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  مجلة المنار
  33العدد 

   العربى الحضارى للمشروع التاریخیة األصول
  عشر التاسع القرن تجربة - مصر تحدیث

  د. رءوف عباس

 فى مختلفة كانت المصریة التجربة أن غیر، كالیابان أخرى بتجارب مقارنتھا یمكن فریدة تحدیث تجربة مصر شھدت
 شابت التى القصور أوجھ عن فضال، طریقھا عترضتإ التى العقبات وتنوع واجھتھا التى الظروف اختالف بقدر مسارھا
 القرن نھایة عند مصر تحأصب ذلك ورغم. واألنواء للعواصف وعرضتھا جذورھا صالبة من وأضعفت، ذاتھا التجربة
 رغم تحدیثال تجربة ثمار من ماجنتھ بفضل، سیاسیا ونظاما وفكریا، واجتماعیا، إقتصادیا، قبلھ عنھا تختلف عشر التاسع
  ..التجربة تلك قطعتھ الذى الطریق وعورة

 نرصد أن محاولین، عشر التاسع القرن مصر فى تحدیثال تجربة مسار على ناقدة فاحصة نظرة لقاءإب ھنا متنھ وسوف
  .التجربة لتلك نتاجا المصرى بالمجتمع لحق الذى التغیر

  :  یلى فیما نجملھا تلك المصریة حدیثالت تجربة إلى ینظر من أمام وھلة ألول تبدو مالحظات وثمة

 واستطاعت مصر قصدت ستعماریةإ عسكریة حملة صورة اتخذ الذى الغربى للتحدى فعل كرد بدأت التجربة أن : أوالً 
 الحضارة"  بدع"  من الكثیر معھا وحملت، متكافئة غیر معركة فى) الممالیك( التقلیدیة العسكریة القوى على تتنصر أن

 مدافع أیقظت لقد). خاللھم من المنطقة وشعوب( المصریین رھبة ثم فضول أثار ما والفكریة المادیة دیثةالح الغربیة
 المصریون كان ذاإو)، 1798 -1517( العاثمنى العصر طوال حضارى ركود مرحلة یعیش كان مجتمعا الفرنسیة الحملة

 رذلأ علیھم یسلط هللا جعل یمانإلا فى ونقص، هللا حون واجبھم أداء فى قصور إلى ھزیمتھم –األمر بدایة فى– أرجعوا قد
 المسلمین"  بین الواسعة الحضاریة الفجوة إلى ترجع التى للھزیمة المادیة األسباب تبینوا ما سرعان فإنھم"، الكفار"  خلقھ

 فى ممثال الغرب قوة عوامل على تتعرف وعلمائھا البالد أعیان فى ممثلة المصریین صفوة وراحت"،  الفرنجة" و
 الفجوة وعوض الغرب قوة لدرء خطر الزحف الغربى إال إذا تزود الشررق بأسباب سبیل أال وأدراكوا، الفرنسیین
 فى – األحداث مسرح على الصفوة تلك لعبتھ الذى الفعال الدور كان ثم ومن، التقلیدى غریمة وبین بینة الحضاریة

  ینشدون فھم، والوضوح التحدید یعوزه كان الذى، ریالتغی أجل من –الفرنسیة الحملة جالء أعقبت التى السنوات
 ولوه، ختیارھمإ من والیا -مرة ألول- السلطان على ضونفری نجدھم لذلك، أخرى تارة" العدل" وإقامة تارة" االصالح"

 صاحب یكون أن) على محمد( الوالى لذلك وقدر". العدل" و" االصالح" فى الغامضة اآلمال لیحقق، بشروطھم مصر أمر
  .الغربى للتحدى جابىإلیا الفعل رد بمثابة كان حضارى سیاسى مشروع

 المصرى المجتمع شھدھا دالالتھا لھا رھاصاتإ ثمار على تكزتإر نماإو، فراغ من تنبع لم التحدیث تجربة أن : ثانیاً 
 وتخلف ھمالاإل من) الرئیسى اجىاالنت القطاع( ةالزراع معاناة فرغم، الزمان من قرن نصف بنحو الفرنسیة الحملة قبل

 ثم ،البعض ببعضھا الوطنیة السوق ربط فى ملحوظا نشاطا حقق التجارى المال رأس أن إال، نتاجإلا وأسلوب وسائل
)، آسیا شرق جنوب، باورأ، المغرب، الشام، العربیة الجزیرة، السودان( بمصر المحیطة الخارجیة باألسواق ربطھا
 المصریة التجارة ولعبت، البالد تلك علس المصریة السوق وعرفت، األسواق تلك إلى طریقھا المصریة المنتجات فعرفت

 من بھ البأس قدرا التجارى المال رأس وحقق، العبور تجارة خالل من والغرب الشرق بین التجارى التبادل فى ھاما دورا
 فوذنال تدعیم فى ستخدمإ نماإو، وتحدیثھا لحرفیةا الصناعة عجلة ودفع االنتاج أسلوب تطویر فى یستخدم لم الذى التراكم

، الزراعى لتزامإلا فى أرباحھا من كبیر جانب ستثمارإ إلى اتجھت التى الكبرى التجاریة للبیوتات والسیاسى االجتماعى
  .لمصلحتھم تعمل عسكریة فرق وتكوین الماملیك اقتناء طریق عن السیاسى الصراع لبةح فى والدخول بل

 فى تراكم من التجارى المال رأس حققھ بما ستفادةإلا ھو ضارىالح السیاسى مشروعة بدأ عندما على حمدم دور وكان
  .سنرى ما نحو على الحدیثة الصناعة دخالإو الزراعى نتاجإلا أسلوب وتطویر المصرى اإلقتصاد مسار تصحیح

 جتماعیةإلا القوى جذور واجتث، یده فى قتصادیةإلا الموارد زمام جمع الذى الحاكم من مبادرة جاءت التجربة أن : ثالثاً 
، القائم السیاسى بالنظام التجربة فارتبطت، فرضا التحدیث سیاسة فرض فى لطةلسا صولجان وإستخدام، علیھا المسیطرة

 التى التجمیل جراحة صورة - سنرى كما – وإتخذت، السیاسى ونشاطھ وقناعاتھ ومیولھ واتجاھاتھ الحاكم وبشخص بل
 یجابیةإلا النتائج بعض حققت قد الظاھرة تلك كانت ذاوإ. والمحتوى بالجوھر یذكر تغییرا تلحق أن دون المالملح تغیر

  .جذورھا وترسیخ للتجربة العامة تجاھاتإلا تأكید طریق فى الحواجز أقامت العدیدة سلبیاتھا أن إال الھامة
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 للبنیة الشامل ریالتغی استھدفت بل، المصرى المجتمع وانبج من بذاتھ جانب على تقتصر لم التحدیث تجربة أن : رابعاً 
 عن جاءت بل، المدروس التخطیط إلى افتقدت وإن، الفوقیة من تغییر لحق بالبنیة - بالضرورة–األساسیة وما ترتب علیھ 

 نتاجا سیاسىال المشروع یأت ولم، األخرى الجوانب من غیره على الجوانب أحد فى ریالتغی أفعال وردود، التداعى طریق
 التغیر ایقاع على سلبیة آثار ترك مما، سىاالسی المشروع متطلبات لتلبیة التحدیث جاء وإنما، تغیر من التحدیث حققھ لما

  .حركتھ واتجاه

 مبراطوریاتإلا بناء عصر دئذعن فالعصر، بمصر أحاطت التى الدولیة الظروف عن بمعزل تتم لم التجربة أن : خامساً 
 االستعماریة القوى أنظار محط كانت المتمیز ستراتیجىاإل بموقعھا ومصر، مبریالىإلا المد علو شھد لذىا، ستعماریةإلا

 بلتقل) عشر التاسع القرن من األول النصف فى وخاصة( المصریة التحدیث لتجربة السیاسیة المعطیات وجاءت، الكبرى
 عامال الدولیة السیاسیة الضغوط شكلت ثم ومن، لخطربا المنطقة فى مصالحھا وتھدد عقب على رأسا القوى تلك حسابات

، ماریةعستإلا الجبھة تدعیم فى بثمارھا ستفادةإلوا، ثانیا احتوائھا ثم، أوال المصریة التحدیث تجربة طاقات لتبدید فعاال
 تفلتل الزمان من قرن نصف على مایزید إلى مصر واحتاجت. مصر حول والسیاسیة قتصادیةإلا التبعیة شباك ونصب

  .جدید من فیھا وقعت أن تثلب ما ولكنھا، التبعیة شباك من

 على التكریز مع عشر التاسع القرن فى المصریة التحدیث تجربة أبعاد سنتاول  السابقة الھامة المالحظات ضوءوفى  
  .وإیجابا سلبا التجربة ثمار على نظرة نلقى ثم، التجربة عنھا أسفرت التى التغیرات

  : المصرى صاداالقت تحدیث -1
 البالد سكان علیھا یعیش، قتصادإلل الفقرى العمود تمثل الزراعة كانت) 1805( مصر فى الحكم على محمد تولى عندما
 بالتنوع ویتمیز أساسا الحیاض رى على یعتمد الزراعى النشاط وكان، نسمة الملیون ونصف بملیونین عددھم قدر الذین

 جانب وإلى، العثمانیة الدولة والیات إلى یصدر الذى الفائض بعض وتحقق المحلیة الحاجات سدت التى المحاصیل وانتاج
 الزراعى نتاجإلا حاجة سد إلى یتجھ نتاجھإ معظم كان المدن فى تركز محدود صناعى حرفى قطاع قام الزراعة

 ببعض السماح مع، یانواألع الحكام من جتماعیاإ المتمیزة للطبقات ستھالكیةإلا الحاجات جانب إلى، بھ والمشتغلین
  .للتصدیر) المنسوجات وخاصة( معینة سلع من الفائض

 عبئا فالحتھا وكانت، نتفاعإلا حق إال علیھا للفالح لیس للدولة مملوكة) الرئیسة االنتاج أداة( الزراعیة األرض وكانت
" الملتزمین" طبقة وقامت، ھابزراعت غیره وكلف منھ نتزعتإ فالحتھا عن عجز ذاإف) تكلیف( عاتقھ على الدولة تلقیھ
 ثم ومن، الزراعى نتاجإلا ومراقبة الضرائب جبایة عاتقھم على وقع الذین) الفالحین( والمنتجین الدولة بین الوساطة بدور

 خلیطا الملتزمین طبقة وضمت. ھامشیا الدولة دور جعل لتزامھمإ أقالیم فى سیاسى وبنفوذ واسعة داریةإ بسلطات تمتعوا
 طوائف وشیوخ والتجار) العاثمنیة الحامیة وضباط الممالیك( العسكریین منھم عندئذ مصر فى جتماعیةإلا الصفوة من

  .أحیانا لھا نداً  وكان الدولة سلطة فحجب، مصر ربوع فى ھؤالء نفوذ وتغلغل والعملماء الحرف

 الوالیات تضم مصر قاعدتھا"  دولة"  قامةإ فى یتمثل على محمد مخلیة فى یدور الذى السیاسى المشروع كان ولما
 كانت الحاجة فإن، لھا كبدیل دولتھ طرح أو شبابھا وتجدید العثمانیة الدولة فى األمور مقالید على السیطرة لھ یتیح العربیة

 طابع بتأسیسھا على محمد یحلم التى" الدولة" على یضفى  حضارى بمشروع السیاسى المشروع قترانإ إلى تدعو
 رأس على مصر إلى جاء عندما بھم حتكإ الذین نجلیزإلوا الفرنسین عند بنفسھ لمسھا التى القوة بأسباب ویزودھا، الحداثة

 لن شاخت التى العثمانیة الدولة أن على محمد أدرك.الفرنسیین من مصر تخلیض فى لیشارك األلبان الجنود من فرقة
 یتعرض التى العاتیة الموجة تلك صد على قادرة علھایج ما المقومات من لھا مصر وأن، الغربى التحدى مواجھة تستطیع

 تلك ولكن، مصر فى قتصادیةإلا الموارد حشد تضىقی السیاسى المشروع تحقیق كان ثم ومن، سالمىإلا الشرق لھا
 بھ بدلیست لم وما قتصادىإلا بالنظام ریالتغی یلحق لم ما المرجو األمل تحقق أن یمكن ال القائم قتصادىإلا والنظام الموارد

  .خزائنھ فى القومى الدخل عائد ویصب نتاجإلا على الحاكم قبضة یحكم جدید نظام

 نتاجإلا أداة مالكة باعتبارھا الزراعى نتاجإلا على لسیطرتھا الدولة ستعادةإ نحو حثیثة بخطى على محمد سار وھكذا
 أخضع كما، بھا والمشتغلین الزراعة على امباشر إشرافا بذلك المركزیة السلطة وأشرفت لتزامإلا نظام فألغى  )األرض(

 قامةإو الترع وشق الكبرى الرى مشروعات خالل من الزراعى نتاجإلا تنظیم عادةإب قام ثم، الدولة دارةإل األوقاف
 األرض رقعة یوسع وأن الدائم الرى نظام إلى الزراعیة ضىااألر من كبیرة مساحة یحول أن بذلك فاستطاع، الجسور

 نظام( الزراعى نتاجإلل الدولة دارةإ خالل من وتمكن)، حكمھ نھایة عند% 20 بنسبة مساحتھا زادت لتىا( الزراعیة
 األسواق إلى تتجھ نقدیة جدیدة محاصیل دخالإو) الزراعیة الدورة( لألرض األمثل ستغاللإلا تحقیق من) حتكارإلا

 أوربا إلى القمح فصدرت، ةیالنابلیون الحروب تھاسبب التى الغالل أزمة من مصر فاستفادات) أوربا وخاصة( الخارجیة
 الطلب من ستفاداتإو، العثمانیة الدولة خارج الغذائیة المواد تصدیر على العاثمنیة الدولة فرضتھ التى الخطر رغم

 نتاجإ فى مصر فتوسعت، األوربیة المنوسجات صناعة توسع مع عشر التاسع القرن عشرینات فى القطن على المتزاید
  .وتصدیره طنالق

، والخارجیة الداخیة للتجارة حتكارھاإ بحكم لدیھا تراكم الذى الزراعى نتاجإلا قیمة فائض زیادة من الدولة تمكنت وبذلك
 كان عشر التاسع القرن ثالثینات بدایة وفى. عقود ثالثة من یقربا  م خالل كبیرة صناعیة قاعدة بناء الممكن من وأصبح

 العربیة والجزیرة واألناضول الشام إلى نتاجإلا من جزء تصدیر مع مصر حاجة یكفى ما ینتج والنسیج الغزل قطاع
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 حاجة تلبى أن الولیدة المعدنیة الصناعة واستطاعت، األسواق تلك من البریطانیة المنوسجات بذلك طارده والسودان
 الكیمایئیة والصناعات الغذائیة اعاتالصن إلى باالضافة وھذا، والذخیرة العسكریة المعدات إلى الحدیث المصرى الجیش

  .المحلیة السوق حاجة سدت التى

 ودون لمصر الذاتیة تمكاناإلا على عتماداإ قتصادیةإلا للتنمیة متكامال برنامجا یحقق أن على على محمد استطاع لقد
 قتصاداإل إلى تسربھ دون لیحو حتى األجنبى المال رأس وجھ فى المنافذ سد مدیتع كان بل، األجنبى المال لرأس لتجاءإلا

 من فتراضإلل لھ قدمت التى غراءاتإلا كل قاوم، الشام حروب أیام مصر منھا عانت التى األزمات وخالل. المصرى
 األرضى وراء من ثروات وكونت فتصادىاإل الرخاء من ستفاداتإ التى جتماعیةإلا الفئات وحمل، األوالبیة المالیة البیوت

 كد ثمرة بدورھم اعتصروا ھؤالء أن ورغم، المال إلى دولةلا حاجة سد بأعباء حملھا) عادیاتبألا( لھا منحھا التى
  .لھا تنصبھا األوربیة القوى كانت التى التبعیة شباك من أفلتت الدولة أن إال العذاب سوء وساموھم الفالحین

 المنافسة لظروف تعرضا كثرأ ھجعل، العھد ذلك فى تحقق الذى العالمیة بالسوق المصرى االقتصاد رتباطإ ولكن
 الذى زعاجإلا ذلك إلى  أضفنا ذاإف وأزماتھا العالمیة السوق لتقلبات تعرضا كثرأ جعلھ كما، عنھا الناجمة والصراعات

قوة  ووجود، والسودان العربیة والجزیرة الشام لىإ سیطرتھ بمد السیاسى مشروعھ تحقیق فى على محمد نجاح سببھ
 أصبحت بعدما الصراع ضراوة ومدى المنافسة حجم أدركنا، المتوسط مصریة فى شرق البحرضاربة بریة وبحریة 

  .الكبرى للقوى والسیاسة التجاریة صالحالم تھدد مصر

 قتصادىإلا النظام علیھا قام التى القاعدة بنسف على مدمح مصر إلیھا رتكزتإ التى القوة دعائم ویضتق من البد وكان
 بالتعامل نجلیزإلا للتجار تسمح 1838 عام العاثمانى السلطان مع معاھدة بریطانیا وقعت ھنا ومن) اإلحتكار( المصرى
 للصادرات الجمركیة الرسوم وتحدد تفضیلة معاملة نجلیزیةإلا السلع وتعطى الدولة والیات فى المنتجین مع المباشر

 األساس توفر وبذلك، المعاھدة لىإ األخرى بیةورألا الدول نضمتإو نجلزیةإلا االقتصادیة المصالح یخدم بما والورادات
، المصرى االقتصادى النظام ضرب منھا المقصود كان التى العثمانیة الدولة والیات فى حتكارإلا نظام إللغاء القانونى
 وألزمتھ على محمد قوة حجمت التى 1840 لندن معاھدة الكبرى الخمس الدول وقعت عندما ذروتھا المواجھة وبلغت
 التھدید تحمل كانت كقوة المصریة الدولة ضربت وبذلك.األوربیة والدول العثمانیة الدولة بین المبرمة المعاھدات قبتطبی

 السوق رإطا فى مستقل مصرى قتصادإ بناء محاولة على القضاء وتم، العربى الشرق فى األوربى المال رأس لمصالح
 قتصادإلل ھیكلى تغیر من بھ قامت ما  فإن، النجاح تحقق لم حاولةالم ھذه كانت وإذا. صناعیة قاعدة إلى كزتیر لمىاالع

 بھذا وعجل العالمى قتصادإلا فى المصرى قتصادإلا دماجإ على ساعد علیھ المبادلة قتصادإ طابع ضفاءإو المصرى
  .االجنبى لالمارأس  لسیطرة خاضعا العالمیة الرأسمالیة للسوق تابعا قتصاداإ المصرى قتصادإلا أصبح حتى دماجإلا

 غیاب وكان، السلعى نتاجإلا فى توسعا یشھد كان الذى المصرى قتصادإلا فى التغلغل فى األجنبى المال رأس أخد وھكذا
 األجنبى المال رأس خاللھ من تدفق الذى الباب ھو حتكاراإل  نظام لغاءإ بعد قتصادىإلا للنشاط وموجھ كممول الدولة دور
 المال رأس على على محمد قضى فقد، التمویل مجال فى الدولة لدور وطنى بدیل ناكھ یكن لم أنھ وخاصھ، مصر على

 البیوت ألموال بمصادرتھ وذلك، عشر الثامن القرن أوخر فى المصرى قتصادإلا فى ھاما دورا لعب الذى التجارى
 على محمد خلقھا التى لزراعیةا األرستقراطیة تكن ولم. التجارة على السیطرة حكامھإو حكمة بدایة فى المصریة التجاریة

 المال أمام تاما یكون یكاد خلوا خالیة الساحة كانت وبذلك، الدولة دور غیاب عن الناجم الفراغ ملء ىعلبقادرة
 نحو قتصادىإلا الفائض تعبئة بقصد العالمى الرأسمالى قتصادإلا فى المصرى قتصادإلا دماجإ عملیة فبدأت.األجنبى
 والتوسع الصناعى بناءال فى تستخدمھ المصریة الدولة كانت أن بعد، األوربى المال رأس قنوات فى لیصب الخارج

  .الخارجى

 من وتمكنھ، قید كل من یده وتطلق، واألمان الحمایة توفر قانونیة ضمانات إلى بحاجة كان األجنبى المال رأس ولكن
 الدولة وبین بینھا رتباطإلا وفك الزراعیة لألرض الفردیة الملكلیة حقوق تدعیم الضمانات تلك طلیعة وفى، شروطھ فرض

بتحقیق ھذه الغایة، فتحول حق  اسماعیل ثم سعید أصدرھا التى القوانین تتكفل وقد، األفراد إلى الدولة من ملكیتھا بنقل
ا المقابلة فى اإلنتفاع باألرض إلى إرث وأباح القانون التصرف فیھ بالرھن والبیع، ثم إستقر حق الملكیة التامة لمن دفعو

 تامة ملكلیة األرض ملكیة حق على القانون بھذا یستفیدوا لم من حصل وأخیرا، 1880 التسویة قانون وفقعھد إسماعیل 
 المال لرأس القانونیة الحمایة غطاء بتوفیر بعد افیم المختلطة المحاكم ثم القنصلیة المحاكم قامت كذلك.1881 عام

  .األجنبى

 نتزاعإو، للفالحین رتھانإلوا قراضإلا بعملیات للقیام الربوى المال رأس أمام مأمونةو ھدةمم الطریق أصبحت وبذلك
  .األجنبى المال لرأس وھاما حیویا مجاال أصبحت التى األرضى شركات خالل من لبیعھا سدادال عن یعجزون من أرضى

القروض  بسلسة بدأت التى ستثماراتإلا ىإل حاجتھا لسد المالى شكلھ فى األجنبى المال لرأس المصریة الدولة وبقبول
 المال رأس ید فى أداة إلى یةقتصادإلا ةیللتنم موجھ من الدولة دور تحول الحكومیة الشھیرة التى عقدھا سعید وإسماعیل،

 ستكمالإ إلى الدولة ھفتتج.التبعیة روابط حكامإ لھ وتتیح، مصالحھ خدمة على –وعى بدون أو بوعى – تعمل األجنبى
 والتوسیع الزراعیة اآلالت وتحسین جدیدة أرضى ستصالحإو، على محمد عھد فى بدأت التى الكبرى الرى عاتمشرو

 على الصناعة قطاع فى) الخارجیة بالقروض المول( الحكومى ستثمارإلا وتركز، السكر وقصب القطن زراعة فى
 الصناعات وبعض) السكر صناعة، األرز ضرب، القطن حلج( للتصدیر الزراعیة المحاصیل تھئ التى الصناعات
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 السلع واردات من المزید یعنى المجال ھذا فى الدولة واستثمار .المحلیة السوق حاجة من جانبا تسد التى االستھالكیة
، البرید، التلغراف، الحدیدیة السكك( والخدمات النقل لمشروعات بالنسبة الحال كانت وكذلك. األوربیة والمعدات الصناعیة

 الفائض ضخ عادةإو، األوربیة الصناعیة السلع على الطلب زیادة یعنى مما) الرى مشروعات، الموانى ،الطرق
  .األوربیة السوق فى قتصادىإلا

 طریق عن التنمیة أعباء المصریین المنتجین تحمیل إلى لجأت سماعیلإ عھد فى الدور بھذا الدولة اضطلعت وعندما
 وضعت عندما وخاصة الربوى المال رأس مع التعامل من المزید إلى ودفعتھ الحالف كاھل ثقلتأ التى الباھظة الضرائب

 تكن لم بینما، الدائنین أمام عاجزا الفالح ووقف المصرى القطن أسعار وتدھورات أوزارھا األمریكیة األھلیة الحرب
 المصالح لترجمة تسعى التى لھادو ورائھا ومن األجنبیة المال بیوت براثین بین بدورھا وقعت فقد خطا منھ أحسن الدولة
  .1882 عام البریطانى االحتالل ثم السیاسى بالتدخل نفسھا عن وعبرت، سیاسیة سیطرة إلى المالیة

 المصریة للزراعة المحصولى صالتخص وتأكد قتصادیةإلا التبعیة مالمح ستكملتإ البریطانى حتاللإلا ظل وفى 
 األرضى وشركات القطن وتجارة الزراعى ئتمانإلا على تماما سیطر ىالذ األجنبى المال رأس دور وتدعم)، القطن(

 عناصر وبعض وجھ فى األجنبیة السیطرة ووقفت ).الكھرباء ثم، الغاز، المیاه، الترام( العامة المرافق وشركات
 داخل ریینالمص الممولین بقاءإ على حتاللإلا حرص وبذلك صناعیة مشروعات قامةإ حاولت التى المصریة البورجوازیة

، البریطانیة للصناعة األولیة المواد نتاجإ فى صصمتخ محض زراعى قتصادإ ظل فى لھم حدد الذى الدور طارإ
 رؤوس زدادتإو).المصرى االھلى البنك خالل من( النقد نظام فى بالتحكم المصرى قتصادإلا على السیطرة واستكملت

 وذلك ، ضعفا عشر ثالثة نحو إلى 1914 -1882 من الفترة مدى ىعل مصر فى الشركات فى المستثمرة األجنبیة األموال
 بفوائد الفالحین لصغار القروض تقدیم وفى القطن تجارة فى األجانب من أفراد یستغلھا كان التى األموال رؤوس بخالف
  .لھا دقیق حصر الیوجد طائلة مبالغ وھى، باھظة

 التبادل طریق وعن، األرباح تصدیر طریق عن القومى الدخل من ركبی جانب على األجنبیة حتكاراتإلا ستیالءإ أدى وقد
 ما ذلك إلى فأض .المصرى للمواطن الشرائیة القدرة ضعافإو، الوطنیة السوق تكوین عاقةإ إلى، المتكافئ غیر التجارى

 تقرب درجة إلى مصریةال الوطنیة للرأسمالیة الطبیعى التطور بطاءإ  من نتاجیةإلا جتماعیةإلا العالقات تجمید على ترتب
  .الركود من

 عدم إلى نتاجیةاإل القوى وضعف، الخارج إلى األرباح وتصدیر، حتاللاإل تحت القومى الدخل مستوى نخفاضإ وأدى
 المالك كبار من حفنة أیدى فى األموال فائض من جزء تجمع رغم الوطنى المال رأس لتراكم مالئمة ظروف خلق

 األطیان شراء على المتزاید قبالإلوا المالیة قااألور سوق فى المضاربة وعملیات بنوكال ودائع فى تتمثل الزراعیین
  .الزاعیة

 قتصادإلا فى المصرى قتصادإلا دماجإ عن عشر التاسع القرن فى المصرى قتصادإلا تحدیث تجربة أسفرت وھكذا
 زراعى قتصادإ بناء محاولة فشل بعد التخلف ةدوھ فى یسقط جعلتھ التى الثقیلة التبعیة بقیود وربطھ، العالمى الرأسمالى

 قتصادإ إلى وتحولھ، عشر التاسع القرن من األول النصف فى العالمیة الرأسمالیة السوق طارإ فى مستقل سلعى صناعى
 أدى مما، الدولى العمل تقسیم على یقوم الذى مبریالیةإلا الھیمنة نظام  إطار فى القطن نتاجإ فى متخصص محض زراعى

  .وسیاسیة جتماعیةإ نتائج من علیھ ترتب بما قتصادىإلا التخلف تكریس إلى

بارزة  جتماعیةإ تغیرات عشر التاسع القرن خالل المصرى قتصادإلا شھدھا التى التحوالت على ترتب فقد، كل وعلى
 محلھا وحلت، عشر الثامن القرن نھایة عند مصر فى جتماعىإلا الھرم قمة على تربعت التى جتماعیةإلا القوىفإختفت 

 قوى وأوضاع مواقع تغیرت كما، على محمد عھد فى والسیاسى قتصادىإلا التحول عملیة أفرزتھا جدیدة جتماعیةإ قوى
 جتماعىإلا المردود أمام الوقوف إلى یدعونا ما وھو، حولھا من بالتغیرات تأثرات وإن، موجودة ظلت خرىأ جتماعیةإ

  .عشر سعالتا القرن فى االقتصادیة للتنمیة

  : االجتماعى التغییر -2
، الدلتا فى الدائم الرى مشروعات وتركز، الزراعیة لألرض الفردیة الملكیة باستقرار الریف فى جتماعىاإل ریالتغی رتبطإ

 ریف وبین، الواحدة القریة فى والفالحین األعیان بین الفجوة تساعاب، الریف سكان بین جتماعىإلا التمایز حدة فزادت
 والثقافیة داریةإلوا التجاریة المراكز من مقربة على  الدلتا قرى وجود وأدى.الوطنى مستوىال على الصعید وریف الدلتا

 ما ذلك أمثلة ومن.الصعید فى الحال علیھ كانت مما أسرع بصورة والثقافیة جتماعیةإلا لتنمیةل فرص إتاحة إلى للدولة
 إلخوانھم بالنسبة الصعید من الوافدین األزھر لطالب والمادى افىالثق المستوى فى تفاوت من"  مبارك على"  الحظھ

 الظاھرة بتلك وارتبطت .الدلتا بناءأ خوانھمإ من حاال وأرق للقرآن تفاقاإ أقل كانوا الصعید فأبناء، الدلتا قرى من الوافدین
 على أثرھا الھجرة لھذه وكان، عشر عالتاس القرن أواخر منذ إلزیادا فى تأخذ التى البحرى الوجھ إلى الصعید أبناء ھجرة
  .قلیمینإلا فى السكانیة الزیادة نسبة وعلى، البحرى الوجھ فى العام األمن حالة

 على جرت قد العادة كانت أن فبعد .القریة مجتمع وصالأ تفكك الزراعیة لألطیان الخاصة الملكلیة قرارإ على ترتب كما
 أى یتحملون القریة سكان جمیع وكان، ككل القریة مجتمع عاتق على تقع ةجماعی مسئولیة القریة أطیان فالحة عتبارإ

 تلك فى تجلى الواحدة القریة أبناء بین) جتماعىإلا التكافل( من نوعا أوجد مما، قریتھم على المقررة الضرائب فى عجز
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 السعیدیة ةالالئح فبصدور .عشر التاسع القرن من الثانى النصف فى كلھ ذلك تغیر، والضراء السراء فى الرائعة المشاركة
 لتحل الجماعیة المسئولیة بذلك واختلف، بأسمائھم أیضا الضرائب وربطت، زراعھا بأسماء األرض كلفت)  1858(

 الراوابط تدریجیا تفككت وبذلك، الثمانیات منذ فردیة ضربیة – أیضا – السخرة أصبحت بل، الفردیة المسئولیة محلھا
 فى بارزة سمة – والتزال – كانت التى األرحام صلة إال منھا یبق ولم، بعض لىإ بعضھم قریةال أبناء تشد كانت التى

  .للرزق لتماساإ المدن إلى المعدمین الفالحین بھجرة تأثرت قد الرابطة ھذه كانت وإن، الریفى المجتمع

 داھما خطراً  شكلت التى اتھمارغ من الریف صیتخل لىإ خلفاؤه وتابعھا على محمد بدأھا التى البدو توطن سیاسة وأدت
 الدولة منحتھا التى األرض ولكن، ستقرارإلا حیاة ألفوا بعدما فالحین إلى تدریجیبا البدو تحول وقد، قتصادیةإلا الحیاة على

 ینص أو القبیلة أفراد من فرد كل نصیب یحدد أن دون الشیوخ بأسماء تسجل كانت وزراعتھا بھا لالستقرار القبائل لشیوخ
 وخرج وعائالتھم للشیوخ ملكا األرض أصبحت، الفردیة الملكیة ویتطور .فرادھاأ بین مشاع األطیان تلك ملكیة أن ىعل

 فتحول، الزمن بمرور تفتت أن القابئل وحدة لبثت ما ثم، وخھمیش لدى أجراء مجرد إلى وتحولوا، الیدین صفر القبیلة أفراد
 ذاب وبذلك الكبرى الوظائف وتقلدوا لیھاإ فنزحوا المدن حیاة جتذبتھمإ من ومنھم، الریف قرى فى أعیان إلى البدو شیوخ
  .االستقرار حیاة عتادواإو المصرى الریف بوتقھ فى البدو

فى النصف الثانى ل أخذت فى اإلضمحال ،عشر التاسع القرن قبل فیما المدینة مجتمع دعامة الحرف طوائف كانت وبعدما
، مصر فى المقیمین األجانب أعداد وتزاید، منافستھا نع وعجزھا األوربیة البضائع فقتد نتیجة عشر التاسعمن القرن 

 باعتبارھا أھمیتھا الطوائف ففقدت، المصریة دارةإلا تنظیم عدةإو، الحدیثة المدن نموو، ستھالكیةإلا تجاھاتإلا وتغیر
 سنت بعدما بأفرادھا لالتصال واتنكق لیھاإ نترك الحكومة تعد ولم، ومالیة داریةإو نتاجیةإ وظیفة ذات جتماعیةإ خالیا

  .كجماعات ولیس رادكأف مباشرة الناس مع تتعامل الحكومة جعلت التى الجدیدة والنظم القوانین

، واألثریاء الحكام قصور فى  المنزلیة للخدمة مصدرا كان الذى الرق ظاھرة، عشر التاسع القرن نھایة مع، تالشت كذلك
  .الرقیق استخدام وإبطال الرق الغاء عن الناتج والعجز) الصعید من وخاصة( المدن إلى لریفا من الھجرة قتدف وسد

 حفر بعد سكندریةاإل أصاب الذى النمو ذلك أبرزھا لعل، عشر التاسع القرن فى ھامة تطورات المصریة المدن وشھدت
، الحین ذلك منذ ذكرھا وخمل شأنھا ضمحلإ التى رشید من ةیجالخار التجارة لیھاإ فتحولت، 1820 عام المحمودیة قناة

 امركز باتخاذھا األجانب التجار امیوق، بھا والمصانع البحریة الترسانة قامةإ على محمد عصر فى نموھا من وزاد
  .لنشاطھم

 حیث االسكندریة إلى سكانھا بعض ھجرھا فقد على محمد عھد فى مماثال نموا القاھرة تشھد لم، االسكندریة نقیض وعلى
، سكانھا ثلث بنحو 1835 عام تفشى الذى الرھیب الطاعون فتك كما"،  الباشا"  احتكار عن بعیدا أوفر التجارة رصف

  .عمرانیة نھضة وشھدت جدیدة أحیاء لیھاإ وأضیفت إسماعیل عھد فى تألقت أن مالبث ولكنھا

 النسیج صناعة كسدت المنصورة ففى، یرةالصغ المدن بعض تدھور فى سببا على محمد تبعھاإ التى المالیة السیاسة وكانت
 من حظا أحسن وأسیوط الكبرى المحلة تكن ولم، على دمحم ھاإتبع التى حتكارإلا سیاسة بسبب النساجون وھجرھا

  .األیام تلك فى المنصورة

 التى بورسعید مثل، خاصة أھمیة بتواكتس المدن بدأت فى الظھور فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بعض ولكن
 ومد للمالحة القناة قتتاحإ بعد ھام تجارى مركز إلى تحولت أن مالبثت والتى، السویس قناھة حفر فى العمل بدایة مع بنیت
  .الریف من لیھماإ المھاجرین المدینتان واجتذبت األسباب لنفس" السویس"  ازدھرت كذلك لیھاإ الحدیدى الخط

 مكانة نتزعتإ حتى سماعیلإ عھد فى زدھرتإ التى طنطا مثل أخرى مدن مون فى ھاما دورا الحدیدیة الخطوط لعبت وقد
، جدید من الحیاة فیھا دبت المنصورة لىإ الحدیدى الخط متدإ وعندما، للغربیة عاصمة وأصبحت، الكبرى المحلة

، فیھا اقاموفأ األجانب التجار تجارتھا جتذبتإو، والفاكھة رزاألو والكتان والصوف القطن لتجارة مركزا أصبحتو
  ).1881 عام( بلدى مجلس بھا وأنشئ) واالسكندریة القاھرة بعد( مختلطة محكمة ثالث بھا وأصبحت

 وشھدت، الدقھلیة فى والمنصورة الغربیة فى طنطا شأن ذلك فى شأنھا البحیرة فى تجاریا امركز دمنھور وأصبحت
 مدینة إلى"  مویس بحر"  لتشدید جلبوا الذین العمال یسكنھا كان متواضعة كواخأ من فتحولت، كبیرا اتطور الزقازیق

  .الستینات فى كبرى محالج ذات القطن لتجارة ھام مركز إلى) 1837 عام( على محمد بناھا

 بعد ملحوظا نموا أسیوط وشھدت، یریةللمد عاصمة أصبحت أن بعد جرجا حساب على سوھاج نمت فقد، الصعید فى أما
  .خاصة بصفة السودان تجارة فى ھاما دورا ولعبت)، 1874 عام( الحدیدى الخط لیھاإ متدإ أن

 فى وخاصة لیھاإ األجانب المھاجرین تدفق –عشر التاسع القرن من الثانى النصف فى – المصریة المدن وشھدت
 لھاأدخ التى والعمران التنمیة ومشروعات القطن تجارة بازدھار رتبطتإ التى الكبیرة المالیة للفرص نتیجة الستینات

 1897 عام 112,574 عددھم بلغ، على محمد عصر فى نسمة آالف بعشر یقدر األجانب تعداد كان أن فبعد. سماعیلإ
  .یطالیاإو الیونان من غالبیتھم وجاءت
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 ،للغایة دودامح كان جتماعىإلا تأثیرھم فإن، مصر إلى األجانب نزوح على ترتبت التى الخطیرة قتصادیةإلا اآلثار ورغم
 السكان عن بمعزل بھم خاصة أحیاء فى السویس قناة ومدن سكندریةإلوا القاھرة فى تعیش كانت الساحقة مفغالبیتھ

  .المصریین

 بعالقتھا جتماعیةإلا القوى توزیع تأثر فقد، عشر التاسع القرن طوال الرئیس قتصادىإلا النشاط ھى الزراعة كانت ولما
 تتكون المالك الزراعیین" على قمة الھرم اإلجتماعى، وكانت كبار" طبقة فقبعت)، األرض( الزراعى نتاجإلا أداة بملكیة

  .واألجانب، والمصریین، األتراك: ھى متباینة فئات ثالث من

حتى –الكبرى الدولة وظائف كانت ذإ، على محمد أسرة رأسھا وعلى الحاكمة األرستقراطیة یمثلون فكانوا ،األتراك أما
 الصغرى آسیا أتراك من أخالطا تضم كانت التى التركیة األرستقراطیةتقتصرعلى تكاد  - أواخر القرن التاسع عشر

 عددھم وكان، حكاملبا  الذوا ممن المصریین وبعض، منرواأل والشوام األكراد جانب لىإ، والجراسكة، والمغرب
 التركیات عتقاتالم جواریھم من یزوجونھم فكانوا، التركیة بالصیغة صبغھم على الحكام وحرص، للغایة محمدودا

  .التركیة الحیاة وأسالیب العادات یألفوا حتى والجركسیات

، الكبیرة الزراعیة الملكیات على للحصول السبیل ھى –سماعیلإو، على محمد عھدى فى – الكبرى الدولة وظائف وكانت
، لھم وفرھا الذى لسیاسىا نظاموبال، مصر بأرض تربطھم قتصادیةإ مصالح الموظفین لكبار قوایخل أن الحكام أردا فقد

  ..ممتاز جتماعىإو أدبى كزروم عریض ثراء من بھ نیتمتعو ماكنوا على للداللة" بالذوات" ھؤالء عرف ثم ومن

 على وتحرص، مصرى ماھو كل من تنفر، المصرى المجتمع سطح على طافیھ غربیة جتماعیةإ فئة یمثلون األتراك وظل
 .المرموق جتماعىإلا المركز ذات الممتازة الصفوة بین للتخاطب كلغة التركیة للغةا وتستخدم، التركیة قالیدتبال التمسك

  .لخدمتھم خلق فالح  مجرد –قدره عال مھما – المصرى ویعتبرون، للتابع المتبوع نظرة المصریین إلى ینظرون واظلو

 المناصب إلى بعضھم وصولو اسماعیلو سعید عھدى فى الترقى باب وفتح، الحكومیة للوظائف المصریین تقلد ولكن
 على األتراك نعزالإ حدة –ما حد إلى– كسر، التركیة الحیاة سبل تخاذھمإو، األتراك بأذیال تعلقھم ثم ومن، الكبرى
 ئالتبالعا المصاھرة على المصریین من الموظفین كبار حرص نتیجة تدعیمھا زدادإ جدیدة دماء لیھمإ وحمل، أنفسھم
  .األعیان من المصریین وبعض األتراك بین جتماعیةإ وصالت روابط جادإی إلى أدى مما، التركیة

 وبعض، المختلفة بفروعھا على محمد أسرة فى نحصرتإ قد الفئة تلك كانت حتى، نھایتھ یبلغ عشر التاسع القرن یكد ولم
 فائھوخل على محمد ھدع خالل مصر على نھمرإ الذى األتراك سیل أن ذلك على وساعد .بھا تلوذ التى التركیة العائالت

 قبلت –)الذوات( األتراك طبقة كونت التى– التركیة أو الجركسیة العانصر من أى یعد ولم، ذلك بعد نحسارإلا فى أخذ
 یضمن الذى البشرى المورد من الطبقة تلك حرم سماعیلإ عھد منذ الممالیك جلب توقف أن كما، مصر إلى الھجرة على
  .النمو استمرار لھا

 الوظائف أصبحت فقد)، 1882( لمصر البریطانى حتاللإلا عقب –جتماعیةإ كفئة – األتراك شأن ضمحاللإ زاد ثم
 إلى الھامة الوظائف اسناد إلى حتاللإلا سلطات تجھتإو، خاصة نجلیزإلوا عامة األوربین نصیب من الكبرى الحكومیة

 والمعاھد بالجامعات العلم تلقیھم نتیجة الغربیة بالثقافة تأثروا الذین واألتراك المصریین األعیان أبناء من الجدید الجیل
  .والقضاة االدارة رجال وبعض المدیرون منھم فكان، األوربیة

 محمد عھد فى األطیان ھبات على حصلوا الذین الموطفین كبار یضمون فكانوا، الزراعین المالك كبار من المصریون أما
 السلطات ستغاللإ طریق عن ملكیاتھم وسعوا الذین والعمد القرى شیوخ نم الریف أعیان إلى ضافةإلبا، وخلفائھ على

 شراء فى منھا أرباحھم واستثمار، التجاریة والوساطة بالتجارة شتغالإلا طریق وعن، الریفى المجتمع فى بھم المنوطة
 على فیحصل الحكام لدى ظوةحال ینال بعضھم كان كما، العلنى بالمزاد للبیع تطرحھا الدولة كانت التى األراضى بعض

 لیتولوا األرضى من مساحات الحكومة منحتھم الذین البدو شیوخ بعض ھؤالء بین من وكان .األطیان ھبات من نصیب
 كان ما بقدر، وأھمیة عددا یتزایدون المصریین من الریف أعیان كان، الزمن وبمرور .البدو توطین خطة ضمن زراعتھا
  .بالبالد مرت التى والسیاسة قتصادیةإلا للظروف نتیجة یتناقصون األتراك

 األطیان ھبات على معظمھم وحصل)، األوربیین( األجانب من تتكون فكانت الزراعین المالك كبار من الثالثة الفئة أما
، الدلتا فى األجانب ملكیات وتركزت .األرضى شركات أطیان إلى ضافةإلبا، واسماعیل على محمد عھدى فى الحكام من

 كما، وبورسعید االسكندریة فى األجانب تجمع مركز منھا بالقرب تقع حیث البحیرة ومدیریة السویس قناة نطقةم وخاصة
 أیدى فى المصریین المالك أرضى تراكم إلى راجع ذلك ولعل، المدیریات مختلف فى األطیان من واسعة مساحات امتلكوا
  .دیون من علیھم ما سداد عن عجزھم بسبب األجانب الدائنین

 من لیستفیدوا أجنبیة رعویات على یحصلون واألقباط المصریین والیھود الشوام من المالك كبار بعض كان كذلك
  .ةالمصادر من وأمالكھم أرضیھم على أمنوایو الحكام نقمة من ظلھا فى ملواتلیحو، األجنیة االمتیازات

 فى جتماعیةإلا حیاتھا منھا كل تعیش شرازم ونیشكل األخرى جتماعیةإلا الفئات من بھم رتبطإ ومن األجانب ظل وقد
 كانت ولكنھا، المالك كبار من اآلخرین العنصرین مع قةثیو بعالقات واحتفظوا، لیھاإ تنتمى التى الطائفة أو الجالیة محیط
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 من رعنص كل بین التباین ورغم .إلقتصادىا للنشاط التمویل مصادر یحتكرون كونھم بحكم – أساسا – قتصادیةإ عالقات
 جتماعیةإ طبقة جمیعا العناصر ھذه شكلت فقد، الحاد التناقص درجة إلى یصل لم التباین ھذا نإف، المالك كبار عناصر

  .وثیق برباط البعض بعضھا بین قتصادیةإلا المصالح تربط

  -عشر التاسع قرنال من الثانى نصفال فى – تتكون وكانت، االجتماعى السلم فى المالك كبار طبقة، الوسطى الطبقة وتلى
  .الحكومة وظفىم وصغار، المدن سكان من الحرة المھن أرباب ومن، المالك متوسطى من

 األحوال تكن ولم، أفدنة الخمسة فوق وما فدانا الخمسین دون ما یملكون كانوا الذین أولئك المالك بمتوسطى ونعنى
 بسبب إما التناقص فى آخذة كانت ملكیاتھم ألن، الریفى المجتمع فى مؤثرة قیمة ذات قوة منھم تجعل لھؤالء قتصادیةإلا

  .دین من لھم لما وفاء علیھا الدائنین ستیالءإ بسبب أو االسالمیة الشریعة حسب المیراث

 التغیرات رغم، محدود تطور وھو، العصر ذلك فى المدنیة بتطورمجتمع رتبطإ فقد، الوسطى الطبقة من الثانى الشق أما
 –عشر التاسع القرن من الثانى النصف فى – تأثرت فقد، الحكم مركز المدینة كانت ولما .على مدمح عصر شھدھا التى

 ومصانعھا، التعلمیة الجدیدة، ومؤسساتھا العسكریة وقواتھا الحدیثة الدولة أجھزة فیھا فتركزت، الجدیدة بالتطورات
 بذلكو، مؤسساتھا الحكومة بأجھزة للعمل لناسا یجمع ستقطابإ مركز –القاھرة وخاصة - المدن كانت ولذلك .الحدیثة
 – أصبحت التى، الدولة موظفى من"  األفندیة" فئة فعرف، قبل من عھد بھا لھ یكن لم جدیدة فئات المدینة مجتمع عرف
، والخارجیة الداخلیة المختلفة المؤثرات على نفتاحاإ المصرى المجتمع طبقات مقدمة فى –والثقافى الوطنى تكوینھا بحكم

 وأثاثھا بیوتھم نمط فى، جدید نحو على حایتھم یطوروا أن أفرادھا واستطاع، للجدید تقبال جتماعیةإلا الفئات أكثر وكانت
 بأصولھم الصلة أواصر بعضھم یقطع ولم، الحاكمة باألستقراطیة ذلك فى متشبھین، األسریة وعالقتھم أزیائھم وفى

  .علیھا یتعالون ظلوا وإن، الریفیھ

  :قسمین إلى نقسمواإ الذین الحرة المھن أرباب مقدمتھم وفى، المدن سكان من الوسطى الطبقة من الثانى الشق كونت وھكذا
 تعلیمھم وتلقوا، فیةیر أصول من انحدروا الذین المصریون ثم، البالد فى األجنبیة بالمصالح رتباطاإ اكثر وھم، األجانب

 وظائف سلك فى نخراطإلا من ونفروا الحر العمل أبواب طرق وفضلوا األوربیة عاتالجام أو بمصر العلیا بالمدراس
 سكان مصالح عن عبرونی عشر التاسع القرن أواخر فى وأصبحوا، والھندسة والطب بالمحاماه بعضھم فاشتعل، الدولة
  ..الوطنیة الحركة قیادة فى ھاما دوارا  ولعبوا، المصریین من المدن

 ،للغایة محدودا كان  –عشر التاسع القرن من الثانى النصف فى – المصرى لمجتمعا فى الوسطى الطبقة دور أن غیر
 اتبعھا التى حتكارإلا سیاسة نتیجة طبیعا نموا ینمو حتى المدینة ھیئة الفرصة لمجتمعتضعف تلك الطبقة نتیجة عدم  بسبب
  .عشر عالتاس القرن من الثانى النصف فى األجنبیة قتصادیةإلا المصالح وزحف على محمد

 الذین الزراعین المالك صغار بالفالحین نعنىو، العریضة قاعدتھ ویشكلون، جتماعىإلا السلم نھایة فى الفالحون یأتى ثم
 ثمة یكن ولم، معاناة المصرى المجتمع فئات أكثر من وكانوا، الزراعة عمال من والمعدمین، أفدنھ الخمسة دون ما یملكون

 دفعھم مما، زراعتھم لتمویل مضمون مصدر إلى المالك صغار فتقارإ بسبب معدمینوال المالك صغار بین ملحوظ فرق
 وعدم، الضرائب أعباء ثقل جانب إلى، الدیون سداد عن العجز نتیجة كیاتھممل لفقد وتعرضھم المرابین من ستدانھإلا إلى

 نزوح الحقبة تلك وشھدت، ةالسخر من عانوا كما، سماعیلإ عصر فى المالیة األزمة إبان وخاصة تحصیلھا نتظامإ
 الذین الفالحون وكان.السخرة من وتخلصا الجدیدة الخدمات مشروعات فى للعمل طلبا المدن إلى كبیرة عدادأب الفالحین
  -األقل على –یضمنون كانوا ألنھم، المعدمین الفالحین ومن المالك صغار من حاال أحسن المالك كبار مزارع فى یعملون
  .ذلك من اكثر ھو بما لھم یسمحون الكبار المالك كان ما ونادرا، ھمأوالد وقوت قوتھم

 فى برزت التى العاملة الطبقة ھى جتماعىإلا السلم قاعدة عند معھم قبعت أخرى طبقة ھناك كانت، الفالحین جانب وإلى
 األموال ؤوسر على قامت التى والمصانع العامة المرافق شركات تأسیس على ترتب إذ، عشر التاسع القرن أوخر

 سبل توفیر عن األرض عجزت حین المدینة قاصدة الریف من وفدت التى العاملة األیدى على الطلب زدیادإ األجنبیة
 من لكل خدماتھم قدموا الذین الحرفیین بعض جاء ھؤالء جانب وإلى، المعدمین الفالحین من المتزایدة لألعداد العیش
 فى كانت فقد) حدیثة( آالت تستخدم والمصانع الشركات تلك كانت ولما .الطوائف نظام فى الوھن دب أن بعد منھا یستفید
 فقدموا، بالدھم فى بالبطالة ذرعا ضاقوا الذین أوربا جنوب عمال فى المنشودة ضالتھا ووجدت، فنیین عمال إلى حاجة

  .األجنبیة متیازاتإلا حمایة فى الرزق وراء سعیا مصر إلى

  : الثالثة العناصر ھذه من المصریة العاملة الطبقة تكوین كان ثم ومن

 أسالیب تقدم مع خبراتھم اطورو الذین الحرف وأصحاب، الجدیدة بالمصانع والتحقوا الریف ھجروا الذین الفالحون
 ومن.المال ورأس العمل بین الصراع فیھا حتدمإ بالد من قدموا الذین األجانب والعمال، الطوائف فتضع حین الصناعة

 على عشر التاسع القرن أشرف عندما المصریون العمال مارسھ الذى الجامعى النضال خمیرة كانت ولئكوأ ھؤالء
  ..نھاینھ
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 علیھا وماترتب المالیة األزمة تلت التى األحداث فى نفسھا عن عبرت" مصالح جماعات" جتماعیةإلا القوى شكلت وقد
 الماضى القرن أواخر فى المصریة الوطنیة الحركة من مواقعھا مصالحھا حددت كما، حتاللإلوا األجنبى التدخل من

  .القرن ھذا ومطلع

  : الثقافة تحدیث -3
 الثقافة حقل فى برزت العتیده آثاره فإن، بیناه الذى النحو على المصرى للمجتمع األساسیة البنیھ فى أثره للتحدیث كان ذاإو

 محمد بدأ فعندما.الیوم حتى باقیة آثارھا بعض الزالت یةوالفكر الثقافیة حیاةال على واضحة بصمات تركت التى والفكر
 واالداریة الفنیة الكوادر إلى ماسة حاجة فى كان، جدید نھضة إقتصادیة وعسكریة، وتنظیم إدارىلدعائم جدیدة  یضع على
 من مفرا مامھأ یكن ولم، الحدیث الجیش وكذلك مشروعات من بھما رتبطوما إ والصناعة ةالزراع دفة دارةإ تستطیع التى

 للخطر تجربتھ یعرض وحدھم األجانب على عتمادإلا ستمرارإ أن أدرك أنھ غیر، الفرنسیین وخاصة باألجانب ستعانةإلا
 تزوید لھذا السبیل كانو، األجانب محل – تدریجا – تحل مصریة كوادر تربیة على عمل لذلك، للضغوط السیاسة وارادتھ

 على عتماداإل العبث من أنھ على محمد وقدر، المرتقبة المھام لتولى عدادھمإل لالزمة افةبالثق البالد أبناء من مختار فریق
 كمركز التقلیدى نظامھ عن األزھر یحول ان الصعب من وجد أنھ كما، والضباط والمھندسین األطباء عدادإ فى األزھر
، الحدیثة التعلیمة بالنظم ویطمعھ، العاثمنى كمالح ظل فى والتحلف الجمود من تعانى بدورھا كانت التى، سالمیةإلا للثقافة
 التعلیمى النظام یترك أن فآثر، الناس سواد عند الدینى للشعور إثارة من ذلك على یترتب مما العلماء حفیظة یثیر أن دون

 النظم من قتبسام حدیثا تعلیما نظاما وأنشا، یشاءون الذى التعلیم الناس فیھ لیجد حالة على) واألزھر الكتاتیب( التقلیدى
 وتنافر، الثقافة مصادار فى زدواجیةإ ھناك أصبحت وبذلك .التقلیدیة الثقافة عن تماما یختلف الثقافة من نوعا یقدم األوربیة

  .والفكریة الثقافیة الحیاة على آثارھا نعكستإ الحدیثة والثقافة التقلیدیة الثقافة بین

 عند یزدھر، داریةإلوا الفنیة الكوادر إلى الدولة بحاجة وخلفائھ على دمحم عھد فى الحدیث التعلیم نظام رتبطإ وھكذا
 ومن، بھا الدولة تلتزم  "كخدمة" التعلیم تقدیم أو لذاتھا الثقافة نشر منھ الغرض یكن فلم، ندرتھ عند وینكمش الطلب زیادة

 حاجة بقدر إال بھ والیھتم) االبتدائى( ساسىاأل التعلیم –كبیر حد إلى – یھمل عشر التاسع القرن فى التعلیمى النظام كان ثم
 األوساط من البالد أبناء نتزاعإ على التعلیم فى على محمد سیاسة وقامت .التالمیذ إلى )العلیا( المتخصصة المدارس

 فیھم یغرس نحو على وتنشئتھم، صارم عسكرى لنظام خضاعھمإو .المدارس فى تجازھمإحو، فیھا نشأوا التى جتماعیةاإل
 طالبال على العقوبات وأوقع، تركیة أسماء إلى التالمیذ أسماء بعض"  الباشا"  غیر بل، مواطنیھم على التعالى روح

 ھؤالء یظل أن النظام مصلحة من ولیس"  الحكام"  لتدعیم یعدون فھم، القدیمة بأسمائھم الطالب ینادون الذین والمدرسین
  .أنبتتھم التى االجتماعیة بالجذور رتباطإ على

 نأو الغربیة المجتمعات بتلك الطالب یحتك أال) فرنسا وخاصة( أوربا إلى أوفدھا التى بعثاتھ فى على محمد حرص ورغم
، التنویر أورباعصر ثقافة على للتعرف الفرصة ھیأت البعثات تلك فإن، الدولة لخدمة تؤھلھم یةعلم بحصیلة یعودوا
 أمثال من الرواد كتابات فى كلھ ذلك نعكسإو، األوربیة الثقافة نوبی) العربى والشرق بل( مصر بین الجسور وأقامت
 والجغرافیا والتاریخ والریضیات والفلك والھندسة الطب فى ألفتو ترجمت التى الكتب وفى، وتالمیذه الطھطاوى رفاعھ

  .الصالت أسباب العربیة وبین بینھا تقطعت قد  -أجیال منذ -  كانت بعلوم تتصل العربیة اللغة فبدأت، العسكریة والعلوم

 فى الحدیث التعلیمى النظام نكمشإ فقد، الجیش وتحجیم الصناعة تصفیة بعد الكوادار إلى قلت قد الدولة حاجة كانت ولما
 كبیر بقدر یحظى التعلیم جعل التحدیث تجربة متابعة محاولة شھد الذى سماعیلإ عھد ولكن، وسعید األول عباس عھدى

 المشروعات حاجة لتلبیة، أوربا إلى البعثات یفادإ إلى الحكومة وعادت مراحلھا بمختلف لمدراسا فأنشئت ھتمامإلا من
  .االداریة الكوادر إلى الحكومة وحاجة، الفنیة الكوادر إلى عیةناوالص الزراعیة

 لمدارسا من عدد فأنشئ، نسبیا بتدائىإلا بالتعلیم سماعیلإ عھد فى الدولة ھتمتإ، على محمد سیاسة نقیض وعلى
 الحكومة وأشرفت.األعیان ألبناء التعلیم من النوع ھذا أتاحت) المنیا إلى االسكندریة من( البالد أنحاء مختلف فى بتدائیةإلا

 على فرضت خارجیة أقسام المدارس إلى ضفیتأ ثم، بدایةال فى داخلیا سماعیلإ عھد فى التعلیم وكان ". الكتاتیب"  على
 محاولة بأول الحكومة وقامت .على محمد عھد فى التعلیم نظام تمیز التى العسكریة الصبغة خفتو، المصرفات تالمیذھا

 متحاناتاإل نظام منھ بدال ووضع قبل من بھ معموال كان الذى جازاتألا نظام فألغى) 1872( باألزھر الدراسة صالحإل
  .یحتازھا أن باألزھر التدریس یرید من على كان التى

 فى-  وكانت، نویاعوم مادیا بسخاء الحكومة وساعدتھا سعید عھد منذ نتشرتإ التى األجنبیة مدراسال على قبالإلا وزاد
 خریجھا على الطلب وفرة رواجھا على ساعد ومما، مذاھبھا ختالفإ على المسیحیة التبشریة رسالیاتلإل تابعة  - معظمھا

 نشاطھا تمارس المدراس تلك وكانت .المختلفة كموالمحا والقنصلیات األجنبیة والشركات الحكومیة المصالح فى للعمل
   وتوجیھھا الحكومة رقابة عن تام بمعزل

 الوقائع" أصدر عندما المجال ھذا فى الریادة فضل على لمحمد كان حقا، سماعیلإ عھد فى كبیرا نتعاشاإ الصحافة وشھدت
  أن إال، تطورات من أوربا تشھده وما تتحوال من مصر أرض على مایدور على الدولة لكوادار نافذة لتكون" المصریة

 تعد ولم، حكومیة كجریدة سماعیلإ عھد فى زدھارھاإ لتسعید، وسعید األول عباس عھدى فى التعثر من عانت"  الوقائع"
 الخدیو برعایة، تصدر الخاصة الصحف بدأت ثم، وثقافیة عسكریة أخرى صحفا الحكومة أصدرت  فقد المیدان فى وحدھا

، بالشام نىاالعثم ستبدادإلا من فرارا بمصر الذوا الذى السوریین المھاجریین ثم أوال المصریین أیدى لىع، وتشجیعھ
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 ذات كانت الصحافة أن ورغم .تاللإلحل والتحضیر السافر جنبىألا التدخل شھد الذى العقد فى الولیدة الصحافة زدھرتإو
لآلداب والعلوم واإلقنصاد والفنون الوافدة من  بھا بأسال مساحات صتخص كانت أنھا إال، بعید حد إلى سیاسى طابع
 مع بنكسة أصیبت قد الصحفیة النھضة تلك كانت واذا .العام الثقافى المناخ على واضح أثر كلھ لذلك وكان وأمریكا أوربا
 بقى الذى"، ماالھرا"  جانب لىإ جدیدة وطنیة صحف وظھرت ، تجاوزتھا أن مالبثت انھا إال البریطانى حتاللإلا وقوع

 ھذا مطلع فى المصرى الواجدان تشكیل فى أثرت التى والفكریة السیاسة تجاھاتإلل منارات كانت، اسماعیل أیام من
   .القرن

رغم  حالھا على ظلت التى سالمیةإلا التقلدیة الثقافة حساب على یعلو الغرب من الوافدة الحدیثة الثقافة مد أخد وھكذا
 محمد للشیخ المھمة ھذه تركتو، الغربى اللیبرالى والفكر التقلیدىالتوفیق بین الفكر اإلسالمى محاولة رفاعة الطھطاوى 

 صالحإل ومحاوالتھ جتھادإلا باب لفتح للدعوة تصدیھ خالل من سالمىإلا الفكر لتجدید الجھد من الكثیر بذل الذى عبده
  .األزھر

  : الحكم نظام -4
 على محمد حرص ولذلك، التحدیث فى المبادرة صاحبة الدولة كانت طالما الحكم امبنظ ریالتغی یلحق أن الطبیعى من كان 

، الممالیك( والناس الحكومة بین الوسیطة القوى بتصفیة قام أن بعد، المطلقة بالمركزیة تسمإ محكم دراىإ نظام قامةإ على
 الھیئات تطویر وأھمل، المطلق مركزیةال الحكومة لسلطان األقالیم فى داریةإلا الواحدت وأخضع)، العلماء، األعیان

  .المحلیة داریةإلا

 على محمد كان ثم ومن، الحاكم إرادة إلى مرده مصر فى مفالحك، شدیدة أوتوقراطیة الحكم فى المركزیة بتلك ویرتبط
 ھناك كانت حقا .الخارجیة والسیاسة الحكم نواحى بمختلف المتعلقة والبسیطة الجلیلة المسائل فى البت على حریصا
 بھا ذرعا یضیق كان ما سرعان ولكنھ، واألعیان والتجار للعلماء وممثلین موظفیھ كبار بعض عضویتھا فى یجمع مجالس
 برءوس مایدور على منھا یطل نافذه جعلھا وإنما المجالس تلك قرارات بتنفیذ یلزمھ ما ثمة یكن ولم، بھا یحفل وال فیھملھا

  .أمرا یحزم أو قرارا یتخذ عندما ھمھایستل قد أفكار من تھلدو رجال كبار

 فرنسى بخبیر على محمد عانإست) أحیانا وخدمات( دارةإو نتاجإ جھاز وأصبحت، وتنوعت الدولة مھمة تشعبت ما وبعد
 داراتإ سبع حددت التى وھى) 1837" (سیاستنامة" باسم عرفت التى الالئحة خالل من دارةإلا لتنظیم جدید طارإ لوضع

، الخارجیة والعالقات التجارة، التعلیم، البحریة، الجیش، المالیة( محدد بقطاع منھا كل ضطلعإ) یندواو( مركزیة
" مدیریات" صورة فى األقلیم دارةإ نظمت كما .بعد فیما الوزارى النظام علیھا قام التى األسس بذلك واضعا) الصناعة

 الخطوط أیضا وھى"، القرى"  من عددا یضم كان قسم وكل" أقسام" إلى والمراكز" مراكز" إلى منھا واحدة كل نقسمتإ
 مصر بحصول ثابتة قاعدة إلى النظام ھذا تحول وقد .بعد فیما قالیمألا فى دارىإلا النظام أساسھا على صیغ التى العریضة

 ما ائحاللو من ویسن اریةاإلد النظم من یضع أن مصر حاكم حق من فأصبح، اسماعیل عھد فى الكامل الذاتى الحكم على
  .العاثمنیة الدولة إلى الرجوع دون مصر ظروف مع یتناسب

 فى نیابى مجلس أول أسس عندما الخدیو جانب من بمبادرة جاء: أولھما، سماعیلإ عصر فى ھامان تطوران تحقق وقد
 أعباء تحمل فى البالد ألعیان كااشرإو الحكم نظام تحدیث لمظاھر ستكماالإ 1866) النواب شورى مجلس( مصر تاریخ

 لیكون الفرصة لھ تھئ تكن لم أساسھا على أقیم التى والالئحة المجلس بھا شكل التى الطریقة أن ورغم .المالیھ سیاستھ
 عھد أواخر فى األجنبى التدخل صاحبت التى حداثألا فإن، المختلفة جتماعیةإلا القوى مصالح عن یعبر حقیقیا نیابا مجلسا

  .العرابیة هالثور أداة بعد فیما أصبح ثم الوطنیة المعارضة عن لتعبیرل الفرصة للمجلس أتاحت سماعیلإ

 ید لكفل سعت التى األجنبیة للضغوط نتیجة جاء الذى 1878 عام الوزارى النظام دخالإ فھو، الھام الثانى التطور أما
 حتى ستمرإو ھاتاریخ فى وزراء مجلس أول مصر فشھدت، الدائین مصالح ترعى وزارة بتشكیل الحكم عن سماعیلإ

  .1923 دستور بصدور حسمت حتى جدل موضع" الوزرایة المسئولیة" ظلت وإن، السلطة مؤسسة أركان من ركنا الیوم

 الجوھریة غیر التعدیالت بعض دخالإ مع البریطانى احتاللإل ظل فى العریضة خطوطة فى السیاسى النظام ھذا بقى وقد
 حولت ثم الزراعیین المالك كبار مصالح عن یرعبللت ستشاریینإ مجلسین إلى فحولتھا النیابیة المؤسسة مست التى

 الحرب قبیل مصالحھا عن التعبیر فرصة الوسطى الطبقة عناصر لبعض فیھا تیحتأ تشریعة جمعیة لىإ المجلسین
  .األولى

 الغطاء لتوفیر، رعش التاسع القرن من الثانى النصف فى وخاصة، والقضاء التشریع، التحدیث ینال أن من البد وكان
 یمس لم أنھ إال على محمد ید على تمت التى الجذریة التغیرات فرغم .مصر على تدفق الذى األجنبى المال لرأس القانونى
 التجدید وكان، للتعلیم بالنسبة فعل كما، بدیال قضائیا نظاما یقیم أن یحاول ولم، حالھ على فتركھ التقلیدى الشرعى القضاء

إداریة (جمعیة الحقانیة) للنظر فى الجرائم التى یرتكبھا كبار الموظفین  محكمة نشاءإ على قتصرإ دامحدو أدخلھ الذى
 تنشب التى تلك وخاصة، التجاریة المنازعات فى للنظر) التجارة مجلس( تجاریة الذین یخلون بواجبات وظائفھم، ومحكمة

  .واألجانب المصریین بین
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 للفصل جدیدة محاكم فأنشأ، الھامة التشریعیة التغیرات شھد الذى سعید عھد فى ةالقضائی السلطة فى زدواجإ أول وحدث
 الشخصیة حوالاأل على الشرعیة المحاكم دور قتصرإ وبذلك)، األقلیم مجالس( والتجاریة المدینة المنازعات فى

  .ضاهالق قاضى من بدال القضاه تعین حق على العاثمنى السلطان من حصل ما بعد وذلك، والمواریث

 من قضاة وتضم مصرى یرأسھا) القومسیون مجلس( باسم عرفت محكمة فأنشأ سعید عھد فى األجانب قضاء تطور كما
 التى القنصلیة من مندوب یدعى أن على والمصریین األجانب بین تنشب التى المنازعات فى للنظر واألجانب المصریین

  .مصریة علیا محكمة بمثابة وھو" األحكام مجلس" أمام أحكامھا وتستأنف .األجنبى المدعى یتبعھا

، للخطر والدولة المصریین مصالح وعرض المصرى القضاء جانبا نحى مدمرا دورا القنصلى القضاء لعب ما وسرعان
 المصالح سیطرة أحكمت التى)  1876( ةالمختلط المحاكم نشاءإب القنصلى القضاء فوضى من یتخلص أن سماعیلإ فحاول

  .بالدال على األجنبیة

 یعانى كان التى القصور أوجھ یعالج تشریعى واقع إلى القرن طوال مصر شھدتھا التى التحوالت لترجمة محاولة وفى
 على صیاغتھما تمت جنائى وقانون مدنى قانون لوضع جھود قامت، القنصلى أو الشرعى القضاء الى یلجأون من منھا
 عام الإ ینفذ لم القوانین ھذه بموجب تعمل) األھلیة المحاكم( ریةمص محاكم بانشاء قرار وصدر، الفرنسى القانون نمط

 المحاكم)، المسلمین لغیر( محلیة لسامج، شرعى قضاء: متوازیة قضائیة سلطات أربع مصر فى أصبحت ئد ومنذ.1883
  .مختلفة بشرائع منھا كل تحكم، األھلیة المحاكم، المختلطة

  : التجربة حصاد
 النظام أزمة بلوغ عن كشفت التى الفرنسیة حملةال فى ممثال الغربى للتحدى ستجابةإ – رأینا اكم – التحدیث تجربة جاءت

 بین الشاسع البون وعلى، العاثمنى الحكم ظل فى المنطقة عاشتھ الذى التخلف حقیقة على العیون وفتحت، ذروتھا العثمانى
 عجزه أثبت الذى بالنظام یستبدل أن ضروة  إلى ناألذھا ونبھت الغربى الحضارى والتقدم سالمىإلا الحضارى الركود
  .الغربى التحدى مواجھة فى الصمود یستطیع جدیدا نظاما وفشلة

، طریقھا تعترض التى العقبات زالةإب القدیم للنظام یجابیةإلا صرالعنا تطویر خالل من ال البدیل لیقدم على محمد وجاء
 طریق عن ولكن)، عشر الثامن القرن خرأوا فى نشط الذى تجارىال المال سأر بذلك ونعنى( جدیدة وجھة ھاوتوجیھ

-  فتركھم، التحدیث سیاسة وضع فى راكھمإش أو  مقاصده على التعرف فرصة للمصریین یتیح أن دون كلھ القدیم قتالعإ
 ھمم من ھمتھ" أن أدركوا وإن" الناس أیدى فى ما لىإ التطلع" ھمھ جل أن نونظی  -الجبرتى الرحمن عبد تعبیر حد على

 سھال مراأ وتصفیتھا ضربھا جعل، ھاتجاھ وسلبیتھم  –واقتناع إیمان عن– التجربة فى الجماھیر مشاركة یابفغ" الملوك
  .المتوسط البحر شرق فى ستعماریةإلا القوى مصالح یھدد خطر إلى مصر تحولت عندما، میسورا

 تصرفاتھ فى فنالحظ، وغایاتھ المعروفة وطبیعتھ وتربیتھ یرهتفك فى عثمانیا تركیا كان على محمد أن لىإ یرجع ذلك ولعل
 ستبدادإلوا، بالسطلة ستئثارإلا إلى، السلطات اتساع لىإ المؤامرات تدبیر فى المھارة من المعروفة التركیة األسالیب
 أطیب تؤتى بأن كفیلة الحدیثة وسائلھ كانت فقد .األحیان من كثیر فى وغایاتھ وسائلة بین كبیر تناقص ثمة فكان .بالرعیھ
 غائب بعد وھو، الجماھیر لىإ مردودھا یتجھ أن وضرورة للتنمیة جتماعىإلا البعد عتبارهإ فى یضع كان لو الثمرات

  .تجربتھ تماما

 من علیھم ماتواتر لكثرة وذلك العتاه الظالمین من غاشمة ھیئة إال الحكومة فى الیرون - العصر ذلك فى - الناس كان لقد
 ومن، صالح حاكم قیام مكانیةإب یثقون الناس یكن فلم، قرون عدة والمالیك تراكألا ید على منھا عانوا التى لظلما عھود

 مایبدو كل فى الشر یتوقعون فھم، صالحاتھإو ونظامھ على محمد حكومة لىإ الربیة بعین الناس ینظر أن طبیعیا كان، ھنا
 الظن ویسئ، المصریین یبغض فكان، الشعور نفس على محمد وبادلھم .ھامن الخیر جانب لھم بدا لو حتى، أعاملھ من لھم
 األوربیین من األجانب لىإ أعمالھ معظم فى ویركن، الحمیر وسوق األثقال حمل سوى لشئ یصلحون والیراھم، بھم

  .واألتراك

قدرا من  لھم تكفل كانت التى القدیمة جتماعیةإلا المؤسسات على القضاء لىإ راجع الناس جانب من الموقف ذلك ولعل
ال بطریق التطور البتر بطریق تم المؤسسات تلك على القضاء أن وإلىالحریة فى ظل طوائف الحرف ونظام اإللتزام، 

التخلص منھا، وخاصة ما یتعلق  واوتمن، حریتھم على حجرا وأعتبروھا الحدیثة باألنظمة ولذلك فقد الناس الثقة طبیعى،ال
 جتماعىإلا واقھم أن كما، مغنما منھا یصیبون وال مةوالحك إلى تذھب ثمرتھ یرون كانوا ألنھمیة منھا بالحیاة اإلقتصاد

  .قبل من علیھ كان عما یتغیر لم معیشتھم ومستوى

 المصرى بین الصلة أعاد الذى التجنید فنظام، محاسنھا من أدخلھا التى الحدیثة األوربیة النظم على محمد جرد وقد
 ضروب من ضربا الفالح نظر فى كان بل، أوربا بالد فى التجنید نظام یشبھ یكن لم القطیعة من طویلة قرون بعد والجندیھ
أبدیا، فھو شھید أو كالشھید،  لتحاقاإ بالجیش یلتحق الجندى فكان معینة بفترة محددة تكن لم الجندیة مدة أن كما، السخرة

 نلویولو كما للجدیة یطلب من على یولولون كانواو، منھا الفرار بأسالی تباعإ فى وتفننوا ومن ھنا نفر الناس من الجندیة
  .ومدارسھ على محمد مصانع من الناس موقف كان القیاس ھذا وعلى. الموتى على
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 تربطھم المختلفة جتماعیةإلا للقوى مصالح بخلق ھتمامھإ وعدم، الحاكم ید فى كلھا الخطیوط تركز لىإ كلھ ذلك ومرد
 بتجربتھ بربطھا على محمد ھتمإ واحدة جتماعیةإ قوة .الخطر ساعة منون بجدواھا ویدافعون عنھاوتجعلھم یؤ بالتجربھ

 سرةألا إلى یتجھ والؤھا كان شعبیا مبغوضة وافدة ةقو وھى، السلطة بمركز خصھا التى التركیة رستقراطیةألا ھى
  .الحاكمة

 من أدخلھ فما، الحدیث العصر أعتاب على وضعھا بمصر على محمد صنعھ ما نإف، الخطیرة السلبیات تلك ورغم
 بوضوح برزت جتماعیةإ تغیرات علیھ ترتبت، تماما جدیدا قتصادیاإ واقعا خلق قتصادیةإلا ھالبنی على جذرایة راتیتغی
 مدھا التى الجسور لعبت، الزمان من طویال ردحاً  الحكم نظام إطار یشكل ظل داریةإ نظم من أدخلھ وما، عھده أوخر فى
 مطلع حتى ومصیرھا مصر مسیرة تحدید فى ھاما دورا والترجمة والبعثات التجارى التبادل خالل من وأوربا مصر بین
 ثماره جتنض نى علما ثقافى تجاهإ أمام الباب ففتح الطریق لربط اإلقتصاد المصرى بالسوق العالمى، كما فتح، القرن ھذا
 األموال لجبایة جھاز من فحولھا  -كلھ ذلك نتیجة - الدولة وظیفة على أدخلھ الذى التطور جانب لىإ، سماعیلإ عصر فى
 كانت مھما – فریدة تنمیة بتجربة یقوم أن ستطاعإو .الوقت نفس فى) خدمات(و ورقابة نتاجإ جھاز لىإ، الرعیة من

  .رمص إلى األجنبى المال رأس بتسرب یسمح أن ودون، وحدھا الذاتیة مكاناتإلا على مادباإلعت –سلبیاتھا

 طارإ فى نمت تھبفتجر، مواتیة تعد لم والریح، تغیر قد المناخ كان التحدیث تجربة متابعة سماعیلإ حاول عندما ولكن
 عظام فى ینخر أن األجنبى المال رأس  - ظلھا فى - ستطاعإ التى، 1840 تسویة فى مصر على فرض دولى نظام

 للقوى ستراتیجیةإ مصالح ھناك وأصبحت، مصر فى ھتوسع دون تحول التى الحواجز كل ویرفع المصرى قتصادإلا
 والتى العسكریة قوتھ وحددت مصر حاكم حركة من حدت التى الثقیلة القیود عن فضال، السویس قناة فى ممثلة مبریالیةإلا

 ستدانةاال طریق عن السویس قناة متیازإ غلواء من والتخفیف القیود تلك زالةإ یحاول سماعیلإ فراح، 1841 فرمان حددھا
، األجنبى حتاللإلل التنازلى العد وبدأ التبعیة روابط بذلك واستكملت المالى المال لرأس مصراعیة على الباب بذلك ففتح

  .الدولى العمل تقسیم نظام طارإ فى مبریالیةإلا للسوق األولیة المواد نتاجإ فى  صصةمتخ وحدة إلى مصر وتحولت

 -أبنائھا من الراود ید على-   مصر تعرفت فقد، یجابیةإ جوانب من تخل لم الفكرىو الثقافى مردودھا فى تجربةال أن غیر
 تكن لم جدیدة مفاھیم وتبلورات، الغربى والفكر االسالمى الفكر بین للتوفیق محاولة وقامت، التنویر عصر أفكار على

 فى المشاركة من قدر لھا یكون نأ إلى الوطنیة جتماعیةإلا القوى وتطلعت" ألمة" و" الوطنى" كمفھوم قبل من مطروحة
 األوتوقراطى والحاكم األجنبى التدخل وجدت ذاإ حتى )بالدستور المطالبة( مصالحھا عن روالتعبی بالدھا أمور دارةإ

  ).العرابیة الثورة( األعیان  ودعمھا ونیالعسكر قادھا ثورة طریق عن المبادرة زمام تملك أن حاولت سبیلھا یتعرضان

 فتواخت، تماما االقتصادى الواقع تغیر، بدایتھ فى عنھا تماما تختلف عشر التاسع القرن نھایة عند مصر كانت، وأخیرا
 فى الفعال أثرھا لھا كان جدیدة أفكار وطرحت، ووظیفتھا السلطة دور وتغیر، جدیدة أخرى لتبرز قدیمة جتماعیةإ قوى

  .حولھا من المنطقة فى دورھا برازإ وفىمصر،  مسیرة تحدید
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