الصناعات بعض فى سعوالتو للتصنیع خطة لوضع" والتنمیة التخطیط
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قطنا، وفرضت  المزروعة المساحة وحددت)  1939 كتوبرأ( الھبوط من سعارهأ نقاذإل اخرى مرة ةمشتری القطن سوق
 ختصتإ كومیةح لجنة اقامة إلى القمح محصول عجز دىأو .قبل ذى من أوسع نطاق على والقمح والذرة األرز زراعة
 كثر التى المحدودة المسئولیة ذات للشركات نظاما لتضع بالتشریع الحكومة وتدخلت القمح من البالد حاجة توفیر بدراسة
 ،عمالاأل واصحاب العمال بین العالقة فحددت ،العمل سوق فى بالتشریع تدخلت كما ،الحرب سنوات خالل عددھا

 وسجلتھا ،البالد ظروف فرضتھا التى یةقتصاداإل الحیاة فى التدخل مظاھر نم ذلك غیر إلى ،العمال بنقابات عترفتإو
  30.البریطانیة المالیة مصالح على تاثیرھا زاویة من البریطانیة الوثائق

****  

 اتستثمارواإل الموارد حیث من 1945 -1920 الفترة فى المصرى قتصاداإل على الضوء البریطانیة الوثائق تلقى وھكذا
 یجعلھا مما ،ىقتصاداإل للتوجیھ الدولة وجھود ،وتكالیفھا المعیشة لمستوى دقیقیة صورة تعطى ،الصناعةو والتجارة
 .الحقبة تلك فى  ىالمصر قتصاداإل تطور لدراسة عنھ غنى ال ھاما مصدرا
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