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  مجلة الهالل
  1996یولیو 

   التاریخیة الشخصیة -  والسلطة المصریون
  عباس رءوف.د: بقلم

 قرنا 32 منذ أسطوري إلهي حق من المستمدة الغاشمة القوة إلى المستندة المركزیة السلطة مصر عرفت
 الشكل ذاه إلى التوصل في قاطبة الدنیا بالد أقدم مصر تكون وبذلك  –األقوال أرجح على – المیالد قبل

 عماد بلد في البیئیة للظروف نتاجا المركزیة السلطة هذه قیام وجاء. البشریة للجماعة المتمیز التنظیمي
 المركزیة السلطة قیام كان ثم ومن النیل، هو واحد مصدر من النهري الري على تقوم التي الزراعة حیاته

 لواءها تعقد أن البد وكان. للعمران استمرارا الري، میاه من االستفادة لتنظیم البیئة ظروف أملتها ضرورة
 ذلك مثل تمكین في فعاال دورا المنبسطة السهلة مصر طبیعة لعبت حیث بطشا وأكثرهم الحكام ألقوى
 كانت طالما  ولرموزها المركزیة السلطة لهذه الناس واستكان. اآلخرین على سلطانه بسط من القوى لحاكم
 حول نسجته ما خالل من مكانتها تدعم الحاكمة النخبة وراحت لعیش،ا لهم وتیسر الحمایة لهم توفر
 السلطة في حقها وجعلت القداسة، صفة من علیها أضفت الناس، وجدان في استقرت أساطیر من نفسها

وبذلك اقترنت طاعة الحاكم بطاعة اآللهة والعكس بالعكس.  السماء، رعایة إلى مستندا اآللهة من مستمدا
ن كان  ٕ  أقصى حد دائما هناك كان فقد  حدود، دون السلطة عنت تحملوا الناس أن یعني ال ذلك وا
 حتى شيء كل طریقة في یكتسح الذین البركان انفجار ثائرین انفجروا السلطة تجاوزته إذا الحتمالهم،
   .سنري ما نحو على الغاشمین بالحكام تتعلق كانت طالما المقدسة الحرمات

 صاغه الذي القدسي الطابع نفس المركزیة للسلطة ظل القدیم مصر اریخت طوال العصور تعاقب ومع
 الحق صاحب "الفرعون"  دی في مركزة السلطة یجعل والذي القرون مئات عبر للمصرین الجمعي الضمیر
 اهناسیأ ملوك من "اختوى"  الفرعون ذا هو فها  صوته، على صوت یعلو وال أحد، فیها ینازعه ال اإللهي

 خلفه ویحشد الكالم من یكثر له تابع أي من ابنه یحذر) القدیمة الدولة من والعاشرة التاسعة األسرتان(
 من یعلى بأن ویوصیه "یحبونه الذین وأتباعه هو ذكراه أمح اقتله، اطرده،":  بقوله وینصحه كثیرون أتباع
 وأقوى أعظم وما.. عظماء المقربون رجاله یكون عندما العظیم الشخص أعظم فما"  ویقویهم رجاله شأن
 واالعتقال بالضرب الناس یعاقب بأن ولده الملك ینصح أن الطریف ومن ،"كثیرون نبالء له یكون الذین
   .علیه ثار إذا إال أحدا یقتل وأال یخطئون عندما
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 على خیراتها لتتدفق األرض یفلحون إنتاج أدوات مجرد السلطة نظر وجهة من – إذن - الناس كان
 یوما ارتكبوا أو واجباتهم، أداء في قصروا أو تقاعسوا إذا الحریة وفقدان بالعصا ویقومون ،العامة الخزانة

 أنفسهم عن الظلم لدفع سبیل من الناس أمام یكن لم وبذلك .العقاب یستحق جرما الحاكمة النخبة تعده ما
 جور على السماء ةبعدال یستعینوا وأن "،القدیمة مصر في الفصیح الفالح فعل كما تماما" الشكوى سوى
  .المستضعفین سائر شأن األرض أهل

  ! القوة واستخدام النخبة
 القوة، إلى تستند نخبة ید في تمركزها حیث من للسلطة العام اإلطار یتغیر لم مصر العرب دخل وعندما
 ملكوال اهللا أرض فاألرض إلهي، مصدر إلى السلطة استناد مفهوم یتغیر ولم الفتح. قوة المرة هذه وكانت

 ید على صریح إلهي تعویض إلى الفكرة تحولت بل ،لمتقینا عباده من یشاء من یورثه  اهللا ملك
 االستغالل، طابع من یخلو ال الحكم وكان البیزنطیین، عند اإللهي بالتفویض تأثرا بعد فیما العثمانیین

ذا ٕ  البقرة ألبناء لبن من یكفي ما تركه عدم على العاص بن عمرو الم قد الخطاب بن عمر كان وا
 لم المتعاقبین الخلفاء من أحدا فإن  الخراج، جبایة في االشتطاط إلى أشارة حلبیها استنزاف في واإلسراف

 القرنین نحو المصریین ثورات فتعاقبت الوالة، عسف جراء من أذى من بالمحكومین یلحق ما إلى باال یلق
  .المأمون الخلیفة عهد في فیه بالغالم بالعنف أخمدت  حتى اإلسالمي الحكم ضد الزمان من

 اإلنتاج أداة فاألرض االقتصادیة، مواردها على تسیطر مصر في النخبویة المركزیة السلطة ظلت وهكذا
 أو لخلیفة عامال كان سواء الحكم أریكة على الجالس علیها یسیطر  للدولة، ملك الزراعي المجتمع في

 سلم درجات أدني في إال السلطة في الناس لمشاركة مجال وال عثمانیا، أو مملوكیا سلطانا أو خلیفة
 في الشغالة موقع هو الجماهیر وموقع الحاكمة النخبة بها فاحتفظت األعلى الدرجات أما البیروقراطیة،

 یكن لم یوم الدولة وخزانة حكامهم جیوب على یتدفق الذي الفائض إلنتاج ویكدحون یكدون النحل، مملكة
 األمن السلطة لهم توفر أن المقابل في الناس ویتوقع .العامة والخزانة الجیوب تلك نبی تفصل حدود هناك
 طالما واجباتهم أداء إلى ینصرفون وهم ذلك، من أبعد هو فیما یطمعون وال الرخاء، وتحقق العدل وتقیم
، الثالوث ذلك من أدني حد ثمة كان  بهم ضاقت إذا إال السلطة على الطاعة عصا یشقون وقلما متوافرًا
  .علیه صبرا أكثر  -دائما – فكانوا العدل میزان اختالل أما األمن، وغاب القوت وعز العیش، سبل

نما شعبیة، سلطة مصر في السلطة تكن لم ٕ  فرعونا الفرد الحاكم ید في تتركز أساسا أوتقراطیة كانت وا
 عانت والنفوذ،) الجاه( بالثراء اختصت اجتماعیا متمیزة نخبة تعاونه ملكا، أم سلطانا أم خلیفة أم كان

 العادات من كثیر وفي الشعبي األدب في أثره كله ذلك وترك واستبدادها، وعسفها بطشها من الجماهیر
 المصري، للمجتمع "الهیراركي" الهرمي التراتب عن والمعبرةاإلجتماعیة النابعة من التمایز اإلجتماعى 

 أمام مر إذا حافیا والسیر نعلیه انتزاعه حتى أو األعیان دأح بمجلس مر إذا دابته عن الفالح ترجل مثل
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 لو حتى "السید"  األرض صاحب لید الفالح تقبیل من 1952 یولیو ثورة قبل شائعا كان ما أو ،هؤالء أحد
  .هاباإل غض صبیا كان

 بالتفاوت یموالتسل األمر، أولى طاعة على ضوالح التمایز هذا لتأكید بعینها قرآنیة آیات الوعاظ واستخدم
 الفقیر أن أساس على منها والتنفیر الثروة وازدراء ،األرزاق مقسم وحده اهللا أن أساس على الثروات في

 الغني، بید ما إلى التطلع وعدم االجتماعي بوضعه الرضا إلى الفقیر یدفع مما. اهللا إلى الناس أقرب
 له یشترى كبیر مالوش الليو " "وسمرؤ  رئیس ولكل كبیر صغیر لكل"  االجتماعي بالتمایز والقبول

 القبول عن تعبر شعبیة أمثال من ذلك غیر إلى "الحمیر یسوق مین أمیر وأنا أمیر أنت لما" و "كبیر
  .طبیعیا أمرا وعده بل االجتماعي بالتمایز والرضا

  !واالستكانة الخضوع
 یا أقوله أمي یتجوز اللي" همكقول لها واالستكانة لسلطةل التام الخضوع عن الشعبیة األمثال تعبر كما

رمى له"  عمى ٕ  الروس بین ما رأسك طاطى" أو أو "إرقص للقرد فى زمانه" "أو بلد بتعبد طور، حش وا
 من طلع أن"  مثل تغییره إمكانیة من والیأس بالواقع الرضا عن وتعبر "یدوس علیك الماشي أحسن

 :ومثل األكابر، كأبناء شأن الفالحین ألبناء نیكو  أن استحالة فهناك "باشا الفالح من یطلع ماشة الخشب
 إلى األمر یمتد بل االجتماعي للواقع االستسالم عند األمر یقف وال "الدقة فیه تبان أترقي الفالح مهما"

 "لبوسك وجنسك فلوسك أصلك"  أو "للرجال مش للمال االعتبار" مثل الواسع والثراء المطلقة السلطة تأیید
 یعمل فالفقیر ".زیره الفقیر كسر شقفة الغني طلب" و "للغني حاجة بیقضي یبقى جرى الفقیر شفت إذا" أو

 یستخف كان وان "علقة الغز خدمة أخر" سنمار جزاء ینال ثم ذلك في ویتفانى السلطة لخدمة مخلصا
 ویبلع اإلبرة على یفتي”و "تشفوا شوار إ"و "حرامیها حامیها" الذمم وخراب الفساد فیهم ویري السلطان بذوي

  ."المدراه

 ضمیر في تركه وما السلطة بطش من الجماهیر معاناة عن بالتعبیر الشعبي األدب ضییف وهكذا
 ما هولك ما إردب": كالالمباالة الیوم إلى مجتمعنا في لةماث أثارها مازالت سلبیة هینفس أثار من المصري
یثار امرةالمغ روح وفقدان ،"شیله غیر ینویك وما دقنك رتتغب كیله، تحضر ٕ  وال سنة امشي": السالمة وا
 في تجریش ما المیة": االجتماعیة المكانة عن النظر بغض العدل إقامة في األمل وفقدان "قناة تخطي
 والظلم السلطة استبداد من الطویلة المصري معاناة عن عبرت شعبیة أمثال من ذلك غیر إلى ،العالى"

یثاره الصراع عن المصري فعزو  سیینالدار  بعض عند شاع حتى االجتماعي ٕ  على وصبره السالمة وا
 لعون التماسا التعس، واقعة على یثور وقلما  البشر، كواهل به تنوء ما المظالم من یتحمل أنه حتى الظلم
 بات من بخت یا"و "غارة له تیجي ال یرحل ال السوء جار على أصبر":  الضیم عنه یرفع السماء من
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 ،هعالت على بالواقع والرضا واالستسالم الخنوع على تدل أمثال من ذلك رغی إلى "ظالم بتش وما مظلوم
       . تغییره إلى الطموح وعدم

 أبدا یكن لم الصبر ذلك فإن فیها، مراء ال تاریخیة حقیقة علیه وصبرهم للظلم المصریین تحمل أن ورغم  
 إلى التعس الواقع من الخالص في األمل یتحول عندما ذتنف التحمل على للطاقة حدود فهناك حدود، بغیر

 تلقائیة هبات أبیه بكرة عن الشعب فیهب للسهام، منزع المصري صبر قوس في یبقي ال عندئذ سراب،
  .واالستبداد الظلم برموز الدمار وتلحق ،العنف طابع تتخذ

****  

 یتبدد عندما المصري الشعب انتفاض على الناصعة باألدلة تزودنا العصور أقدم منذ مصر تاریخ وقراءة
 بالمستبدین وتنكیله الضیم، قبوله وعدم العیش، أسباب یفتقد وعندما األلیم، واقعة من الخالص في أمله

  . واالجتماعي السیاسي الصعیدین على والظالمین

 القدیمة الدولة عهد في السادسة األسرة أیام أواخر مصر شهدتها التي االجتماعیة الثورة أحداث ولعل
 البالد فانقلبت" غضبهم، وانفجار للظلم، المصریین استكانة عدم على دلیل خیر) المیالد بلق 2280 عام(

 مخازن على وهجموا الضرائب، دفع عن الناس وأضرب حقولهم، یحرثون الناس یعد ولم عصابات، إلى
 الشعب وصب أشالءهم وبعثروا فیها، ما فنهبوا اإللهیة الملوك مقابر على واعتدوا ونهبوها، الحكومة
 فصاروا األغنیاء، أطفال على نقمتهم الناس وصب... وأحرقوها القصور فنهبوا  األغنیاء، على انتقامه
 المطیع الصابر الفالح ثار وهكذا ".الناهبین مقدمة في أصبحوا األمن رجال حتى ...الجدران بهم یقذفون
 لحكومة،ل دیوان أو ،إلله معبد بین رقیف فلم األزمة، حد االجتماعي التناقض وبلغ مداه، الظلم بلغ عندما

  .مقدس لفرعون مدفن حتى أو لدولة،ل مخزن أو

 ضد وجهت والتي والدمار، العنف من تخل لم التي الشعبیة باالنتفاضات حافل اإلسالمیة مصر وتاریخ
 لعمط في القرن ربع نحو مدى على والصعید الدلتا في كبیرة انتفاضات ثالث عددها وبلغ السلطة مظالم
 طول على والمجاعات االقتصادیة األزمات زمن ذروتها وبلغت ،)المیالدي الثامن( الهجري الثاني القرن
  .الفرعوني العصر في شهدناه عما ودمارا عنفا تقل ولم اإلسالمي، العهد

  الروابط تفكك
 واستهجانهم والمهانة، للذل ورفضهم میللض المصریین قبول عدم على دلیال تقوم التاریخیة القرائن تلك كل

 االقتصادي اإلنتاج نمط بین الربط تدحض القرائن وتلك صبرهم، ینفد عندما لمواجهته وتحفزهم للظلم
 أن یعنى ال ذلك أن غیر والخنوع. والمسالمة الزراعیة البیئة بین الربط مثل للشعب، الجمعي والسلوك
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 معینة ظروف إلیه تدفعهم استثناء سلوكهم في العنفف الدماء وسفك للعنف بطبعهم میالون المصریین
  .التاریخي الواقع أفرزها

 من الكثیر التحدیث بإجراءات الدولة ضربت الحدیثة الدولة بناء شهد الذي على محمد عهد وفي
 في طرفا ودخلت بتصفیتها، تقوم أن دون الحرف طوائف فأضعفت التقلیدیة، االجتماعیة المؤسسات

 الخدمة إلى األرض من شبابه وحركت روابطه ففككت قبل، من نفسه على غلقام كان الذي القریة مجتمع
 عن السلطة أمام مسئولین المصریون وأصبح الجدیدة، المصانع في العمل أو الحدیث، الجیش في

 خالل من كجماعات العثماني العصر في السلطة مع یتعاملون كانوا أن بعد كأفراد وسلوكهم أعمالهم
 ینتزعون فهم لتحقیقه، معنویا تعبئتهم أو ترید، لما بتوعیتهم  تعن لم السلطة أن غبر. ةالقری أو الطائفة

 هذا طبیعة یفهموا أن دون "الجهادیة" بـ الجیش عرف ثم ومن الجهاد بدعوى العسكریة للخدمة األرض من
 متخد كأدوات الدولة معهم تعاملت یخوضونها، التي الحروب تلك وجدوى ضرورته ومدي الجهاد

 على محمد نظام من السلبیة الجماهیر مواقف كانت هنا ومن كبشر، معهم تتعامل ولم المختلفة أغراضهم
  .للسلطة السلبیة مقاومتهم كانت هنا ومن  -السیاسي الحضاري مشروعه خطورة رغم –

 إلى رجعت ما قدرب التنظیم على القدرة وافتقاد السیاسي، الوعي غیاب إلى السلبیة المقاومة تلك وترجع
 التقلیدیة الشعبیة القیادات على محمد صفى أن بعد جماهیر،ال كیتحر  على القادرة الشعبیة القیادة غیاب
  .مصر على والیا تنصیبه فضل لها كان والتي الجماهیري الحشد أسالیب تأتقن التي

 األرض، بزراعة اصةالخ التعلیمات تنفیذ في المعتمد كاإلهمال مختلفة، أشكاال السلبیة المقاومة تواتخذ
 الفرار  حتى أو الدولة، إلى  –عظمهم في – یذهب اإلنتاج عائد كان طالما ،البوار تعاني األرض وترك
 بها للعمل جندوا التي المصانع من الهرب وكذلك والمالیة، اإلنتاجیة التزاماتهم من تخلصا القرى من

 حالة في بإحضارهم وألزمتهم المصانع، عمال بكفالة القرى شیوخ إلزام إلى الحكومة اضطرت حتى قسرا،
 أمل لىع منها یفرون فال بالمصانع، تربطهم حتى شهورا أجورهم دفع تأخیر وتعمدت.المصنع من الهرب

  .المالیة مستحقاتهم استخالص

 لنمو مصدر وأول المواطنة، بوتقة في للمصرین انصهار أول كان فیه، والخدمة الحدیث الجیش أن ورغم
 الجیش بسالة ورغم وكفاءته، بقدراته المصري الجندي إحساس ومبعث الوطني، االنتماءب الشعور

 العسكریة الخدمة في الجنود بقاء فإن كله، العربي المشرق في خاضها التي المعارك في الحدیث المصري
 الحالف جعل السالح، شاكین كلها عمرهم سنوات یقضون البعض كان حتى معینة، زمنیة لمدة تحدید دون

لحاق أعضائه بعض بإتالف الجندیة من التهرب ولایح المصري ٕ  غیر یصبح حتى بنفسه العاهات وا
زاء العسكریة، للخدمة الئق ٕ  للقیام عسكریة فرقة تشكیل إلى على محمد اضطر الظاهرة، هذه انتشار وا
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 خلص منتى یؤكد للناس أال سبیل للتح العاهات، أصحاب من الحربي لمجهودل المعاونة باألعمال
  . العسكریة الخدمة من تهربا بأنفسهم العاهات إلحاق عن فیكفون العسكریة الخدمة

  تلقائیة نتفاضاتإ
 حد إلى المالیة بمطالبها الفالحین الحقت الدولة أن وخاصة طویال، تستمر لم السلبیة المقاومة أن غیر

 فهبت األساسیة، بحاجاتهم اءالوف عن یقل ما إال عملهم عائد من لهم تترك ولم سدادها، عن عجزهم
 مثل العنف، طابع اتخذت على محمد عصر في منها عددا مصر شهدت تلقائیة، فالحیه انتفاضات
 فالحي وانتفاضة سكانها، وذبح الثائرة القرى بإحراق السلطة واجهتها التي 1812 عام الصعید انتفاضة

  .الطریقة بنفس أخمدت التي 1823علم

 السلطة، على التمرد حد حداهاا بلغت عشر، التاسع القرن عشرینات في ضاتانتفا عدة الصعید وشهد
قامة اإلقلیم، من الحكومة موظفي وطرد ٕ  واضطرت ،حولها من والمنطقة قنا في الشعبیة السلطة من نوع وا
 بقیادة فالح ألف أربعین من یقرب ما وبین بینه حقیقي قتال فدار لقمعها، الجیش استخدام إلى الدولة

 مئات وسقوط الشعبیة االنتفاضة تصفیة بعد إال اإلقلیم یهدأ ولم ،المهدى" أحمد" باسم عرف شخص
 عندما جدید من السلطة على التمرد إلى لیعودوا الصحراء إلى منهم القتلى من الفالحین، وفرار الناجین

 الحكومة كلفت حتى أمرها واستفحل جرجا، إلى وامتدت أسوان، إلى إسنا من أخرى انتفاضة نشبت
 الفالحین من - المرة هذه – كانت الثائرة المنطقة إلى توجهت التي القوات ولكن بقمعها، الجیش

 عام(تركیة جدیدة قوات لتجرید الحكومة واضطرت الثائرین إلى بأسلحتهم الجنود فانضم المجندین،
  .بهم والتنكیل الفالحین بهزیمة انتهت أسابیع ستة نحو الطرفین بین المعارك واستمرت ،)1824

 بالقمع دائما تواجه كانت كثیرة مناطق في محدودة هبات فحدثت الصعید، في الثورة نیران تخمد ولم
حراق ٕ  البراري ومنطقة كالشرقیة البحري الوجه مناطق بعض في مختلفة هبات حدثت كما الثائرة، القرى وا
 ،)السخرة( الجبرى والعمل ،سكرىالع والتجنید الضرائب، عبء وثقل الحال، ضیق وكان الدلتا، شمال

 النصف في الحكومة ضد الفالحین جماهیر حركت التي العوامل بین من واستبدادها، السلطة وعسف
  .عشر التاسع القرن من األول

  1849قانون للطوارئ عام 
 قانونا ،)1849 عام( األول عباس أصدر السلطة مظالم مواجهة في الشعبیة االنتفاضات تكرار وأمام

 بالسجن التمرد یتزعم من على والحكم ،ةالثائر  القرى حول الحصار بضرب قضى الطوارئ، قوانین بهیش
 استخدام حالة في العقوبة مضاعفة مع سنوات، ثالث بالسجن فیه المشاركین على والحكم المؤبد،

  .الناریة لألسلحة "المتمردین"
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 شهد الثائرین، الفالحین مواجهة في السلطة تهااتبع التي  القمع أسالیب وبشاعة القانون، ذلك قسوة ورغم
 " یدعي رجل بزعامة) 1865 عام( جرجا انتفاضة أخرها كانت االنتفاضات، من عددا إسماعیل عصر
 ألحق التي الجیش قوات مع شرسة مواجهة في الفالحین جماهیر وراءه یحشد أن استطاع  "الطیب أحمد

 الضباط، كبار أحد بقیادة كبیرة عسكریة قوات تجرید لىإ الحكومة واضطرت الهزیمة، بها الفالحون
 ومن منهم، اآلالف لتوق انتفاضتهم تصفیة واستطاعت الثائرین  الفالحین لمواجهة المدافع استخدمت

  .الثائرین زعیم بینهم

 ىإل تطور الذي القحط وقوع مع تحصیلها، في الجباة وتشدد الضرائب، وزیادة المالیة، األزمة اشتداد ومع
 بطش فرغم وعرضها البالد طول في الماضي القرن سبعینات طوال الفالحین انتفاضات تعددت مجاعة،
 الحیاة في حقها عن للدفاع یحركها التعس الجماهیر واقع كان االنتفاضات، تلك في بالمشاركین الحكومة

 المالك كبار من كمةالحا الطبقة به لتنعم كدهم، ثمرة المنتجین جماهیر تحرم غاشمة سلطة مواجهة في
 الخزانة تمویل وحدهم الفالحین عائق على وقع بینما الیسیر، النذر إال الضرائب أعباء من تتحمل لم التي

  .الدیون صاحبة األجنبیة الدول مطالب ومواجهة العامة

 أبناء من( الجیش ضباط لیشمل امتد بل وحدهم، الفالحین جماهیر على الثوري العنف یقتصر ولم
 واعترض الشراكسة، الضباط وبین بینهم الجیش داخل العاملة في بالتمیز ذرعا ضاقوا الذین) حینالفال
 التدخل على احتجاجا نظموها التي الشهیرة المظاهرة فكانت بتسریحهم، صدر قرار على منهم فریق

 عن الرجوع على ومةكالح أجبرت والتي ،)1879 فبرایر( معا االجتماعي والظلم البالد شئون في األجنبي
  .قرارها

 على، محمد عهد منذ "النعم ولى" على الطاعة عصا العسكر فیها یشق التي  األولى المرة هي تلك كانت
 العمل قیادة إلیهم انتقلت ختى الحین، ذلك منذ فعاال سیاسیا دورا یلعبون المصریون الضباط وبدأ

  .العرابیة بالثورة عرفت لتي 1882 - 1881 ثورة فكانت السیاسي

 الجماهیر رأت فقد وتؤیدها، الثورة لهذه تتحمس المصریة الفالحیه الجماهیر نجد أن –إذن – عجب وال
 الذي االجتماعي الظلم كواهلهم عن لیرفع جاء الذي "المخلص" - الثورة زعیم – عرابي أحمد شخص في

 وطالبوا أراضیهم، جمواوها) المالك كبار( االجتماعي الظلم رموز عانوا منه سنین طویلة، فانقضوا على 
 صفوف في التطوع على أقبلوابل  المادي، بالدعم الثورة على یبخلوا ولم الفالحین، على األرض بتوزیع
  .األجنبي التدخل ضد الوطن عن دفاعا الجیش

****  
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 بالنفس والتضحیة الثورة إلى یقود تجاوزها كان حدود له السلطة مظالم على المصرین صبر كان وهكذا
 الغریزي وعیهم فإن عندهم، –الحدیث مفهومبال – السیاسي الوعي غیاب ورغم فرید، انتحاري ببأسلو 
ن والقوة بالعنف تتسم مواجهته في حركاتهم جعل واالستبداد الظلم بتفاقم ٕ  التنظیم إلى دائما افتقرت وا
 البریطاني الوجود ضد الوطني بالنضال السلطة استبداد مقاومة ارتبطت البریطاني االحتالل وبعد الجید،

 الوطني االستقالل مشروع منها عاني التي بالنكسات  –1919 ثورة بعد – ارتبطت كما مصر، في
  .1952 ثورة قبل السلطة على تعاقبت التي الحكومات مارستها التي السیاسات في والقصور

 القضاء یتم التي مةالمنظ غیر التلقائیة الهبات شكل تتخذ السلطة لتحدیات الفالحین مقاومة ظلت وقد
نزال الغاشمة، بالقوة علیها ٕ  إلى قادت التي المشكالت بحل ماهتما دون فیها بالمشاركین العقوبات أشد وا
لى الواعیة السیاسیة القیادات إلى یفتقرون الفالحون وظل الهبات، تلك ٕ  الجماعي بالنضال الخبرة وا

 الستبداد العمال مقاومة كانت  ذلك من نقیضال وعلى بینهم، الطبقي الوعي غیاب عن فضال والتنظیم،
 المصانع، واحتالل االحتجاج وحركات اإلضرابات شكل تتخذ: تنظیما أكثر االجتماعي وللظلم السلطة

التنظیم على حركات  طابع إضفاء إلى كثیرة سیاسیة مناسبات في العمال مع الطلبة تالحم وأدي
 ذلك في وساهمت والسریة، العلنیة الجمعیات وشكلت تاإلضرابا فنظمت السلطة ضد الموجهة االحتجاج

  .األیدیولجیة والجماعات السیاسیة ألحزاب بعض

 لفترات العرفیة األحكام ففرضت الجماهیري االحتجاج حركات مواجهة في األیدي مكتوفة السلطة تقف ولم
لى االستثنائیة القوانین إلى ولجأت طویلة، ٕ  وسائل من ذلك غیر لىإ والسجن واالغتیال القمع سالح وا
  .الستبدادها الجماهیر مقاومة السلطة بها واجهت


