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:مقدمة
المعاصرمصرلتاريخالزمنىالتحديد

موضعكانتالحديثالعصربدايةتحديدأنكيفالحديثمصرلتاريخدراستنافىرأينا
أنإلىالتحديد، وأنتهينالهذايستخدمونهاالتىالمعايير، باختالفالمؤرخينبينخالف
مرورهمعآخرإلىعصرمنانتقالهتحددإنماتغيرمنعليهايطرأوماالمجتمعحركة

أمامالطريقوتمهدالالحقةبالمرحلةالسابقةالمرحلةسماتفيهاتختلطانتقالبمرحلة
الحديثمصرتاريخأنالمعايير، قلناهذهضوءالجديد، وفىالعصريمثلهالذىالتحول

الفرنسيةالحملةخاللمنالتغييرإلىوتطلعهتخلفمنيعانيهلماالمجتمعبإدراكيبدأ
تغيراتمنآليةأدتمماعلىمحمدعهدعلىالتحديثمرحلةدخولهثم) 1798-1801(

.وثقافيةوسياسيةواجتماعيةاقتصادية

بدايتهتعنىالمعاصر؟ وهلمصرتاريخيبدأترى، متى.. أخرىمشكلةأماماآلنونحن
؟الحديثللعصرنهاية

بعبارة – أو" المعاصرة "علىيدلناالذىالمعيارتحديدإلىالسؤالهذاعلىاإلجابةتجرنا
الحقبة "عليهنطلقماأنعلىالباحثينزمرةويتفق" المعاصرة "مفهومتحديد- أخرى

ذاكرةفىتعيشالتىتاريخهمنالقريبةالمرحلةبهنقصدمابلدتاريخمن" المعاصرة
فىشاركواوربمالحوادثهاعيانشهودكانواالذينالمجتمعنفسأبناءمنجيلينأوجيل

عجلةتدرالتطور، ولمدورفىمنتهية، ولكنهاتاريخيةمرحلةتشكلالوهىصنعها
لتشملتمتدبلالسياسىالجانبعلىتقتصرالبعد، وهىكاملةدورةبهاالمجتمع
الحركةعلىوانعكاساتها) واالجتماعيةاالقتصاديةالجوانب (للمجتمعاألساسيةالهياكل

.السياسية

المعاصرمصرتاريخبدايةنحددأنيمكننا" المعاصرة "لمفهومالتحديدهذاضوءوعلى
تغيرات – الحربسنواتخالل – المصرىالمجتمعشهد، فقداألولىالعالميةبالحرب

االجتماعية،القوىتكوينالمصرى، وعلىالمجتمعبنيةعلىآثارهالهاكانتاقتصادية
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)1919بثورةبدأالتى (الوطنىالتحررحركةخاللمننفسهاعنالتغيراتتلكوعبرت
السياسيةالحركةعلىغلبتالتىالقضاياوظلتواجتماعيةاقتصاديةأبعادًااتخذتالتى

االتجاهاتمختلفمناالجتهاداتحولهاالمصرية، فتنوعتالساحةعلىمطروحة
آخر،بأسلوبولكنالمشكالتلتلكحًالتنشد1952ثورةوالفكرية، وكانتالسياسية

االقتصاديةالمشكالتلحلالمطروحةالنماذجبيناختيارمسألةحسمتحتى
.االشتراكىالنهجباختيار1961عامفىواالجتماعية

1961عامبداية، ويقعكنقطةاألولىالعالميةبالحربالمعاصرمصرتاريخيتحددوهكذا

أواالجتماعأواالقتصادعالمدراسةوميدانالمؤرخدراسةميدانبينفاصًالحدًا
الراهنة،السياسيةأواالجتماعيةأواالقتصاديةالظواهربدراسةيعنونالذينالسياسة

الوثائقوصدقها، وخاصةدقتهاإلىيركنأنيستطيعالتىالمصادريجدالالمؤرخوألن
الوثائقتلكمن1961و1952بينالواقعةبالفترةيتعلقماعلىالحصوليصعبالتى

يستطيعذلكورغمإليهاالرجوعدوندقيقًاتاريخًايكتبأنالمؤرخيستطيعالوالتى
شهدهاالتىالتطورجوانببعضفىالشكإليهايتطرقالمصادرًايجدأنالمؤرخ
واالجتماعيةاالقتصاديةالجوانبوخاصة1961-1952بينفيماالمصرىالمجتمع

ندرةمنيعانىالحقبةتلكخاللالسياسيةالحركةفىالتاريخىالبحثوالفكرية، ويبقى
.المصادر

قدالحديثالتاريخأناألولىالعالميةبالحربالمعاصرالتاريخبدايةتحديديعنىوال
عمليةكانتطالمااألولحلقاتمنحلقةإالاألخيرفماالمعاصرالتاريخبدأحيثأنتهى

شهدهلماامتدادًايمثلواالقتصادىاالجتماعىالتغيرإيقاعكانوطالمامستمرةالتحديث
، والمرحلتان1952بعدالسياسيةالحركةإيقاعتغيروأنعشرالتاسعالقرنفىالمجتمع

مهمةتيسيربغرضإالالنحوهذاعلىلهماتقسيمناوماوصداهالصوتبمثابةهما
.المصرىالمجتمعفىالتغيرلظاهرةالدراسة

تمثلتالمعاصرة، ففيهاالحقبةإلىانتقالمرحلة) 1914 – 1882 (االحتاللفترةوتعد
التحديثآثاربدت، وخاللهاعلىمحمدعصرمعبدأتالتىالتحديثعمليةاستمرارية

ماصنعتأنهاجلية، كماواضحةوالثقافىوالسياسيةواالجتماعىاالقتصادىالتغيرعلى
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تلكأعقبماأمامالطريقفتحت، وبذلكاألولىالعالميةالحربخاللتطوراتمنحدث
الوقوفمنايتطلبالتغيراتتلك، وفهمالمجتمعجوانبمختلففىتغيراتمنالحرب

بقيةالتمهيد، أمافينتناولهمامصر، وهوفىالبريطانىاالحتاللسياسةعندقليًال
.المعاصرمصرتاريخمعالمألبرزدراسةفتتضمنالفصول

لمعاونةموجزةمعالجةالمعاصرمصرتاريخفىاألساسيةالقضايايعالجوالكتاب
بقراءةالتوصيةمعالقضايابتلكاإللمامعلىالوطنبهمومالمعنيينوالمثقفينالطالب

.للفائدةإستكماًالالفصولفىذكرتالتىالمراجع

،السبيلقصداللهوعلى

المؤلف
1996
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:تمهيد
1914-1882البريطانىاالحتاللتحتمصر

الخديووحماية"العسكرىالعصيان "سحقبحجةمصرالبريطانيةالجيوشدخلت
بتحقيقمرهونمؤقتاالحتاللأنللدولبريطانيااألوروبية، وأكدتوالمصالح
البالدعلىفرضتالتىالدوليةالمؤسساتتمسأجلها، ولممنجاءالتىاألغراض

وتركيا، ولذلكمصربينالعالقةشكلتغيرلمالمختلطة)، كماوالمحاكمالدينكصندوق(
اإلمساكلهالبالد، يضمنفىالستمرارهقويًامبررًايوجدأناالحتاللعلىلزامًاكان

المصالحخدمةتستهدفكانتالتىالوئيدةاإلصالحخطةفيها، فكانتالسلطةبزمام
ضمانطريقعناألوروبيةالقوىضغطالبريطانية، وتخفيفوالتجاريةاالستراتيجية

منعليهاماسدادمنتمكنهابصورةاالقتصاديةمصرأحوالبتحسينالماليةحقوقها
.ديون

تجاهالبريطانيةالسياسةبهمامرتالتطورمراحلمنمرحلتينبيننميزأنونستطيع
:االحتاللعهدفىمصر

بفشلوتنتهى) 1882سبتمبر14 (الكبيرالتلهزيمةبعدباالحتاللتبدأالتىالمرحلة)1
فيهااالحتاللوضعكانمرحلة)، وهى1887يوليو (وولفدرامونداتفاقيةمشروع

المهامتجاوزعدمومراعاةبالحرصتتميزمصرفىسياستهكانتثممؤقتًا، ومن
.مصرإلىجاءتعندماعاتقهاعلىبريطانياأخذتهاالتى

بدأت، حيثالدائماالحتاللمرحلة، أووولفدرامونداتفاقيةفشلبعدمامرحلة)2
مصرفىوجودهاأنأيقنتبعدماالداخلىاإلصالحمشروعاتفىتتوسعبريطانيا
أجلمنتخططبريطانياأخذتالهند، ولذلكفىلمصالحهابالنسبةحيويةضرورة

.مصرفىالبريطانىالوجوداستمرار

عنالجالء- األولىالمرحلةفى – مصرفىالبريطانيةللسياسةالرئيسىالهدفوكان
تولتالتىألحرار، فوزارةبذلكتسمحواالقتصاديةاإلداريةأحوالهاأصبحتمتىالبالد
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تفسدالحتىاالحتاللاستمرارفىترغبتكنلماالحتاللعشيةبريطانيافىالسلطة
قطعهاالتىالوعودناحية، وبسببمنوفرنسااألحرارحزببينالتقليديةالصداقة
تحقيقإلىتهدفكانتأخرى، وإنماناحيةمناالنتخابيةالمعركةخاللللناخبينالحزب
تهديدإلىالداخليةوالقالقلاالضطراباتتؤدىالحتىمصرفىواالستقرارالهدوء

.الشرقإلىالطريقفىالبريطانيةاالستراتيجيةالمصالح

النظممنصالحيةيثبتماحياءإعلىتعملأنبريطانياعلىكانالغايةهذهولتحقيق
يتمأنللبالد، علىالفعليةالحاجاتمعتتالءمجديدةنظماستحداثالتقليدية، أواإلدارية

يجبكبيرًاعبئًامصريعدوناألحراركان، فقدسنواتخمستتجاوزالمدةفىذلك
تتحملأنضرورةيرونالمحافظونكانبينمابالجالءمنهتتخلصأنبريطانياعلى

النظرلبريطانيا، وإرجاءبالنسبةحيويةضرورةذلكمصر، وعدواإدارةتبعةبريطانيا
تنظيم، ويعادالغربىالطرازعلىمتينةإداريةنظمبمصرتقومحينإلىالجالءفكرةفى

.ذاتهالمصرىالمجتمع

تلكفى –بمصرخاصةالمدىبعيدةبريطانياسياسةرسمفىالتريثعلىوساعد
فىذاتىبحكمتتمتعمصركانتمصر، فقدفىاليدمطلقةتكنلمانجلتراأن– الحقبة
 –أهميةمركزهيزيدالعامقنصلمصرفىبريطانيايمثلوكانالعثمانيةالسيادةإطار

البريطانيةالخارجيةيتبع، وهوالدولقناصلمنغيرهعن – النظريةالناحيةمن
كانتاألولىالعالميةالحربقيامفحتى. المستعمراتبوزارةلهصلةوال) بالطبع(

فىالعامبريطانياقنصلومارسبمصرالخاصةالسياسةترسمالبريطانيةالخارجية
الدولكانتكذلكالبالدفىالقانونىوضعهلهيكفلهايكنلمواسعةصالحياتمصر

خاللمن – بأخرىأوبصورة – الداخليةمصرشئونفىالتدخلبحقتتمتعاألوروبية
إلىواستنادًاالمختلطةوالمحاكمالدينصندوقمثلبمصرالموجودةالدوليةالمؤسسات

.األجنبيةاالمتيازات

Lordدافرنلورديدعلىبمصرخاصةبريطانيةسياسةلرسممحاولةأولوجرت

Dufferin –لدراسة1882نوفمبرفىمصرإلىقدمالذى – باآلستانةالبريطانىالسفير
التىالتعليماتوكانت. بهاللنهوضالالزمةالمقترحاتوتقديمللبالدالداخليةاألحوال
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تنظيمإعادةعمليةتقومأنعلىتنص – الخارجيةوزير – Granvilleجوانفيلبهازوده
مصرفىوالرخاءوالنظامالسالمالستمراركافيةضماناتتقديمأساسعلىاإلدارة
بالتزاماتهامصروفاءتضمنبصورةالذاتىالحكمالخديوى، وتطويرسلطةلتدعيم
.األوروبيةالدولنحوالمالية

وضعيقترحوأنوالشرطةالجيشوضعيدرسأنلدافرنالصادرةالتعليماتوتضمنت
فروعفىاألجنبيةالعناصرعددتخفيضعلىيعملالثنائية، وأنللرقابةبديلنظام

تكفلبصورةالضرائبتقدير، وإعادةالقضائىالنظامالمختلفة، وتطورالمصريةاإلدارة
الوضعوتحديدالرقيقتجارةومنعالنيابيةالمجالس، وتطويرالناسبينالمساواةتحقيق

القواتباستطاعةكانجميعًاالمشاكلهذهحلأمكنإذا، حتىالسويسبقناةالخاص
.الداخليةاالضطراباتتجددتخشىأندونمصرمناالنسحابالبريطانية

لناالحتاللأنمفادهانطباعًا- 1883فبرايرفىصدرالذى – دافرنتقريرأعطىوقد
، ربماالتفصيلىبالحبثيتناولهافلمالماليةالشئونإلىباًالالتقريريلق، ولمأمدهيطول
أنشعرقددافرنكانعامة، وأناألوروبيةالمصالحتمسدولىطابعذاتلكونها
نصحالرى، ولذلكفىمنهاالقصوىواالستفادةالنيلمياهضبطعلىيعتمدمصررخاء

علىللعملالهندفىيعملونالذيناإلنجليزالرىبمهندسىباالستعانةالمصريةالحكومة
سكوتكولنفعينتللنصحالمصريةالحكومةمصر، واستجابتفىالرىنظامإصالح

خدمواالذينالمهندسينمنللرى، وكانمديرًاColin Scott-Moncriefكريفنمو
إلىحاجةفىليستمصرأنإلىتقريرهفىدافرنوذهب. وبورمابالهندطوالسنوات

إقرارفىتنحصرأنيجبالجيشمهمةعنها، وأنللدفاعالعددكبيرةعسكريةقوة
لهذاكافجندىآالفستةعددهيتجاوزالجيشانشأالبالد، وأنداخلوالنظاماألمن

لفيفيعاونه) التقريريحددهالم (الزمنمنلمدةإنجليزىقيادتهيتولىأن، علىالغرض
منلهومساعدعاممفتشأمرهتحتالشرطةتوضعأنرأىاإلنجليز، كذلكالضباطمن

.البريطانيينالمفتشينبعضذلكفى، يعاونهمااألوربيين

القوانينغيابدفرنعد، فقدالقضائىالنظامإصالحضرورةإلىالتقريروأشار
التىاألسباببين، منالمنازعاتفضتتولىالتىالمحاكمونظامالمحددةوالتشريعات
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فى – العرابيةالثورةقيامعواملأحدمصر، ألنفىالداخليةاالضطراباتإلىتؤدى
أثقالاالستدانةفىالتمادىإلىهؤالءدفع، ومماالفالحينديونمشكلةاستفحال – رأيه

إلىوأشار. بالخطرالسياسىاالستقراروهددبينهمالسخطالمالية، فتولدباألعباءكواهلهم
بهاالعملوتعطل1881نوفمبر17فىأقرتقدكانتالتىاألهليةالمحاكمترتيبالئحة
وإسناداألهليةالمحاكمفىاألوروبىالعنصرإدخالوحبذالعرابيةالثورةظروفنتيجة

.إنجليزىإلىالعامالنائبوظيفة

لمامشابهنحوعلى1883يونيو14فىالجديدةاألهليةالمحاكمترتيبالئحةصدرتوقد
المديرياتوعواصمواإلسكندريةبالقاهرةاالبتدائيةالمحاكم، فأنشئت1881بالئحةجاء

بالقاهرةاستئنافاالبتدائية، ومحكمةالمحاكماختصاصدوائرفىجزئيةمحاكموأنشئت
القانونثمالمدنىالقانونالعامة، وصدرواإلبرام)، والنيابةالنقض (التمييزومحكمة

فيماتباعًاالجناياتتحقيق، وقانونالمرافعاتوقانونالبحرىالتجارىالتجارى، والقانون
المحاكمتطبقهاالتىالقوانيننسقعلىجميعها، وكانت1883ونوفمبرأكتوبربين

.المختلطة

علىللخديوكانتالتىالفرديةالسلطاتعلىاإلبقاءدافرنرأى، فقدالحكمنظامعنأما
الذاتىللحكمشكليةصورةإيجاد، معلهاستشارىمجلسبمثابةالنظارمجلسيكونأن

إسماعفرصةالبالدفىالحيويةالمصالحأصحابتعطىنيابيةمجالسفىتتمثل
وضععلىدافرنأشرفوهكذا. حقيقيةنيابيةلسلطةالحكومةتقيدأندونأصواتهم
للمديرياتمجالسإنشاءعلى، ونص1883مايوأولفىصدرالذىاألساسىالقانون
مهمةالمدير، وتقتصريرأسهممنتخبينأعضاءوثمانيةثالثةبينيتراوحعددمنتتكون

مجلسإنشاءقرربالمديرية، كماالمتعلقةالمحليةالشئونفىالنظرعلىالمجالسهذه
فيهمبمامنهمعشرأربعةالحكومةعضوًا، تعينثالثينمنويتكون" القوانينشورى"

القاهرةمدينةالعدد، وتنتخبهذامثلالمديرياتمجالس، وتختاردائمينكأعضاءالرئيس
المجلسلهذاآخر، وكانعضوااألخرىالثغوروبعضاإلسكندريةتنتخبعضوًا، كما

ولكن. الدوليةمصربالتزاماتالخاصةللبنوديتعرضأالعلىالميزانيةمناقشةحق
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بأسبابالمجلستوافىأنفقطعليهاكانالتىللحكومةملزمةتكنلمالمجلسقرارات
.القراراتتلكرفض

82منتتكون" عموميةجمعية "إنشاءعلىاألساسىالقانوننصذلكإلىوباإلضافة

السكانيقومنائبًا46والقوانينشورىمجلسوأعضاءالستةالوزراء: همعضوًا
قبلالضرائبعلىالعموميةالجمعيةموافقةضرورةمعينة، وتقررشروطوفقبانتخابهم
الحديديةالسكك، ومدالترعالعامة، وشقالقروضفىرأيهاأخذوضرورةفرضها
المسائلفىالرأىإبداءفىالحقلهاكانكما. أنواعهاحسباألطيانضرائبوترتيب

.الرأىبهذاباألخذالحكومةتلتزمأندونواإلداريةوالماليةاالقتصادية

عمرهمنالعشرينبلغمصرىلكلخوللالنتخابقانوناألساسىالقانونمعوصدر
حكمقديكون، كأنالحقبهذاتمتعهدونيحولماثمةيكونالأنعلىاالنتخابحق

.قضائىحكمبموجبوظيفتهمنطردجنائيًا، أوعليه

الجمعيةأعضاءينتخبونبدورهم، وهؤالءاالنتخاباتمندوبىانتخابحقوللناخبين
القاهرةعنالقوانينشورىمجلسوعضوىالمديرياتمجالسوأعضاءالعمومية
،درجتينعلىكانتالمديرياتولمجالسالعموميةللجمعيةاالنتخاباتأنأى. والثغور

.درجاتثالثعلىفكانالقوانينشورىمجلسانتخابأما

اهتمامهأنرغممصرفىوالماليةاإلداريةاإلصالحاتفىالتوسعإلىدافرن·يدعولم
الموارداستغاللإلىاتجاهأنهعلىيفسرقدالزراعةوترقيةالرىبتحسينالكبير

اتجاهمعيتمشىاالهتمامهذاأنغيراألوربيينمصالحيخدمبماللبالداالقتصادية
المواردتحسينفىاالقتصارحيثمنالحينذلكفىمصرنحوالبريطانيةالسياسة

األمناستقرارعلى، والعملالديونسدادعلىقادرةتجعلهابصورةللبالداالقتصادية
لالتجاهبالنسبةالزاويةحجرتعدقدوسائلإلىباًالدافرنيلقولم. البالدداخلوالنظام

،والصادراتوالتسويقوالبنوكوالعملةالحديديةالسككمثلاالقتصادىاالستغاللنحو
االقتصاديةباألهدافتتصلأمورمنذلكللصناعة، وغيرالالزمةالخامالموادوخاصة
سوقًالبريطانيا، أولضروريةالخامللموادموردمصرفىدافرنتقريريرولملالحتالل
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ذلكفىالتركيزكانفقداألوروبيةاألموالاستثمارأوالبريطانيةالمصنوعاتلتصريف
.البريطانيةاإلمبراطوريةعنللدفاعبالنسبةاالستراتيجيةمصرقيمةعلىالحين

البالد،لموارداالقتصادىاالستغاللناحيةإلىتمتدلمبريطانيامطامعأنهذامعنىليس
فىمربحةاستثمارفرصعلىللحصولالبريطانيةاألموالرؤوسأمامالمجالفتحأو

كانأنهإال – االحتاللعهدمستهلفىاألهميةمحدودبداوإن – الجانبهذامصر، فإن
فىالبريطانيةالسياسةتطبيقأمرإليهمأوكلالذينالرجالأذهانفىاألقلعلىواردًا

ومهد. العريقةالبريطانيةاالستعماريةالتجربةحيثالهندمنمعظمهمجاءمصر، فقد
التىالزراعيةواألقاليممصربينالكبيرالتشابهإلىبإشارتهلذلك – تقريرهفى – دافرن
 –دافرنقولحدعلى – الطبيعىمنكانالهند، ولذلكشمالفىالرىفىتعتمد

لمنفسهدافرنأنالرغمعلىمصر، هذاأمورفىالنظرعندالهنديةبالتجربةاالستفادة
االستعماريةالتجربةاتخاذفىجوهرىسببثمةولكن. ببعيدأوقريبمنبالهنديتصل

الذينالرجالأنهومصرفىالبريطانيةالسياسةرسمعندبهيحتذىنموذجًاالهندفى
فاللورد. الهنديةاالستعماريةالمدرسةإلىينتمونكانواالسياسةتلكدعائمأرسوا

فىومستشارهاالثانيةجالدستونحكومةفىوزيراكانالذىNorthbrookنورثبروك
ريبونلوردكذلك. الهندفىالملكنائبمنصبشغلأنلهسبقالمصريةالشئون
Riponلوردوكان. الهندفىللملكنائبا، كان1895حتى1892منالمستعمراتوزير

التاسعالقرننهايةحتىمصرفىالبريطانيةالسياسةوجهالذىSalisburyساليسبرى
الهندمنوجاء).  1878-1874 (والثانية) 1867-1866 (األولى: مرتينللهندوزيراعشر
مثلمصرفىالبريطانيةالسياسةطبقواالذيناإلنجليزوالخبراءالموظفينمنكبيرعدد

، ووليامWilliam Garstinجارستن، وولياممونكريفسكوتكولنالرىمهندسى
وكان. John Scottسكوتجونالقانونى، والمستشارWilliam Willcocksولكوكس

المدرسةبينالوصلهمزةهو) بعدفيماكرومرلورد (Evelyn Baringبارنجإيفلن
خاصكسكرتيربالهندخدممصر، فقدفىالبريطانيةالسياسةوبينالهنديةاالستعمارية

عين)، ثم1883-1880 (الملكنائببمجلسمالى)، وعضو1876-1872 (الملكلنائب
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العملىالتطبيقمسئوليةفتولى) 1907-1883 (بمصربريطانيًاومعتمدًاعامًاقنصال
.الهنديةاالستعماريةبالتجربةمسترشدًامصرفىالبريطانيةللسياسة

أولئكيوافقمصر، ولمفىأدخلهاالتىالنظممنالكثيرالهندمنكرومراستمدوقد
مطابقةمصرأحوالأنيعتقدكانلمصر، فقدالنظمتلكصالحيةعدمإلىذهبواالذين

عنوعاجزةوفاسدةمستبدةكانتالبلدينكلتافىمحليةالحكوماتالهند، وأنألحوال
ولذلك. البلدينفىاإلصالحلتحقيقمتماثلةسبلإتباعيجبثمالمالية، ومنالشئونإدارة
وال. مصرفىاإلداريةالمشاكللحلإليهالرجوعيمكنمصدرًاالهنديةالتجربةاعتبر
يدعمقويًارصيدًايشكلكانمصرفىالهنديةاالستعماريةالمدرسةكعبعلوأنريب

األهدافمعيتنافىكانما، وهوالستمرارهالسبيلويمهدمصرفىالبريطانىالوجود
ويستتبالداخليةاألموراستقراريتحققعندمامصرعنالجالءوهىلبريطانياالمعلنة
.البالدفىاألمن

منالمزيدتحقيقنحوبمصراإلنجليزالمسئولينمنوغيرهكرومراندفاعوكان
كان، فقدالبريطانىالخارجيةوبينبينهمخالفموضعبالبالداإلداريةاإلصالحات

عدميضمننحوعلىالبالدتنظيمإعادةدونمصرعنالجالءاستحالةيرىكرومر
الخارجيةلوزارةالمقترحاتمنالكثيرالداخلية، وقدموالفوضىالقديماالستبدادعودة

اإلصالحاتتلكتحقيقأنورأى،اإلدارىاإلصالححولتدوركانتالتىالبريطانية
التىالقيودمنوحررتالمصريةالحكومةيدأطلقتإذابمكانالسهولةمنيصبح

الذىالنظامتنفيذأنفيهما، ورأىاألوروبيةالمصالحوتعددالدولىوضعهايفرضها
فىبريطانياجهودعرقلةعلىفرنساأصرتإذابمكانالصعوبةمندافرنوضعه
تشرح "الدولإلىمذكرةإرسال) 1882أكتوبر (البريطانيةالخارجيةعلىواقترحمصر

صغيرةكلحولمعهمللتشاوراستعدادناعدموتبدىاجهها،نوالتىالصعوبات
الحكومتينبيناألمورلتسويةالضروريةوالصالحياترجل2000أعطنى....  وكبيرة

خاللمصرفيإنجليزىجندىهناكيكونالأنلكوالمصرية، وسأضمناإلنجليزية
مناألفقفيتبدوالمصريةالمسألةيجعلالموضعفيالبالدوتصبخ...  شهرًا12

فرضتالتىالدوليةالقيودأنيعتقد) كرومر (بارنجكانفقد،"...عديدةلسنواتجديد
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عناإلنجليزجالءإلىتؤدىالتىاإلصالحاتإنجازدونتحولالمصريةالحكومةعلى
.مصر

عهدها، مامستهلفىالبريطانىاالحتاللسياسةبهااتسمتالتىالحرجمرحلةأنغير
VieledالمقنعةبالحمايةMilnerملنروصفهثابتةلسياسةالطريقأفسحتأنلبثت

Protectorateعلىالتامةالسيطرةإلىاالستعمارية، تهدفالعالقاتمنفريدنمط، وهى
هذهتتحولأنالثانية، دونبالدرجةاقتصادية، ثماألولىبالدرجةاستراتيجيةلدوافعالبالد

.مباشراستعمارىحكمإلىالفريدةالعالقة

السودانفىالمهديةالثورةنجاحبعد – اإلنجليزنظروجهةمن – الظروفتغيرتفقد
المصريينالفالحينجماهيربانضماميهددكاننفسها، ممامصرلحدودالمهديينوتهديد

الذريعةللخطر، وهىمصرفىواألمنالنظاميعرضما، وهوصفوفهمإلىالساخطين
عناإلنجليزيجلوأنبمكانالخطورةمنأصبحلذلك. لالحتاللمبررًااتخذتالتى

أمدإطالةمنبأسالجالء، فالبريطانياعلىتحتمالدوليةالظروفكانتمصر، فإذا
.إلنجازهثابتموعدتحديددونبالجالءالوعودبذلطريقعنمصرفىالبقاء

الخاصةالبريطانيةللسياسةمصربأمرالمعنيةالدولتأييدلكسبمحاوالتعدةوبذلك
فىمؤتمرفعقد. السياسةتلكتعرقلالحتىالدولتلكتحييد – األقلعلى – بمصر، أو

قدرهقرضعقدتمقدكان، وإنبالفشلانتهىمصرماليةفىللنظر) 1884صيف (لندن
.مصرفىالماليةالمصالحصاحبةالدولجميعبمضانمصرىجنيهماليينتسعة

وولفدراموندمفاوضات
إيجادفىوشرعالوزارةرئاسةفىجالدستونمحلسولسبرى، حل1885يونيووفى

هنرىالغايةلهذهمصر، فأوفدعلىالسيادةصاحبةتركيامعالمصريةللمسألةتسوية
بالعملتقضىبتعليماتوزودهاآلستانةإلىHenry Drummond Wolffوولفدراموند

المصالحاستمرارضمانبشرطالقريبالمستقبلفىمصرعنللجالءموعدتحديدعلى
أرادتمتىمصراحتاللإلىانجلتراعودةعلىالسلطانيوافقبأنمصرفىالبريطانية

لمفرنساأنبريطانيا، غيربشروطللقبولمستعدًاالثانىالحميدعبدالسلطانوكان. ذلك
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فىروسياالمبدأ، وظاهرتهاحيثمنمصراحتاللإلىانجلتراعودةعلىالموافقةتقبل
.هذاموقفها

تركياخارجيةوزيرمعاتفاقتوقيععنباآلستانةوولفدراموندمفاوضاتوأسفرت
تكونمصرإلىإنجليزىوآخرعثمانىسامىمندوبإيفادعلىنص) 1885أكتوبر24(

،السودانفىالسالممصر، وإقرارفىاألحواللتهدئةالسبلأحسنعنالبحثمهمتهما
فىاإلداريةاألحوالالمصرى، ودراسةالجيشتنظيمإعادةحولالخديومعوالتفاهم

اتفاقيةتوقيعإلىذلكيؤدىأنعليها، علىإدخالهايمكنالتىالتعديالتمصر، واقتراح
.مصرفىالبريطانيةالقواتالنسحابمناسبًاموعدًاتحدد

إلىباشامختارالغازى، والعثمانىوولفدرامونداإلنجليزى: الساميانالمندوبانوحضر
وصلذلكأثناءوفىشهرًاعشرثمانيةلمدةبينهماالمفاوضاتمصر، واستمرت

رئاسةإلىأخرىمرةسولسبرىعادقصيرة، ثملفترةبريطانيافىالحكمإلىاألحرار
يؤمناستمربينماصالبة، إذأشدأصبحالمسألةمنموقعهولكن) 1886يونيو (الوزارة

أوروباأنظارمحطستكونإفريقياأناألوروبية، رأىالدولبينبالتوازنباالحتفاظ
الحيويةمصرأهميةتبدوثم، ومنالمستعمراتتكوينأجلمندولهاتنافسوموضع
لمأنهحينوعلى. بالهندبريطانيايربطالذىالشريانعلىلوقوعهالبريطانيابالنسبة
العثمانيةاإلمبراطوريةكيانعلىالمحافظةإلىتهدفالتىدزرائيلىسياسةعنيتراجع
االحتضارعالماتيرىبداالمتوسط، فأنهالبحرشرقنحوالروستقدملوقفكسبيل

منلبريطانيةبالنسبةفائقةأهميةذاتمصرتصبحثماإلمبراطورية، ومنتلكعلىتبدو
.االستراتيجيةالناحية

)1887مايو22 (العثمانىالمندوبمعوولفدراموندإليهتوصلالذىاالتفاقونص
مناإلنجليزالضباط، وانسحابسنواتثالثخاللفىالبريطانيةالحاميةجالءعلى

بلدًامصرتعدأن، علىبسنتينالبريطانيةالقواتجالءيتمأنبعدالمصرىالجيش
عنالبريطانيةالقواتتعدلأنعلىاالتفاقمنالخامسةالمادةفىنصولكنمحايدًا
أنإلىالجالءموعدتأجليقتضىخارجىأوداخلىخطرقياماحتمالحالةفىالجالء
واحتاللهامصرإلىقواتإرسالحقوبريطانيالتركيايكونأنالخطر، علىهذايزول
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يحولتركيالدىمانعوجودحالةفىأنهفيها، علىوالنظاماألمناضطرابحالةفى
الجيشاحتاللمدةطوالمصرفىيبقىمندوبًاتوفدمصر، فإنهاإلىقواتهاإرسالدون

.لمصرالبريطانى

قداالتفاقيةعلىصدقفإذاعليهيحسدالموقففىالسلطاناالتفاقيةهذهوضعتوقد
العثمانية،اإلمبراطوريةبالدبعضاحتاللعلىفتقدماألوروبيةللدولسابقةذلكيعطى

فىبريطانيانالتهبماأسوةشاءتمتىالحتاللهاالعودةبحقلنفسهاوتحتفظعنهاتجلوثم
أسميةسيادةمنلهبقىمايفقدقدباالتفاقيةجاءماعلىالسلطاناعترضمصر، وإذا

.مرأحالهماأمرانمصر، وهماعلى

عليها، فاعترضالمفعولساريةتصبححتىاالتفاقيةعلىالسلطانتصديقمنالبدوكان
مركزمنمصرفىالبريطانيةالمصالحعلىتضفيهلماباآلستانةوروسيافرنساسفيرا
مساعىوأسفرت. المتوسطالبحرفىاألمورمجرياتعلىآثارهتنعكسأنالبدممتاز

وبذلكتكنلمكأناالتفاقية، فأصبحتعلىالتصديقعنالسلطانإحجامعنالدولتين
.التامباإلخفاقوولفدراموندمفاوضاتانتهت

مهمتهأناعتبرألنه – المفاوضاتإخفاقرغم – بمصربقىفقدباشامختارالغازىأما
مرةغيروصرحالجالءبتحقيقإالتنتهىالمهمةبالجالء، وهىبريطانيامطالبةهى
.المصريينعطفبذلكفكسب" االحتاللعلىحيًااحتجاجا "نفسهيعدأنه

تخططبريطانياجعلالعثمانيةوالدولةبريطانيابينالمصريةالمسألةتسويةفشلأنغير
تضمنأفريقيا، وحتىفىاألوروبيةالدولبينالتنافسفيهأشتدوقتفىمصرفىللبقاء

المقنعة"،الحماية "خاللمنمصرإدارةتمارسالهند، فاستمرتمعمواصالتهاسالمة
اختياريتولىالذىللبالد، فهوالفعلىالحاكمهومصرفىالبريطانىالمعتمدوأصبح

التى" نصائحه "المصرية، والحكومةخدمةفىيعملونالذيناإلنجليزالموظفينكبار
واستمر.المناقشةتقبلالملزمة – الضرورةحالةفى – المصريةالحكومةإلىيسديها
تسوىأناستطاعتحتى – الدوليةالناحيةمن – محددغيرمصرفىانجلتراوضع
أنهامصر، غيرفىيدهاأطلقتوبذلك) 1904 (الودىالوفاقبتوقيعفرنسامعخالفها
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عامفىإالصريحةبحماية" المقنعةالحماية "تستبدلفلم،عليهكانماعلىالوضعأبقت
ضدالوسطمعسكرإلىتركياوانضمتاألولىالعالميةالحربنشبتعندما1914

.الحلفاء

االقتصاديةاألوضاع
ذلككانفقدمصرفىالبريطانيةالسياسةمنالثانيةالمرحلةتبدأ1888عاموبحلول

للموظفينبالنسبةبمكانالسهولةمنأصبحإذالسياسةلتلكبالنسبةتحولنقطةالعام
يطمئنواوأناإلدارىلإلصالحالمدىطويلمخططًايضعواأنمصرفىالبريطانيين

ملحوظةبصورةسائدًاالبريطانىالنفوذوكان. اإلصالحاتتلكتنفيذيتمحتىبقائهمإلى
تحقيقعلىاإلنجليزالخبراءجهودوتركزت. الماليةونظارةالعموميةاألشغالنظارةفى

المواردبتحسينأاهتمواثم، ومنالديونسدادتكفلبصورةالبالدفىالمالىاالستقرار
.الزراعية

مصر، فقداقتصادياتتطويرلفكرةمتحمسينالمحافظينوحكومةسولسبرىيكنولم
منيكنممكنة، فلمتكلفةبأقلمصرفىالبريطانىالوجودضماناألساسىهمهمكان

أنشأنهامنبإصالحاتمصرفىاالقتصاديةالمصالحصاحبةالطبقاتتقبلأنالمتوقع
البناءأوالماديةالمصالحتوزيعتمسالبالد، والفىاالجتماعىالبناءتغييرإلىتؤدى

تولىالتىاإلصالحيةالسياسةالحقائقهذهووجهت. بعيدأوقريبمنالقائماالجتماعى
،الديونفىغارقةالبالدأنبينهامنعديدةبعواملمدفوعًامصرفىتنفيذهااالحتالل

تحققبصورةالمصريةالماليةإصالحيجبولذلكالديونهذهتسددأنعليهاوأن
يقللأنشأنهمناألوروبيةللدولالديونسداد، وألنوالمصروفاتالمواردبينالتوازن

ويسقطالبريطانىالوجودإلنهاءالدولتلكمنبريطانياعلىتقعكانتالتىالضغوطمن
.ذلكفىحجتها

بيدوالعقدالحل، وظل1888عامقبلعليهكانماعلىاإلدارىالهيكلواستمر
إالتذكر، اللهممقاومةاإلنجليزيلقىأندونالمصريةبالنظاراتاإلنجليزالمستشارين

 –الفترةتلكفىالحكمتولواالذينالنظاراترؤساءوبينبينهمنشبتالتىاألزماتتلك
حينباشاشريفمحمداستقالةعنوأسفرت – االحتاللمعللتعاونالتاماستعدادهمرغم
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بسببباشانوبارواستقالالسودانإخالءإلىاإلنجليزاتجاهعلىالموافقةرفض
موافقتهعدمبسببباشارياض، واستقالالبوليسعلىاإلنجليزىاإلشرافمعارضته

المنشودةضالتهالبريطانىالمعتمدوجداإلنجليزى، وأخيرًاالقضائىالمستشارتعيينعلى
دوناإلنجليزرغباتلتنفيذتاماستعدادعلىكانالذىباشافهمىمصطفىشخصفى

.عامًاعشرستةعنتقلاللمدةالنظاررئاسةمنصبيشغلأنلهمعارضة، فقدرأدنى

* * *

االحتاللسياسةأساسهعلى، وبنيتاالحتاللعنايةمنالكبيربالقدرالرىوحظى
لزراعة، والبدالقطنإنتاجفىمصرتخصصفيهاالزاويةحجركانالتىالزراعية

الرىتوفيرسياسةاالحتاللواصل، لذلكالصيفىالرىمنوفيرقدرضمانمنالقطن
)،1902 (أسيوطعندالنيلعلىقناطر)، وأقيمت1891 (الخيريةالقناطر، فأصلحتالدائم
تعليتهوتمت) 1902 (أسوانخزانفىالعمل)، وأنجز1908 ()، واسنا1903 (وزفتى
، هذاالوسطىومصرالدلتافىالدائمالرىمتطلباتلمواجهة) 1912 (األولىللمرة

منمساحتهازادتالتىالزراعيةاألراضىرقعةلتوسيعالفرصةإتاحةإلىباإلضافة
نحوتبلغبنسبة، أى1914عامفىفدان5.460.000إلى1894عامفىفدان4.700.000

األراضىمنكبيرةمساحاتزراعةالممكنمنفأصبحالزراعيةالدورةوعدلت% 16
.واحدةمرةمنأكثر

البالد، سواءفىاالقتصاديةالمصالحأصحابترضىحتىبدقةالرىسياسةرسمتوقد
بإنجلتراالغزلمصانعوأصحابالماليةوالبيوتاألراضىكشركات – األجانبمنكانوا

مالكطبقةبينهممنالبالدأبناءمنأو – المصرىالدينسنداتوحملةوأوروبا
.كبيرةاستفادةاالحتاللعهدفىالرىسياسةمناستفادواالذيناألراضى

، لماالصيفىالرىمنتستفيدكانتالتىاألراضىقيمةارتفاعالرىسياسةعلىوترتب
نتيجةالزراعيةاألطيانعلىالطلبوازدادإنتاجيةمزايامناألراضىلثلثيتوفرأصبح
القطنأسعارفيهارتفعتالذى1897عاممنذالبالدشهدتهالذىاالقتصادىالرخاء

تتمتعالتىاألراضىقيمة، وارتفعتوكبارهمالمالكمتوسطىأيدىفىاألموالوتوفرت
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سلطاتإليهوجهتالذىالمحصول، ذلكالقطنلزراعةتخصصلكونهاالدائمبالرى
االقتصادربطإلىأدىمماإنتاجهفىمصرتتخصصأنعلىعنايتها، وعملتاالحتالل
بينيتراوحمايمثل – االحتاللعهدفى – القطن، وأصبحالعالمىبالسوقالمصرى

محصولعلىاالعتمادلمخاطرالبالدتعرضتوبذلك. البالدصادراتمن% 93و% 81
فىالزاويةحجراالقتصادية، وجعلتهالحريةبمبدأاالحتاللسلطاتأخذتوقد.واحد

توجيهفىالحكومةتوريطعدمعلىللبالد، فحرصرسمتهاالتىاالقتصاديةالسياسة
، وهىالمفتوحالبابسياسةاالحتاللاتبعللتجارة، فقدبالنسبةأما. الزراعيةالسياسة
السياسةهذهوكانت. البالدفىقائمةكانتالتىالحرفيةالصناعاتوأدإلىأدتسياسة
اتفاقياتالحكومةعقدت، إذالوارداتعلىالمقررةالجمركيةالرسومضآلةإلىتستند
وبينبينهاتقومكانتالتىاألوربيةالدولمنعددمع1901عاموحتى1884عاممنذ

و% 8بينيتراوحبماالوارداتعلىالجمركيةالرسومتجارية، وتحددتعالقاتمصر
التىاألوربيةبالمنتجاتالمصريةاألسواقغمرتأنذلكعلىوترتب. قيمتهامن% 10

فزاداالستهالكعاداتفىتحوليحدثجودة، وبدأالمحليةالصناعاتتفوقكانت
أخذالمحلية، وبذلكالمصنوعاتسوقبالتالىاألجنبية، وكسدتالمنتجاتعلىاإلقبال
.تدريجيًايضمحلالحرفطوائفشأن

حاولواالذينالمصريينأثرياءبعضوجهفىعثرةحجرالجمركيةالسياسةووقفت
مناثنانبهاقامالتىالمحاولةذلكوالصناعية، منالماليةاألعمالمجاالتاقتحام

الغزلشركةومشروع) 1885 (باإلسكندريةللزجاجمصنعإلقامةالمصريينالممولين
فشلت)، وقد1898 (الضيقةالفيومحديدسكك)، وشركة1896 (باإلسكندريةوالنسيج

وجهفىالصموداستطاعتهاوعدملهااالحتاللمقاومةبسببالمحاوالتتلكجميع
.األجنبيةالمنافسة

داخللهمالمحددالدورإطارفىالمصريينالممولينإبقاءعلىاالحتاللحرصوبذلك
البريطانية، حتىللصناعةاألوليةالموادلتوفيرالقطنإنتاجفىمتخصصاقتصادىنظام
لرأساالحتالليسمحلم، إذالبريطانىباالستعمارمرتبطةاالقتصاديةمصالحهمتظل
مكانلهكانالكبيرة، وإنماالماليةالمشروعاتفىبالعملينفردأنالوطنىالمال
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بيععلىالنظارمجلساعترضحين1894مايوفيحدثماذلكاألصغر، منالشريك
بكمحمدمنالغرضلهذاتكونتوطنيةشركةإلىالَسنيةللدائرةالتابعبسنديلةتفتيش
علىرساقدالمزاد، وكانواألعيانوالتجارالعمدوبعضمدكوربكوحسنالبابلى
شركةوهى" البحيرةرىشركة "إلىالتفتيشتعطىأنالحكومةففضلتالوطنيةالشركة
.للشركةتدفعهأنالحكومةعلىكانمبلغمقابلأجنبية

نموها، وهووإيقافاإلنتاجيةاالجتماعيةالعالقاتتجميدالسياسةهذهعلىترتبلقدو
التحررلحركةتطوريصاحبهاإلنتاجقوىتطوراالستعمارية، ألنالسياسةمعيتفقأمر

بأناإلنتاجيةاالجتماعيةالعالقاتيجمدأناالستعمارمصلحةمنكانثم، ومنالوطنى
المنتجاتواستيرادفقطالخامالموادإنتاجفىالتخصصنحوالمصرىاالقتصاديوجه
.الخارجمن

حتىالمصريةالزراعيةللبورجوازيةالطبقيةالمصالحمعاالستعمارمصلحةاتفقتوقد
للطبقةنمويصاحبهأنالبداإلنتاجيةالقوىنمو، ألناألولىالعالميةالحربقبيلما

،االجتماعىالصراعحركةعلىآثارمنذلكعلىيترتببمالنشاطهاوازديادالعاملة
.المصريةللبورجوازيةبالنسبةالضررينأخفاالستعمارىاالستغاللمجاراةكانلذلك

ألنالجمركيةاالحتاللبسياسةكبيرًاتأثرًاالمصريةالبورجوازيةتتأثرلمكذلك
تحددالذىالقطنوخاصةالنقديةالمحاصيلوإنتاجالزراعةفىتتركزكانتاستثماراتها

تمثلكانتالطبقةهذهأنكما.العالميةالسوقفىوالطلبالعرضحركةحسبأسعاره
يجرىالتىالثريةالطبقةكانتاألجنبية، ألنهاالمنتجاتمستهلكىمنالعريضالقطاع
الموادمنحاجتهاعلىتحصلأنيهمهاكانثمأيديها، ومنبينوفيرًاالمال

السياسةلهاتوفرهكانتماوهورخيصةبأسعارالمستوردةاالستهالكيةوالمصنوعات
منالمحليينالمنتجينصغارإفقارإلىإالتؤدلم، والتىاالحتاللأتبعهاالتىالجمركية
.األجنبيةللمنافسةالتصدىعنعجزتالتىالحرفطوائف

الزراعىاالقتصادتخدمتقليديةمجاالتعلىاألجنبيةاألموالرؤوساستثمارواقتصر
القروضتقديمتتولىالتىالماليةوالشركاتوالبنوكالعقارىالرهنأيضًا، كشركات
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البوراألراضىاستصالحتتولىكانتالتىالزراعيةاألراضى، وشركاتللمزارعين
والسكككالتزامالنقلالشراء، وشركاتفىللراغبينصغيرةمساحاتفىبيعهاوإعادة

.والمياهوالغازكالكهرباءالمرافقالنهرية، وشركاتوالمالحةالضيقةالحديدية

الفترةمرعلىمصرفىالشركاتفىالمستثمرةاألجنبيةاألموالرؤوسازدادتوقد
سلطاتأتبعتهاالتى" المفتوحالباب "سياسةنتيجةكبيرةزيادة1914 – 1882من

،1883عامجنيه6.400.000قيمتهاتبلغكانتمصر، فبينمافىالبريطانىاالحتالل
،1914فىجنيه82.039.000إلى، وتصل1897عامجنيه30.868.000إلىتقفزنجدها

األموالرؤوسبخالفوذلك. ضعفًاعشرثالثةنحوإلىالفترةتلكفىزادتأنهاأى
لصغارالقروضتقديموفىالقطنتجارةفىاألجانبمنأفراديستغلهاكانالتى

.لهادقيقحصريوجدالطائلةمبالغوهىباهظةبفوائدالفالحين

طريقعنالقومىالدخلمنكبيرجزءعلىاألجنبيةاالحتكاراتاستيالءأدىوقد
تكوينإعاقةإلىأدىالمتكافيء، مماغيرالتجارىالتبادلطريق، وعناألرباحتصدير
ترتبماذلكإلىأضف. المصرىللمواطنالشرائيةالقدرةالوطنية، وأضعافالسوق

الوطنيةللرأسماليةالطبيعىالتطورإبطاءمناإلنتاجيةالجتماعيةاالعالقاتتجميدعلى
.الركودمنتقربدرجةإلىالمصرية

،الخارجإلىاألرباح، وتصديراالحتاللتحتالقومىالدخلمستوىانخفاضوأدى
وعلى. الوطنىالمالرأسلتراكممالئمةظروفخلقعدمإلىاإلنتاجيةالقوىوضعف

الزراعيينالمالككبارمنحفنةأيدىفىاألموالفائضمنجزءتجمعذلكمنالرغم
 –الماليةاألوراقسوقفىالمضاربةعملياتوفىبالبنوكالمودعةاألرصدةفىتتمثل

علىالمتزايداإلقبالوفى – العشرينالقرنومطلعالتسعينياتأواخرفىنشطتالتى
.ذاتهاالفترةفىكبيرًاارتفاعًاترتفعأسعارهاجعلتبصورةالزراعيةاألطيانشراء

، فقدالقومىاالقتصادتدعيمإلىيؤدلمالوطنىالمالرأسمنالقدرهذاتراكمأنغير
بمظاهراألخذوراءالجرىعلىاألموالهذهالمصريةالزراعيةالبورجوازيةبعثرت
االستهالكىالمجالفىينفقاألموالتلكمنكبيرًاجانبًاكانثمالغربية، ومنالمدنية
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منيملكهمامساحةتوسيععلىالبورجوازيةمنالقطاعهذاحرصذلكإلىأضف
علىتساعداألموالالستثمارجديدةمجاالتارتيادعنباطراد، وعزوفهزراعيةأطيان
.مصرفىالقومىاإلنتاجقوىدعم

االحتاللتحتمصرفىالسياسةالحياة
القوىبينالتوازنمننوعإقامةطريقعنالبالدفىوجودهالبريطانىاالحتاللدعم

،الزراعيينكبارطبقةالبالد، فاحتضنفىاالقتصاديةالمصالحصاحبةاالجتماعية
األتراك)، وأعيان (الذوات: المختلفةشرائحهابينقائمًاالتوازنيظلأنعلىوحرص

الحكمدوريلعبأنمناالحتاللليتمكن) يسمونهمكانواكماالفالحينأو (المصريين
لها، أورسمالذىالخطعنتحيدبأنالقوىتلكإلحدىيسمح، فلمالبعضبعضهابين
.االحتاللضدموجةعملفىالبعضبعضهامعتتحدأن

الجهازقمةعلىيتربعونيزالونالاألتراكالذواتمصر، كاناإلنجليزدخلوحين
منقليلنفرإالهؤالءبينيكن، ولموالحكامالدواوينورؤساءالنظار، فمنهمالحكومى
علىمحمدمنكلأنتهجهاالتىالتعليميةالسياسةمناستفادواالذينالمصريين
ارتباطهملهموهيأالحكوميةوظائففىالتقلبفرصةتعليمهملهم، وأتاحوإسماعيل
.الكبرىالمناصبارتقاءفرصةإليهموأصهارهمبالذوات

بتلكلتمرسهمالكبرىالوظائففىبهم، واستعانالذواتعلىاالحتاللأبقىوقد
أبناءمنجديدةإداريةكوادراالحتاللفيهينشيءالذىالوقتيحين، وحتىاألعمال
.الكبرىاإلداريةالمناصبتولىفىهؤالءمحلتحلواألعيانالذوات

منعددبتعيينلنفوذهمحدًاوضع، فإنهبالذواتاالستعانةإلىاالحتالللجوءورغم
.والعقدالحلوحدهمبيدهمكانالمختلفةالنظاراتفىاإلنجليزوالمفتشينالمستشارين

جذورلهاتكنلمالفئةهذهأنإلىالحاكمةالتركيةبالعناصراالحتاللتمسكويرجع
والشوامواألرمنوالجراكسةاألتراكمنأخالطًاتضمالمصرى، فهىالمجتمعفىمتينة

نظرةإليهم، وينظرونويحتقرونهمالمصريينعلىيتعالونكانواممنوغيرهمواألكراد
اللينة،الرغدةالحياةلهموتوفرلتخدمهمخلقتأدواتإالفيهميرون، والللتابعالمتبوع
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قلوبفىكراهيتهمذلكوغرسالكثيرالشيءمظالمهممنالمصريينأصابثمومن
، ألناالحتاللسياسةنجاحتضمنالسلطةمراكزعلىسيطرتهمفإنولذا. المصريين

أىفىالبالدأبناءإلىانضمامهمتجعلالمصريينوبينبينهماحتدمتالتىالثقةأزمة
.مستبعدًاأمرًااالحتاللضديوجهوطنىعمل

البابيتعدىالأنعلىحريصينكانواالعثمانية، فإنهمالدولةإلىالذواتميلورغم
وضعهاإلىمصرعودةألن – نعمتهمولية – علىمحمدأسرةامتيازاتعلىالعالى
ثمالبالد، ومنفىممتازوضعمناكتسبوهماعلىيقضىعلىمحمدعهدعلىالسابق

وأنسلطتهتدعيمفىإليهميركنالخديوماداماإلنجليزمعالتعاونفىحرجًايجدونال
.العثمانيةالدولةمععواطفهمبقيت

وإلىاإلدارةفىنفوذهمزيادةإلىاإلنجليزاتجاهمقاومةيحاولونفهمذلكورغم
اإلنجليز، إذوجهفىالمعارضةأصبعآلخروقتمنالسلطة، فيرفعونفىمزاحمتهم

)،1884 (السودانإخالءسياسةعلىاحتجاجًاالنظاررئاسةمنباشاشريفمحمديستقيل
باشانوبار)، ويقاوم1891 (اإلنجليزىالقضائىبالمستشارباشارياضويصطدم

).1894 (سلطاتهتحديدويحاولالداخليةلنظارةاإلنجليزىالمستشار

فىإالجديةبصورةالحكمفىإشراكهمإلىاالحتالليتجه، فلمالمصريينأعيانأما
،1883مايوأولفىالصادراألساسىالقانونفىلهمأعطىبمامتأخر، وأكتفىوقت
، ومجلسالمديرياتمجالس: هىنيابيةهيئاتثالثهناكتكونأنعلىنصالذى

أمورإدارةفى) المشاركة (منبنصيبهماألعيانوقنع. العموميةوالجمعيةالقوانينشورى
خالل – السياسيةالحياةفىدورهميلعبون، وأخذواالمجالستلكخاللمنالبالد

مناألساسىالقانونلهمكفلهماحدودفى – االحتاللعهدمناألولىالعشرالسنوات
المشتغلينومصالحخاصةمصالحهمعنالذودإلىجهودهمصرفواثم، ومنحقوق

التشريعاتخاللمنالمجتمعفىوضعهمتدعيمعلىحرصواعامة، كمابالزراعة
.العمداختصاصاتبتوسيعالخاصة
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، فلماالحتاللعهدمناألولالعقدطوالالمصريةالسياسيةالحياةعلىالركودرانلذلك
الجامعةفكرةاستهوتهمالذينالذواتبعضصوتبالمعارضة، سوىصوتفيهيرتفع

سياسة – شديدبحذر – لها، ولتنتقدللترويج1889عام" المؤيد "جريدةاإلسالمية، فأسسوا
.االحتاللحاللسان" المقطم "جريدةمزاعمعلى، وترداالحتالل

كانفقدالموقفتغير) 1892يناير8 (حلمىعباسابنةوتوليةتوفيقالخديووبوفاة
صالحياتهمزاولةإلى، وتطلعاالحتالليدفىدميةيكونأنيريدالالجديدالخديو

)1893يناير15 (فأقالهالنظارمجلسرئيسفهمىمصطفىلسلوكيرتحلمكاملة، لذلك
كرومريستشرولم) رياضوزارةفىالحقانيةناظر (فخرىحسينإلىالوزارةوأسند

بأن، وأكتفىتوفيقوالدهعهدفىقبلمنالمتبعةالعادةبذلكجرتكماالتعيينهذافى
سياسىانقالببمثابةاألمروكان. بالفعلشكلتأنبعدالوزارةتشكيلبقرارأبلغه

الشابالخديوزادالجماهير، ممانفوسفىاألمل، وبعثالشعبفىكبيرًاأثرًاأحدث
،الدولقناصلنصيحةعلىبناء – وسطًاحًاليقبلأناضطر، وأخيرًابموقفهتمسكًا

هذايناير)، وكان19فى (الوزارةبتشكيلباشارياضوكلففخرىحسينوزارةفأقال
لئالممافهمىمصطفىيقيلأنالثانىعباساستطاع، إذذاتهحدفىكسبًاالحل

.لالحتالل

منكانالخديو، كذلكحولوالتفالشعبحماساشتعلأناألزمةتلكعلىوترتب
صاحبباعتباره – العثمانىالسلطانمععالقاتهتقويةإلىالخديواتجاهاألزمةنتائج

،االحتاللوجهفىيشهرهسالحًاالقانونىالوضعهذامنليتخذ – مصرعلىالسيادة
.اإلسالميةالجامعةصوبالوطنيةالحركةتوجيهفىاألثرأكبرلذلكوكان

إلىالخديوإعادةمنالبدكانإذأيديهممنيفلتالموقفيتركوالماإلنجليزولكن
الفرصةالظروفلهم، وهيأتالبريطانىالمعتمدلمشورةوالخضوعالطاعةحظيرة
إلى، ووصلالقبلىالوجهالخديوزارفقد) 1894يناير (الحدودبأزمةعرففيماالمواتيه

نظامعلىالمالحظاتبعضوأبدىالمصرىالجيشمنفرقةاستعرضحيثحلفاوادى
اإلنجليز،ولضباطهلهإهانةالمالحظاتهذه) المصريالجيشسردار (كتشنرالجند، فعد

البريطانيةالحكومةإلىاألخير، فأرسلبذلككرومروأبلغمنصبهمناستقالتهوقدم
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يشكريومىأمرإصدارالخديومنيطلبأنردها، وكانعملهيجبفيمايستشيرها
يسمحأنقبلالمصرى، وذلكبالجيشالعامليناإلنجليزالضباطعملوامتداحالسردار
األمرإصداربضرورةالخديونصحإلىرياضفبادر. القاهرةبدخولالخاصلقطاره

المصرى، وبدأبالجيشنفوذهعلىقضىالنصيحة، وبذلكلهذهعباس، واستسلمالمطلوب
قدجديدةأزماتفىللوقوعتعرضهمباشرةبصورةاالحتاللمواجهةخطةعنيتراجع
.عرشهتكلفه

الخديوالحدود، أسندأزمةأثناءموقفهبسبب) أبريل16 (باشارياضاستقالحينوهكذا
كناظرالوزارةتلكفى- اإلنجليزربيب – فهمىمصطفىنوبار، واشتركإلىالوزارة
للداخلية،مستشارًاجورستالدونالسيرتعيينالجديدةللوزارةعملأولوكانللحربية

المستشارسلطةالمحلية، ألنواإلدارةاألمنجهازعلىاإلنجليزسيطرةتحققتوبذلك
.والعمدالمراكزومأمورىالمديرينتعيينإلىامتدتالجديد

رئاسةإلىفهمىمصطفىعودةالخديوقبل1895نوفمبرنوباروزارةاستقالتوحين
عهدهافىينفذأناالحتالل، واستطاع1908نوفمبرحتىوزارتهالنظار، واستمرمجلس
تجريدعلىالمصريةالحكومةفوافقتمعارضةأدنىالخديومنيلقىأندونسياسته

اتفاقيةبريطانيامع)، ووقعت1896مارس12 (كتشنربقيادةالسودانالستردادحملة
).1899يناير9 (للسودانالثنائىالحكم

ساعدحكمهبدايةفىالثانىعباسالخديوأبداهالذىلالحتاللالمعارضةموقفأنغير
االهتمامإطارعنخرجالذىالقوانينشورىمجلسفىالمعارضةروحظهورعلى
باألمورملحوظًااهتمامًايبدىوأخذمباشربصورةالمالككبارمصالحيمسمابكل

عقدتفقد.1893ديسمبرفى- األولىللمرة – الميزانيةعلىيعترضوبدأ. السياسية
الميزانيةأبواببينمقارنة1894عامالحكومةميزانيةمشروعلبحثشكلتالتىاللجنة

وعسرالفقرطريقفيسائرةالمصريةاألمةأن "المصرية، فرأتلألمةالماليةوالحالة
جديدنظامبوضعاللجنةوطالبت." األعواموتداولاأليامتوالىعلىيزيدهذا، وأنالحال

العقارية،الديونمشكلة، وحلاألهالىعاتقعلىالواقعةاألعباءيخففللضرائب
معظمها، واعترضتاألجانبيشغلالتىالعلياالوظائفدرجاتعلىاللجنةواعترضت
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الجيشمصروفاتإنقاصالحكومية، ورأتبالمصالحاإلفرنجيةاألقالمإنشاءعلى
بلديةمجلسبإلغاءفيهما، وطالبتاألجانبالضباطاستخداممنوالحدوالبوليسالمصرى

التابعةالرقيقإبطالمصلحةاعتماداتإنقاص، ورأتعليهاألجانبلسيطرةاإلسكندرية
ذلكمنالمقتصدةاألموالباستخدام، وطالبتالسواحلخفرعلىعملهاوإحالةللداخلية

.التعليموتعميموالدخوليةالنخيلوعشوراألطيانضرائبفتخفيفيكله

إنجازاتفيهعددبخطابالمجلساعتراضاتعلى – النظاررئيس – باشارياضورد
نصحثمالشخصية، الضرائببعضبإلغاءقيامهاإلىوأشارالرىمجالفىالحكومة

."األموركافةفيواالستقامةاالعتدالخطة "باتباعأعضاءال

يعرفونيجعلهممادرسًاالقوانينشورىمجلستلقنأناالحتاللسلطاتوأرادت
رئيسشريفباشاعلىفيهأتهمالذى) 1894يوليو (الرقيقحادث، فكانحدودهم
الموظفينكبارمنآخريناثنينمعالمجلسعضوباشاالشواربىومحمدالمجلس
المعارضة، فاعترضسياسةواصلالذىالمجلسعضدفىيفتلمذلكولكن. الذوات

ميزانيةمشروععلىأبداهاأنسبقالتىالمالحظات، وأكد1895ميزانيةمشروععلى
على، واعترضوالعسكريينالمدنييناألجانباستخداملسياسةسافرًاعداؤه، وبدا1894
ماليينيتطلبالمشروعهذاباعتبارأسوانخزانلمشروعجنيةألف150مبلغاعتماد

علىالضرائبزيادةإلىاللجوءدونتنفيذهالحكومةاستطاعةفى، وليسالجنيهات
الضريبيةاألعباءكواهلهمأثقلتالذيناألهالىعنهيعجزماوغيرها، وهواألطيان

.1894موسمفىالقطنأسعارانخفاضبسببماليةضائقةيعانونوأصبحوا

نظرعند1896ديسمبرفىذروتهاالقوانينشورىلمجلسالسياسيةالمعارضةوبلغت
فىأبداهاقدكانالتىبالمالحظاتالتمسكعلىالمجلسأصرإذ1897ميزانيةمشروع
لمواجهةالمخصصةالماليةاالعتماداتعلىاالعتراضعليهاالسابقة، وأضافالسنوات

الجيششأنإلغفالهاالحكومةتأنيبحدمعارضتهفى، وبلغاالحتاللجيشنفقات
الداخلمنالبالدحمايةيكفلماواالستعدادالكفايةمنلديهأصبحالذىالمصرى
وجودعلىاحتجاجبمثابةذلك، فكاناألجنبىبجيشاالستعانةمئونة، ويكفيهاوالخارج
.ذاتهاالحتالل
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تكنلم "أنعنيفة، فذكرتبلهجةالمجلساعتراضاتعلىالماليةنظارةوردت
التعويلالواجبالعملىالتدبيروالالفعلىالتدقيقالقوانينشورىمجلسمالحظات

القبولبعينترمقأنللحكومةيتسنىكانالميزانية، حتىفيالبحثعندعليهما
".سديدورأىصائببفكرالميزانيةنظرعندالمالحظاتواالعتبار

منفرنساانسحاببعدالبالدأصابتالتىوالقنوطواالستسالمالخضوعروحولكن
المعارضةموقفعلىصداهالها)، كان1899 (السوداناتفاقيةوإبرام) 1898 (فاشوده

مجلسيعد، فلمواألعيانالذواتوبعضالخديويتخذهكانالذىلالحتاللالسياسية
كانكذلك. قبلمنيفعلكانكماالميزانيةعلىتفصيليةمالحظاتيبدىالقوانينشورى
 –الوقتذلكحتى – تعتمدكانتالتىذاتهاالوطنيةالحركةاتجاهعلىأثرهالتطورلهذا
للوجودالمناوئةاألوربيةوالقوىانجلترابينالمصالحتضاربمناالستفادةعلى

المصريةالجماهيربتعبئةاالهتمامإلىكاملمصطفىواتجه. مصرفىالبريطانى
منذ (ينادىوحدها، فبدأالذاتيةجهودهاعلىاالعتمادإلىإياها، داعيًااالحتالللمناهضة

فىحقيقيةمشاركة – األمةمشاركةيحققنيابىمجلسإقامةبضرورة) 1900أكتوبر
النيابىللمجلسيكونبأنطالبحين1902نوفمبرفىالدعوةوكرر- البالدأمورإدارة

.بالبالدالضرريلحقالحكاميدفىالمطلقةالسلطةبقاءالمكملة، ألنالتشريعيةالسلطة
.االستقاللطريقفىكبرىخطوةيعدالنيابىالحكمتحقيقأن) 1904مارس (ورأى

مابالدستور، ثمالمطالبةحركةعن – المرحلةتلكفى – راضيًاكانالخديوأنويبدو
يوسفعلىالشيخرجلهالدعوة، فأشركبهذهكاملمصطفىينفردالأنرأىأنلبث

فبراير (العموميةالجمعيةعلىيعرضخيرأالنجدالحركة، إذتلكفى) المؤيدصحاب(
الجمعيةأعضاءمناألعيانفطلبنيابىمجلسبإنشاءالحكومةبمطالبةاقتراحًا) 1904
بيتفىاجتماععقدقدأنهيوسفعلىالشيخويروى.االقتراحهذافىالنظرتأجيل
هذالطرحاستياءهمأبدواالذيناألعيانكباربعضحضرهالرازقعبدباشاحسن

للمجلسالبالدأحوالمالءمةمنوالتحققفيهالنظرإمعانقبلالجمعيةعلىاالقتراح
حتى–منهمكرهعلى–االقتراحتأييدعلىرأيهماستقر، ثماألوربىالنمطعلىالنيابى
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أغلبيةعليه، وافقتللتصويتالجمعيةعلىاالقتراحُطرحوحين. وطنيتهمفيُيطعنال
.األعضاء

البالدشملتالتىاليأسموجةنتيجةضعفتأنلبثتمابالدستورالمطالبةحركةأنعلى
مصر؛فىإنجلترايدبمقتضاهفرنساأطلقتالتى) 1904 (الودىالوفاقتوقيعبعد

العرضعلنية، فشهدبصورةاالحتاللوماألالوطنيةالحركةتأييدعنالخديووانصرف
نوفمبر9 (السابعإدواردالملكميالدعيدبمناسبةعابدينميدانفيأقيمالذىالعسكرى

واألعيانالذواتوأخذ. 1905عامفيلهخاصًاياورًاإنجليزياضابطًا)، وعين1904
أصبحأنبمصر، وبعدإنجلتراانفردتبعدمالالحتاللوالئهمإلبداءالفرصيتحينون
.السياسيةالمعارضةتصفيةإلىاهتمامهاجلستوجهاالحتاللسلطاتأنواضًحا

، قوبلاألقاليمبعواصمالبالد، وطوففيالسلطةصاحببمظهريظهركرومرأخذفحين
فيألقاهاخطبةفيكرومرباشارياضوامتدح. والتكريمبالحفاوةواألعيانالمديرينمن

فيالطولىاليدمنله "بمافأشاد) 1904مايو22 (باإلسكندريةالخديوحضرهعامحفل
التقدم "منالبالدإلىاالحتاللساقهالعمومية"، وماوالمنافعبالمصالحمساسلهماكل

".والمعارفالعلوموبثوالرقى

تلك"الوسطىالطبقة "وأبناءاألعيانبعضسوىالسياسيةالمعارضةميدانفىيبقولم
مطلعمنذالمدينةبمجتمعلحقالذىالتطورنتيجةالمصريةالمدننمومعنمتالتى

،القديمواالجتماعىاالقتصادىالنظامدعائمبهزعلىمحمدقامعشر، حينالتاسعالقرن
 –المدينةمجتمعدعامةكانتالتى – الحرفطوائفشأناضمحاللمنذلكتبعوما

علىمحمدأقامهالذىاالحتكارنظاميتحولم. عشرالتاسعالقرننهايةمعوتالشيها
مجتمعفىالتطورعجلةوتدفعوالصناعةبالتجارةتعملمحلية) بورجوازية (قيامفرصة
الماليةاألمورعلىالدولةسيطرةبانتهائهوانتهتعلىمحمدعهدانتهىوحين. المدينة
عاجزةالمصريةالوسطىالطبقةالتجارى، كانتالتبادلحريةوإطالقاالحتكاربإبطال
أمامفسيحًاالميدانتتركأنالدولة، فاضطرتمحللتحلالميداندخولعنتمامًا

لضمانالبحاروراءفيمااألسواقعلىالسيطرةإلىتتطلعكانتالتىاألوربيةالرأسمالية
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مجاالتعنبعيدًامجزيًااستثمارًاأموالمنلديهاتراكمماواستثمارمنتجاتهاتصريف
.األوربيةالقارةبهاحفلتالتىالمنافسة

حدثمانحوعلىطبيعيًانموًالينمومصرفىالمدينةلمجتمعالفرصةتتحلملذلك
خلفاءبرغبةمرتبطًاالمصريةالمدننموكانأوربا، وإنمافىالمدينةلمجتمعبالنسبة
هذااألوربية، وإلىوالعمارةالمدنيةبمظاهراألخذفى – إسماعيلوخاصة – علىمحمد
التاسعالقرنمنتصفمنذونموتطورمنواإلسكندريةالقاهرةأصابمايعزىالسبب
من% 60نحو) 1907إحصاءوفق (تضمان، فكانتااألولىالحربقبيلماإلىعشر
.نسمةألف20علىتعدادهايربوالتىالرئيسيةالمدنسكانجملة

بإنتاجاالهتمامزيادةحيثمنالزراعىاإلنتاجعلىطرأالذىالتحولعلىترتبكما
المراكزبعض، ازدهارالسوقنظامتغييرمنذلكعننتجالنقدية، وماالمحاصيل

طنطا: عشر، مثلالتاسعالقرنمنالثانىالنصفخاللالمصرىالريففىالتجارية
سويفوبنىكالفيومالوسطىمصرمدنالدلتا، وبعضفىوبلقاسودمنهوروالمنصورة

التعدادإلىالمصريةالمدنسكانتعدادنسبةارتفعتبالصعيد، وقدإسناوالمنيا، ومدينة
عام% 14.3إلى1883عام% 12.8إلى1821عام% 9.5منالبالدفىللسكانالعام

1907.

طبقة "نشوءإلىعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىوازدهارهاالمدننمووأدى
التعليممنحظًاونالواريفيةأصولمنانحدرواالذينأولئكضمتمصرية"وسطى
خاللمنإمابالغرب، واتصلواالحكمأجهزةفىمكانًاألنفسهميجدواأنمنمكنهم

مثلأفكارهعنوعبرواالغربىبالمجتمعاحتكوامنخاللمنأوالتعليميةالبعثات
علىقامتالذينالسوريونالمهاجرونهناككانهؤالءجانبوإلى. الطهطاوىرفاعة
اعتمادًابالمدنأقامواالذينالزراعيينالمالكوبعضوالتجارةواإلدارةالصحافةأكتافهم
.أطيانهمريععلى

المهنأربابمنالمثقفةالعناصركانت، حتىنهايتهيبلغعشرالتاسعالقرنكادوما
مصالحها،عنوتعبرلوسطىالطبقةقيادةتتصدرواألطباءوالمهندسينكالمحامينالحرة
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ذويهماعتنىالذينالموظفينوكباراألعيانأبناءمن- الغالبفى – هؤالءكانوقد
بعضهمفاختارالدولةمناصبلتولىلتأهيلهموالخارجبمصرالمدارسفىبتعليمهم
رغمهؤالءكانفقد. الحكوميةبالوظائفاآلخرالبعضالتحقبينماالحرةالمهنممارسة

عنفاعليةزيادةإلى، ويسعونالمدنسكانمصالحيمثلونريفيةأصولمنانحدارهم
ثم، ومنالمصريينمنكبيرلقطاعميسورًاوجعلهالتعليممستوىبرفعالمطالبةطريق

األمة، ومنحاالنتخابحقوقبتوسيعوالمطالبةالمصريةالجامعةبإنشاءاهتمامهمكان
.األوروبىالنمطعلىدستورًا

، الذىكاملمصطفىزعامةتحتالوطنىالحزبنضالدعامةالوسطىالطبقةوكانت
الطالبشملليجمع) 1905ديسمبر" (العلياالمدارسنادى "، فأسسالمثقفينبتنظيماهتم

الحقوقمدرسةإضرابتنظيمفىهؤالء، ونجحالوطنىالحزبحولوالخريجين
الحزبنشاطالتعليمية، وبلغاحتاللسياسةعلىاحتجاجبمثابةكانالذى) 1906فبراير(

يعبىءأناستطاعإذا) العامنفسمنيونيو (دنشواىوحادثخاللذروتهالوطنى
والحرفيينوالفالحينالمالكصغارحوله، ويجمعاالحتاللضدالوطنىالشعور

داخلفىاالحتاللعلىكاملمصطفىحملةواشتدت. والمثقفينالتجارإلىباإلضافة
بالعدولمصرفىسياستهاتعديلإلىالبريطانيةالحكومةاضطرتحتىوخارجهاالبالد

الحكمفىاألعيانمثقفىمنالمصريةالعناصرالشدة، وإشراكسياسةعن – تدريجيًا– 
تعيين، فكانغيرهمدوناألتراكالذواتعلى–الوقتذلكحتى–قاصرًاكانالذى
).1907مايو (كرومراستقالةذلكتبع)، ثم1906أكتوبر (للمعارفناظرًازغلولسعد

االتجاهاتالوطنية، فأخذتالحركةمسيرةفىكبيرتحولالتطوراتتلكعلىوترتب
القضيةفىنظرهاوجهةعنتعبرسياسيةأحزابشكلفىنفسهاتنظمالمتباينةالسياسية

أكتوبر22 (فىرسميةبصفةالوطنىالحزبتأسيسكاملمصطفىالوطنية، فأعلن
منذالوطنيةالحركةعلىعلمًاأسمهظلمااألمة، بعدحزبلتأسيسفعلكرد) 1907

عنيعبرفكاناألمةحزبأما. الوسطىالطبقةمصالحعنيعبر، وكان1894عام
يوليو (باسمهموتنطقمصالحهمعنلتعبر" الجريدة "أصدرواالذيناألعيانمصالح
.الرازقعبدباشاحسن، وتزعمه1907سبتمبر2فىالحزبتأسيسأعلن)، وقد1907
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برئاسة" الدستوريةالمبادئعلىاإلصالححزب "فىأنفسهمبالقصرالمرتبطونونظم
جماعات، قامتالثالثاألحزابهذهجانبوإلى).1907ديسمبر9 (يوسفعلىالشيخ

ربطتوالتىالبالدفىسياسىوزنلهايكنلمالتىالطفيليةالعناصرانتظمتسياسية
فىتربواممن – واألقباطوالشواماألتراكالذواتمثقفىكبعض – باالحتاللمصيرها
الحزبالكبرى، فتكونالوظائفبعضاألحتاللسلطاتإليهماألوربية، وأسندتالمعاهد
هؤالء، كمامصالحعنليعبر) 1907يوليو5 (األيوبىبكوحيدبرئاسة" الحرالوطنى

فانوسأخنوخبزعامة"المصرىالحزب "باالحتاللالمرتبطيناألقباطأثرياءبعضأسس
والدستوراالحتاللقضيتىمنموقفهابتحديداألحزابهذهواهتمت). 1907سبتمبر2(

.مصالحهاعنتعبراألحزابتلككانتالتىالجماعاتمنجماعةكلنظروجهةمن

المحتلينمواجهةفىاالعتدالإلى" األمةحزب "ذهب، فقداالحتالللقضيةبالنسبةأما
ينالالاالستقاللف، االحتاللقضيةلمناقشةبعديحنلمالوقتأن، بحجةمعاداتهموعدم

الاالستقاللجدا، وأنخطرةبهاالتشبثوعوامل... محالالطفرة "ألنبالتدريجإال
وترقيةبالتعليمالنهوضهى– الحزبنظرفى–المعداتوهذه..." بمعداتهإاليكون

.والتجارةالصناعةإغفالعدممعالزراعة

فىيكوناالحتاللقضيةحلأن" الدستوريةالمبادئعلىاإلصالححزب "ورأى
مصر،باحتاللقيامهاعندبريطانيابذلتهاالتىوالتصريحاتالوعودعلىاالعتماد
الحقوقحدودفىالخديوسلطةوتأييدالعثمانيةبالسيادةالتمسكمعبهابالوفاءومطالبتها

.اإلدارىمصراستقاللتنظمالتىالفرماناتلهكفلتهاالتى

العثمانيةبالسيادةالتمسكمعاالحتاللورفضالجالءعلىأصرفقد"لوطنىالحزب "أما
.اإلدارىمصراستقاللتنظمالتىالفرماناتحدودفى

المصلحةأنإذ،اإلنجليزمسالمةفىيكمنالخيرأن" الحرالوطنىالحزب "ورأى
جميعفىالعادلةالمحتلةالدولة"علىاالعتمادتقتضى– الحزبنظرفى –الحقيقية
البالدفيالمقيميناألجانبجميعمسالمةإلىذهبو، "أدبيةوالالماديةناشئون

.ومعايشتهم
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للمصريينتتيحمعاهدةشكلفىبانجلترامصرعالقةتنظمأن"المصرىالحزب "ورأى
المواصالتسالمةمصروتضمينالبريطانيةالحمايةتحتللبالدالداخليةاألمورإدارة

والدفاعالبالداستقاللعلىبالمحافظةاإلنجليزيعهدأنمقابلفىالهندإلىالبريطانية
.األجنبيةالدولضدعنها

موقفباالحتاللالمرتبطةالطفيليةالعناصرعنالمعبرةاألحزابوقفتحينوعلى
سابقالنيابىالمجلسإنشاءأنالحرالوطنىالحزبفرأىالدستورلفكرةالتامالرفض
، واتخذالدربنفسعلىالمصرىالحزبواألمة، وسارالبالدبمصلحةضارألوانه

ومجلسالمديرياتمجالساختصاصاتبتوسيعوسطًا، فطالبموقفًا" األمةحزب"
المجالسهذهتبديهاالتىاآلراءيجعلالذىبالشكلالعموميةوالجمعيةالقوانينشورى

إلى – تدريجيًا – الوصوليمكنحتىوالتعليموالقضاءالرىمسائلفىوزنذات
عنالطبيعيةالنيابةلألعيانأنالسياسية، ويرىالبالدحالةيوافقالذىالنيابىالمجلس

إدارةفىالحكومةمعيشتركواأنحقهمفمنثمالعائالت"، ومنرؤساء "كونهمبحماألمة
.البالدأمور

.المالككبارمناألعيانفئةعلىاالنتخابحقيقتصرأنعلىضمنيةإشارةذلكوفى
،الليبرالىالغربىالنمطعلىبالدستورالمطالبةعلىأصرفقد"الوطنىالحزب "أما

الحزبيتصدرأنطبيعيًاكانحقيقيًا، ولذلكتمثيًالاألمةتمثيليحققانتخابوبقانون
.الوطنىالتحررحركةلواءيحملوأنبالدستورالمطالبةحركةالوطنى

أجله، ومنالوطنىالحزبصوبالوطنيةللحركةالمعادىنشاطهاالحتاللوجهلذلك
اغتيالحادث، واستغلكتابهوطاردصحفهفصادرالمطبوعاتبقانونالعملأعاد

تصفيةالوطنىالحزبليصفىالفتنةحوادثمنعليهترتبوما1910غالىبطرس
)1912 (البالدمغادرةإلىفريدمحمدزعيمهويدفعالسجنفىبكوادرهفعلية، فيلقى

الحربقيامحتىالسرىالعملإلىشبابه، وتحولالمنفىفىالوطنىنضالهليواصل
.األولىالعالمية
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:األولالفصل
1918-1914األولىالعالميةالحربفىمصر

اإلمبرياليةاألوربىالقوىبينضاربًاتنافسًاعشرالتاسعالقرنمناألخيرالربعشهد
بسماركألمانياحاولتالتىالوفاقسياسةوأفريقيا، وفشلتآسيابلدانعلىنفوذهالبسط
سقوطوديًا، ولكنحلهباإلمكانيكنلمإنالمتنافسةالقوىبينالصداملتأجيلتبنيها

،التسلحسباقحلبةودخولهاالمستعمراتعلىالسباقفىطرفًاألمانياودخولبسمارك
بريطانيا،بزعامةواآلخرألمانيابزعامةأحدهمامعسكرينإلىالمتصارعةالدولوانقسام

تعدالقوىتلكاإلمبريالية، فبدأتالقوىبينالتناقضاتلحلالوحيدالسبيلالحربجعل
ثقابعودينتظربارودبرميلإلىالدولىالموقف، وتحولالمرتقبللصدامنفسها

.لينفجر

علىالحربالنمساأعلنت، إذالمرتقبالثقابعودبمثابةالنمساعهدولىمقتلوجاء
النمسا،علىالحربوأعلنتالصربلنجدةروسيا)، فهبت1914يوليو28 (الصرب

الحربدخلتالتىألمانيافعلتوكذلكروسياحليفتهاجانبإلىالحربفرنسافدخلت
فرنساجانبإلىالحرببريطانيادخلت1914أغسطس4النمسا، وفىحليفتهاجانبإلى

.وروسيا

العثمانيةالدولةدخولمتوقعًاأصبحألمانيا، فقدمعوفاقعلىالعثمانيةالدولةكانتلما
مرهونًاأصبحمصرمصيرفإن) 1914نوفمبر5فىبالفعلحدثما، (وهوالحرب
.الحربمنالعثمانيةالدولةبموقف

دوائرفىوآخرحينبينتترددالبريطانيةاإلمبراطوريةإلىمصرضمفكرةوكانت
لطرابلسإيطاليااحتاللمنذاألمرهذافىجديًاتفكربريطانياالبريطانية، وبدأتالسياسة

حليفتها، فاعترضتعندالفعلردلتختبرمصرضماحتمالعنأنباء)، فسربت1911(
حولبالصحفنشرمابأنمتعللةالبريطانيةالخارجيةوأنكرتهاالضمفكرةعلىفرنسا

صيففىالدولىالموقفتوترعندماولكن. اإلشاعاتقبيلمنكانالموضوعهذا
القرار،علىبشدةفرنسافاعترضتمصرضمأمرفىحليفاتهابريطانيافاتحت1914
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النصرلواءيعقدعندماالصلحمؤتمرمائدةعلىفيهليبتمعلقًامصرأمرتركوطلبت
مصرعلىالحمايةفرضفكرةبريطانياأوزارها، وطرحتالحربتضعبعدماللحلفاء

عندقبوًالاألخيرةالفكرةفلقيتألمانياجانبإلىالحربالعثمانيةالدولةدخولحالةفى
قدكانوإنالحلفاءعلىالحربتركياإعالنلحينالفكرةتنفيذبريطانيًا، وأرجئحلفاء
.للحمايةمصرإعدادإلىالراميةاإلجراءاتاتخاذبدأ

ورعاياهاألمانيامعالتعاملبمنعقرارًاالوزراءمجلسأصدر1914أغسطس5ففى
وحظر. ألمانىثغربأىاالتصالمنالمصريةالسفنومنعفيهاالمقيمينواألشخاص

األراضىفىالحربحقوقالبريطانيةالقواتألمانيا، وتخويلإلىالبضائعتصدير
النمساإمبراطوريةعلىالقراراتهذهانسحبتأغسطس13وفى. المصريةوالموانئ

الخارجإلىمصرمنالمرسلوالبريدالتلغرافاتفىالرقابةفرضتوالمجر، كما
لخمسةتجمعكلالتجمهر، وعدبمنعقرارصدرأكتوبر18وفى. إليهاوالواردوالسودان
لمدةبالسجنعليهايعاقبجريمةالعامةاألماكنأوالعامالطريقفىأكثرأوأشخاص
علىالحربتركياإعالنوبمجرد. جنيهاعشرونأقصاهابغرامةأوشهورستةأقصاها
بوضعالمصريةالحكومةمصرفىاالحتاللجيشقائدفكسويلالجنرالأخطرروسيا
تكديرمنحذرهمالمصريينإلىإعالنًاوأصدرالبريطانىالعسكرىالحكمتحتالبالد
تصدرهاالتىاألوامرإطاعةعلىوحثهموحلفائهاانجلتراأعداءوساعدهالعاماألمن

مكسويلالجنرالعننوفمبر5فىآخرإعالنصدركما. البريطانيةالعسكريةالسلطة
بريطانياأناعتداء، وزعميعدوحلفائهابريطانياضدالحربتركيادخولأنفيهبين

ميدانفىعلىمحمدكسبهاالتىوحريتهامصرحقوقعنالدفاعأجلمنتحارب
هذهأعباءالمصرىالشعبتحملأنوالرخاء، دونبالسالممصرتمتعأجل، ومنالقتال

.ضدهاعدائيةأعمالبأىالقيامعناالمتناعسوىالمصريينمنتطلب، والالحرب

العثمانية، ولمالسيادةوزوالمصرعلىحمايتهاإنجلتراأعلنت1914ديسمبر18وفى
االحتالللسياسةالحقيقىالوجهوراءاختفىالذىللقناعكشفًاإالالقرارهذايكن

رأيناهاكما – العثمانيةالسيادةتكنبمسمياتها، فلماألشياءمصر، وتسميةفىالبريطانى
.أنفسهمالبريطانيةالسياسةصناعباعترافأسميةسيادةإال– 
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حيثالحربنشوبالعثمانيةالدولةبعاصمةموجودًاالثانىحلمىعباسالخديوكانولما
الخارجيةوزيروأصدرالعودةبريطانيامنعته، فقدهناكالصيفيةاإلجازةقضاءاعتاد

البريطانيةالجاللةصاحبحكومةأعداءإلىانضمامهبحجةبخلعهقرارًاالبريطانية
مصر،علىسلطانًا- سناعلىمحمدأسرةأمراءأكبر – باشاكاملحسينعمهوتعيين"

مصرعالقاتإدارةبريطانياتتولىأنبعد، علىفيماالعرشوراثةنظاميقررأنعلى
لوزارةإلغاءمنذلكعلىيترتببما"البريطانىالسامىالمندوب "طريقعنالخارجية

.المصريةالخارجية

لهذهساكنًاالتشريعيةالجمعيةتحركالوزارة، ولمتشكيلباشارشدىحسينوأعاد
وكيل – باشازغلولسعدكانبلمسمىغيرأجلإلىاجتماعاتهاتأجيلرغمالتغييرات
سامىمندوبأول – مكماهونهنرىبالسيرالمحتفينمقدمةفى – المنتخبالجمعية
إليهاوصولهعندبالقاهرةالحديدالسكةمحطةعلىفاستقبله – الحمايةعهدفىبريطانى

يجرىأنفىأملهعن)، وأعرب1915يناير9 (خاصبقطاراإلسكندريةمنقادمًا
.يديهعلىلمصرالخير

الحمايةمنالشعبموقف
، فقدوالوجوموالصمتباأللمتغيراتمنتبعهومامصرعلىالحمايةفرضقرارقوبل
حين، علىوالكادحينالوسطىالطبقةأبناءمنالمصريينحركةالعرفيةاألحكامقيدت
الجديدالوضعأناعتقادهمإلىيرجعذلكالجديدة، ولعلالتغيراتوالذواتاألعيانبارك

تضع، عندماالتاماالستقالليكنلمإناالستقاللمندرجةنيلعلىمصريساعدقد
.أوزارهاالحرب

"الشعب "جريدتهالحزبفأوقف"الوطنىالحزب "فلولإالالمعارضةميدانفىيبقولم
العسكريةالسلطةوتحسبتاالحتجاجمظاهرمنكمظهرالحمايةإعالنيومالصدورعن
، واعتقلتوسجالتهأوراقهوضبطترجاله، فطاردتالحزببهيقومأنيمكنلما

منأما. الحربنهايةحتىالسجنفىبقىمن، ومنهممالطهإلىبعضهم، ونفتأعضاءه
التىاإلدارة، تلكالسياسىالبوليسمراقبةتحتووضعواحركتهمقيدتفقدعنهمأفرج

.الوطنيةالعناصرلمطاردة1910عاماإلنجليزأسسها
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 –تعبيرأصدقالوطنىالتفسيرعنيعبركانالذى – المتعلمالشبابمقاومةواتخذت
الدراسةعنالحقوقمدرسةطلبةأضربعندماحدثتارة، مثلماالسلبيةالمقاومةطابع
تارةالعنفإلىولجأوا) 1915فبراير18 (مدرستهمكاملحسينالسلطانزارعندما

وعوقببالفشلباءتًاالسلطانالغتيالمحاولتينوقعتعندماحدثأخرى، مثلما
.الثانىللحادثبالنسبةالمؤبدوالسجن) األولللحادثبالنسبة (باإلعدامفيهاالمتهمون

).1915سبتمبر (األوقافوزيرباشافتحىإبراهيماغتيالمحاولةالعنفحوادثومن

الحمايةظلفىمصرحالة
المنزرعةالمساحةتتغيرلمالرى، ولذلكمشروعاتتوقفإلىالحربنشوبأدى

نسبةفنقصتالمحاصيلنسبفىتغيرحدث، ولكنالحربخاللالمحصولومساحة
نسبةزادتبينماتقريبًاالحرببدايةعندعليهكانتماثلثىإلىالقطنمحصول
منعليهاتدفقتالتىوالقواتالبالدحاجةلسدوالذرةواألرزكالقمحالغاللمحاصيل

.البريطانيةالمستعمرات

االقتصادية،الحياةجوانبجميعفىبريطانيالتدخلتمامًامالئمةالحربظروفوكانت
احتدامإلى، وأدتالحربطوالاإلنجليزىالجيشلخدمةاالقتصاديةمصرقوىفسخرت
فىمليون2.4منالمصرىالبنكنوتارتفاعإلىاإلحصاءاتتشيرإذالنقدىالتضخم

ضعفًا،54نحوتبلغبزيادة1918ديسمبرآخرفىجنيهمليون46إلى1914يونيوآخر
نهايةفى212إلى1914نهايةفى94منالجملةألسعارالقياسىالرقملذلكتبعًاوارتفع

األهلىوالبنكإنجلترا)، ولعبت100كأساس1914يوليو/1913ينايرباعتبار (1918عام
تغطيةشرط، فألغىالتضخمهذافىاألساسىالدور) إنجليزيًابنكًاكانالذى (المصرى

الجنيهربطتمالبريطانية، وبذلكالخزانةبأذوناتاكتفاءبالذهبالمصرىالنقدنصف
أوراقمنكميةأىإصداربريطانيامقدورفى، وأصبحاإلسترلينىبالجنيهالمصرى

إلىالنظر، دونذهبىغطاءإلىالحاجةدونالحربمصروفاتلمواجهةمصرفىالنقد
.المصرىاالقتصادعلىوخيمةعواقبمنذلكعلىيترتبما

منالمزيدشراءعلىالحربسنواتخاللحققوهاالتىالمكاسبالمزارعينكباروبدد
اإلنتاجية،طاقتهابالمقابلتزيدأندونجنونيًاارتفاعًاأسعارهاارتفعتالتىاألراضى
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للبنوكعقاريةديونمنعليهمماتسديدفىالمكاسبتلكمنكبيرًاجانبًااستخدمواكما
نتائجمن، وكانالثلثبمقدارالديونفهبطتالمصرىالعقارىالبنكوخاصةاألجنبية

.الحربنهايةعندكافيةبدرجةالوطنىالماللرأستراكمتحقيقفرصةإعاقةذلك

طبيعيةحمايةالحربشكلتالصناعة، فقدعجلةدفعفىكبيرأثرالحربلظروفوكان
السلعبذلكالمتوسط، وقلتالبحرحوضفىالعسكريةبالعملياتالوارداتتأثرتعندما

أدىالمصرية، مماالصناعةأمامالمجالكبيرًا، فأفسحارتفاعًاأسعارهاوارتفعتاألجنبية
الحياة، وعادتواألثاثوالجلودوالكحولوالسكروالنسيجالغزلصناعاتنشاطإلى
قبلفيمابالشللاألجنبيةالمنافسةأصابتهاالتىالحرفيةالصناعاتفىجديدمنتدب

األخذعنعجزتالصناعةأنغير – بالذاتأرباحًاالصناعىالقطاع، وحققالحرب
المشروعاتمعظمكانتولذلكالحديثةاآلالتاستيرادلتعذرالحديثةاإلنتاجبأساليب

يتبعالموارد، والذىالمحدودالفردىالنوعمنالحربخاللظهرتالتىالصناعية
المنافسةوجهفىالصمودعنالقطاعذلكعجزكانثمالقديمة، ومناإلنتاجوسائل

السوقعلىجديدمنالتدفقإلىاألجنبيةالوارداتوعادةالحربانتهتعندمااألجنبية
.المصرية

مستقبلفىالنظرضرورةإلىاألذهاننبهتالحربخاللاالقتصاديةالحالةأنغير
هذهلدراسة1917عام" والصناعةالتجارةلجنة "، فتكونتالحرببعدالمصرىاالقتصاد

مدارس، وإنشاءالجماركنظامبتعديلفيهأوصتهامتقريروضعإلىالمشكلة، وانتهت
الحديديةبالسككالنقلأسعاروخفضالمحليةالصناعاتعلىالضرائببتخفيفصناعية

لبعضإعاناتوتقديمالحكوميةالمناقصاتفىالمصريةللمصنوعاتاألفضليةحقومنح
أوعامةمنفعةذايكونمماالمعادنباستخراجالخاصةأوالهامةالصناعيةالمشروعات

االئتمانيةالتسهيالتلتقديمخاصمصرفالبالد، وإنشاءمواردتنميةإلىيؤدى
.الصناعيةللمشروعات

يمثلالبريطانية، فإنهللسيطرةالخاضعةالحكومةبالتفاتيحظلماللجنةتقريركانوإذا
عنيعبر، فهوالحرببعدمصرشهدتهالذىاالقتصادىالتطورطريقعلىهامًامعلمًا

وتطلعهالالستثماركميدانوحدهاالزراعةعلىاالعتمادلفكرةالمصريةالبورجوازيةنبذ
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لرأسحكرًاكانتوالصناعةكالتجارةأخرىقطاعاتفىجديدةاستثماريةآفاقإلى
.الحربنهايةبعد" مصربنك "خاللمنتجسيدهتمما، وهواألجنبىالمال

خاللمصرشهدتهاالتىاالقتصاديةالتطوراتتلكعلىترتبتخطيرةنتائجثمةولكن
حجمزيادةإلىالصناعىالنشاطأدىفقداالجتماعىطابعهامنخطورتها، نبتتالحرب
زيادةإلىذلكويرجعالطبقةتلكدخولفىزيادةذلكعلىيترتبأندونالعاملةالطبقة

شطفمنيعانونالعمالجعلمماالعملسوقفىالعرضووفرهالحربخاللالسكان
.أحوالهمتحسينإلى، ويتطلعونالعيش

المنقولة،الثروةتوزيعسوءمنالحربظروفإليهأدتأيضًا، ماالنتائجهذهومن
اإلنفاقأنإذالعقاريةالثروةقبلمنفيهسارتالذىاالتجاهنفسفىتسيرفأصبحت
علىهبطتالحجمكبيرةمفاجئةثرواتيمثلكانالحلفاءلجيوشالكبيرالمتواصل

التىاالقتصاديةالمشروعاتفىاألموالتلكمنجانباستثمروقد. القالئلاألفرادبعض
.مصربنكأقامهاالتىتلكوخاصةالحرببعدأنشئت

المصريينالفالحينمنالمليونوربعالمليوننحوتجنيدعلىترتبماذلكإلىأضف
لتلكالمعاونةباألعمالللقياموالجمالةالعمالفرقفىوحلفائهاالبريطانيةالقواتلخدمة
علىواالستيالءوالنقلالخنادقوحفرالحديديةالخطوطومدالطرقشقمنالقوات
الذىالفالحينصفوفبينالحمايةعلىالسخطفىكبيرًاأثرًاكلهذلككانفقد،الدواب
.1919ثورةفىالعنفبركانفجر

األولالفصلمراجع
األولىالعالميةالحربفىمصر: سالملطيفة.

األول، الجزء1919ثورة: الرافعىالرحمنعبد.

1936-1918مصرفىالوطنيةالحركةتطور: رمضانالعظيمعبد.
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:الثانىالفصل
1919ثورة

موضعالحرببعدفيمامصرمصيرأصبححتىنهايتهامنتقتربالحربكادتما
تتفقزاويةمنالمسألةإلىينظرمنهماكل. واإلنجليزالمصريينالساسةاهتمام

.ومصالحه

عرفوامنإالمنهمالمصريةالساحةعلىيكن، لمالمصريينبساسةيتعلقوفيما
طفرةالبريطانىالوجودمنالتخلصإلىينزعوالمالذىأولئكأى" العقالء "أوبالمعتدلين

الغاية،هذهتحقيقفىالتدرجالوجود، ورأواذلكضدالمباشرالعملطريقعنأو
بعديسعونثمبأنفسهمأمورهمإلدارةيؤهلهمالذىالمستوىإلىأوًالالمصريونفيرتقى

حولوالتقواللحزبيتشيعوامنأو" األمةحزب "أتباعهموهؤالءبحقوقهمللمطالبةذلك
،االحتاللتحتالمتميزةبمكانتهماحتفظواالذين" الذوات "من، والمستوزرينأفكاره

.سياستهتنفيذفىأدواته، وكانوامعهوتعايشوا

مضاجعهوقضوااالحتاللمعالتعاونفكرةنبذواالذينالساسةمنالفريقذلكأما
المساحةعنغابواوخارجيًا، فقدداخليًاضدهالوطنىالعملبالجالء، ونظموهبمطالبته
الفريقلهذاومطاردتهماالحتاللسلطاتمالحقةمنلهتعرضوامانتيجةالسياسية

األولىالعالميةالحربأنهتالذى"الوطنىالحزب "رجالبهم، ونعنىلهوتصفيتهم
لنصرةبتركيا، وبالعملنفسها) فريدمحمد (الحزبقيادةربطت، فقدالسياسىدورهم
التمسكهوللحزبالسياسىالخطكانطالماطبيعىأمروهوحلفائهاوقضيةقضيتها
الحمايةكانتالدولة، فإذافىلمصرالخاصالوضععلىالحرصمعالعثمانيةبالسيادة

االستعانةمن"الوطنىالحزب "أماممفرالعملية، فالالناحيةمنالسيادةهذهأنهتقد
لنشاطهمركزًا – الحربأواخرفى – برلينفريدحمدعليها، وأختاربريطانيابأعداء

منالحمايةإعالنعقبلهمحدثمارأينافقدمصرفىالحزبفلول، أماالسياسى
اإلقداميستطيعالاإلرادةمشلولكانحرًامنهمظلمنوحتىواعتقالونفىمطاردة

بعدمصرمستقبلعليهيكونأنيمكنلماتصورلديهميكنلمما، ولذلكعملعلى
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وصوتالمنهزمالجانبعلىيحسبون، فهمالحربخسرتتركياأنوخاصةالحرب
بإعالنأنتهىالسياسىدورهمأنالقوليمكنهناومن. صاغيةأذانًايجدالالمهزوم
خاللإليهالمنتسبينأوالحزبأفرادبعضبهاقامالتىالبائسةالمحاوالترغمالحماية
.الحرب

نهايةعندصوتهمعالالذى" المعتدلين "أو" العقالء "أمامخاليةالساحةكانتوهكذا
بالمندوبيرحبونرأيناهمبلخاللهالبريطانياالمتاعبيسببوالمأنهم، وخاصةالحرب
، ربماالحربخاللالجديدالنظاممعويتعاونونالحمايةاعالنبعدعينالذىالسامى
كانالحمايةإعالنبأنغيرهممنأدرىاألمور، فهمإلىواقعيةنظرةأصحابألنهم

تكنلمالتىالطريقةالعثمانيةالسيادةلغاللةوإسقاطًا1882منذقائمةبحقيقةتصريحًا
.الحربقبلماسنواتطوال" المقنعةالحماية "حقيقةتخفى

الحمايةأمرمنيكونفيماالحربنهايةعندالمصريينالساسةمنالفريقهذاوتباحث
دولةمنالحمايةفإعالنقانونىأساسعلىيقومالمؤقتوضع، باعتبارهاالحرببعد

حينحدثمثلما (المحميةوالدولةالحاميةالدولةبيناتفاقعادةيصحبهكانأخرىعلى
الطرفأنالمفهوممنكانوأن) ومراكشوزنجبارتونسمنكلعلىالحمايةأعلنت
السياسىالضغطوسائلبمختلفالضعيفالطرفعلىفرضًانفسهيفرضالقوى

هيئةأىأوالمصريةالحكومةتطلبفلممصرحالةفىواالقتصادى، أماوالعسكرى
الحكومةعليهاتوافقولمواحدطرفمنجاءتفالحمايةبريطانياحمايةمصريةسياسية

طالماوالمصريينمصريلزمإذاشيءفى) ذلكبمقدورهاكانوما (ترفضهاأوالمصرية
.بالحمايةقبولهمالدولىالعامللرأىفيهيعلنونمكتوببميثاقيرتبطوالمأنهم

بريطانيا،معالعالقةوفصمالتامباالستقاللالمطالبةدرجةإلىيرقلمطموحهمولكن
أمورإدارةفىالحريةمنقدرًاللمصريينتحققاالستقاللدرجاتمنبدرجةيقبلونفهم

بأهميتهايعترفونالتىالسويسقناةعلىبحرىبوجودلبريطانياالسماحمقابلبالدهم
.البريطانيةاإلمبرياليةللمصالح
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باإلمبراطوريةمصروربطالحمايةتثبيتإلىالحربنهايةعندتتجهفكانتبريطانياأما
منالحربأوائلفىكاملحسينالسلطانإلىوجهالذىالخطابلفحوىطبقًاالبريطانية

فىبريطانيا، والتدرجومصالحيتناسببمااألجنبيةاالمتيازاتفىالنظرإعادةحيث
."السياسىالرقىمناألمةحالةبهتسمحمابمقدار "الحكمفىالمصريينإشراك

بالنسبةمصرأهميةمنالحربعنهكشفتماإلىالبريطانىالموقفهذاوأستند
مستعمراتهاإلىالطريقعلىالهامالعالمية، ولمركزهاوالبحريةالجويةللمواصالت

وزارةوقدرت. األوسطالشرقفىالحربيةمعداتهاإلىوبالنسبةواآلسيويةاإلفريقية
للعالمتركيالزعامةبديلعنالبحثعندخاصةأهميةمنلمصرمااإلنجليزيةالخارجية
هامًادورًاتلعبأنتستطيعاإلسالمىالعالمفىمكانةمنلهابمافمصراإلسالمى

الساحةعلىبمصرتلعبأنبريطانياتستطيع – شئتأن – قلأوبريطانيالحساب
كردتركيافىاإلسالميةالخالفةأنهارتماإذاإلسالميةالخالفةلعبةاإلسالميةالسياسية

اإلنجليزالسياسةرجالبذلإلمبراطوريتها، لذلكوفقدانهاالحربفىلهزيمتهافعل
مرةمنأكثرالبريطانيةاإلمبراطوريةإلىبضمهالحكومتهمالنصحمصرفىالعاملين

.للحرباألخيرةالسنواتفى

إلغاءحالةفىالقضائىالنظامإصالحفىللنظرلجنة، شكلت1917مارسوفى
اإلنجليزيةاللغةاعتباربطلباإلنجليزالمحامينمنعشرةإليهااألجنبية، تقدماالمتيازات

دعتإذاالفرنسيةأوالعربيةإلىمنهاوتنقلالقوانينبها، تصاغللمحاكمرسميةلغة
علىالمصرىالقانونيوضعاإلنجليزى، وأنالنصعلىإاليعولأال، علىلذلكالحاجة
المحاكمفىمصرىقاضىكلجانبإلىإنجليزىقاضىاإلنجليزى، ويعينالنسق
الدستورىباإلصالحخاصةلجنةتشكيلمهمةبرونييتوليمالسيرإلىوأسند. األهلية
.باألجانبالخاصبالتشريعاالهتماممعالغايةلهذهمشروعًاتضع

إنشاءفيهااستعمارى، اقترحبأسلوبصيغتمذكرةبرونييتقدم1918نوفمبروفى
بالسلطةإاللهتكون، والالمصريينعلىعضويتهتقتصرمصرىنوابمجلس

المصريينالوزراء، فيضمواألجانبالمصريينمنأعضاءمنويتكونالتشريعية
30جانبهمإلى، وينتخبالتعيينبطريقاإلنجليزالموظفينوكباراإلنجليزوالمستشارين
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هذاعلىالمجلستكوينصعبة، وكانبشروطانتخابهميتم. أجنبيًا15ومصريًاعضوًا
عنالصادرةالقراراتتعتمدوال. للمصريينواألقليةلألجانباألغلبيةيعطىالنحو

استندالتىالحجةوكانت. عليهاالبريطانيةالخارجيةوزارةموافقةبعدإالالشيوخمجلس
بزماميمسكوناألجانبأنأجنبيةأغلبيةبيدالتشريعيةالسلطةوضعفىبرونييتإليها

يعطيهمالالذىبالقليلإالالمصريونمنهيحظىالالذىوالتجارىاالقتصادىالنشاط
.المصالحبتلكيضرقدممااالقتصاديةالمصالحأغلبيةألصحابالتشريعحق

إغفالهمعنيكشفمصر، كماتجاهاإلنجليزنواياعنيعبرالمشروعهذاأنريبوال
المقترحاتهذهتثيرأنالطبيعىمنكانلذلك. لهاوتجاهلهمالوطنيةالمصريينألمانى

إلىالمشروعمننسخةبرونييتقدمأنبعدأذيعتحينوسخطهمالمصريينمخاوف
ولسوناألمريكىالرئيسمبادئإعالنأنالوزراء، وخاصةرئيسباشارشدىحسين
نيلإلىيتطلعونالمصريينالمصير، جعلتقريرفىالشعوبحقتضمنتالتى

منعانواماطوعًا)، وبعدالكرهًا (الحلفاءلقضيةخدماتمنأدوهماكلبعداالستقالل
.مصرفىالبريطانىالوجودإليهاجرهموإنماجملوالفيهالهمناقةالحرب

ربوعشتىفىقوىتياربوجودونجترجنالدالبريطانىالسامىالمندوبأحسوقد
إلىمراسالته، وكانتالذاتىمصراستقاللعلىالقضاءمنتعنيهبماالحمايةضدمصر

المصريينكل "أنمؤكدًاالمصريينمشاعرتجاهلمغبةمنتحذرالبريطانيةالخارجية
إنجلترابهوعدتهمالذىالذاتىمصراستقاللتحقيقفىيرغبونالفالحإلىالسلطانمن

.الجدمأخذتأخذهلمالبريطانيةالخارجية"، ولكن1883عاممنذ

مصيرفىيتشاورونالمصريونالساسةأخذ) 1918نوفمبر11 (الحربانتهاءوبعد
إلىمندوبيهاإلرسالتتأهبكانتالصغيرةالشعوبأن، وخاصةالحرببعدالبالد

1918نوفمبرأوائلفىالصادرالفرنسى – اإلنجليزىللتصريح، وكانالصلحمؤتمر

وفرنساالعظمىبريطانياأن: "فيهجاء، إذعليهمكبيرًاأثرًاوالعراقبسوريايتعلقفيما
لها "تنشيءوأن. تامًاتحريرًاالعثمانىالظلممنأنقذتالتىالشعوبلتحريرتسعيان

ومطلقأنفسهمتلقاءمنيسنونهاالتىالسننمنسلطاتهاتستمدوطنيةحكومات
قبيلالحجازفىمستقلةعربيةمملكةإنشاءالمصريينالساسةأزرمنوشد". اختيارهم
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الصلحمؤتمرأمامحسينالشريفوالدهلتمثيلفيصلاألمير، واستعدادالحربنهاية
.باريسفىانعقادهتقررالذى

،المصريينالساسةبينشائعًاالصلحمؤتمرعلىمصروضععرضإلىاالتجاهوكان
إلىفينظر) قانونيًا (حًالالمصريةالمسألةحليرىكانالذىالقديمالسياسىللخطامتدادًا

،قانونىأساسإلىاالحتاللاستنادعدمفىتتمثلمستنداتها" قضية "أنهاعلىالمسألة
مصر،عنبالجالءمناسبةمنأكثرفىأنفسهمعلىاإلنجليزقطعهاالتىالمهمةوالوعود

ونعنىالصلحمؤتمرعلىلهاالتابعةالبالدأمرسيطرحالتىلإلمبراطوريةمصروتبعية
الدولىالمجتمعمنقرارإلىيحتاج- إذا –مصرمستقبلالعثمانية، فتحديدالدولةبها

مصر" قضية "تعرضالولمالصلحمؤتمرمائدةحولستجتمعالتىاألطراففىممثًال
بماعرفًاالمائدةهذهحولمقعدعلىتحصلأنمصرحقمن؟ اليسالصلحمؤشرعلى

مصروضعيكنالحلفاء ؟ ألمقضيةنصرةأجلمنالحربخاللتضحياتمنقدمت
علىوتصديقهاالكبرىالدولبحضورتمقد1873و1841فرماناتحددتهكما

علىبأمرهاالمعنيةالدولتشهدأنفىمصرحقهذايبررلها؟ أالوضمانهاالفرمانات
التىالعربيةالبالدمنكغيرهااستقالًالتنالأنتستحقوأنهاالطوقعنشبتقدأنها

بذلك ؟!وعدت

جلساتهمفىمألسنتهوعلىالمصريةالسياسيةالصفوةأذهانفىدارتتساؤالتكلهاهذه
وعدلى – الوزراءرئيس – باشارشدىكحسينالسلطةفىمنهمكانمنسواءالخاصة

باشازغلولكسعدالتشريعيةالجمعيةأقطابمنكانوامنأوالمعارفوزيرباشايكن
صفوةعنيعبرونكانوامنأوفهمىالعزيزوعبدمحمودومحمدشعراوىوعلى

تعرضالتىالصيغةحولجميعًاهؤالءأفكارتبلورتوقد. السيدلطفىكأحمدالمثقفين
الساسةصفوةمنيشكل"مصرىوفد "خاللمنالصلحمؤتمرعلىمصرمطالببها

.المصريين

األمورحقائقيدركونالذين" المعتدلين "جماعةتمثلالذكرالسابقةاألسماءكانتوإذا
الحربنهايةعند – اآلخرالجانبعلىكانفقدمطالبتهمفىيشطونبها، والويسلمون

مؤتمرأماممصرمطالبعنللتعبيركأداة" الوفد "صيغةفىفكرتأخرىجماعة– 
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كمحمدالمستقلينالساسةوبعضالمثقفالوطنىالحزبشبابمنبقىمن، ضمنالصلح
مصر" قضية "حلوتنشد" المعتدلين "جماعةفىتثقالطوسونعمرواألميرباشاسعيد

استقاللتقررإذااستقالالمصرتنالأنمنأقلذاتها، فالالعثمانيةالقضيةإطارفى
.العثمانيةالدولةتوابع

المصرية، فكانالسياسيةالصفوةبينحدثقدالرأىفىانقسامًاأنيعنىالذلكولكن
المطالبتحقيقأجلمنللعملالمناسبةالصيغةعلى – األقلعلى – اتفاقشبههناك

كانتالصعوبة، ولكنالصلحمؤتمرإلىيذهب" وفد "تكوينفكرةبهاالوطنية، وتعنى
"المعتدلين "فريقكانفقدرئاستهيتولىالوفد، ومنمنهميتكونممنتحديدفىتكمن
عمهخلفالذى (فؤادأحمدوالسلطانالوزارةلدىقبوًالالرئاسة، ويلقىلهذهسعدًايرشح
الوطنىالحزبجماعةأما). 1917أكتوبر9فىوفاتهعندالعرشعلىكاملحسين

أغلبيةمنوفديتكونأنللرئاسة، وترىطوسونعمراألميرترشحفكانتوالمستقلين
.والوزارةالسلطانيرفضهكانماتمثلها، وهو

توحيدوتمالسياسيةوالخالفاتحنإالصوتعلىالوطنيةالمصلحةوأخيرًا، قدمت
الشعبنظروجهةيعرضزغلولسعدبزعامةوفدتأليففكرةحولوالجهودالصفوف
يكنوعدلىباشارشدىحسينمنيتألفرسمىآخروفدالصلحمؤتمرعلىالمصرى

تجريهاعامةبانتخاباتالوفدباختيارتسمحالحربظروفتكنلمولما. ذاتهاللغايةباشا
صفة "لهممنعليهيوقعتوكيلصيغةوضعالحركةعلىالقائمونرأىالحكومة، فقد

التوكيلعلىالتوقيعيقبلممنوغيرهموالعلماءاألعيانوهم" األمةعنالطبيعيةالنيابة
.الشرعيةالصفةالشعبىالوفديكتسبحتى

علىنظرةتلقىأنيجبالوفدتشكيلصاحبتالتىالحوادثنتتبعأنقبل.. ولكن
حسينوهما"المصرىالوفد "تشكيلفىاألكبرالدورلعبااللذانالرجلينشخصيةمالمح
للجمعيةالمنتخبالوكيلباشازغلولالوزراء، وسعدمجلسرئيسباشارشدى

.التشريعية
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ابنالتركية، فهوالعائالتإلحدىالثانىالجيلإلىينتمىباشا، فكانرشدىحسينأما
من" الذوات "إلىينتمىثمالداخلية، ومننظارةأسراركاتمباشاحمدىمحمدطبوزاده

1865عامولد، فقدمنهمالمتمصرالجيليمثلأنهالزراعية، غيراألراضىمالككبار

فرنسامنالحقوقإجازةعلىحصلالسويسرية، ثمبالمعاهدوتعلم) إسماعيلعهدفى(
قضايابقلمالمصرية، فالتحقالحكومةوظائففىليتقلبمصرإلى، وعاد1892عام

قاضيًابعدها، عينسنواتستلمدةالمعارفبنظارةمفتشًاأصبحالمالية، ثمنظارة
األهليةالمحاكمإلى، ونقلسنواتسبعنحوالوظيفةبتلكمكثحيثالمختلطةبالمحاكم
للحقانية، فناظرًااألوقافلديونمديرًاأصبح، ثماالستئنافبمحكمةمستشاربوظيفة

الحربنشبتعندماخديويًامقاماقائموكان. 1914أبريل3فىللنظار)، فرئيسا1908(
للحماية،تمهيدًااإلنجليزأمالهاالتىالقراراتاتخاذعاتقهعلى، ووقعاألولىالعالمية

وأنهاإلنجليزإرادةعنتعبرالقراراتتلكأندائمايسجلأنعلىحريصًاكانوإن
بأعباءالقيامفىيستمرونإنما، وأنهمالغائبالخديومنسلطتهميستمدونوزمالءه
فىالداخلية، واستمرإدارتهاحركةتعطلتإذاالبالدتلحقالتىللمضارتجنبًاوظائفهم
الخارجيةوزيرمنبقرارسلطانًاكاملحسينوعينالثانىعباسخلععندمامنصبه

وجههالذىالوزراءرئاسةقبولخطابفىمؤكدًاالحمايةسلطاتمع، فتعاونالبريطانى
أنعلىالمفروضمنرأيتقدمصريًاوبصفتى"شيءكلقبلمصرىأنهللسلطان
."لبالدىنافعًاأكونأنفىأجتهد

ذاتالخطاباتتلكمثلفىتستخدمالتىالعباراترسميًا، وأنمقامًاكانالمقامأنورغم
مشاعرهعنالتعبيرفى – العباراتبهذهصادقًاكانرشدىحسينأنتقليدى، إالطابع

ولدواالذيناألتراكأبناءمنجيلهأنإالتركيةأسرةإلىينتمىكانوإنالحقيقية، فهو
،بمصريتهمإحساسهمقدرالتركيابالوالءيشعرونالكانواخيراتهامنوتربوابمصر
جناحتحتمرموقةاجتماعيةومكانةثرواتمننالوابماارتبطتمصالحهمأنوخاصة

علىتتربعتزالالبنعمتهملهايدينونالتىاألسرةومادامتعلىمحمدأسرةحكام
.لمصالحهمضماناستمرارهادعمها، ففىفىاستمرارهممنبأسمصر، فالعرش

بهاالقبولمنعندهمبأسفالالحربظروففرضتهوضعًاتشكلالحمايةكانتولما
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مصرمستقبلتحديدأجلمنالعملدوريأتىثمالحرببعدالموقفينجلىحتى
.علىمحمدأسرةحكماستقرارأمريكمنتحديده، فىالسياسى

أىالموظفينكباركأحدرشدىحسينفيهبرزالذىاالحتاللعصرمصادرتحملوال
كانمانقيضرشدى، علىلحسينحزبيةارتباطاتأوسياسيةاهتماماتإلىإشارات
تغلبهأناألمة، غيربحزبصلةعلىكانااللذانيكنوعدلىثروتالخالقلعبدبالنسبة

لسعدصديقًاالصداقة، فكانبروابطبهعملوامنوبينبينهربطالقضاءمناصبفى
كان) الوطنيالحزبرئيس (بكفريدمحمدأن، ورغمالموظفينكبارمنولعددزغلول

حسينإلىيشيرعندماأنهاالحتاللتحتالكبرىالمناصبتولوامنمعظمفىيشك
القانونفىعالمًاكانوإن" السياسةفىكفءغير "بأنهيصفهمذكراتهفىرشدى

المعتدلينجماعةإلىرشدىحسينميلإلىضمنيةإشاراتأشاركما: فاضلوقاضى
.األمةحزبإتباعمن

غيرهعنيقلالبأنهتوحىالحربنهايةعندرشدىحسينبهاتصرفالتىوالطريقة
الوفد"تشكيلحولالخالفةحسمفىهامًادورًالعبكفاءة، فقدمصرساسةمن

القانونيةثقافتهالوفد، ولعللذلكزغلولسعدورئاسةالصفوفتوحيد، وفى"المصرى
"قضية "عندفاعهيئة" الوفد "كانفإذاالتوكيالتفكرةأملتالتىهىسعدثقافةوكذلك

رشدىحسينلعبكما". الدعوىصاحبة "باعتبارهاذلكفىاألمةتوكلهأناألمة، فالبد
الوزارة، رغمرئاسةفىموقعهبفضلالتوكيالتجمععمليةإنجاحفىهامًادورًا

علىللضغطللوفدقويًاظهيرًاالداخلية، وكانوزارةأجهزةعلىاإلنجليزسيطرة
رشدىيساندكانفؤادأحمدالسلطانأنريببالسفر، والللوفديسمحواحتىاإلنجليز

.سنرىمانحوعلىاألخيرةالمراحلفىتخاذلوإنموقفهفى

نشأةالمصرى، نشأالشعبصميممنكانزغلولسعدأرستقراطيا، فإنرشدىكانوإذا
الثورةفى، واشتركعبدهومحمداألفغانىأياماألزهرإلىصميمة، واختلفمصرية
االحتاللبعد – باألخيروارتبطعبدهمحمدجانبإلىالمصريةللوقائعمحررًاالعرابية

األهليةبالمحاكمقاضيًاعينالمحاماة، ثمميدانفىولمع. واإلعجابالمحبةبروابط– 
ماليةثروةحقققد، وكانالمنصبهذايشغلوهوالفرنسيةالحقوقليسانسعلىوحصل
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باألرستقراطيةاالحكتاكفرصةلهمشهودة، وأتاحتونزاهةطيبةبسمعةازدانت
)الغربيةبمديريةفوهمركزأبيانهعمدةزغلولإبراهيمالشيخابنوهوالتركية، فاستطاع

اإلنجليز، وبذلكثقةوموضعالنظارمجلسرئيسباشافهمىمصطفىإلىيصهرأن
أن، والشكلهمالمهادنينباإلنجليزالمتصلينبيئةإلىالعرابىالدستورىالتيارمنانتقل

عنقيلمهما (1906عامللمعارفناظرًاتعيينهعنمسئولفهمىلمصطفىأصهاره
حادثبعدللمصريينالتقربإلىالتعيينهذاوراءمنيهدفكرومركفاءته)، وكان

يرتحولموعنايةبحذرتراقبتجربةمجردالتعيينهذايكونأنعلىالشهيردنشواى
الوزارة، ولكنهفى – وصفيهعبدهمحمدتلميذ – زغلولسعدلتعيينالثانىعباسالخديو

سعدًا، وقديقدركرومروكانالبريطانىالمعتمدإرادةتلكأنطالمامضضعلىقبل
مصر، وتنبأمننقلعندمااألوبرابداروداعهحفلفىألقاهاالتىالخطبةفىبهأشاد

.نجمهببزوغ

شئونعلىفرضًاشخصيته، ففرضالمعارفوزارةفىنهجا(· جديدًاسعدونهج
السلطةمعهاإلنجليزى، فاقتسمالمستشاردنلوبيدفىأداةيكونبأنيرض، ولموزارته

التعليميقدمأنحاول، ولكنالعلملغةباعتبارهااإلنجليزيةاللغةعنالوزارة، ودافعفى
أعضاؤهاليتمأوروباإلىالبعوثالطاقة، وأوفدجهدالعربيةباللغةوالثانوىاالبتدائى
.الدولةميزانيةبهسمحتمابقدرمعاهدهافىالعليادراستهم

باشا،غالىبطرسوزارةفى) العدل (الحقانيةوزيرمنصبسعدتولى1910عاموفى
إبريلفىفاستقالالخديووبينبينهالنزاعدبحتىغالىبطرساغتيالبعدبهاواستمر

تخلىبعدمااإلنجليزمهادنةعنتحولهفىأثرهالوزارةمنلخروجهكانوربما. 1912
.االستقالةقبلللخديوالمضادموقفهفىيساندهولمعنهالبريطانىالمعتمدكتشنر

عام (كتشنرمنعهالذىالجديدالنظامىلقانونوفقًا" التشريعيةالجمعية "إنشاءوعند
الحزبتأييدمثالزينبوالسيدةبوالقدائرتىعنلعضويتهانفسهسعد)، رشح1912

باالنتهازيةبسعد، ويصفهيثقلم) عندئذبالمنفىكان (فريدمحمدأن، رغمالوطنى
يحذرهمالوطنىالحزبقياداتمنبقىمنإلىمنفاهمنأرسللإلنجليز، ولذلكوالعمالة

".عنهالتحوليخشىحتىًةكتابالمواثيق "أخذدونوراءهاالنسياقمن
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مقدرةمنبهتميزلماكبيرةشعبيةسياسيًا، وأكسبتهسعدأفادتاالنتخابيةالحملةولكن
إلىالخديومركزإحراجفىالشعبيةتلكسعد، وأستغلمستمعيهعلى، وتأثيرخطابيه
المعارضةتزعمأنبعد، وبخاصةوالمعجبيناألصدقاءمنعددًاإليهكبيرة، وضمدرجة
المعينالجمعيةوكيل – يكنعدلىمعترأسهأثناءشخصيتهقوةلجمعية، وبرزتاداخل
.األمةحقوقعلىحريصًاسعدفبدىغيابهحالةفىرئيسهاعنينوبمنحول– 

،1919عامتكوينهاكتمالبعدالوفدالتشريعية، ألتفالجمعيةفىوأصدقائهسعدوحول
، وبعضالوطنىوالحزبوالبدوكاألقباط: الشعبفئاتلمختلفممثلينيضموأصبح

.التشريعيةالجمعيةأعضاءمنوالبارزينالحكومةموظفىكبارمنالعامةالشخصيات

اشتهر، فقدالقومىمصرلتاريخبالنسبةالعميقةداللتهالوفدبرئاسةزغلولسعدوالنفراد
حزبوإلىاإلنجليزإلىوميلهاإلسالميةللجامعةبمعارضتهاألولىالحربقبيلسعد

أنهإالللحزبالفعلىاالنضماموبينبينهحالالذىهوالرسمىمنصبهكاناألمة، وإن
الوفدتشكيلكانثم، ومنالحزبعنهاعبرالتىالسياسيةالمدرسةنفسإلىينتمىكان
الذىالخالصالمصرىللجانبتغليبًايعداألمةحزبوأنصارأعضاءمنغالبيتهفى

سياسة "بعنوانالحربقبلبالجريدةنشرهاالتىالمقاالتفىالسيدلطفىأحمدعنهعبر
الدولةعنبمعزلمصرىكيانإقامةإلىفيهاالعواطف"، ودعسياسةالالمنافع

.العثمانية

الوفدتكوين
فكرطوسونعمراألميرأنالثابتالفترة، فمنمصادرحولهاختلفتأمرًاالوفدوتكوين

الحربفىالمنتصرالجانبكانأيما – الصلحمؤتمرإلىمشروعتقديمفىالحربأثناء
رئيس (باشاسعيدمحمدمعتشاورالمصرية، وأنهالقضيةبحثإلىالدولفيهيدعو– 

القضيةطرحفكرةأصبحت، ولذلكالموضوعفىزغلولسعدالسابق)، وفاتحالوزراء
إلىالتطوراتدفعتحتىالوفدتفكيرعلىغالبةالصلحمؤتمرمائدةعلىالمصرية

علىالمعلقمصرلوضعأسرعحلفىللبحثوحدهاانجلترامعالتفاوضبمبدأالقبول
السياسيةالشخصياتبعضمعالقضيةدرسسعدًاأنالمحتملالحماية، ومنمشجب

الدبلوماسيةالخطواتتحددخطةإلى1918سبتمبرنهايةفىتوصلواوأنهمالمصرية
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رشدىحسينأنكذلكالمحتملومن. الحربانتهاءأثرعلىانجلترامعاتخاذهاالواجب
الذىيكنعدلىبهاأخبرمماثلةبفكرةخرجوأنهمصرمستقبلعنبالمسئوليةأحسقد

المصريينالمندوبيناتصال، فإنكلوعلى. وأصدقائهسعدبهايقنعأناستطاع
أنيثبت) نوفمبر13مقابلة (الهدنةإعالنمنفقطيومينبعدالبريطانيةبالسلطات

، عندمااألولىالعالميةللحرباألخيرةالمراحلأثناءتمامًادرستقدالمصريةالمسألة
.الحربنهايةاقترابإلىتشيرالحوادثكانت

وعبدشعراوىوعلىزغلولسعدبينالشهيرةالمقابلةتمت1918نوفمبر13ففى
رجنالدالسيرالسامىوالمندوب) التشريعيةالجمعيةأعضاءمنثالثتهم (بفهمىالعزيز
علىالحديثودارللقائهجاءوااألمةنواببصفتهمأنهمالثالثالمندوبون، وذكرونجت
).الوفدسجلهالذىاالجتماعمحضروفق (التالىالوجه

طويًال، وأنزمنًاشغلتهحرببعيفيق، والعالمموعدهاقتربالصلحأن":ونجتالسير
أقلهم، فالمصريينالصابرينمعاللهكثير، وأنخيرلهاسينامصر
طائلةأمواًالمناستفادواأنهم، كماالحربأضرارمنمعاناةاألمم

ضررهمقلةفىسببًاكانتالتىالعظمىبريطانيايشكرواأنفعليهم
".ائدهمعوكثرة

بالشكرلهايذكرونالمصريينلمصر، فإنخيرًافعلتهإنجلتراتكونما":زغلولسعد
محلفالآثارهتنظيفإاليبقولمأطفأكحريقكانتفالحرب... بداهة
ينتظرون، فالناسوالمطبوعاتالجرائدلمراقبةوالالعرفيةاألحكاملدوام
عنويخففواأنفسهمعنينفسواكىالمراقبةهذهزوالالصبربفارغ

".سنواتأربعمنأكثرمنهعانوالذىالضيقصدورهم

العامالقائدمعفعًالتحدثتوقدالمذكورةالمراقبةإزالةإلىحقًاأميلأننى":ونجترجنالد
عسكرية، فإنهالمسألةهذهكانتالصدد، ولماهذافىالبريطانيةللجيوش

الوصولالبريطانية، ونأملللحكومةسنكتبالعامالقائدمعاالتفاقبعد
ويصبروا، ويعلموايطمئنواأنالمصريينعلىويجب... يرضىماإلى
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ومالمصرتلتفت، فإنهاالصلحمؤتمرمنانجلترافرغتمتىأنه
".خيرًاإالاألمريكونيلزمها، ولن

،مستقبلهمعلىقلقينيكونواأنالحقلهموالمصريونعقدتقدالهدنةأن":زغلولسعد
".لهم، انجلتراتريدهالذىالخيريعرفواأنمناآلنيمنعمانعوال

فىالمصريينفإنسلوككمفىمتبصرينتكونواوأنتتعجلواأاليجب":نجترجنالدو
".البعيدةالعواقبإلىينظرونالالحقيقة

"منهاالمرادأفهموالالمعنىمبهمةالعبارةأن":سعد

"النظربعيدعامرأىلهمليسالمصريينأنأقولأنأريد":ونجت

عنمنتخبفإنىصفتىأنكرتوافقتإن، فإنىذلكعلىالموافقةأستطيعال":سعد
علىزميلىمعإرادةبمحضانتخابىالقاهرة، وكانأقساممنقسمين

".باشافهمىالعزيزوعبدباشاشعراوى

وأمثالهفريدمحمدمنوالكتاباتالحركاتمنحصلماكثيرًاالحربقبلأنه":ونجت
ولممصرروية، فأضرتوالتعقلبالذلك، وكانالوطنىالحزبمن

المصريين ؟أغراضهىتنفعها، فما

".للحرالعبدالللحرالحرصداقةاإلنجليزأصدقاءنكونأننريدأننا":شعراوىعلى

 !!!.االستقاللتطلبونأنتمإذا":ونجترجنالد

المستقلة؟".االممكباقىاالستقالللناليكونينقصناوماذا: أهللهونحن":زغلولسعد

".بالتخمةأصيبحاجتهمنأزيدالغذاءمنأعطىإذاالطفلولكن":ونجت

منأتىالوطنىالحزبأنذكرتم، وقدالتاماالستقاللنطلبنحن":فهمىالعزيزعبد
كانالوطنىالحزبأنلكمفأقوليفدولمأضربماوالكتاباتالحركات

أناألمر، وغايةاالستقاللتطلبكانتالبلد، وكلاالستقالليطلب
يؤخذمافيهاكانربماالوطنىالحزبعليهاسارالتىالطلبطريقة
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إزالة، فألجلمكانكلفىالشبابطبيعةإلىراجععلينا، وذلك
األساسىمبدئهتنفيذفىالوطنىالحزبطريقةعلىالوارداالعتراض

الشيوخمنجماعة، قامالتاماالستقالل، وهواألممكلمبدأهوالذى
األمة، وأنشأواحزب، وأسسوااإلجراءاتفىالتطرففيهميظنالالذين

فىأخفوطريقتهمالتاماالستقاللأيضًامقصدهموكانالجريدةصحيفة
والغرضالجميععندمعروف، وذاكالوطنىالحزبطريقةمنالحدة
طلبنافى، ونحناالعتراضتمنعبطريقةالمشتركالمبدأنفسخدمةمنه

والصربالبلغارمنأرقىامتنا، فإنفيهبالغينلسناالتاماالستقالل
.وحديثًاقديمًااالستقاللنالواممنوغيرهااألسودوالجبل

الجبلإالذكرتهاالتىالبالدفىكماكبيرةمصرفىاألمييننسبةولكن":ونجترجنالد
".أظنماعلىواأللباناألسود

لمصر، فإناألممباستقالليتعلقفيماثانويةمسألةالنسبةهذهأن: "فهمىالعزيزعبد
بذاتها،قائمة، وهىالتاماالستقاللفىوسوابقباهرًاقديمًاتاريخًا
غنيةوبالدهمالعددكثيروواحدة، وهملغةذوواحدعنصروسكانها
جهةمنمصر..، وأمافىمتوفرةالتاماالستقاللفشروطوبالجملة
أنأقولأنلىفاسمحواالالزممنبأزيدغذىإذايتخمبالطفلتشبيهنا

مهماكالمريضإنناالواقع، بلالتشبيههذاعليهينطبقمماليستحالنا
،دائهموقعأنفسهممنيعرفواأنعليهماستحالاألطباءنخبةمنلهأتيت

يشعرالذىوحده، فالمصرىإليهويرشدباأللميحسالذىنفسههوبل
وفىالعموميةاألشغالفىيفيدهوماالمعارفأنواعمنينقصهبما

".لرقيناضرورىالتام، فاالستقاللذلكوغيرالقضاء

بنفسها؟".تسيركيفستعرفاستقاللهاأخذتوقدالعرببالدأنأتظنون":ونجترجنالد

العرببالدكانتفإذاذلك، ومعالمستقبلعلىراجعذلكمعرفةأن: "فهمىالعزيزعبد
".بذلكأجدرفمصراستقاللهاأخذت – بمراحلمصردونوهى– 
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إلنجلترا؟".عبدًاكانتلوشأناأحطلتركيا، أفتكونعبدًامصركانتلقد":ونجترجنالد

ال، الذىونجتللسيرعبدًاأكونوقدالجعليينمنلرجلعبدًاأكونقد":باشاشعراوى
، ألنالحالتينكلتاتسرنىالذلك، ومعالجعلىالرجلوبينبينهمناسبة

كماذلها، ونحنتحتتبقىأننفسىتحبأرضاها، والالالعبودية
".العبيدصداقةالاألحرارصداقةإلنجلتراأصدقاءنكونأننريدقدمت

عليها،قويةدولةكلالستيالءعرضةيجعلهاوجغرافيًاحربيًامصرمركزولكن":ونجت
".إنجلتراغيرتكونوقد

علىمعقولةضمانةنعطيهافإننا،التاماستقاللناعلىإنجلتراساعدتنامتى":زغلولسعد
فنعطيهاإنجلترابمصلحةوالمساساستقاللنامندولةأىتمكينعدم

غيرهادونلهانجعل، بأنالسويسقناةوهىللهندطريقهافىضمانة
عندلهاونقدمغيرهاعلىنحالفهااالقتضاء، بلعنداحتاللهاحق

."الجنودمنالمحالفةتستلزمهمااالقتضاء

،االجانبمنالديونأربابحقوقوهوالحدهذاعندآخرأمريبقى":باشاشعراوى
صندوقسلطةهىسلطتهتكونبحيثاإلنجليزىالمستشاربقاءفيمكن
."العمومىالدين

حرية، ونحن، وأوسعهاالعالمفىدولةأقوىانجلتراأناآلننعترفنحن":باشاسعد
هذهباسممصر، فنطلبفىباشرتهاالتىالجليلةباألعماللهانعترف
بهذهنتكلمللحر، أنناالحرصداقةوحلفاءهاأصدقاءهاتجعلناأنالمبادئ
نسافراالقتضاءعندالعظيمةالدولةلهذهممثًالبصفتكمعكهناالمطالب

، وفىلسواكهنانلتجئإنجلترا، والفىاألموروالةمعشأنهافىللتكلم
لمصرعارفًابصفتكمنكاإلنجليزية، ونطلبالدولةرجاللغيرالخارج
".المطالبهذهعلىللحصولتساعدناأنأحوالهاعلىمطلعًا
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بصفةبلرسميةغيرمحادثةمحادثتنااعتبر، وإنىأقوالكمسمعتقد":ونجترجنالد
الصدد،هذافىالبريطانيةالحكومةأفكارعنشيئًاأعرفالودية، فإنى

".الخيرلكموأحبزيارتكمشاكرفإنىكلوعلى

****

أنمنها، ويتضحالبريطانىالسامىوالمندوبالثالثةالمندوبينبيندارماهوهذاكان
:التالىالنحوعلىتبلورتقدالمصريةالمطالب

.بهجديرةتجعلهامؤهالتمنلمصرماإلىاستنادًاالتاماالستقالل1.

معها،عسكريةمحالفةبعقدالسويسقناةفىلبريطانيااالستراتيجيةالمصالحتأمين2.
أخرىدولةألطماعمصريعرضدولىتوتروقوعحالةفىباحتاللهالهاوالسماح
.لبريطانيااالستراتيجيةالمصالحبالخطرويهدد

دور، يلعبالدينصندوقسلطاتإليهتنتقلإنجليزىمالىمستشاربوجودالقبول3.
.الدائنينمصالحعلىالقيم

المنشود،االستقالللتحقيقبريطانيامعالمباشرالتفاوضألسلوبالمصرييناعتماد4.
.الموضوعفىأخرىدوليةأطرافإدخالدون

بالدهلسياسةالتأييدسوعنهيصدرلمبشيء، ولهذانفسهونجترجنالديلزمأالوطبيعى
باشارشدىحسينالوزراءلرئيسأبدى، ثمالمصريينأمرمنوالتهويناالستعمارية

رغموذلك. أنفسهمعلىوزميالهسعدخلعهاالتىاألمةعنالوكالةبصفةاقتناعهعدم
الوفد "طلبقانونًا، لهذاقائمةتزللمالتىالتشريعيةالجمعيةفىأعضاءجميعًاكونهم

بالطرقالتاملالستقاللالسعىلمتابعةاألمةمن " توكيًال- "المقابلةبعد – "المصرى
الجمعيةأعضاءالتوكيلهذايوقعأن- األمرأولفى – المقصودوكان. السلمية

التوكيلنسخأرسلتفقد. الوطنيةبقضيتهمعنيًابرمتهالشعبكانلماولكن. التشريعية
آنفًاذكرنًاكما – رشدىحسينوساعد. جميعًاالمواطنونليوقعهاالبالدأرجاءشتىإلى
.لهاالتعرضبعدماألقاليممديرىإلىالتعليماتأصدرحينالتوكيلنسخإمضاءعلى– 
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أنبعدالتوقيعاتجمعحركةإحباطالبريطانيةالسلطاتمحاوالتأماميتخاذلأندون
موقف، وكانالعامباالستقاللللمطالبةعامةلحركةأساسًاتكونأنتوشكأنهاتبينت

".الوفد "حولالشعبالتفافعلىساعدتالتىالعواملمنرشدىحسين

المطالبةحركةمعالشعبتجاوببلغهمامدىتجهلالبريطانيةالسلطاتكانتولما
السياسىالتوترحدةتخفيفمحاولةفىجهدهالسامىالمندوبحصر، فقدباالستقالل

صيغةما، وتقبلحدإلىالوطنيةالمطالبمصرية، تجارىحكومةلتأليفكمقدمة
فىالبريطانيةالمصريةللعالقاتكأساسجوهرهاعلىيبقىجديدبشكلالحماية

طلبفىباشازغلولسعدالحاحعلىأهميةالبريطانيةالسلطاتتعلقلملذلك. المستقبل
وزيروجههأنسبقالذىالخطابإلىبإحالتهإنجلترا، واكتفتإلىبالسفرللوفدالسماح

إلىمصر، ودعاهعرشاعتالئهعندكاملحسينالسلطانإلىالبريطانيةالخارجية
هذهتخرجأال، وعلىالسامىالمندوبإلىمصرفىالحكمنظامعن، مقترحاتهتقديم

عنتخرجالأى (قبلمنلمصرالبريطانيةالحكومةرسمتهاالتىالخطةعنالمقترحات
).الحمايةدائرة

المسألة، ليطرحيكنعدلىزميلهمعلندنإلىالسفراعتزمقدرشدىحسينوكان
الوفدمعتامتفاهمعلىرشدىوكانالبريطانيةالحكومةمعالبحثبساطعلىالمصرية

"الرسمىالوفد "بتوحهتقضى، وهىالحينذلكفىاتباعهاالواجبالسياسيةالخطةحول
شاءوا، وعندماحيثإلى"المصرىالوفد "أعضاء، وتوجهلندنإلى) ويكنرشدى(

الوفدالحكومة، أرسلورئيسالوفدزعماءمطالبقبولفىاإلنجليزيةالسلطاتماطلت
بتأليففيهيخبرهم) 1918ديسمبر6 (مصرفىاألجنبيةالدولقناصلإلىنداءالمصرى

دستورية، والتعهدحكومة، وتكوينالتاماالستقاللفىتنحصرالتىومطالبةالوفد
خاللمنالمصريةالماليةعلىللرقابةطريقةاألجنبية، ووضعاالمتيازاتباحترام
، وضمانالسويسقناةحيادعلىالمحافظةبشأنالدولمقترحات، وقبولالدينصندوق

السلطاتاتخذتهالذىالمتعنتبالموقفأبلغهمكما. مصرالستقالل" األممجمعية"
.بالسفرلهسماحهابعدمالوفدمعاإلنجليزيةالعسكرية
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لحضورمسعاهتحقيقإليهيطلبولسوناألمريكىالرئيسإلىآخرنداءالوفدوأرسل
اجتماعاتهواد، كثرتفىصرخةكانتنداءاتهأنالوفدرأى، ولماالصلحمؤتمر
7 (والتشريعاالقتصادجمعيةفىأعلنسعدًاأنبلالوطنيةالقضيةأوجهمختلفلمناقشة

.الحمايةبطالن) 1919فبراير

،لندنإلىوحدهمابالسفريكنوعدلىرشدىلحسينالبريطانيةالسلطاتسمحتوعندما
يشاء،حيثإلىبالسفرللوفدالسماحضرورةعلىأصر، بلذلكرشدىحسينيقبللم

.1919مارسأولفىبالفعلقبلتحتىقبولهافىوالحاستقالتهوقدم

سحابةمجردأنهاعلىالمسألةإلىينظرونمصرفىالسامىالمندوبداررجالوظل
فبراير24 (حكومتهإلىالسامىلمندوببأعمالالقائمفكتبتنقشعأنتلبثالصيف
خاللعليهاحصالالتىبالشعبيةيتمتعاناليكنوعدلىرشدىحسينبأنيفيدما) 1919
وأنالناسبثقةيحظىالزغلولسعدالشعبية، وأنهذهتبخرتاالستقالة، فقدأزمة

إلىيدعوال، مماكاملمصطفىأيامالحالعليهكانتعماخطورةتزيدالكلهاالمسألة
.اإلنجليزيةالحكومةجانبمنالقلق

فىرشدىوجودكانفقد. الوفديينعندسوءنذيررشدىحسيناستقالةقبولوكان
الوفد، ممايؤازركانرشدى، ألنالوطنىالعملمستقبلعلىالطمأنينةعلىيبعثالحكم

احتضانسياسةفىالوزارةمعمتضامنفؤادأحمدالسلطانبأنثقةعلىالناسجعل
منتتصلقدالسلطانأنذلكفمنىرشدىاستقالةقبلقدكانالوطنية، فإذاالمطالب

خطابالوفدأرسللهذا. الحمايةلقبولاإلنجليز، وتهيأوماًالالوطنيةالقضيةتبعة
السياسةعلىاألوربيةالدولممثلىلدىفؤاد، وأحتجالسلطانإلىاللهجةشديداحتجاج

.اإلنجليزية

الباسلوحمدمحمودومحمدزغلولسعدعلىالقبضألقى1919مارس8وفى
حملةمنكانوااألربعةهؤالءأنالمالحظومن. مالطةإلى، ونفواصدقىوإسماعيل

اليأسروحالوفد، وبثأعضاءبقيةتخويفاعتقالهممنالقصدأنالباشوية، ويبدورتبة
إلىيساقوناإلنجليزسادتهمعلىترأواالذينرجالهمهمجميعًا، فهاالمصرييننفوسفى
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خيبواالوفدأعضاءبقية، ولكنالمصريونيتصورهمااإلنجليزعلىأهونفاألمرالمنفى
محتجينفؤادللسلطان، وأبرقوااجتماعاتهمواصلوا، بلعقدهمينفرطفلماإلنجليزظن
باالحتجاجاإلنجليزيةالحكومةإلىأبرقواكاملة، كماالمسئوليةومحملينهحدثماعلى
الطرقبكلبالدهمحقوقعنالدفاعفىماضونأنهماألربعة، وأكدواالزعماءنفىعلى

.مصرفىاألجنبيةالدولممثلىإلىالمعنىبنفسبرقياتأرسلواالمشروعة، كما

اعتقالأطلقالوفد، فقدقيادةحتىاإلنجليز، والحسبانفىيمكنلمماحدثماوسرعان
بإضراببدأتالتىالثورةنيران، واندلعتكبتهطالالذىالشعبغضبوصحبهسعد

فيهاأقصاها، وشاركإلىأقصاهامنالبالدعمتأنلبثتماثم) مارس9 (الطلبة
والفالحينوالطلبة، والمحاموناالجتماعية، الموظفونانتماءاتهماختالفعلىالمصريون

،الحجابطرحنالمدننساءأن، بلالمالكوكباروالوزراءوالتجار، واألمراءوالعمال
إسالمىبلدأىفىمثيللهيسبقلمممااالحتجاجات، وقدمنالمظاهراتفىواشتركن

عنليعبرواجنبإلىجنبًاواألقباطالمسلميناشتراكفىالمصريينوحدةآخر، وتجلت
.المستفيضبالشرحبعدفيماإليهسنعودماالمجيد، وهوالتاريخىوتراثهامصرأصالة

-مرةألول -الموظفينالمصرية، وأضربالمدنجميعفىالكبرىالمظاهراتقامت
صاحبتالتىالحوادثفىهامًادورًاالعمالالدراسة، ولعبعن، والطلبةالعملعن

الحديدية،الخطوط، وقطعتوالتليفونالبرقأسالكفقطعتالفالحينالثورة، وكذلك
أنواعمختلفواستخدمتالخنادقوحفرتالمتاريسالشرطة، وأقيمتمراكزهوجمت
النارية، وهوجمتاألسلحةإلىوالعصىالحجارةمناالحتاللقواتضدالسالح

القواتتموينمخازنوأحرقتالمحطاتاإلنجليزية، ودمرتالعسكريةالقطارات
.أخرىوأماكنوزفتىالمنيافىالجمهوريةأعلنتبلالبريطانية

يظنكانكما" –طفًال "ال" عمالقًا "مواجهونأنهماإلنجليز، وأدركواأيدىفىوأسقط
أويتلفمنكلفيهيتوعدإنذارًاالبريطانيةللقواتالعامالقائدفأصدر- ونجترجنالد
رميًاباإلعدامالتليفونيةأوالبرقيةأوالحديديةالمواصالتخطوطإتالففىيشرع

إلىالقرىأقرببإحراقعليهسيعاقبالنوعهذامنجديدحادثكل، وإنبالرصاص
القرى،خالل، وجاستالشوارعاإلنجليزالجنوددوريات، وجابتالحادثموقع
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والقرى، ووجهتالمدنكلفىليًالالتجولالحربية، وحظرالطائراتواستخدمت
.الثورةلقمعاألقاليمإلىالحمالت

، بلالجانبينمندمويًاطابعًاواتخذتمكانكلفىالعنفحوادثانتشرتذلكورغم
يكشفمما – الوفدأعضاءمنمنهمكانمنحتى – المالككباربعضبيوتهوجمت

خسائرالظهور، وبلغتفرصةالثورةحوادثلهأتاحتقطرىاجتماعىبعدعن
مختلفةبأحكام2700على، وحكمجريح1600وشهيدآالفثالثةحوالىالمصريين

.رجل37علىالشاقةباألشغالوحكمرجًال49وأعدم

مندوبًااللنبىاللوردبتعيين، أسرعتتوقعغيرعلىبالثورةبريطانيافوجئتوعندما
العسكرىالقائدلهذاماعلىاآلمالاإلنجليز، وعلقوالسودانلمصرالعادةفوقساميًا

بعيدًايكن، ولمالمقدسبيتوفاتحوسوريافلسطينحملةقائدكونهمناكتسبهاسمعةمن
مثلفتعيين. 1917يونيومنذمصرفىالبريطانيةللجيوشعامًاقائدًاكانمصر، فقدعن
اإلقدامقبلمراتيترددونالمصريينويجعلالثورةتصفيةعلىيساعدقدالرجلهذا

والعسكرية،المدنيةالسلطتينبينيجمعاللنبىأنوخاصةلإلنجليزمعادىعملعلى
والنظاماألمنإلقرارإجراءاتمنمناسبًايراهماالتخاذواسعةصالحياتلديهوكانت

".مشروعوطيدأساسعلىالحمايةاستمرار "علىوالعملمصرفى

يجمعألسلوب، متبًعامهمتهالفورعلىالقاهرة، وبدأإلىاللنبىوصلمارس25وفى
، ويهددوالموظفينالطلبةمعبالشدةيتعاملفهوالموقفيتطلبحسبماوالشدةاللينبين

األعيانيعاملحين، علىعملهأودراستهإلىيعودالمنوفصلالمدارسبإغالق
ماأنهؤالءلهفيؤدوالسكينةاألمنإعادةعلىمعاونتهويناشدهمباللينالوفدوأعضاء

المنطقةشعوبمنغيرهمدونالمصريينلحرمانطبيعيةنتيجةكانتحوادثمنوقع
األزهرشيخإقناعفىنجحاللنبىأنغير. الصلحمؤتمرعلىقضيتهمعرضمن

الشرعيةالمحكمةورئيسالصوفيةالطرقمشايخوشيخاألقباطوبطريركوالمفتى
، توقيعالمالكوكبارالوفدأعضاءوبعضالسابقينالوزراءمنوعدداألشرافونقيب

الممتلكاتعلىاالعتداءوعدموالسكينةبالهدوءالتزامعلىالشعبفيهحثوانداء
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للوفدوالسماحالمعتقلينالزعماءسراحبإطالقحكومتهاللنبىوأوصى. العامةوالمرافق
.باريسإلىبالتوجه

وصحبهزغلولسعدسراح، فأطلقاللنبىنصيحةإتباعفىالبريطانيةالحكومةتمانعلم
وعاد. الخارجإلىبالسفرالمصريينمنيشاء، ولمنباريسإلىبالتوجهلهموسمحت

بالعدولالموظفينإقناععنعجزولكنه) أبريل9فى (الوزارةرئاسةإلىرشدىحسين
أدىأخرى، ممامرةرشدىحسين، فاستقالبالعمالالموظفون، والتحماإلضرابعن
.االضطراباتتجددإلى

،1922فبراير28تصريحصدور)، وحتى1919أبريل21 (رشدىحسيناستقالةومنذ
عناالحتاللسلطاتوعجزتلالغتيالوزراؤهاإدارية، تعرضوزاراتمصرحكمت

والمعاشاتبالمكافآتالوزراءإغراءإلىواضطرتالحكمفىباالشتراكالكثيرينإقناع
.الوزارةمناصبيقبلواحتىالسخية

باريسفىلوفدا
أعضائهخمسةسفرالوفد، قرروزمالئهزغلولسعدعناإلفراجقرارصدوروفور
،بكالنحاسومصطفىبكخياط، جورجبكحناباشا، وسينوتشعراوىعلى: هم

باشا، ومحمدزغلولسعد (بمالطةاآلخرينباألعضاء، ليلحقوابكعفيفىحافظوالدكتور
إلىهناكمنالجميعليتوجه) باشاصدقىباشا، وإسماعيلالباسلباشا، حمدمحمود
.1919أبريل16فىهاووصلحيثباريس

الالحربمنمصرفوضعالسالممؤتمرفىالمشتركةالقوىعلىكثيرًايعولالوفدكان
كانتالتىالقومياتممثلىإلىيستمعالمؤتمركان، وإذاالجميعتهممسألةيكونأنبد

الشعبممثلىإلىيستمعسوفأنه، فالبدالحربقبلالعثمانيةالدولةإلىتنتمى
يستمعولم. تزيدتكنلمإنهؤالءعنأهميةتقلالالعريقبماضيهاالمصرى، فمصر

المبادئصاحبالمتحدةالوالياترئيسولسنوفيهمصرشعبصوتإلىالمؤتمر
المصير ؟!تقريرحقبينهماومنالمشهورة
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مهمةأنيعتقدالمؤتمر، فهوفىالمشتركةبالقوىالظنحسنفىمفرطًاكانالوفدولكن
كان، بينماالشعوبمطلبعدالةفيهتراعىجديدعالمىسياسىنظاموضعالمؤتمر
إالالمؤتمر، وماومغلوبغالباإلمبريالية، فيهالقوىبيندموىلصراعتتويجًاالمؤتمر
الشعببينهاومن (الشعوبحسابعلىالمتصارعةالقوىبينالحسابلتصفيةمجلس

بينالغنائم، والقتسامالمغلوبعلىالغالبمطلبمغزىيحددالمصري)، فهو
يلقىأنيعقل، فالالمنتصرينأولئكرأسعلىبريطانياكانتولذا. المنتصرين
نفسهامصر، بلالغنائمتقسيملعبةضمنتدخلقضيتهمصاغية، ألنأذانًاالمصريون

.الغنائمتلكمنجزء

دورتقديرلسوءنتاجًاكانالذىالمتحدةبالوالياتالظنحسنفىالوفدأفرطكذلك
صراعلعبةفىأمريكاتورطعدممنبدأبمالدولية، تأثرًاالساحةعلىالمتحدةالواليات

للشعوبونصيرللحريةكمنارالمنطقةفىطيبةسمعةمنلهاوبمااألدنىالشرقحول
الوالياتتلعبهكانتالذىاإلمبريالىالدورالوفدرجالأذهانعنوغاب. المستضعفة

اإلمبرياليةالقوىدورعنخطورةيقلالكان، والذىاألقصىالشرقفىالمتحدة
.األسلوبفىاختلفوإناألدنىالشرقفىالتقليدية

الدولبينالحربخاللعقدتالتىالمصريةالصفقاتتلكالوفدذهنعنغابكما
عليها، مكانالنصرلواءلهايعقدعندماالمعاديةالدولممتلكاتالقتساماإلمبريالية

.الصفقاتتلكمنكبيرنصيباألدنىللشرق

ففى. الصواعقوقوعالمفاجآتعليهوقعت، حتىباألمليتذرعالوفدظلكلهذلكورغم
مصر، وأنعلىالبريطانيةبالحمايةاعترافهاالمتحدةالوالياتأعلنت1919أبريل22

فأسقطالذاتىالحكمنطاقلتوسيعالمشروعةالمصرىالشعبأمانىعلىالعطفأبدت
معالصلحمعاهدةأمريكا، وتضمنتمساندةعلىكبارًاأماًاليعلقكانالذىالوفديدفى

مصرفىكسبتهاالتىاالمتيازاتعنوالتنازلالبريطانيةبالحمايةاالعترافألمانيا
السويسبقناةالخاصة- 1888اتفاقيةبموجبلتركياالمخولةلسلطاتنقلعلىوالموافقة

حساباتهيعيدوجعلتهالوفدوخططالوفدأربكتأخرىخطيرةمفاجأةانجلترا، فكانتإلى
.جديدمن
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ليس، وأنبالفعلأحبطتقدباريسفىالوفدمهمةأنالوفدأعضاءمعظمرأىمنوكان
فىالوفدعقدهاجتماعوفىأمامهمموصدةالمؤتمرأبوابكانتطالماعملهيمكنماثمة
علىالحصولفىأمليبق، ولمانتهتقدالوفدمهمةأن. زغلولسعدأعلنمايو26

تنظيمإالهومااآلنالوفدعملمغالطة، وإنيعدذلكعداقولكل، وإنالتاماالستقالل
.للهزيمة

يعدلمباريسفىالبقاءأنطالمامصرإلىبالعودةمطالببينالوفدأعضاءوانقسم
العودةمنبدًالالمصريةللقضيةالدعايةلبثباريسفىالوفدباستمرارمجديًا، ومطالب

مصرصوتإسماعدونوتحولحركتهتكبلالتىالعرفيةاألحكامحيثمصرإلى
باعترافاألمرصاحبةأصبحتالتىإنجلترابابطرقيرى، ومناألوربىالعامللرأى
الذاتىالحكمنطاقتوسعالتىالحقوقمنقدربأكبرمنهاالفوزالمؤتمر، ومحاولةدول

".الحمايةظلفى"

والجرائدالنيابيةوالهيئاتكالمجالسالرسميةغيراألبواب "طرقعنالرأىواستقر
رقابةمنالباريسيةالصحفإلىصدرتاألوامرولكن"أوربافىالعاموالرأى

بريطانيا،بحليفتهممساسمنذلكفىلمامصرعنالكتابةبعدمالفرنسيةالمطبوعات
أخذتكماالدعوةتلبيةعنأكثرهمامتنعالفرنسيينالصحفييندعوةالوفدأرادوعندما

الحركةعنمغرضةأخبارًاوآخروقتبينتنشراالستعماريةالنزعةذاتالصحف
بعضإيفادفى، ففكرباريسفىمحاصربأنهيشعرالوفدجعلالمصرية، مماالوطنية
فىالصعوباتقامتوعندماالمصريةللقضيةالدعايةلبثوأمريكاإنجلتراإلىأعضائه
الوفدولجأ. العملبهذابإنجلتراالمقيمينالمصريينبعضكلفالفكرةهذهتنفيذطريق

المصرية، كماالوطنيةالمطالببتأييدإلقناعهماألوربيينالشتراكيينمعحوارفتحإلى
حكوماتهماعترافعلىالتصديقعدميناشدهاالحلفاءبلدنفىالبرلماناتعلىلجأ

.األمريكىالكونجرسبينهامصر، ومنعلىبالحماية

المصريةبالقضيةللخروجتسعىوأمريكاأوربافىالوفدنظمهاالتىالدعايةهذهكانت
يجعلهاالحربعلىالسابقوضعهاإلىبهابالحماية، والعودةالدولىاالعترافمأزقمن

إذاإاليتحققالذلكنجاحها، ألنيعنىالبالحمايةالغربدولدولية، فاعترافمسألة
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الشرعية، فمادامصفةالحمايةتكتسبفقطعندئذبهاأنفسهمالمصريوناعترف
بشكلالمسألةلتسويةمفتوحًايظلالبابويقاومونها، فإنبهااالعترافيأبونالمصريون

.مصرفىالوطنيةالقوىيرضى

رفعطريقعنللحمايةالمصريينرفضاستمرارعلىالسياسىخطهالوفدأقاملذلك
القضيةبابأنمؤداهالفكرةالترويجدرجاتها، معأقصىإلىللشعبالمعنويةالروح

االستقاللعلىالحصولفىالنجاحفرصةوإنالخارجفىمفتوحًايزالالالمصرية
علىالمحافظةمصر، معإلىعودتهوعدمباريسفىالوفدبقاءبدليلموجودةالزالت
.الوطنىالصفوسالمةاألمةوحدة

ملنرلجنة
السامىالمندوب - اللنبىاللوردالبريطانيةالحكومة، أبلغت1919أبريلمناألولوفى

سوءملنر، إلزالةاللوردبرئاسةمصرإلىتحقيقلجنةإرسالتعتزمأنها – البريطانى
بريطانيا: الطرفينترضىأسسعلىالحمايةوتثبيت" الشغب "أسبابوتقصىالتفاهم

.ومصر

فىالسامىالمندوبأصدرهبالغصورةفىمصرتجاهسياستهاعنبريطانياوأعلنت
:فيه، جاء1919نوفمبر14

فيهاالذاتىبالحكماالحتفاظهىالمصرىالقطرفىالعظمىبريطانياسياسةنإ"
غرضمصر، أماسلطانرئاسةتحتذاتيةحكومةبريطانيا، وإنشاءحمايةتحت

منتدخلأى، أوخارجىخطركلضدمصرعنالدفاعفهوالعظمىبريطانيا
ووزرائهالسلطانيمكندستورىنظامتأسيسنفسهالوقتفىأجنبيةدولةجانب

البالد، منحاجةقدرعلىالعظمىبريطانياإرشادتحتالمنتخبيناألمةومندوبى
يزيدوبأسلوبالخاصمجالهفىالمصرية، كلالشئونإدارةفىمعًااالشتراك

مصرإلىلجنةإرسالجاللتهحكومةقررت، لذلكاأليامبمرورنفوذهمفيه
األوليةباألعمالالغاية، وتقومهذهلتحقيقدستورتفاصيلوضعمهمتهاتكون

ووزراءهالسلطانمعللحكومة، بالتشاورالمستقبلالشكلتقريرقبلالالزمة
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دستورفرضاللجنةوظيفةمن، وليسالمصريينمنوالرأىالشأنوأصحاب
أصحابمعوتبحثدقيقًادرسًااألحوالتدرسأنهىمهمتهامصر، فإنعلى

أنيمكنالذىالحكمنظامتقترحالالزمة، ثماإلصالحاتفىالبالدفىالشأن
".المأمولهوكماووزرائهالسلطانمعباالتفاقالتنفيذموضعيوضع

لمقاطعتهاتهيأواوقدالمصريين، لتجد1919ديسمبر7فىمصرإلىملنرلجنةووصلت
 –زغلولسعدمعباالتفاق -بالقاهرةللوفدالمركزيةاللجنةنظمتتامة، إذمقاطعة

المديرياتومجالسالمعطلةالتشريعيةالجمعيةأعضاءفيهاشاركللجنهمقاطعةحركة
،المدارسوتالميذالمصريةوالجامعةاألزهروطالبوالمحامونوالعلماءواألعيان
بالقاهرةاألجنبيةالدولوممثلىالوزراءلمجلساللجنةعلىاالحتجاجبرقياتفأرسلت

بما (اللجنةبمقاطعةبااللتزامالساسةعلىالمواثيقالشباب، وأخذباريسفىالوفدوإلى
24منذ – تتخذالمقاطعةحركةوبدأت). الوزراءرئيسباشاسعيدمحمدذلكفى

باإلسكندريةووقعتالمقاطعةعنللتعبيرالمظاهرات، فنظمتالعنفطابع- أكتوبر
فىالمتاريسالمتظاهرون، فأقامالمواطنينمنكبيرعددضحيتهاراحخطيرةحوادث

منالبريطانىوالجيشالبوليسسياراتلمنعالشوارعفىالخنادقوحفرواالشوارع
لبثوما. الثغرأحياءبعضفىالتجاريةالمحال، وأغلقتالمتظاهرينتعقب

باإلسكندريةحدثماعلىاحتجاجًااألخرىوالمدنالقاهرةإلىانتقلتأناالضطرابات
والقساوسةاألزهرعلماءتضمالتىالشعبيةالمسيراتجديد، ونظمتمنالطلبةوأضرب

السككوعمالللموظفينجديدإضرابنذراألفقفىوالطلبة، وبدتوالعمالوالموظفين
5 (المظاهراتبمنعقرارإصدارإلىباشاسعيدمحمدوزارةاضطرمماالحديدية

أن، غيرالمظاهراتلمنعاإلسكندريةإلىالمصرىالجيشمنكتيبةوأرسلت) نوفمبر
الوفدزعماءمقابلةذكرىيومنوفمبر12فىجديدمنعادتوالمظاهراتاالضرابات

الحكومةوعجزالموقفتفاقم، وإزاءالوطنىللجهادعيدًاأصبحالذىالسامىللمندوب
عشية) نوفمبر15 (حكومتهاستقالةباشاسعيدمحمدالثائرة، قدمالجماهيرتهدئةعن

آنفًاذكرناهالذى – مصرتجاهبريطانياسياسةحددالذىللبالغالسامىالمندوبإصدار
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التهابإلىيؤدمماالحمايةتدعيمسياسةفىقدمًاماضيةبريطانياأنيعنىكانوالذى- 
.االضطراباترقعةمنويزيدالوطنيةالمشاعر

باشاوهبةيوسفبرئاسةوزارةبتشكيلالوطنيةالحركةضربمحاولةإلىاللنبىولجأ
األقباطولكن. واألقباطالمسلمينبينباإليقاعالوطنيةالحركةصفلشق) قبطيًاوكان(

وهبةيوسفقبولأنوأعلنواالمرقسيةبالكنيسةكبارهمواجتمعالتدبيرهذااستنكروا
علىاألمةإجماععلىوخروجملنرلجنةمعوللتفاوضللحمايةقبولالوزارةتشكيل

.التامباالستقاللالمطالبة

قيدسعيدباشاوإبراهيمباشاسليمانمحمودبإبعادأمرقدالسامىالمندوبكانولما
تحتالمركزيةاللجةسكرتيربكفهمىالرحمنعبدبقريتيهما، ووضعالجبريةاإلقامة
علىالوفدلجنةكلمةاجتمعتالمركزيةاللجنةقادةأبرزمنجميعًابالقاهرة، وهمالرقابة
الذىاللنبىسهمطاشالمركزية، وبذلكللجنةورئيسًاللوفدوكيًالحنامرقسانتخاب
.الوطنيةبالمطالبتمسكهمالمصريونالوطنية، واثبتالحركةبهيرمىأنحاول

الحمايةلقبولاستعدادًايبدىلهممماليءحزبلتكويناإلنجليزمساعىفشلتكذلك
ومنللوفدالمركزيةاللجنةشنتعندما" األعياننادى "بعرفملنرلجنةمعوالتفاوض

إلى، فاضطروااالتجاههذاتزعموامنعلىعنيفًاهجومًاالمصرىالعامالرأىورائها
احتياطاتوسطمصرإلىملنرلجنةوصلتوهكذا.الوفدلخطةتأييدهموأعلنواالتراجع

لألحزابممثلينمناللجنةشكلت، وقدالنجاحبإمكانيةيوحىوجوالمشددةأمن
منصبشغلالمصرية، فقدالشئونخبراءمنيعدالذىملنراللوردبرئاسةاإلنجليزية
قائدًاكانالذىمكسويلالجنرالوعضوية) 1891-1889 (مصرفىالمالىالمستشار

فىكرومرلوردمععملالذىرودالحماية، ورنلإعالنعنداالحتالللجيشعامًا
.اإلنجليزيةوالصحافةالقانونرجالوبعض) 1901-1894 (مصر

مقاطعةفيهأعلنتبيانًاالمركزيةالوفدلجنةأصدرتاللجنةلوصولالتالىاليوموفى
الحماية،تقبلالاألمةدولية، وأنالمصريةالمسألةأنإلىاستنادًاللجنةالمصريةاألمة

االحتجاجبرقياتالعرفية، وانهالتاألحكامظلفىيجوزالسياسىاستفتاءكلوأن
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بالقاهرةاللجنةمقرإلىالمظاهراتواتجهتالشعبفئاتمختلفمناللجنةعلى
األزهر، واحتجباإلضرابالموظفونالمقاطعة، وهددفىالفالحون، وشاركلالحتجاج
3 (بيانًاالحاكمةاألسرةأمراءمنستةالبريطانية، وأصدرالسياسةعلىشديدًااحتجاجًا

إلىوانضمامهمالمشروطغيرالتاممصرباستقاللالمطالبةفيهأعلنوا) 1920يناير
.البريطانيةللسياسةالرافضهموقففىالشعب

أمثالمنالساسةبعضوبينبينهااتصاالتقامت،للجنةالتامةالمقاطعةهذهورغم
فى – زغلولسعدمعتامبتنسيق – ثروتالخالقوعبديكنوعدلىرشدىحسين

األمة، فأكدممثلباعتبارهباللجنةالوفدلقاءسبيلييسرالتفاهممنجسرإلقامةمحاولة
ماالحديثإطارماداماللجنةمعالتعاونعلىيقبلواحدًامصريًايجدلنأنهلملنررشدى

تحويلهوللقضيةحلخيروأن. 1919نوفمبر14فىالسامىالمندوبببالغجاء
السويسقناةفىاإلنجليزيةالمصالحبهاتصانمصريةإنجليزيةمحالفةإلىالحماية
الوفد، ألنمعالتفاوضدونحلإلىالتوصليمكنالاألوربية، وإنهالمصالحوتضمن

.الفشلمصيرهإقرارهفىالوفدمشاركةدونإليهالتوصليتماتفاقأى

أنمؤداهابنتائجالخروجإلىبالساسةولقاءاتهاللموقفدراستهامناللجنةوانتهت
فىيضمولكنهالمتطرفةالعناصريمثلالالوفدالحماية، وأنيرفضونالمصريين

العالقاتإطاربتحديدوأوصتباالعتدالعرفواالذينالسابقاألمةحزبرجالغالبيته
سالمةعنبالدفاعبريطانياتعهدمقابلالمصريينفيهاترضىمعاهدةبعقدمصرمع

مصالحهالحمايةمصرأرضفىعسكريةبقوةاالحتفاظطريقعنواستقاللهامصر
،األجانبيخصفيماالمصريةواإلدارةالمصرىالتشريععلىبالرقابةواحتفاظها – فيها

األمةعنتنوبمصريةجمعية" موافقةيتطلبالمعاهدةهذهمثلعقدأناللجنةورأت
.ذلكشاءإذاالوفدمعللتفاوضاستعدادهملنروأبدىحقيقيةنيابةالمصرية

صدرتثمأخرىبمقترحاتعليهاالوفد، ردلىإبمقترحاتملنرتقدماألساسهذاوعلى
، وتعدتقديمهبريطانياتستطيعماأقصىتمثلأنهاملنرقالمشتركةمذكرةالنهايةفى
لكلأساسالواقعفى، وهىمقبولبشكلالمصريةلمسألةلتسويةقاعدةالمذكرةهذه

.1936عامحتىالبلدينبيندارتالتىالمفاوضات
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،الطرفينبينكوسيطهامًادورًايكنعدلىملنر، لعب – زغلولمفاوضاتخاللوفى
ملنر – زغلولمشروعونصالطرفينبينالمفاوضاتدارتحيثلندنثمباريسفى

حمايةإلىإنجلترابحاجةمصرفيهاتعترفوإنجلترامصربينمحالفةعقدعلى
مصر، وذلكفىاألجنبيةالجالياتمصالحضمانعنومسئوليتهاالخاصةمصالحها

فىالمساعداتكلمصرلهاتقدمأننفسها، علىحمايةفىلمصرإنجلترامساعدةمقابل
المعاهدةتتضمنأنمصر، علىسالمةفيهاتتأثرالتىالحاالتفىحتىحدودهاداخل

:التاليةالنقاط

.األجنبيةالبالدمعسياسىتمثيللهايكونأنفىمصرحق1.

.المصريةاألراضىعلىبقواتاالحتفاظفىإنجلتراحق2.

.قضائىوآخرمالىمستشاراختيارعلىإنجلتراموافقة3.

االمتيازاتكانتالتىالقوانينتطبيقعنداألجانبلحمايةالتدخلفىإنجلتراحق4.
.عليهااألجانبموافقةتحتماألجنبية

.خاصًامركزًامصرفىبريطانيالممثليكونأن5.

منعامينخاللواألجانباإلنجليزالموظفينخدماتإنهاءعلىإنجلتراموافقة6.
.المعاهدةتطبيق

مصر، علىبمصالحإضرارًاأقلوجعلهااألجنبيةالمتيازاتتعديلعلىالمشروعونص
األجنبيةالحكوماتبهاتتمتعكانتالتىالحقوقاإلنجليزيةالحكومةإلىتنتقلأن

تتولىاحتالًال، وأنبمصرالبريطانيةالقواتوجوديعد، وإالاالمتيازاتنظامبمقتضى
الهيئةأمامالوزاريةالمسئوليةمبدأيقرالذىالمصرىالدستوروضعتأسيسيةجمعية

.األجانبحقوق، وحمايةاألشخاصلجميعبالنسبةالحرياتتطلقأنالتشريعية، على
إلىلضمهالعدةبريطانياأعدتفقد (االتفاقهذاإطارخارجالسودانوظل

سعدوأرسل.النيلمياهفىمصالحهالمصربريطانياتضمنأنبشرط) إمبراطوريتها
معه، وأرسلعليهاألمةإلطالعبالقاهرةللوفدالمركزيةاللجنةإلىاالتفاقمشروع
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يشتمل "أنهالمصرية، إالبالمطالبيفىالالمشروعبأناعتقادهرغمأنهفيهاقالمذكرة
أنأساسعلىيرفضوهلمالمفاوضالوفدفىزمالءهبها"، وأنيستهانالمزاياعلى

إنجلتراالدولية، وإنالساحةعلىسندلهايعدلممصر، وأنتغيرتقدالدوليةالظروف
عرضوزمالءهسعدفضلثمالمقاومة، ومنمتابعةتستطيعالاألمةبالقوة، وأنانفردت

.رفضهمنبدًالاألمةعلىالمشروع

برفضه) الوطنىالحزب (البعضأشاروالهيئاتاألفرادعلىالمشروععرضوعندما
تعديلهبعدقبولهإلىأميلكانالعاماالتجاه، ولكنقبولهاآلخرالبعضتامًا، ورأىرفضًا
المعاهدة، وتلغىإبرامبعدمصرشئونفىإنجلتراتدخلمنتحد" تحفظات "أساسعلى
.ذلكإلىدعتالتىاألسبابزوالبمجردمصراستقاللمنتحدالتىالقيودكل

جديد،منالمفاوضاتلبابفتحأنهاعلىالتعديالتهذهرفضتملنرلجنةأنغير
ألناألمةأبدتهاالتىالتحفظاتأساسعلىإالالمفاوضاتفىالدخولبعدمالوفدوتمسك

الخطابيةالمواقفأحدفىسعدتعبيرحدعلى" ينتحرواأالشاءوا "المصريينالمفاوضين
إلىأدى، مماأعضائهبينالخالفليدبباريسإلىالوفدوعادالمفاوضاتوتوقفت

.بعدفيماالوطنيةالحركةمنهعانتالذىالشقاقبذورووضعالوفدمنبعضهمانسحاب

1922فبراير28تصريح
حدًاتضعحتىالحمايةلموضوعتسويةإلىبحاجةكانتالبريطانيةالحكومةولكن

السياسةحسنمنأنمصر، ورأتفىالبريطانيةالسياسةمضاجعتقضالتىللقالقل
أنالمباحثاتعنالنهائىتقريرهافىأوردتملنرالجنةأنالوفد، وخاصةتجاوز

أنهاويبدو. تحقيقهاأسلوبفىيختلفونالنهائية، ولكنهماألهداففىيتفقونالمصريين
فىالتسويةيقبلالذىالمصرىالزعيمليكونورشحتهيكنعدلىعلىأهميةعلقت

.الطرفينبينالتوفيقملنرولجنةالوفدبينالوساطةفىجهدمنبذلبعدماجوهرها

اآلراءتبادلفىبرغبتهافؤادالسلطانالبريطانيةالحكومةأبلغت1921فبراير26وفى
يضمنللحمايةبديلإيجادإلىالتوصلبهدفالسلطانيعينهوفدمعملنراقتراحاتحول

األمانىاألجنبية، وتحقيقللدولالكافيةالضماناتتقديممنويمكنهاإنجلترامصالح
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يكونأنعلىالوزارةعرضتمارسأواسطالمصرى، وفىوالشعبلمصرالمشروعة
.المفاوضاتاستئنافالرئيسهدف

عامفىزغلولسعدأطلقهاتسميةوهى" الثقةوزارة "اسمعدلىوزارةعلىوأطلق
األمة،وثقةبثقتهتتمتعالوفد، ولكنهافيهايشاركالوزارةتأليففكرةعلى1920
يتفاهمأنسعداإلنجليز، وحاولمعوالتفاوضالدستوروضع، وتتولىيكنعدلىيرأسها

إلىليكونمصرإلىالوفدبصحبةللعودةاستعدادهوأبدىالموضوعهذاحولعدلىمع
األوهامخطراتمنالعامالرأىوصيانةاألفهامتنوير "علىويعمل" الثقةوزارة "جوار
الفاسدة،لمقاصدهمترويجًاإالعليهوتسليطهابثهامنالفاسدةاألغراضذوويقصدالتى

وزارةبهقوبلتالذىالشعبىاالبتهاجمظاهرذلكويفسر" الباطلةلمطامعهموتحصيًال
جاءتالتىوالوفودبهاالشعبثقةتعلنعليهاأنهالتلتىاوالبرقياتتشكيلهاعندعدلى

.لتبايعها

المباحثاتفىاالشتراكإلىالوفدسيدعوأنهالوزارةتأليفهخطابفىيكنعدلىوذكر
 –الوطنيةالجمعيةفىممثليهالسانعلىلهاسيكوناألمة، وأنزغلولسعدبرئاسة

تحضيرعاتقهاعلىستأخذالوزارة، وأناالتفاقهذافىالفصلالقول – انتخابهايتمالتى
 –باريسمن – سعد، فردالمفاوضاتفىاالشتراكسعد، علىعدلىالدستور، وعرض

حيثأبريل4فىاإلسكندريةإلىوصلمصر، وقدإلىالحضوراعتزامهيفيدبما
.األبطالاستقبالوالعاصمةبالثغرالجماهيراستقبلته

تقدمالتىالشروطحولالختالفهمايكنوعدلىزغلولسعدبينالصداموقعماوسرعان
معحديثفىأعلنتهاالتىوهىالمفاوضاتفىالوزارةمعلالشتراكزغلولسعدبها

:يلىماوتتضمن) 1921أبريل21 (األهرام

.الحمايةإلغاءالمفاوضاتغايةتكونأن1.

.التامالدولىباالستقاللاالعترافعلىالحصول2.

.المفاوضاتفىالبدءقبلالصحفعلىوالرقابةالعرفيةاألحكامإلغاء3.
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يجبالذىالمفاوضاتوفدرئاسةله، وتعقدالمفاوضينبيناألغلبيةللوفدتكونأن4.
.واضحًاتحديدًاالوفدمهاميحددسلطانىبمرسوميشكلأن

بأنتسمحالالسياسيةالتقاليدأناألخير، بحجةالشرطرفضأنباشاعدلىيلبثولم
تشكيلمبدأرفضرئيسها، كمايكونأندونالمفوضةهيئةفىالحكومةرئيسيشترك
سلطانىبمرسومالمفاوضينمهمةتحديدفكرةأيضًاالوفد، ورفضمنالمفاوضينأغلبية
تملمولوحتىالتفاوضفىالمضىاعتزامهعدلىوأبدىالسياسيةللتقاليدلمجافاتهمسبقًا

.الوفدمعاالتفاق

إليهذهبماأعضائهأغلبيةأبدتالذىالوفدعلىينعكسوعدلىسعدبينالخالفوبدأ
الشهيربخطابهالنزاعفىطرفًاالجماهيرأدخلأنإالزغلولسعدمنكان، فماعدلى
وأن" اإلنجليزبرادع "بأنهموزمالئهعدلىفيهووصف) أبريل28 (بشبراألقاهالذى

جورجيفاوضالخامسجورجأنتعنى – الوفداشتراكدون – لإلنجليزمفاوضتهم
علىاالستقاللمنخيريدهعلىاالحتاللأنيشيعونسعدأنصاربعض، وراحالخامس

.عدلىيد

، أنقسمتالشهرينقرابةاستمرتوسعدالوزارةبينالمهاتراتمنموجةالخطابوفجر
الجماهيرعلىوتأثيرًاشعبيةأكثرسعدكانولما" عدليين "و" سعديين "إلىاألمةخاللها

.الجماهيرحولهوالتفتالمعركةسعدكسب، فقداألصلالتركىاالرستقراطىعدلىمن

المشحونالجوهذافىلندنإلىالمفاوضةوفدمعسافرعندماالخطأفىعدلىوتورط
فىالدعايةلنشرمحمودوحامدعبيدمكرموراءهمسعدأرسل، فقدوالخالفبالتوتر

مركزتحرجبمعلوماتاإلنجليزىالبرلمانأعضاء، وتزويدضدهماإلنجليزيةالصحف
.عدلى

.اإلنجليزأمامأنفسهمعلىمنقسمينالمصريونبدىحتميًا، وقدالمفاوضاتفشلوكان
يستدرجأنيرىكان، بلالمفاوضاتقطعفىالتسرععدمعلىتقومعدلىخطةوكانت

عليهالحصوليمكنماأقصىعلىللحصول – البريطانىالخارجيةوزير – كيرزون
كسبًااإلنجليزيقرهاالتىالمبادئشيء، فتكونأىبقبولهويرتبطأندوناإلنجليزمن
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إبقاءعلىاإلنجليزإلصرارمتوقعًاكانفشل، وهوالمفاوضاتفشلتلوحتىلمصر
الخارجيةمصرشئونعلىاإلشرافتحديدعلىاالتفاقوعدممصرفىعسكريةحامية

فىيفرطالماهركمفاوضعدلىقدراتعنكشفتالمفاوضاتمحاضرنشرتوعندما
.الحقوقلهذهفهمهزاويةمنبالدهحقوق

جانبهامنللموقفحدًاتضعأنبريطانيا، رأتكيرزون – عدلىمفاوضاتفشلوبعد
حالقدسعدكانواحد، ولماطرفمنتصريحإصدارأومصرمعمعاهدةبعقدسواء
أمامالمجاللإلنجليز، إلفساحبالنسبةضروريًاأمرًاإبعاده، أصبحالمعاهداتتوقيعدون

بريطانياقيام – ناحيتهمن – يقبلعدلىوكان. اإلنجليزيقدمهبماللقبول" المعتدلين"
بتدبيريتهمالحتىسعدنفىعلىاعترضواحد، ولكنهجانبمنالتصريحبإصدار

نفىعلىاإلنجليزتصميمأدركعندمالندنمنعودتهبعدمنصبهمن، واستقالالنفى
.سعد

ولكنالوقتبعضسيشلإلىذلكبعدنقلواالوفد، ثمأعضاء، ومعهعدنإلىسعدونفى
.طارقجبلإلىالجميعسعد، فنقلبصحةأضرالهندىالمحيطفىالواقعةالجزيرةمناخ

وغضبوالقاهرةلندنمنكلفىالشهيرالتصريحصدر1922فبراير28وفى
جديدًااعتداءمنهجعلالوفد، ممازعماءنفىبعدتمالتصريحصدورألنالمصريين

".كبرىوطنيةنكبة "التصريحأنمنفاهمنأعلنأنسعدلبثمامصر، ثمحقوقعلى
الحماية، وعلقتسيادة، وأنهتذاتمستقلةدولةبمصرالتصريحفىإنجلترااعترفتفقد

جميععلىيسرىتضميناتلقانونالمصريةالحكومةإصدارعلىالعرفيةاألحكامإلغاء
:وهىاألربعةبالتحفظاتاحتفظتمصر، ولكنهاسكان

.مصرفىالبريطانيةالمواصالتتأمين1.

.مباشرغيرأومباشرأجنبىتدخلأواعتداءكلضدمصرعنالدفاع2.

.األقلياتوحمايةمصرفىاألجنبيةالمصالححماية3.

.السودان4.
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أنالسامىالمندوبفؤاد، ذكرالسلطانإلىاللنبىبهابعثبالتصريحملحقةمذكرةوفى
مسئولةحكومةفىواإلدارةالسياسةعلىوالرقابةاإلشرافبحقيتمتعبرلمانإنشاء"

."المصرىالشعبوإلىعظمتهإلىأمرهالدستورية، يعودالطريقةعلى

تمامًا،محددةبشروطمشروطذاتىاستقاللعلىمصر، حصلتالتصريحهذاوبموجب
الشئونفى – التحفظاتباسم – يتدخلأنيستطيعمصرفىبريطانياممثلكانإذ

األسطولأواالحتاللقوةباستخداممهددًاحكومتهإرادةيفرضللبالد، وأنالداخلية
الحزبىالنزاعنشوبإلى، وارتاحتالمصريينأعطتبمااكتفت، وبريطانياالبريطانى

منالمفاوضاتملففتحكلمامطالبهافىفاشتطتالحكمعلىوالصراعالمصريينبين
إلعالنبالنسبةحدثكماتمامًا (واحدطرفمنصدرالتصريحأنتدركولكنها. جديد

فىمصرفىالخاصبوضعهاالمصرييناعترافإلىبحاجةتزالالوأنها) الحماية
.الحرببعدملنرمذكرةحددتهاالتىالعامةسياستهاإطار

للحمايةحدوضعأجلمنقامت، التى1919ثورةتنتهىفبراير28تصريحوبصدور
االستقاللتحقيقوهوللثورةالرئيسىالهدفأن، رغمالتصريحذلكفىتحققماوهو
فيهاالصراعاحتدمتاريخهامنجديدةمرحلةالتصريحبعدالبالدودخلتيتحققلمالتام
،1952حتىذلكغيريدعىظلوأن" سياسيًاحزبًا "أصبحالذىالوفديقودهالشعببين

األوتقراطية،سلطتهتدعيمفىيستثمرهوراحالتصريحمناستفادالذىالملكىوالقصر
تغليبعلىفحرصوا" القصر"و" الشعب "بينتوازنًايقيمواأنحاولواالذينواإلنجليز

التىبريطانيا، والسنواتضدمباشرعملفىيتحداالحتىومساندتهاالقصرمصالح
ظاللهألقىالذىالصراعذلكبحلقاتتحفل – 1952ثورةقياموحتى – التصريحأعقبت
.البالدفىالسياسيةالحياةعلى

الثانىالفصلمراجع
جزآن1919ثورة: الرافعىالرحمنعبد ،.

1936-1918مصرفىالوطنيةالحركةتطور: رمضانالعظيمعبد.

المصريةالسياسةوثورةزغلولسعد: الشينالخالقعبد.
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1919ثورةعلىعامًا50: باألهرامواالستراتيجيةالسياسيةالدراساتمركز.
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:الثالثالفصل
العالميتينالحربينبينمصرتطورعلى1919ثورةآثار
واالجتماعىاالقتصادىالتطور:- أوالً

إلىيقودنا. 1952و1919ثورتىبينفيمالمصراالجتماعيةاالقتصاديةالبنيةدراسةإن
عشر، بعدماالتاسعالقرنمنتصفمنذالبنيةتلكعلىطرأتالتىالتحوالتجذورتتبع

قاعدةعلىيرتكزالعالميةالسوقإطارفىمستقلمصرىاقتصادبناءمحاولةضربت
المصرىاالقتصادفىهيكليةتغيراتمنالمحاولةتلكصاحبصناعية، بما – زراعية
االقتصادإدماجسبيلييسرما، وهوسلعىاقتصادإلىمعيشىاقتصادمنحولته

 –عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفمنذ – العالميةالرأسماليةالسوقفىالمصرى
.األوربىالمالرأسلسيطرةيخضعتابعكاقتصاد

مختلففىلالقتصادالدولةاحتكارعقبة، أزالهدفهاألوربىالمالرأسيحققوحتى
منلعلالخطورةبالغةنتائجذلكعلىوترتب. والزراعيةوالتجاريةالماليةالمجاالت

مواجهةعنعاجزةأصبحتالتىالوليدةالحديثةالمصريةالصناعةتجربةتصفيةأهمها
بالطلبأصًالالصناعةارتباطعنثمنًا، فضًالواألرخصنوعًااألجوداألجنبيةالواردات

.علىلمحمدالسياسىالمشروعضرببعدالطلبهذابانكماشتأثرهاثمومنالحكومى
األرضتحويلمناألوربىالمالرأسضغوطحققتهماأيضًاالنتائجتلكأهمومن

الملكيةدعائماإلقراضية، فأرسيتلعملياتهالكافىالضمانتوفرحتىسلةإلىالزراعية
 –المالىشكلهفى –األوربىالمالرأسعملكما. الزراعيةلألرضالخاصةالفردية

اقتصادإلىالمصرىاالقتصادتحويلعمليةلخدمةاألساسيةالمشروعاتتمويلعلى
الصناعةحاجةلتلبية) القطنوخاصة (األوليةالموادإنتاجفىمتخصصخالصزراعى

الحديديةوالسككالرىمشروعاتفىلتستثمرالدولةعلىالقروضاألوربية، فتدفقت
الطلبتزايديعنىماوهوالسويسقناةوتطويرها، وشقالمدن، وبناءوالموانىوالطرق
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 –تاريخهافىمرةألول – مصروأصبحت. 1أوربامنتستوردصناعيةسلععلى
.األساسيةالغذائيةالموادتستورد

تقسيمنظامإطارفىالعالمىالرأسمالىاالقتصادفىالمصرىاالقتصادإدماجتموهكذا
القطنإنتاجفىمتخصصةإنتاجيةوحدةمصر، فأصبحتالدولىالرأسمالىالعمل

أسعارهأصبحتالذىللقطنالغلبةظلتوإنالزيتيةالحبوبوبعضاألولىبالدرجة
أصداءمصرفىخاصة، وتردتوالبريطانيةعامةالرأسماليةالسوقحاجاتوفقتتحدد

،1907عامالعالمية، كأزمةالرأسماليةالسوقمنهاعانتالتىاالقتصاديةاألزمات
خاللالقطنسوقكسادمنمصرعانت، كما1933 – 1929الكبيرالعالمىوالكساد
.العالميتينالحربين

إطارليحكماألولىالعالميةالحربخاللاإلسترلينىبالجنيهالمصرىالجنيةربطوجاء
اكتفاءبالذهبالمصرىالنقدنصفتغطيةشرطالمصرى، فألغىاالقتصادحولالتبعية

النقدأوراقمنكميةأىإصداربريطانيامقدورفىالبريطانية، وأصبحالخزانةبأذونات
خاللالظاهرةنفس، وتكررتذهبىغطاءإلىحاجةدونالبنكخاللمنالمصرى
االقتصادعلىوخيمةعواقبمنذلكعلىيترتبماإلىالنظرالثانية، دونالحرب

قيمةلهبوطتبعًاالمصرىالنقدقيمةوهبوطالنقدىالتضخماحتدامأبرزهاالمصرى
.اإلسترلينىالجنيه

منالعالمىالرأسمالىلالقتصادالمصرىاالقتصادتبعيةعلىترتبماهذايعنيناوما
فىاإلنتاجأداة – الزراعيةاألرضتحولعلىترتبفقد. واجتماعيةاقتصاديةتغييرات
لألرضالفرديةللملكيةالقانونىاألساسسلعة، تدعيمإلى – متخصصزراعىاقتصاد

محدودعددوأبدىكبيرةمساحاتفىالتركزنحوالزراعيةالملكياتالزراعية، واتجهت
كباريمثلونباعتبارهمالعالميةبالرأسماليةمصالحهمارتبطتالذينالمالككبارمن

اإلطار،هذاداخلبقائهمعلىالبريطانىاالحتاللمصر، وحرصفىالقطنمنتجى

 –159ص، ص1978المصرية، اإلسكندريةالجامعاتوالتطوير، دارالتخلفبينالمصرىاالقتصاد: دويدارمحمد1
161.
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زراعيةغيرمشروعاتفىأموالهمفائضباستثمارتجاوزهحاولواكلماإليهبردهم
.النقلومشروعاتالصناعيةالمشروعاتكبعض

العالميةالحربسنواتخاللالزراعيينالمالككبارحققهاالتىالكبيرةالمكاسبورغم
أسعارهاارتفعتالتىالزراعيةاألراضىمنالمزيدشراءفىيبددونها، نجدهماألولى
تلكمنكبيرًاجانبًااستخدموااإلنتاجية، كماطاقتهابالمقابلتزيدأندونجنونيًاارتفاعًا

العقارىالبنكوخاصة (األجنبيةللبنوكعقاريةديونمنعليهمماتسديدفىالمكاسب
تراكمتحقيقفرصةإعادةذلكنتائجمن، وكانالثلثبمقدارالديونفهبطت ) المصرى

.األولىالعالميةالحربنهايةعندكافيةبدرجةالوطنىالماللرأس

نتيجةواالنقراضللتفتتالصغيرةالزراعيةالملكياتتعرضتاآلخرالجانبوعلى
فىانتشرواالذينالمرابينلصالحملكيتهانزعونتيجةاإلسالميةالشريعةحسباإلرث
طويًالوقتًاويستغرقكبيرةباهظةبفوائدللفالحينالقروضيقدمونالمصرىالريف
تخدمالتىالزراعىاالئتمانمصادرغياب، ومستغلينالمحصولينضجحتىنسبيًا

تفتتًاالصغيرةالملكياتازدادتكلهالتعاونية، لذلكالحركةوضعفالصغيرةالملكيات
.التالىالجدوليبينهمانحوعلىفيهاالفردملكيةنسبةوانخفضت

الزراعيةالملكياتتوزيع

الملكية

191419371952

متوسطالمالكالمساحة
ملكية
الفرد

متوسطالمالكالمساحة
ملكية
الفرد

متوسطالمالكالمساحة
ملكية
الفرد النسبةالعددالنسبةفدانالنسبةالعددالنسبةفدانالنسبةالعددالنسبةفدان

239614043.9124800.8192225358338.6124200.59181.04204400034.4110000.4185.8فدانًا50من

120838020.3561603.621.5128536220.46144225.420.9129100021.5690002.418.7"10-50من

5296309.7764404.97.05613489.6846173.56.635260008.7760002.92.44"15-10من

142506036.1141492090.71.0183661931.4224222693.370.81212200035.4264100014.30.80فدان5منأقل

546000010015600001005836912100240083510059830001002800000100الجملة

 :المصدر
.والتعداداإلحصاءمصلحةإحصاءات1.
.15، ص1986القومية، القاهرةالنهضةجامعة: عباسرءوف2.
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تلكأرقامأناإلحصاء، هىهذاتحليلقبلإليهاااللتفاتيجبمبدئيةمالحظةوثمة
الملكياتإلحصاءأساسًااألرضضريبةبهاتسددالتىاألوراقمنتتخذاإلحصاءات

قريةمنأكثرعلىموزعةأراضىيمتلكفردمالكهناكيكونقدالزراعية، وبالتالى
مساحاتلعددموازالمالكمنعددانهعلىاإلحصاءفىفيرد) المالككباروخاصة(

علىاألفرادمنعدديملكهااألرضمنواحدةمساحةهناكتكونقدالملكية، كذلك
بينشاعنموذجواحد، وهوفرديملكهاواحدةمساحةاإلحصاءفىفتبدوالمشاع

بعددالخاصةاألرقامأنذلكومعنى. التحديدوجهعلىوالقزميةالصغيرةالملكيات
هؤالءملكياتالحقيقة، ألنمنأكبرأعدادًاتعطىالكبيرةالملكيةشرائحفىالمالك

أنأيضًايعنىكماالمحافظاتمنعددوفىالقرى، بلمنعددفىفقطليستوزعت
هذهبينالمشاععلىالملكيةالحقيقة، ألنفىعليهكانتمماأصغرالمالكصغارأعداد

كانطالماالتسجيلورسومنفقاتمنللتهربالمصرىالريففىشائعةكانتالشريحة
.واحدةأسرةمنالمشاعشراء

كبارعددفإنالمصرىالريففىاالجتماعىبالتناقضيصرخاإلحصاءأنرغملذلك
تبينهمماأكثركانالمالكصغار، وعدداإلحصاءاتتبينهمماأقلكانالمالك

أعمقكانتالمصرىالريففىاالجتماعيةالتناقضاتأنيعنى، ممااإلحصاءات
الزراعة،حياتهعمادمجتمعفىاإلنتاجأداةالزراعيةاألرضبأنسلمنافإذا. وأخطر

عاممصرسكانتعددبالزراعة، وأنيشتغلونكانوامصرسكانمن75نحوبأنوعلمًا
12علىقليًاليزيدونكانواالريفسكانأنيعنىذلكفإننسمة15904525بلغ1927

منالمعدميننسبةأننسمة، أى240835عنبينهمالمالكعدديزيدالبينمانسمةمليون
سكانتعدادقدرحين، على1937عامالسكانجملةمن% 76نحوبلغتالريفسكان
نسمةمليون14.5نحومنهمالريفسكانبلغنسمة21473000ب1952عاممصر

المعدميننسبةأننسمة، أى2800000يتجاوزالالمالكعددكانبينما%) 68بنسبة(
مشكلةبشاعةيعكسمما1952عامالسكانجملةمن% 80نحوبلغتالريفسكانمن

المالكصغارنسبةأناالعتبارفىوضعناإذاالمصرى، وخاصةالريففىالفقر
.قيراطًا19.2عنالمتوسطفىمنهمالفردملكيةتزدلمالمالكعددمن% 94تجاوزت
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الذينأنفسهمالمالكفئاتبينالكبيربالتناقضينطقوجدناهالسابقالجدولإلىعدنافإذا
عام (الريفسكانمن% 20ونحو) 1937عام (الريفسكانمن% 24سوىيمثلونال

%38بينمايملكونقليًالأقلأوبالمائةنصفنحويبلغونبينهمالمالكفكبار) 1952
الملكية)، ومتوسط1952عام (منها% 35ونحو) 1937عام (الزراعيةمصرأراضىمن

بينما). 1952عام (فدانًا186ونحو) 1937عام (فدانًا181بلغالشريحةهذهفىالفردية
أفدنةخمسةمنأقليملكونالذينالمالكصغارهمالمالكمنعددًااألكثرالشريحة
نحوويمثلونأفدنةخمسةمنأقليملكونالذينالمالكعددجملةمن% 94نحوويمثلون

األرضمساحةمن% 31علىقليًاليزيدماسوىيملكونوالالمالكعددجملةمن% 4
19.2و) 1937عام (قيراطًا21بينهمالفرديةالملكيةمتوسطتتجاوزوالالزراعية

صغارمنالعريضالقطاعوهذابالمائةالنصفدونماطبقة)، وبين1952عام (قيراطًا
المالكعددمن% 6إلىنسبتهمتصلتكادالمالكمتوسطىمنرقيقةغاللهتقعالمالك

.فدانًا12نحوالفردالملكيةبمتوسطالزراعيةاألرضمساحةمن% 30نحويملكون
العلياشرائحهابينالتناقضاتتبرزالمالكمتوسطىمنالرقيقةالغاللةتلكبينوحتى

.الزراعيةالملكياتمساحةمنشريحةكلونصيبالعددحيثمنالدنياوشرائحها

فىالتركزنحوالزراعيةالملكياتاتجاهمنالجدوليوضحهماكلهذلكإلىأضفنافإذا
دون (قزميةملكياتإلىوتحولهاالصغيرةالملكياتتفتتقليلة، معوأيدكبيرةمساحات

بينتراوحتالتىالريفسكانمنالمعدميننسبةاعتبارنافىالواحد)، ووضعناالفدان
االجتماعىالواقععلىاالقتصاديةالبنيةتأثيرمدىالفترة، أدركناخالل% 80و% 76
.عندئذالمصرىالريففى

كانتالزراعىاإلنتاجفى، والتخصصالرأسمالىالعالمىلالقتصادالتبعيةإطارففى
كانوااألجانبأن، وخاصةاألموالرؤوسالستثمارالمتاحالمجالالزراعيةاألرض
بنكعدافيما (تمامًاأجنبيةكانتالتىالبنوكخاللمنالمصرىاالقتصادعلىيهيمنون

والصناعةالتعدينوالبورصة، وشركاتالتجاريةوالشركاتالتأمينمصر)، وشركات
المجاالتتلكفىمصرىمالرأسوجد، فإذالألجانبمملوكةغالبيتهاكانت

.األجنبىالماللرأساألصغرالشريكمكانلهكاناالستثمارية
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،الزراعىلإلنتاجأداةمجردوليساألموالالستثمارمجاًالاألرضاعتبارعلىوترتب
)الفالح (الحقيقىمنبالمائةالنصفدونماشريحةأيدىفىالزراعيةاألراضىتجمع

سكانمناألعظمالسوادأماممجالهناكيعداألرض)، فلم (الزراعىاإلنتاجأداةمن
التماسًاالمدنإلىالنزوحأوالمالككبارلدىكأجراءالعملسوىالمعدمينالريف
لتمويلالمالككبارإلىيلجأواأنمنالمالكصغارأماممفرهناكيكنلمكما. للرزق

الريفربوعفىانتشرواالذينالمرابينمنأومنهمفيقترضونالزراعىنشاطهم
، وينضمونأرضهم، فيسلبونبديونهمالوفاءعنيعجزونكانواماالمصرى، وكثيرًا

علىويعيشونيفعلونهاالكبيرالمالكمنأرضًايستأجرون، أوالمعدمينجيشإلىبذلك
.الربحمعظمعلىاألرضصاحبيستولىمابعدإنتاجهافئات

"ريفيةبروليتاريا "يشكلونكانواالريفسكانمناألعظمالسوادأنالقوليمكنوبذلك
الطاحنةاالقتصاديةاألزماتأوقاتفىأحيانًاالحدذلكتحتأوالكفافحدعندتعيش
.البائسةالطبقةتلكعلىعبئهاوقعالتى

أصاببمابودرهاتأثرتحاًال، فقدأحسنتكنلم" الصناعيةالبروليتاريا "أنغير
الحربمنذالبالدبهامرتالتىاالقتصاديةللظروفتبعًاوانكماشاتساعمنالصناعة
.األولىالعالمية

طبيعيةحمايةالحربشكلتالصناعة، فقدعجلةدفعفىكبيرأثرالحربلظروفوكان
السلعبذلكالمتوسط، وقلتالبحرحوضفىالعسكريةبالعملياتالوارداتتأثرتعندما

المصرية، مماالصناعةأمامالمجالكبيرًا، فأفسحارتفاعًاأسعارهااألجنبية، وارتفعت
، وعادتواألثاثوالجلودوالكحولوالسكروالنسيجالغزلصناعاتتنشيطإلىأدى

فيمابالشللاألجنبيةالمنافسةأصابتهاالتىالحرفيةالصناعاتفىجديدمنتدبالحياة
عنعجزتالصناعةأنغير. بالذاتأرباحًاالصناعىالقطاع، وحققالحربقبل

معظمكانتولذلكالحديثةاآلالتاستيرادلتعذرالحديثةاإلنتاجبأساليباألخذ
لفردىالنوعمناألولىالعالميةالحربخاللظهرتالتىالصناعيةالمشروعات

عنالقطاعهذاعجزكانثمومن. التقليديةاإلنتاجوسائليتبعوالذىالمواردالمحدود
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إلىاألجنبيةالوارداتوعادتالحربانتهتعندمااألجنبيةالمنافسةوجهفىالصمود
.2المصريةالسوقعلىجديدمنالتدفق

مستقبلفىالنظرضرورةإلىاألذهاننبهتالحربخاللاالقتصاديةالحالةأنغير
هذهلدراسة1917عام" والصناعةالتجارةلجنة "، فتكونتالحرببعدالمصرىاالقتصاد

مدارس، وإنشاءالجماركنظامبتعديلفيهأوصتهامتقريروضعإلىالمشكلة، وانتهت
بالسككالنقلأسعارالمحلية، وخفضالصناعاتعلىالضرائبصناعية، وتخفيف

الحكومية، وتقديمالمناقصاتفىالمصريةللمصنوعاتاألفضليةحقالحديدية، ومنح
ذايكونمماالمعادنباستخراجالخاصةأوالهامةالصناعيةالمشروعاتلبعضإعانات
التسهيالتلتقديمخاصمصرفالبالد، وإنشاءمواردتنميةإلىيؤدىأوعامةمنفعة

.الصناعيةللمشروعاتاالئتمانية

يمثلالبريطانية، فإنهللسيطرةالخاضعةالحكومةباهتماميحظلماللجنةتقريركانوإذا
، فهواألولىالحرببعدمصرشهدتهالذىاالقتصادىالتطويرطريقعلىهامًامعلمًا
كميدانوحدهاالزراعةعلىاالعتمادلفكرةالمصريةالبورجوازيةنبذعنيعبر

والصناعةكالتجارةأخرىقطاعاتفىجديدةاستثماريةآفاقإلىلالستثمار، وتطلعها
بعد" مصربنك "مشروعخاللمنتجميدهتمما، وهواألجنبىالماللرأسحكرًاكانت
.الحربنهاية

خاللمصرشهدتهاالتىاالقتصاديةالتطوراتتلكعلىترتبتخطيرةنتائجثمةلكن
حجمزيادةإلىالصناعىالنشاطأدى، فقداالجتماعىطابعهامنخطورتها، نبتتالحرب
سوقفىالعرضوفرةنتيجةدخولهافىزيادةذلكعلىيترتبأندونالعاملةالطبقة
تكاليففيهازدادتالذىالوقت، فىالعيششظفمنيعانونالعمالجعلمماالعمل

عاناهماذلكإلىأضف. الحربقبلعليهكانتمما% 100علىيربوماإلىالمعيشة
البريطانيةالقواتلخدمةجندواالذينالمصريينالفالحينمنالمليونوربعالمليوننحو
وبناءالطرقشقمنالقواتلتلكالمعاونةباألعمالللقياموالجمالةالعمالفرقفى

.والنقلالحديديةالسكك
2Issawi, Charles: Egypt at mid-century, Oxford, 1954, P. 140.
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منتعانىالصناعيةالمؤسساتوأخذتالطبيعيةالحمايةتلكانتهتالحربوبانتهاء
القواتورحيلالحرببانتهاءالمحليةالسوقحجمانكماشاالقتصادية، نتيجةالصعوبات

كانتماإلىالوارداتحركةمصر، وعودةفىحشدهاالحربظروفاستدعتالتى
بأسعارالمصريةالسوقعلىجديدمناألجنبيةالمصنوعات، وتدفقالحربقبلعليه

ذلكإلىالجمركية، أضفالحمايةغيبةفىمنافستهاعنيعجزالمحلىاإلنتاججعلت
منهاعانتالتىالفقرمشكلةاحتدامبسببالمصريةالسوقفىالشرائيةالقوةضعف

.التضخمرغمالحربقبلمامعدالتعنداألجورالمصرية، وثباتالجماهير

اتجه، بينمااإلنتاجمتابعةعنوتعجزأبوابهاالمصانعبعضتغلقأنالطبيعىمنوكان
وتخفيضالعمالةإنقاصطريقعناإلنتاجنفقاتخفضمحاولةإلىاآلخربعضها
هذهمواجهةفىاأليدىمكتوفىالعماليقفولم. العملساعاتوإطالةاألجور

، طالبتالتعسالعمالواقعحركهاعارمةإضراباتمعركةالبالد، فشملتاإلجراءات
حقوق، وحمايةالمالورأسالعملبينلعالقةتنظيمتكفلالتىالعملتشريعاتبإصدار
االقتصاديةالقطاعاتكلفىانتشرتالتىالجماعىالفصللحركةحد، ووضعالعمال

.العمالبنقاباتالقانونى، واالعترافالعملساعاتاألجور، وإنقاصتقريبًا، وزيادة

المصريةالبروجوازيةأمامالظروفاألولىالعالميةالحربعنالناجمةالتغيراتوهيأت
القرنمناألخيرالربعطوالاألذهانفىترددالذىالوطنىالبنكتأسيسمشروعلوضع
الجهازقصورمواتية، وكانواقتصاديةسياسيةظروففىالتنفيذموضععشرالتاسع

التمويليةسياساتهالمصرى، وتضارباالقتصادعلىالمسيطراألجنبىالمصرفى
ضرورةالمصرييناقتصاديينأذهانعلىفرضتالتىالهامةالحوافزأحدواالستثمارية

المصرى، ويساعداالقتصادعلىاألجنبيةالسيطرةوجهفىيقفوطىبنكإنشاء
يتحكمالحتىالقطنمحصوللها، وتمويلالماليةالسيولةتوفيرفىالوطنيةالمشروعات

.أسعارهفىاألجانب

أعقابها، وكانتوفىاألولىالحربأبانأسعارهاارتفعتقدالعقاريةالثرواتكانتولما
ومعدالتالعقاريةالثروةأسعارفىاالرتفاعمعدالتتفوقاألموالتكوينمعدالت
نظرًاالعقاراتفىالمستثمرةاألموالتعطيلإلىهذاأدىالمساحة، فقدفىتزايدها
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فىتفكرالمصريةالبورجوازيةمنالواعيةالعناصربعضجعلعائدها، ممالضآلة
االختاللهذاإصالحتتولىالتىالقوميةاألداةبإيجادالمختلفةاإلنتاجيةالقطاعاتتنمية

قامالذى" مصربنك "إنشاء، فكانالبعضوبعضهااالقتصاديةالقطاعاتبينالتوازنفى
.األجنبىالمالرأسسيطرةيسودهاظروففىالمصرىاالقتصادتنميةبمحاولة

االستقاللبأنإيمانهمنطلقمن" مصربنك "تأسيسفىاألكبرالدور" حربطلعت "ولعب
المدعلوفرصةاالقتصادى، فاستغلاالستقاللدعامةبإرساءإاليتحققالالسياسى
1920مايو7فىافتتاحهتمالذىالبنكإنشاءإلىالدعوة، فجدد1919ثورةفىالوطنى

.مصرىجنيهألفثمانينقدرهمالبرأس

،أسهمهامتالكطريقعنالبنكإلىالتسللمناألجانبمنعالبنكمؤسسواأرادوقد
اللغةهىالعربيةاللغةجعلوا، كماوحدهمالمصريينعلىقاصرةاألسهمملكيةفجعلوا

ومخاطبتهمالبالدأبناءبينالمصرفىالوعىنشربقصدوسجالتهمعامالتهفىالمستعملة
اثنينأوفردباستثناءالمصريينمنكانوابالبنكالعاملينجميعأنالقومية، كمابلغتهم
.المؤقتيناألجانبالخبراءمن

عام، وحتى1941عامفرعًا33عددهابلغالبالدأنحاءجميعفىفروعًاالبنكوأسس
،1938عامجنيهمليون17.5إلىقفزتجنيهألفعشرينتبلغالبنكودائعكانت1930
المصرىاالقتصادفيهاعانىسنواتخاللالودائعحجمفىالهائلالتطورأنوالشك

.الوطنيةالمدخرات، وتجميعالمصريينثقةكسبفىالبنكنجاحعلى، يدلاألزمات

المشروعاتإنشاءهىالمدخراتتجميعفىالثانيةالبنكوسيلة، كانتذلكعنوفضًال
ممكنحدأقلإلىالسهمبقيمةالهبوطمعمصريةمساهمةشركاتصورةفىاالقتصادية

حوالىاألجنبيةالشركاتفىالسهمقيمةمتوسطبلغ، فبينماالمستثمرينصغارلجذب
أربعةمصربنكأنشأهاالتىالشركاتفىالسهمقيمةمتوسطكانجنيهاتعشرة

.فقطجنيهات

أصابالذىالخللإصالحإلى" مصربنك "اتجاهباالقتصاديةالمشروعاتإنشاءويرتبط
االقتصادىالنموتحقيقإلىيهدفبالتصنيعاالهتمامالبالد، فكانفىاالقتصادىالتوازن



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

82www.RaoufAbbas.org

الصادراتحصيلةوالبشرية، وتوفيرالماديةمصرلثرواتالكاملالستغاللطريقعن
المصنوعةالسلعشراءفىضياعهامنالرأسمالية، بدًالالسلعشراءفىالستخدامها

عنالمصرىالمالرأستكوينفىالمشروعاتهذهساعدتذلكعنوالكمالية، وفضًال
إلىتسربهامنبدًالالمصريينأيدىالبالد، وفىداخلالتصنيعأرباحاحتجازطريق
.البالدخارجأواألجانبأيدى

الذىالخللعالجإلىتؤدلمالمجالهذافىالبنكبذلهاالتىالجبارةالجهودأنورغم
كانالبنكأقامهاالتىالصناعيةالمشروعاتأنإالكامًالعالجًااإلنتاجفىبالتوازنلحق
الواحدالمحصولاقتصادمنللتحولالتمهيدوفىالقوميةالثروةتكوينفىاألثرأكبرلها

.المتنوعاإلنتاجاقتصادإلى

عنمصرعلىالسيطرةاستطاعقداالستعمارأنالبنكمؤسسىلدىالواضحمنوكان
ضدالكفاح، وأنالبريطانىباالقتصادمصرربطتالتىاالقتصاديةاألجهزةطريق

هذهعلىللقضاءالبنكخطةوكانتاالقتصاديةباألجهزةأيضًايبدأأنالبداالستعمار
:شقينذاتالسيطرة

الشركاتمنافسةيمكنحتىوتدعيمهاالوطنىاالقتصادمراكزتقويةعلىالعمل: أولهما
كانالذىالوقتكبيرًا، فىشوطًاالسبيلهذافىالبنكاألجنبية، وقطعوالتجارةاألجنبية
كبارمنمعهالمتعاونةالرجعيةوالعناصراالستعمارجانبمنللمحاربةفيهيتعرض
علىالمقدسالزحفنداءاتفىيتركز، فكانالثانىالشق، وأماالزراعيينالمالك

.أسهمهاشراءطريقعنلتمصيرهاالبالداقتصادياتعلىالمسيطرةاألجنبيةالشركات
،البريطانىالنقدىالنظامعنالمصرىالنقدىالنظامانفصالبضرورةالبنكوطالب
طريقعنالناشئةالوطنيةالصناعةحماية، وكذلكاإلسترلينىللجنيةالتبعيةمنوتحرره
،اآلجلطويلةاالئتمانيةالتسهيالتبتقديمالعقاريةالثروةالجمركية، وحمايةالتعريفة

الميزانخللإلصالحالكمالياتاستيرادمنوالحدوالصناعيةالتجاريةالغرفوإنشاء
البنكعلىالقائمونرأىالتىاالقتصاديةاإلصالحاتمنذلكغيرالتجارى، إلى

.السياسىالتحرردعامةباعتبارهاالقتصادىالتحررلتحقيقضرورتها
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يحظىوالذىالمصرىاالقتصادفىالمتحكماألجنبىالمالرأسنجدأنعجبفال
أزمةفرصةمصر، فانتهزبنكتجاهباالرتياحيشعرالالبريطانيةاإلمبرياليةبمساندة

، وأوحىالودائععلىالطلبواشتدادالثانيةالعالميةالحربإعالنصاحبتالتى1939
شروطًاالبنكعلىماليًا، ففرضتلدعمهثمنًامصربنكعلىبالضغطالحكومةإلى

ولمالصناعيةالمشروعاتفىاالستثمارعنوالكفحربطلعتاستقالةبينهامنعديدة
الخاضعالمصرىاألهلىالبنكفىممثلة (الحكومةبمطالبالتسليممنمفرًاالبنكيجد

تأسيسفىنشاطهمتابعةعنالبنك، وتوقفحربطلعتاإلنجليز)، فاستقاللسيطرة
شركة "أسسعندما1946عامإالالنشاطهذايتابعالجديدة، فلمالصناعيةالمشروعات

.3"الصناعىللحريرمصر

العالميةالحربحتىيتحققلمالصناعىالقطاعتطوروراءالمنشودالتوازنكاناوإذ
القطاععنالصناعىالقطاعتخلفإلى- األولىبالدرجة – يرجعذلكالثانية، فإن

االستعماروضعهاالتىالعراقيلإلىيرجعماالحديثة، بقدرنشأتهبحكمالزراعى
األجنبيةالسلعمنافسةوإلىالصناعيةالتنميةطريقفىالقطنمنتجىكبارمنوعمالئه
بعدالجمركيةالحمايةمننوعإقامة، ولكن1930عامقبلوخاصةواألرخصاألجود

.الصناعىالنموتشجيععلى – نسبيًا – ساعدالسنةتلك

التعريفةتعديلالعهدذلكفىالمصرىلالقتصادتحققتالتىالمهمةالمكاسبفمن
ضغوطمنالمصرىاالقتصاديعانيهكانماالتعديلهذاعالج، وقد1930عامالجمركية

أتاحتأنهاتمامًا، إالمانعةتكنلمالمصريةللسلعالجمركيةالحمايةأنورغم. أجنبية
أقلعلىالمحدودالدخلذاتالشعبطبقاتبينسوقًالهاتجدأنالفرصةالمحليةللسلع

المالرأسأمامأوسعمجاًالليفسح1937عاماألجنبيةاالمتيازاتإلغاءتقدير، وجاء
تلعباألجنبىالمالرأسهيمنةظلتوإنوالتجارةالصناعةفىلالستثمارالمصرى

بالجنيهالمصرىالنقدارتباطخاللمنوخاصةالمصرىاالقتصادتوجيهفىدورها
.اإلسترلينى

.57-14ص، ص1972، القاهرةالمعارف، دار2مصر، جفىاالقتصادىالتطور: رشدىمحمد3
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إنتاجًااالقتصاديةالقطاعاتأكثرباعتبارهمسيطرًاالزراعىالقطاعاستمروهكذا
الحياةمقدراتعلىالقطنسيطرةاستمرارفىبوضوحذلكنلمسأن، ونستطيعللتدخل

المجهوداتآخر، فإن، وبمعنىبكسادهوتنتكسبرواجهمصر، تتحسنفىاالقتصادية
نمطمنتغيرأن – أهميتهارغم – تستطعلماالقتصادىالتوازنإلحداثبذلتالتى

بالسوقويرتبطواحدنقدىمحصولعلىيعتمدتابعكاقتصادالمصرىاالقتصاد
.االقتصاديةأزماتهاعليهوتنعكسبتقلباتهاويتأثرالعالميةالرأسمالية

معاناةاالجتماعيةالطبقاتأشدمنوالصناعىالريفىبشقيهاالمصريةالبروليتارياوكانت
، وامتدتالعشريناتنهايةفىالراسمالىالعالمفىتفجرتالتىاالقتصاديةاألزمةمن

األزمةلمواجهةالمصريةالحكومةأنتهجتهاالتىالسياسةأدتفقد. مصرإلىآثارها
الطبقات، وخاصةالمستهلكينكاهلأثقلتالفاحشالغالءمنموجةوقوعإلىاالقتصادية

أسعاررفعإلى) 1930فبراير (الجديدةالجمركيةالسياسةأدت، إذالمجتمعفىالفقيرة
منالسلعهذهعلىالحصولمنالمستهلكالضرورية، وحرمانالسلعمنالكثير

فتحتالعالمية، كمااالقتصاديةاألزمةخلقتهاالتىالهابطةباألسعارالخارجيةاألسواق
 –االستهالكيةالسلعمجالفىوخاصة – المصريينوالتجارالمنتجينأمامالمجال
وفى. 4بالمستهلكينالضارينواالحتكاربالتخزينبهاوالتالعبالعالميةاألسعارلفرض

منيتضحاألجور، إذمعدالتفىانخفاضاالقتصاديةاألزمةعلىترتبالوقتنفس
12-7بينيتراوحكانالغنىغيرللعاملاليومىاألجرأن) 1932مارس (بتلرتقرير

-6بينالحرفىالعاملقرشًا، وأجر30-20بينيتراوحالفنىالعاملاجركانقرشًا، بينما

تعرضذلكإلىأضف.5األسبوعفىقروشخمسةالحدثأجريوميًا، وبلغقرش8
األزمة،صاحبالذىاالقتصادىاالنكماشنتيجةللبطالةالعامةوالمرافقالصناعةعمال
.المؤسساتتلكفىالعمالةحجمتخفيضمنعليهترتبوما

منومتباينةواسعةقطاعاتمنالجماعيةوالشكاوىباإلضراباتالثالثيناتحفلتلذلك
تشريعإصدارحولمطالبها، ودارتالتنظيمإلىتفتقرتلقائيةبصورةالعاملةالطبقة

.1955الكبير، القاهرة، العالمىالكسادمنذمصرفىاالقتصادىالتطور: سعيدالدينجمالمحمد/ إنظر4
،إصدارهالمزمعاالجتماعىبالتشريعتتعلقمقترحاتوبعضمصرفىوالعمالالعملحالةعنتقرير: بتلرهارولد5

.8-1ص، ص1933القاهرة
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القانونىواألجور، واالعترافاألسعارعلىاالقتصاديةاألزمةآثارومواجهةالعمل
.النقابيةالحريةوضمانالعمالبنقابات

الثانية، فالفالحونالعالميةالحربخاللجمةمصاعبالمصريةالبروليتارياواجهتولقد
أجريزيدالالزراعة، وعمالالعيشوشظفالفقرمنالكثيريعانونكانواالريففى

دائمة،عملبفرصةيحظون، والاليومفىقروشثالثةأوقرشينعنمنهمالواحد
الارتفاعًاالزراعيةاإليجاراتقيمةارتفاعمنيعانونكانوااألراضىمستأجرىوصغار

نظرًامفقودةكانتاإليجاراتعلىالتعاقدحريةأناالقتصادية، بلاالعتباراتتبرره
أحسنبالمدنالصناعةعماليكنولم. التأجيرعلىوالتنافسالريفسكانعددلتضخم

كثرةبسببأمامهمزادتقدالعملفرصأنحقيقة. الريفأهلإخوانهممنحاًال
البريطانية،للقواتالتابعأوالمحلىمنهاسواءوالصيانةاإلصالحوورشالمصانع
اضطرتالتىالحربىبالمجهودالمتصلةبالمؤسساتمنهميعملكانمنأحوالفانتعشت
ارتبطاستثنائيًاانتعاشًا، فكانالحرببمتطلباتللوفاءالعمالمنعددأكبرلتشغيل

أواخرفىالصناعىاإلنتاجانخفضوعندما. الحربأوجدتهاالتىاالستثنائيةبالظروف
حركتهمينظمونالعمالكبيرًا، وعادانتشارًاالعمالبينتنتشرالبطالة، بدأتالحرب

.6وشروطهالعملظروفبتحسينللمطالبة

وغيابالثرواتتوزيعسوءنتيجةكبيرًاتفاقمًااالجتماعيةالمسألةتفاقمتوهكذا
القومىالدخلمتوسطفىالهبوطاستمرارمنذلكعلىأدلاالجتماعية، والالسياسات

خاللالعامفىجنيهًا9.4إلى1939-35الفترةخاللالعامفىجنيهًا9.6منللفردبالنسبة
الحقيقية، معاألسعارالثابتة، أىاألسعارأساسعلىالثانيةلعالميةالحربسنوات
الدخلتوزيعكيفيةفىالنظرأمعنافإذااألسعارفىالملحوظاالرتفاععاملاستبعاد
قدر، فقدالمالكوكبارالرأسماليينإلىيذهبالدخلهذامن% 61أنلوجدناالقومى
جنيهمليون308علىيزيدمامنه، ذهبجنيهمليون502بمبلغ1945عامالقومىالدخل
الالعامفىالزراعىالعاملآخرمتوسطنجدوفوائد، بينماوأرباحإيجاراتشكلعلى
ارتفاعاالعتبارفىأخذنا، فإذا1950إحصائياتوفقجنيهًاعشرأربعةعلىيزيد

.1976الثانية، القاهرةالعالميةالحربفىمصر: الدسوقىعاصم6
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،العامفىجنيهاتثالثةيتجاوزالالزراعىللعاملالحقيقىاألجرلكانالمعيشةتكاليف
جنيهًا، أىوثالثينخمسةعلىيزيدالالصناعىللعاملالسنوىاألجرمتوسطكانكما

.الواحدالعامفىحقيقىأجرجنيهاتثمانية

مصلحةقدرتاالجتماعية، فقدالمسألةتفاقمعلىللداللةوحدهاتكفىالاألرقاموهذه
الأوالدوأربعةوزوجةزوجمنالمكونةلألسرةيلزمماأن1942عامفىاإلحصاء

السوقأسعارالالرسميةاألسعاروفقوكساءطعامًاالشهرفىقرشًا439عنيقل
الشهرىاألجرمتوسطكانفقدهذاومع. الوقتذلكفىمنتشرةكانتالتىالسوداء
الساحقةاألغلبيةأنأى. الشهرفىقرشًا293يتجاوزال1942عامفىللعامل

تقريبًا، أماالنصفبمقدارللكفافاألدنىالحددونتعيشكانتالمدنفىللبروليتاريا
الموزعةاألرباحفيهارتفعتالذىالوقتفىهذاحاًالأسوأفكانتالريفيةالبروليتاريا

عامفىمليونًا20قرابةإلى1942عاممليون7.5منمصرفىالمساهمةالشركاتفى
،المصريينمنالصغاروشركائهماألجانبالرأسماليينجيوبإلىأغلبها، ذهب1946

مليونًا90إلى1939عامجنيهمليون25منالزراعيةاألراضىإيجاراتارتفعتكما
حققهعما، فضًال7الزراعيةاألراضىمالككبارجيوبإلىمعظمهاذهب1945عام

علىتزرعالتىأراضيهمتنتجهاالتىالمحاصيلبيعوراءمنطائلةأرباحمنهؤالء
وفىالثانيةالعالميةالحربأثناءالمصرىباالقتصادأطاحتالتىالظروفالذمة، رغم

.أعقابها

مصرإمكانياتكافةتجنيدفيها، إلىإنجلتراالثانية، ودخولالعالميةالحربقيامأدىفقد
فىالمصرىالقطنتوزيععلىتأثيرمنذلكعلىترتببماخدمتهافىاالقتصادية

احتياجاتلمواجهةالغذائيةالموادتوفيرنحوتتجهزراعيةسياسةوتبنىالدولىالمجال
علىأثرمماكلهااألوسطالشرقمنطقةوفىوحدها، بلمصرفىالالحلفاءجيوش
عنالزراعية، وفضًالالدورةواختاللالتربةإرهاقنتيجةكبيرحدإلىالفدانإنتاجية

ارتفاعبالضرورةاستتبعهبعدها، قدوماالحربخاللسادالذىالنقدىالتضخمفإنذلك

.الجزء، نفسالسابقرشدى، المرجعمحمد: راجعالتفاصيلمنوللمزيد. 223-221صص: المرجعنفس7
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القيمةخطجعلمنها، مماالمستوردةوخصوصًاالزراعىاإلنتاجومستلزماتأسعار
.تدريجيًاالهبوطنحويتجهالزراعىالقطاععنالناتجةالمضافة

الصناعىالقطاعطبيعتها، بدأإلىاألموروعودةالثانيةالعالميةالحربانتهاءوبمجرد
القطاععالقةفىالنظربلغتومما. مؤشراتهلجميعبالنسبةالتدريجىالهبوطفى

الحربأثناءفىطائلةأموالتوافرمنبالرغمأنههوالنقديةبالمؤشراتالصناعى
تقييدأنكما. الكمالياتاستيرادنحووجهتاألموالهذهأنبعدها، إالوماالثانيةالعالمية
وجودعدمبالضرورةعليهترتبقدالصناعيةالمنشآتإقامةفىمصربنكحرية

، وعانىالقومىاالقتصادخدمةفىوتعبئتهاالشعبأموالتجميععلىالقادرةالهيئات
هيئاتوجودعدمنتيجةالحرببعداإلنتاجيةالكفايةتدهورمنالصناعىالقطاع

المنظمةالكبيرةالصناعيةالمشروعاتبعضعداالصناعة، فيمابرعايةتعنىحكومية
الطلبعلىأثرهكلهلذلكتقدمها، وكانفىتستمرأنالذاتيةبإمكانياتهااستطاعتالتى
.مصرفىاالجتماعيةالمسألةتفاقمعواملعنبعيدًايكنولمالعملسوقفى

إلىعندئذمصرفىاالجتماعيةالمسألةعليهاكانتالتىمةتالقاالصورةتلكوترجع
واستبداد، وليستتسلطجهازكانتمصرفىالحكمفأداة. االجتماعيةالسياساتغياب
اختالفعلىوالحكام. تمييزدونجميعًاالمواطنينلمصالحوحمايةخدماتجهاز

اإلنتاجأداةملكيةتركزظاهرةمناستفادواالذينالمالككبارمنكانوامراتبهم
ملكياتكونتالتىالعائالتتلكإلىمعظمهمالقلة، وينتمىيدىفى) األرض (الزراعى

خاللمنملكياتهاوطورتالماضىالقرنفىالحكامعندالحظوةاكتسابنتيجة
الوعىتوافررغموهم. الحالىالقرنخاللالمتاحةاالقتصاديةالظروفمناالستفادة
، وهىاالجتماعىالوعىإلىيفتقرونكانواأنهمإال- غريزيةبصورة – لديهمالطبقى

النظروقصرباألنانيةتاريخها، ووصفتهامرعلىالمصريةالبورجوازيةالزمتآفة
حالةفىوجودهاواستمرارمصالحها، بلعلىالخطرموطنتبينعلىالقدرةوعدم
، وتهدداالجتماعىباالستقرارلتعصفاالجتماعيةللتناقضاتالغاربعلىالحبلترك

االجتماعىالوعىلديهاتوفركثيرًا، ولوالمتسلطةالطبقةتلكمنهاستفادتالذىالنظام
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االجتماعية، ويضمنالمسألةوطأةمنيخففمااالجتماعيةالسياساتمنالمفقود، لتبنت
.مصالحهااستمرارلها

مسئوليةمنكبيرًاجانبًاتتحملوهى – البريطانىاالحتاللسلطاتأنعجبومن
 –1952يوليوثورةقيامحتىبأخرىأوبصورةاستمرالذىاالقتصادىالنظامصياغة

زاويةمنالمصريينبينالثرواتتوزيعسوءظاهرةاستمرارخطورةتمامًاتعىكانت
تلكاستمرارعلىيترتبقدماإلىالقلقبعيندائمًاتنظركانتمحضة، فقدسياسية
فىالبريطانىللوجودالمعادىالسياسىالعملطابعتتخذقداجتماعيةقالقلمنالظاهرة

وتثبيتوتشجيعهاالمتوسطةالملكياتنطاقتوسيعإلىترمىسياسةتبنتلذلك. مصر
لصغاراالئتمانمصادرتوفرأنتفتتها، فحاولتدونوالحيلولةالصغيرةالملكيات

بإصدارالفالحينديونمشكلةلحلمحاولةفىبالتشريع، وتدخلتالمالكومتوسطى
يرجعذلك، فإنبالفشلباءتقدالمحاوالتتلككانتوإذا). 1913 (أفدنةالخمسةقانون

عالجها، فتحقيقالمطلوبالظاهرةأفرزتالتىاالقتصاديةبالبنيةالمساسعدمإلى
المصريينالمالككبارأمامجديدةمجاالتفتحيقتضىالسياسةهذهلمثلالنجاح

التبعيةظلفىاإلنجليزفيهيفكرلمماالزراعة، وهوعنبعيدًاأموالهمالستثمار
،للقطنإنتاجوحدةمصرمنجعلالذىالدولىالرأسمالىالعملتقسيمونظاماالقتصادية

)القطنمنتجىكبار (المالككبارطبقةتأييدعلىنفسهاالحتاللاعتمادعنفضًال
باءتوهكذا. الداءبيتيمسأندونالعالجينشد، فكانبهمصالحهمالرتباطلسياساته
ساهمالتىاالقتصاديةالبنيةمعلتناقضهابالفشلاجتماعيةسياسةلتبنىاإلنجليزمحاوالت
.8إقامتهافىكبيربقسطاإلنجليز

جانبمناهتمامًانجدالالبريطانىاالحتالليدعلىنمتالتىالمحاولةتلكعداوفيما
الطبقاتعاتقعنلحياةأعباءتخفيفإلىتهدفاجتماعيةسياسةبرسمالحاكمةالسلطات

علىالحبلاالجتماعية، فتركالتناقضاتحدةمنالتخفيف، وبالتالىالمجتمعفىالفقيرة
الحكومةتدخلترابط، فإذاأوضابطدونوالصناعىالزراعىالماللرأسالغارب

بالنسبةحدثالمادية، كمامصالحهمعلىوحرصًااألغنياءلمصلحةذلككانبالتشريع
-145ص، ص1973القاهرةالكبيرةالزراعيةالملكياتظلفىمصرفىاالجتماعىالنظام: عباسرءوف / راجع8

160.
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كبارأنقذت، والتىالعالميتينالحربينخاللالقطنتجارةلتنظيمالحكومةلتدخل
.إلنقاذهمالحكومةتدخللوالبهمستحلكانتمحققةخسائرمنالمزارعين

أوباالنفجاروهددتاألموراحتدمتإذاإالالحكومةتتحركللفقراء، فالبالنسبةأما
الفقراء،لصالحتنفيذهاتضمنالتىالرادعةالقوةإلىتفتقرالتىالنظمتضع، عندئذكادت
الثانية،العالميةالحربخاللصدرتالتىالعسكريةلألوامربالنسبةحدثمثلما

الذينالمالكعقابعلىتنصلمولكنهاالزراعيةاألراضىإليجاراتحددوًاووضعت
لفض1919عمشكلتالتىوالتحكيمالتوفيقلجانولعل. أحدبهايلتزميخالفونها، فلم

بمصالحالحكومةالستهانةآخرنموذجًاتقدماألعمالوأصحابالعمالبينالمنازعات
،ألحدملزمةاللجانتلكقراراتتكنالرأسمالية، فلملمصالحوتحيزهاالكادحةالجماهير
.األعمالرجالنواياحسنعلىتنفيذهاوتوقف

ضغطتحتإالالقرننصفمدىعلىصيغتالتىالعماليةالتشريعاتتصدرولم
التشريعاتتلك، وحتىالعمالإليهيطمحكانعماكثيرًاتقلالعمالية، وبصورةالحركة
علىالحرصفىزيادةالزراعةعمالعلىسريانهاعدمعلىالنصتضمنتالهزيلة
المجالسمقاعدفوقويتربعونالحكمسدةفىممثلوهميجلسالذينالمالككبارمصالح
المصالحتلكيهددعليههىماعلىاالجتماعيةالتناقضاتبقاءأنيعواأندونالنيابية

.بالخطر

لوضعبالتشريعالتدخلعنعاجزةكانتالوطنيةالسلطةأناألذهانإلىيتبادروقد
الجمعيةتصديقوضرورةاألجنبيةاالمتيازاتالواجبة، بسبباالجتماعيةالسياسات
والمالكاألجنبيةالمؤسساتعلىتسرىحتىالتشريعاتعلىالمختلطةللمحاكمالعمومية
مصر، فهناكفىالقرارصناععندواردًايكنلمذلكولكن!). أكثرهموما (األجانب
عبرالمرورإلىحاجة، ودوناألجانببمصالحالمساسدونرسمهايمكنكانسياسات
التعليم، ونشرالريففىالشربمياهكتحسيناألجنبيةاالمتيازاتتمثلهاالتىالمحاذير
فىللعمالاإلسكانمشكلةحلعلى، والعملبالمواطنينالصحيةوالعنايةاألساسى

أقالمبهاالسياسية، ونادتالحركةداخلمختلفةفصائلرفعتهامطالب، وكلهاالمدن
عنفضًالالحكومةلدىصدىتجدلمذلك، ورغماإلصالحينشدونكانواالذينالكتاب
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المشرعأيدىمنالقيدذلكرفعالمختلطالقضاء، وكذلك1937عاماالمتيازاتإلغاءأن
.النسيانطىفىاالجتماعيةالسياساتظلتذلكالمصرى، ورغم

 –مارس (بالقاهرةالمنعقدالثالثالزراعىالمؤتمرفىدارتالتىالمناقشاتتتبعومن
الممثلباعتبارهاالحاكمةالنخبةعنداالجتماعىالوعىغيابمدى)، يدرك1949أبريل

النوابمجلسرئيسبكجودةحامدألقاهامحاضرةففى. المصريةالبورجوازيةلمصالح
مساكنبإقامةالزراعةعمالأحوالبتحسينالمالككبارالمؤتمر، طالبأمامالسعدى
كمامرضإذاالفالحبعالجيهتموا، وأنلمواشيهمبإقامتهايعنونالتىكتلكلهمصحية
فلمالنوابمجلسفىاألفكارنفسوطرح. 9المرضأصابهاإذامواشيهمبعالجيهتمون

رأتالتىالمناوئةالحزبيةالصحفبعضمنللسخريةعرضةكانصاغية، بلآذانًاتلق
".الهدامةالمبادئ "أمامالطريق، وإفساحللفالحإفساددعوتهفى

مايو (األولىالتعليمقانونمشروعنظرأثناءبالبرلماندارتالتىالمناقشاتإلىونظرة
يمكنالهائلاجتماعىخطرالفقراءاألوالدتعليمأنالنواببعضاعتبر)، بحيث1933
ثوراتإلىيؤدى، بلالعاطلينالمتعلمينعددزيادةإلىيؤدىلنذلك، ألنمداهتصور

آخرنائبوعبر. الريفأهلمنالموسرينأبناءعلىالتعليميقتصربأننفسية"، وطالب
المدينة، ويخرجونحياةيعتادون، ويجعلهمالفالحينأبناءالتعليميفسدأنمنخشيتهعن
.السياراتركوبإلىويتطلعونالدراجاتويركبونواألحذيةبالبالطىحقولهمإلى

حولالحديثتجدد) 1938-37 (بالبرلمانللمناقشةاإللزامىالتعليمقانونطرحوعندما
يجب، بلوالتاريخالجغرافيةالفالحأبناءتعليمجدوى، وعدمللفالحالتعليمإفسادخشية

النوابأحدوأبدى. مقاومتهاوكيفيةالقطنودودةالزراعةأدواتعنشيئًايتعلمواأن
وأحذيةباألجورطواقىأومكويةجالليبارتدوا "وقدالفالحينيجدأنمنمخاوفه

.10"مكويهجالليبأصحابإلىالزرقاءالجالليبأصحابيتحولالملونة"، حتى

-114ص، ص1949، القاهرةوقراراتهبالقاهرة، بحوثهالثالثالزراعىالمؤتمر: الزراعيةالمعاهدخريجىجمعية9
115.

،1975الجديدة، القاهرةالثقافةالمصرى، دارالمجتمعفىودورهمالزراعيةاألراضىمالككبار: الدسوقىعاصم10
.306-304صص
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المصريينالمالككبارعنداالجتماعىالوعىغيابمدىعنالمناقشاتتلكوتكشف
أضمنومرضوجهلفقرفىتعيشالفقيرةالطبقاتإبقاءفىيرونجعلهمالذى

االجتماعيةالمسألةجوانببعضلحليطرحعالجكلضدوقفتلمصالحها، وبالتالى
هذاحدةمنوزاد. الجذريةالحلولفىالتفكيرعنلها، فضًالمسكناتوضعخاللمن

كانت – اتجاهاتهااختالفعلى – الحكمعلىتعاقبتالتىالسياسيةاألحزابأناالتجاه
تحقيقبهاالمصرية، ونعنىالمسألةأهمية، هىعداهاماتفوقمسألةأمامهاأنترى

األخرىالمسائلأما. الوطنأرضعناالحتاللقواتوإجالءالتامالوطنىاالستقالل
عنالقوميبحث، عندئذاالستقالليتحققحتىتنتظرأناجتماعية، فعليهاوغيراجتماعية

مقاعدتبادلتالتىالسياسيةواألحزابالمتعاقبةالحكوماتتقاعستوهكذا. لهاحل
.تفاقمًاازدادتالتىاالجتماعيةللمسألةحلولإيجادمحاولةاألمة، عنعنوالنيابةالحكم
جنبمناالجتماعىللرفضتستجيبأنمنأخرىسياسيةفصائليمنعلمذلكولكن

.االجتماعيةالمسألةجوانببعضلحلتصوراتالمسحوقة، وتطرحالطبقات

وتردىالحياةضغوط، فإنالصعابوتحملالصبرعلىجبلواقدالفالحونكانوإذا
تلقائيةهباتصورةفىالسيءاالجتماعىواقعهمعلىالتمردإلىتدفعهمكانتأحوالهم

دونفيهابالمشاركينالشديدةالعقوباتعليها، وإنزالالقضاءيتممامنظمة، سرعانغير
القياداتإلىالفالحينافتقارولعل. الحوادثتلكإلىقادتالتىالمشكالتبحلاالهتمام

،بينهمالطبقىالوعى، وغيابوالتنظيمالجماعىبالنضالالخبرةوإلىالواعيةالسياسية
عنللدفاعمنظمةنضاليةبحركةالقيامفىالفالحينلفشلالجوهريةاألساليبيشكل

قامالتىالهباتفشلأيضًاإليهايرجعأسباب، وهىالمالككبارمواجهةفىمصالحهم
،االجتماعىالظلموطأةاشتدتكلما. وهناكهناالمصرىالريففىالفالحونبها

.الحياةسبلأمامهموضاقت

النضالبأساليبخبرة، وأكثرالتنظيمعلىقدرةأكثركانتالعاملةالطبقةأنغير
الواعيةالقادرةوالقيادةالجيدالتنظيمإلىيفتقرونكانواوإنالفالحينمنالجماعى

األوربية،الرأسماليةالمجتمعاتفىطبقتهمبأبناءأحيانًا)، قياسًا (الطبقىدائمًا)، والوعى(
تدفقاستمراركانوالحركة، بلالتنظيمحيثمنالفالحينمنحاًالأحسنكانواأنهمإال
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الثالثيناتمنذالعاملةالطبقةصفوفبين – المدنإلىالمهاجرين – الفالحينمنأعدادًا
.العامليةالحركةفاعليهمنيحدضعفعاملبشكل

اإلضراباتتنظيم: بينها، منشتىمظاهرالعمالعندالجتماعىاالرفضاتخذوقد
شكلتتخذالمظاهرتلك، وكانتاآلالت، وتحطيمالمصانعواحتاللاالحتجاجوحركات
عندماالعشريناتمطلعالخانقة، مثلاالقتصاديةاألزماتأوقاتفىالمستمرةالظاهرة
، وأنقصتالسويسقناةومدنوالقاهرةباإلسكندريةالعمالآالفالمصانعسرحت

 –تقودهكانتالذىاتحادهمبزعامةالعمال، فهبالعمللساعاتالعناناألجور، وأطلقت
المراكزفىعامةإضراباتحركةينظمأناستطاعشيوعية، والذىكوادرعندئذ

.واالجتماعيةاالقتصاديةمطالبهمتجابحتىالمصانعالعمالالهامة، وأحتلالصناعية
العالمىالكسادأزمةخاللالثالثيناتفىالعارمةاالضراباتمنموجةنظمتكذلك

العمالجانبمنالعنفبطابعمصر، واتسمتفىالهامةالصناعيةالمراكزشملتالكبير
الثانية،العالميةالحربخالل – أيضًا – نشطتالتىالحركةوهى. األعمالوأصحاب

الفردى، والتعويضالعملعقد، وقوانينبالنقاباتاالعترافقانونضغطهاتحتوصدر
.الحربخاللصدرتالتىالعملإصاباتعن

السلطاتتقابلهاكانتالعمالجانبمناالجتماعىالرفضظاهرةأنذلكيعنىوال
بمختلفتواجهالعماليةالحركةكانت، فقدلهمالتنازالتوتقديملمطالبهمالتامةباالستجابة

واالضراباتالمظاهراتبفض، وانتهاءاالجتماعاتحظرمن، ابتداءالقمعأساليب
،السجونغياهبفىالنقابيينالقادةبإلغاء، مرورًاالعمالعلىالرصاصبإطالق
استئناس، ومحاولةعليهمالمشبوهينقانونوتطبيقوتشريدهمأعمالهممنوفصلهم
.ووصايتهاالبورجوازيةلسيطرةبإخضاعهاحركتهم

لبعضمثارًالهاحلولعنالبحثوضورةاالجتماعيةالمسألةبخطورةاإلحساسوكان
بينفيماظهرتالتىالسياسىالرفضجماعاتبعضطرحتهاالتىاإلصالحيةاألفكار
الجماعاتتلكطليعةفى"المصرىاالشتراكىالحزب "وكان. 1952و1919ثورتى

فىأعلنالذى – برنامجهاالجتماعية، وضمنبالمسألةاهتمتالتىالسياسيةوالهيئات
استغاللإلغاء "علىيعملالحزبأنعلىالبرنامجلحلها، فنصتصورًا" 1921أغسطس
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استبدادالطبيعية، وإخمادالحقوقفىالطبقاتبينالتفرقةعلىألخرى، والقضاءجماعة
المبادئدعائمعلىيقوماقتصادىمجتمعإنشاءإلى، والسعىوالمضاربينالمستغلين

:اآلتيةاالشتراكية

.األمةلمجموعالعامةاإلنتاجومصادرالطبيعيةالثروهتوجيه1.

.الشخصيةوالكفايةاإلنتاجلقانونطبقًاالعاملينعلىللثمراتالعادلالتوزيع2.

.الرأسماليةالمزاحمةإخماد3.

.ملزمًامجانيًايجعلهورجاًالنساءاألمةأفرادلجميعشائعًاحقًاالتعليماعتبار4.
حالةفىوالمعاشاتالمكافآتوتقريراألجوربتحسينالعمالحالتحسينعلىالعمل5.

.والبطالةالعملعنالعجز
.منتجةسليمةتربيةوتربيتهاالشرقيةالمرأةتحريرعلىالعمل6.

التوزيع "أنعلىالنصخال، ففيماالغموضمنمسحةاكتسىالبرنامجأنويالحظ
طريقةيحددلمفإنه" الشخصيةوالكفايةاإلنتاجلقانونطبقًاسيكونللثمراتالعادل

سيتحققذلككانإذامايبيناألمة"، لملمجموعاإلنتاجومصائرالطبيعيةالثروةتوجيه"
كان، وبذلكالوسائلمنغيرهاأوالملكيةتحديدأوالتأميمأوالملكيةإلغاءبطريقة

المسألةلحلمصرىفكرأولقدمالبرنامجولكن. لإلبهاممثارًاالتعميمفىاإلغراق
دقيقًا، فيماتحديدًاتحقيقهوسائلتحديدإلىافتقرالتقدمية، وإنبالروحيتسماالجتماعية

مستعينًاالسليمةوالدعوةالحزبىبالصراعمبادئهتحقيقعلىسيعملأنهعلىالنصعدا
،واالستهالكاإلنتاجالحرة، ونقاباتوالصناعيةالزراعيةالنقاباتبإنشاءذلكعلى

.11والخطابةالنشربطريقالدعاية، وبثالبرلمانطريقعنالتشريعىواإلصالح

حزب "يدعلىاالجتماعيةالمسألةمنلجوانبحلولتقديمفىالثانيةالمساهمةوجاءت
استصدارعلى، النص1931سبتمبرفىالصادربرنامجهضمنالذى"المصرىالعمال
حرية، ويكفلوضعهفىالعماليشتركالعصريةالمبادئأحدثعلىللعمالتشريع
، ومجانيةالعملساعاتوتحديدالعمالأجوربها، وتحسينواالعترافالنقاباتتأليف
الحزبمبادئنصتكما. والبطالةوالتقاعدوالمرضالحوادثضد، والتأمينالعالج

.329-328ص، ص1967مصر، القاهرةفىالعماليةالحركة: عباسرءوف11
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،الجنسينمنالمصريينلجميعإلزاميًامجانيًااالبتدائىالتعليمجعلعلىيعملأنهعلى
الحكومةالعاملة، وإلزامالطبقةألبناءوالعالىالثانوىالتعليمفىالمجانيةنسبةوزيادة

.12التعاونيةالحركة، وتشجيعللعمالصحيةمساكنبتأسيسوالشركات

عمالزاويةمناالجتماعيةالمسألةإلىنظر"المصرىالعمالحزب "أنالمالحظومن
المشكلةاعتبارهمنأسقطكماتامًاإغفاًالالزراعةعمالأمر، وأغفلوالخدماتالصناعة
موقفبعيد، وهوأوقريبمنإليهايشرفلمالثرواتتوزيعسوءفىالمتمثلةاألساسية
منجانبًااالجتماعيةالمسألةأولتالتىالبورجوازيةالسياسيةالهيئاتكلعندمتكرر

.اهتمامها

1933عامالصادربرنامجهاتناولالتى" الفتاةمصرجمعية "عندالموقفنفسونجد

وتقديمأميتهمحوعلىوالعملبالفالحاالهتمامزاويةمناالجتماعيةالعدالةتحقيق
بالكهرباءومضاءةالنقيةالشرببمياهمزودةصحيةمساكن، وإقامةلهالصحيةالخدمات
العملفرصاألمة، وتهيئةفىاألفرادلكلاالجتماعىالتأمين، وتنظيمالفالحينلسكنى
الكبيرالتفاوتاالجتماعية، وهوالمسألةجوهرالجمعيةأغفلتوبذلك. 13األفرادلجميع

منتقدم، وراحتالمصريينغالبيةعلىالفقروطأةواشتدادتوزيعهاوسوءالثرواتفى
محدودمفهوممنطلقمناالجتماعيةالمسألةلمظاهرالمسكناتبعضأفكارهاخزانة

.االجتماعيةللعدالة

المسألةجوهربدورهالفتاة"، فأغفلمصر "مننظرًاأبعد" الفالححزب "يكنولم
ببعضتتعلقلحلولتصورًا – 1938ديسمبرفىالصادر – برنامجهاالجتماعية، وضمن

صفوفبيناألميةمحاربةعلىجوهرها، فينصبلوغدونالمسألةتلكظواهر
الشربمياهوتوفيرلهممساكن، وتنظيماالجتماعىبمستواهم، والنهوضالفالحين
وتعميمالصحىالوعىبنشربينهمالمنتشرةاألمراضعلى، والقضاءلهمالصحية

.للقرىالفالحينوصغارالمالكهجرالقروية، ومحاربةالمستشفيات

.212، صالمرجعنفس12
.1941-1933المصريةالسياسةفىودورهاالفتاةمصر: شلبىعلى13
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بينوالبطالةوالبؤسوالجوعالفقرمحاربةعلى" الفالححزب "برنامجنصكذلك
قانونشكلفىاإلنتاجيةالعالقاتتحديدإلىالوصولطريقعنوذلكالفالحينصفوف

حد، وتحديداإلنتاجقيمةمعيتفقبمااألطيانإيجارابتحديديقضى "واألجورلإليجارات
معيتعارضوالمستواهورفعالفالحمصلحةمعيتناسببماالمزارعينألجورأدنى

الخدمةنهايةفىومكافأتهمالعملإصاباتعنالفالحينتعويضالمالك"، وكذلكمصلحة
أصحابوبينبينهمالمنازعاتلفضنظامالراحة، ووضعوأيامالعملساعاتوتحديد
الملكياتحمايةنطاق، وتوسيعبينهماالجتماعىالتأمينوسائل، وتعميماألمالك

بالقرى،التعاونيةالجمعياتوتعميمإجراءاتهوتبسيطالزراعىالتسليفالصغيرة، ونطاق
.14الفالحينعلىوتوزيعهاالبوراألراضىواستغالل

الفالحينأحوالتدهورفىسببًاكانتالتىالخطيرةالمشكلة" الفالححزب "أغفلوهكذا
منالماليينوحرمانالزراعيةالملكياتتوزيعسوءبهاواالقتصادية، ونعنىاالجتماعية

العالقاتتحديدأنتأكيدعلىحرصبللإلنتاجكأداةالزراعيةاألرضمنالفالحين
، والمستواهورفعالفالحمصلحةمعيتناسب "أنيجبإليهيرمىالذىاإلنتاجية
الطرفينبينالقائمةللمشاكلوسطحلإلىالوصولبمعنى" المالكمصلحةمعيتعارض

.التحقيقصعبأمر، وهوبالذاتأعباءالمالكتحميلإلىذلكيؤدىأندون

منظورمناالجتماعيةللمسألةمتصورًاحًاللتقدم" القوميةالنهضةجماعة "أفكاروجاءت
التىالمصريةالبورجوازيةنخبةلدىتوفرالذىاالجتماعىالوعىمنطلق، ومنليبرالى
الصغيرةالملكيةبنشرالفالحمستوىبرفعالجماعةفطالبت. الجماعةتلككونت

الحركةالزراعية، ودعماإليجاراتالكبيرة، وتنظيمالملكيةعليها، وتقييدوالمحافظة
تشريعاتفىبالتوسعوالصناعىالزراعىالعملوحمايةواالستهالكاإلنتاجفىالتعاونية
توازنإقامةبغرضكلهوذلك. مقبولةحياةللعمالتكفلأجوروتحديداالجتماعىالتأمين

الشرائحقدمتإذاإاليتمالتوازن، وهواالجتماعىاالستقرارمنقدرًايحققاجتماعى
ركزتالجماعةامتيازاتها، ولكنبعضعن – جزئيًاولو – تنازًالالبورجوازيةمنالعليا

ص، ص1973، القاهرة19المصرية، مجلدالتاريخية، المجلة1952-1938االشتراكىالفالححزب: عباسرءوف14
178-179.
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البورجوازيةتلزمأنتشأالمنشود، ولماالجتماعىاإلصالحتحقيقفىالدولةدورعلى
.15التضحياتبتقديمالمصرية

باإلصالحطالبتالتىاألفكارتقديمفى – تنظيماتهماختالفعلى – الماركسيونوساهم
الفالحينليشملالعملتشريعدائرةوتوسيعالرأسماليةاالحتكاراتوتأميمالزراعى

السيطرةمنالمصرىاالقتصادوتحريروالتعليميةواالجتماعيةالصحيةالخدماتوتقديم
.االجتماعيةللمسألةوالتحليلالطرحفىالتفاوتبعضاألجنبية، مع

تدقكانتإنماومنطلقاتهاتوجهاتهااختالفعلىاإلصالحيةاألفكارتلككلولكن
التطورعنالناجمالخللاستمرارصعوبةإلىاألذهانتنبهأنالخطر، وتحاولأجراس

والتبقىالاجتماعيةثورةمن، وتحذرحلدوناألولىالعالميةالحربمنذاالجتماعى
منالحاكمةالسياسيةالنخبواد، الفتقارفىصرخةذهبتالدعواتتلككلتذر، ولكن

نظرهاوقصراألنانيةفىوإغراقهااالجتماعىالوعىإلىالمصريةالبورجوازية
.السياسى

المصرىالقومىالتيار:- ثانياً
،القرننصفنحومدىعلىتكونالذىالمصرىالقومىاالتجاه1919ثورةأبرزت
المصريونفراحوسياسىفكرىتيارإلىحولتهقويةدفعةلتعطيهالثورةوجاءت

الفنوفى، بلفحسبوالسياسةالفكرفىالالتاريخىوتراثهمالعريقماضيهميستلهمون
مختارمحمودالمصرية، ونحتالجماهيرنبضمنالحانةدرويشسيدأيضًا، فصاغ

بالعاميةعربيةروايةأولهيكلحسينمحمد، وكتبالفرعونىالنحتفنمستلهمًاتماثيله
.المصرية

الوراءإلىقليًالسنعود1919ثورةنتيجةبرزالذىالمصرىالقومىالتيارنتتبعأنوقبل
محمدعهدفىالغربىبالفكراألولاالحتكاكمعنبتالذىالتيارهذاجذورعلىلنقف
التقليدىاإلسالمىالفكربينالمواءمةعمليةعنالطهطاوىرافعرفاعة، وعبرعلى

معينإلقليمباالنتماءالشعورذلكالمختلفة، وتحدثكتاباتهفىالليبرالىالغربىوالفكر
اآلدابمباهجفىالمصريةاأللبابمناهج "كتابهفىاإلسالميةالخالفةدولةإطارفى
.الرابع، الفصل1986القومية، القاهرةالنهضةجماعة: عباسرءوف/ انظر15
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مجردمعنى، باعتبارهالحديثالعصرفى" الوطن "مصطلحاستخدمأولالعصرية"، فكان
بناءمحاولةعلىللناساألكبرالدافعهوالوطنحبأنفرأى. ذاتهابمصرليعنىولكن

"األلبابمناهج "فى" الوطنحسب "و" الوطن "كلماتالطهطاوىويكرر. متمدنمجتمع
أنالحرية، إذرأسهاوعلىالمواطنينحقوقاألمين"، وبعددالمرشد "اآلخركتابهوفى
عنده" الوطنحب "ومعنى " للوطنقويًاوحبًامجتمعًاتخلقأنوحدهاالحريةشأنمن

أبناءبينيجمعالذىالتضامنشعور، فهوخلدونابنعند" العصبية "معنىمنقريب
 –أحيانًا – المصطلحيستخدمأناالجتماعية، غيرالقوةأساسويشكلالواحدالمجتمع
حقًا،متمدنمجتمعبناءفىللمواطناإليجابىالدورعلىفيهنطاقًا، فيلحأضيقبمعنى
الذينبينالمتبادلةالواجباتيركزللسلطة، كماالخضوعفىالسلبىدورهعلىوليس

.وحدهماإلسالميةاألمةأبناءبينالمتبادلةالواجباتعلىالواحد، الالبلدفىيعيشون
وأصبحالحديثبالمعنىاإلقليميةالوطنيةهوخاصمعنىعنده" الوطنحب "اتخذوهكذا

األمة،أعضاءبينما – الفقهاءنظرفى – تجمعالتىالواجباتتلكمركزعنده" الوطن"
الناسبينالموحدالنصرخلدونأبناعتبرهالذىالطبيعىالشعورذلكمحورأصبحكما

.الدمرابطةتربطهمالذين

حيث" األلبابمناهج "منمقطعفىالتفكيرمنالنوعهذاإلىاالنتقالمالحظةويمكن
....المسلمأخالمسلم:" الشريفالحديث، فيروىالدينفىاألخوةعنالطهطاوىيتحدث

على، يجبألخيهالمؤمنعلىيجبمافجميع... المؤمنأخالمؤمن "يضيفثم" إلخ
عنفضًالالوطنيةاألخوةمنبينهملمابعضعلىبعضهمحقوقفىالوطنأعضاء
وتكميلالوطنتحسينعلىواحد، التعاونوطنيجمعهمأنأدبًافيجب. الدينيةاألخوة
".وثروتهوغنائهوإعظامهالوطنشرفيخصفيمانظامه

؟.الطهطاويإليهيشيرالذىالوطن "ذلكهوماالطبيعية، أوالجماعةتلكماترى

منبتأثيرذهنهفىتلحالعروبةفكرةظلت، وإنالعربىالوطنالمصرى، الالوطنأنه
، غيرعنهويدافعاإلسالمتاريخفىالعربلعبهالذىالدورعلىيثنىالقديمة، فهوثقافته

منبينيربطالذىالمشتركالشعورإلى" الوطنحب "عنالحديثعنديرمىأنه
 –عنده – فمصر. المسلمينأوالعرببينالمشتركالشعورإلىمصر، وليسيسكنون



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

98www.RaoufAbbas.org

فقد. الفراعنةألرضالشرعيةالحفيدةهىالحديثةتاريخيًا، ومصرمستمرمميزإقليم
منفرنسافىوجودهأثناءمرةألولرأهاالتىالقديمةمصربأمجادتذخرمخيلتهكانت
الفراعنة، وكانتمدحفىالشعرمنقصائدصاغأنه، حتىالفرنسيينكتاباتخالل

:األساسيين" التمدن "عنصرىبينتجمعواالعتزاز، فهىللفخرمدعاةعندهالقديمةمصر
مااستعادةتستطيعالحديثةمصرأنويرى. االقتصادىواالزدهاراالجتماعيةالخلقية
أجسامبنيةعينهىاألزمانهذهأهلجسامبنيةألن "السحيقالماضىفىعليهكانت
اإلسالميةاألمةمنجزءمصرأنويرى". واحدةوالقرائحوفاتمضىالذىالزمانأهل

رغم، وهىمستقلتاريخذاتمنفصلةأمة – والحديثالقديمفى – دائمًاكانتولكنها
منجزءمصرفىيعيشونمنجميعأنالحصر، إذسبيلعلىمسلمةسالمها، ليست

المفهوميتجاوزمتساهًالموقفًاالمسلمينغيرمنيتخذنجدثمالوطنية، ومنالجماعة
"العموميةالمنافع "صنعفىيشتركونالذينحقمنأنفيرى" الذمةأهل "لاإلسالمى

طليعتها، وفىوالواجباتالحقوقفىيتساوواالواحد، أنللوطن) االقتصادياإلنتاجاى0
.المعاشرةوحسنالكاملةالدينيةالحرية

نشيديترجمنجده، لذلكلهالفرنسىالمفهوميرادف" الوطن "عنالطهطاوىتعبيركانلقد
فإذا. الشرقشعوبحياةوتغييرجديدعهدخلقفىمصربدورالمرسيلييز، ويؤمن

عهدفىالمدارسلطالبأعدتكتبفىنشرتالطهطاوىأفكارأناعتبارنافىوضعنا
.الحديثالتعليمنظامظلفىتربىالذىالجيلعلىتأثيرهامدىأدركناإسماعيل

جعلتالتى1873و1841وفرمانات1840تسويةإطارفىاإلقليمىمصروضعويتأكد
الدولةإطارفىخاصًا" كيانًا "مصرمناسمية، وجعلتسيادةمصرعلىالعثمانيةالسيادة

دولةإلىباالنتماءيتمسكونظلوا، وإنالمصريينبينالوطنىالشعورالعثمانية، قوى
.اإلسالميةالخالفة

العرابية، الذىالثورةرفعتهالذى" للمصريينمصر "شعارتفسيريمكننااإلطارهذاوفى
يكونوالجراكسة، وأناألتراكأولألجانبالألبنائهامصرخيريكونأنيعنىكان

ذلكيتضمنأن، دونوحقوقمصالحمنلهممامعيتكافأالسلطةفىتمثيلمصرألبناء
أحمدأكدوقد. قومىأساسعلىمستقلةدولةالعثمانية، وتكوينالدولةعناالنفصال
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األجنبيةوالسيطرةواالستغاللوالتعصبالظلمضدموجهةثورتهمأنورفاقهعرابى
بالخالفةيرتبطالمصريةبالوطنيةالشعورازديادفكاناإلسالميةالخالفةضدوليس

.اإلسالمىالعالمإلىباالنتماءشعورًاويتضمناإلسالمية

نفور، وزاداالحتاللتحتاإلسالمىواالنتماءالمصريةالوطنيةبينالمزجهذاوقوى
الفكرة،هذهتشجع – بالدهمعدوة – بريطانياكانتطالماالعروبةفكرةمنالمصريين

بمثابةالعالقةبتلكالتمسككانمصر، فقدعلىالسيادةصاحبةالعثمانيةالدولةكانتولما
الوطنيةالحركةزعيم – كاملمصطفى، وكانالبريطانىاالحتاللمنالنجاةطوق

للجنسضرورىالعثمانيةالدولةبقاءأنويرى – الوطنىالحزبومؤسسالمصرية
حوليلتفواأنالمسلمينعلىوأنعالميةحربإلىيؤدىقدانهيارهاالبشرى، ألن

تكونأنيريدونالذين، فعلىخاصبنوعلمصرمهمااللتفافهذا، وإنالسلطانعرش
يرتضىأناستنكرولكنه. مستقلةالعثمانيةالدولةتظلأنعلىيعملواأنمستقلةمصر

وصدقتالذكرسالفةالفراماناتكفلتهاالتىبالدهمامتيازاتعنبالتنازلالمصريون
:الكبرى، فيقولالدولعليها

لتركيالنعطيهامصرمناإلنكليزنخرجأننريدبأنناأيضًاالطاعنونرمانا"
، وماالذاتىوالحكماالستقاللطلب، الالحاكمينتغيرنريدأنناعادية، أىكوالية

قرنمدةمنمصرإلىنقلتالتىوآدابهالغربعلومبأنتصريحإالالتهمةهذه
األمملحقوقمعرفتناوالمذلة، وإنبالعبوديةتمسكًاإالزادتناماالزمانمن

للمدنيةمسبةهىالتهمةأرقاء، فهذهعبيدًانكونأنإالترشحنالموواجباتها
منغيرهامبلغتبلغوالأبدًاترقىالبأنهاالمصريةاألمةعلىوقضاءوالمتمدنين
".الشعوب

تجاهها،وبالمسئوليةاألمةإلىباالنتماءشعورهى" الوطنية "أنكاملمصطفىورأى
يتغنىذاتها، فهومصرأرضفىيكمن، وإنماالدينأواللغةفىيمكنالالشعوروهذا

،باألقدامشرفهايداسأنتستحقالدنيا، الجنةوهىمصرألن "العظيموماضيهابمصر
أوللدينيجوزالأنهيعتقدوكان". غرباءممقوتين – األعزاءأبناءهانحن – فيهاونصبح

 –تضمالوطنية"، فهى "تشملهمأنيمكنمنتحديدفىيؤثرأنالقانونىالوضعأوللغة
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الواحد، وهىالوطنأبناءبينمعنويةرابطةمصر، فهناكسكانجميع – المبدأحيثمن
الوحدةمنتهىفى. عديدةقرونطيلةمعًاعاشواالذينواألقباطالمسلمينبينقائمةعنده

يعلمالحقالدين، ألنالوطنىوالشعورمعيندينإلىاالنتماءبينخالف، فالوالتجانس
.الحقيقيةالوطنية

علىالبرهانإلقامةكأداةاإلسالميةللفكرةالوطنىوالحزبكاملمصطفىدعمولكن
آخرفريقمخاوفمصر، آثارفىالبريطانىالوجودإنهاءوضرورةاالحتاللبطالن

منالعرابية، وعانواالثورةأيام" للمصريينمصر "بشعاراستظلواالذينالمصريينمن
الذىالسيدلطفىأحمدعنهمعبرالذيناألعيانبهم، ونعنىعليهمألنفسهماألتراكتمييز
مصريةيتصورهاالتى" القوميةالجامعة "أسماءاإلسالميةالجامعةتياربمقاومةنادى

:يقولخالصة، إذ

شخصيةفىالمصرىشخصيةلفناءبعضنايعملأنالصوابغيرمننإ"
مصر، والمصلحةمعيتفق، الالصوابعنبعدهالرأى، معهذا، ألنالعثمانى

إلىكلهاعنايتنانصرففمتى... مستقًالممتازًاإقليمًامصراعتبارمعكذلكيتفق
".شيءكلقبلمصريونبأننانقنعبلدنا ؟ ومتى

المصريةللقوميةمعنىأولأن "السيدلطفىأحمدالمصرية، يرىالقوميةعنحديثهوفى
غيرةعليهوالغيرةبهاالحتفاظأوالمصرىالوطنبهاالمصرية، نريدالوطنيةتحديدهو

ماوسطمشاعًاوبالدناأنفسنانجعلأن، القوميتهعلى، واإلنجليزىوطنهعلىالتركى
مصرأنفيهفيدخلمعناهابعضهميوسعالتىالجامعةاإلسالمية)، تلكبالجامعة (يسمى
هىإنمامسلمكلوطناإلسالمبأرضالقائلةالفكرةأنيعتبرفهو". مسلملكلوطن
ونشرأراضيهارقعةتوسيععلىحريصةاستعماريةأمةكلبهاتنتفعاستعماريةفكرة

خلقهشبحًافيهارأىسياسية، بلقوةاإلسالميةالوحدةفكرةفىيرىولم. نفوذها
كانتلومصر، وحتىفىالوطنيةالحركةضداألوربىالشعورالستثارةالبريطانيون

علىتقومإنما – رأيهفى – الدول، ألنبالفشلتبوءأنفالبدحقيقيةاإلسالميةالوحدة
.المشتركالدينىالشعورعلىالالمشتركةالمصلحة
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عناصرعلىاإلصرارأهملقويًا، بحيثشعورًامصربوجودالسيدلطفىشعوركان
فىالقاطنينفمعظماألخرىالقوميةالفلسفاتنظرفىاألمةتكونالتىاألخرىالوحدة

فىاالختالفتتجاوزقويةرابطةتربطهمبمصيرهامصيرهمربطفىمصر، الراغبين
فىإرادتههوإنمامصريًاالمصرىمنيجعل، فماالعرقىاألصلأواللغةأوالدين
األمةإلىالمصريينانتماءفكرةيرفضنجدهولذلك. والوحيداألولوطنهمصراتخاذ

.العربيةالجزيرةحدودتتجاوزالالعروبةأنالعربية، ويرى

البالدعنتختلفهويةلمصربأنالقولحولتدورفكريةقاعدةهناككانتوهكذا
.القوميةالرابطةمستوىإلىترقىالمصريينبينتربطرابطةثمةبها، وأنالمحيطة

نفسإلىينتمىزغلولسعدكانالوفد، فقدقيادةخرجتالفكريةالقاعدةهذهومن
يرونالوفد، فهمأعضاءمعظمكانالسيد، وكذلكلطفىعنهاعبرالتىالفكريةالمدرسة

الوطنأواإلسالمىبالعالمتربطهاالتىالوشائجلمصر، ويتنكرونإالتنتمىالمصرأن
مؤتمررئيسإلىالوفدوجههاالتىاالحتجاجبرسالةجاءمماذلكعلىأدلوال. العربى
الوفديجدلمصر، فلمممثًالالمؤتمرحضورالوفدطلبرفضعندمافرساىفىالصلح
األميربرئاسة (للعربممثللوفدالسماحيستنكرأنسوىاحتجاجهعنللتعبيرسبيًال
وزنمنلمصرمامعمصروفدقبولورفضالمؤتمرأمامبالمثول) الحسينبنفيصل

مصربحمىيلوذونبدوًا "العربكانحينعلىينكرالتاريخىوتراثحضارى
يذكرالذىالحصرىساطعبروايةالقبولإلىنميليجعلنامماإلخ... وتسقيهمفتطعمهم

الحركةجهودبتوحيدالعربالشباببعضعليهعرضهاالتىالفكرةرفضسعدًاأن
صفر،علىصفرإلىصفرًاجمعتإذا:"لهمالعربية، وقالالحركةمعالمصريةالوطنية

.العربيةالحركةجدوىعدمإلىبذلكالنتيجة ؟ ". مشيرًاتكونفماذا

تيارإلى1919ثورةصنعالذىالفياضالوطنىالشعورلتحولمهيأةالتربةإذا، كانت
اثريةالكتشافاتالفترةمعاصرةذلكعلىوساعدالثورةبعديتدفقمصرى، أخذ"قومى"

، وبعثتالقديممصربتراثاإلحساسعمقت) 1922عام – آمونعنختوتمقبرة (هامة
جذوروالتماسالقديمبماضيهامصرحاضرربطإلىيميلوسياسيًافكريًااتجاهًا

والرومانواإلغريقكالفرسغزاةالعرباعتبرثمالمصرية، ومنللقوميةفرعونية
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بالصبغةنهضتهاتصطبغأنوالبدالعروبةعنتكونماأبعدعندهمواإلنجليز، فمصر
.وغيرهاواألدبالفنفىاالتجاهذلكأصداءتردد، وأنالفرعونىماضيهامنالمستقاة

الفتاةتلكمصرنهضة، وتصورتماثيلهفىالصحوةهذهعنمختارمحمودعبروهكذا
قاموقد) الهولابى (المجيدماضيهاإلىمرتكزةالمستقبلأفقإلىتتطلعالتىالقروية

صورة، ووضعفرعونىمعبدهيئةعلىزغلولسعدمدفنتصميم، وكانطويلرقادبعد
المصرييناآللهةأحدلتمثالالمصريةالجامعةالبريد، واتخاذطوابععلىالهولأبى

.لهارمزًا

وجههوقسماتالجسديةبنيتهفىفرعونىالمصرىالشعببأن" الفرعونية "دعاةونادى
إذاسطحىالمصريينفىالعربأثراالجتماعية، وأنوعاداتهوالنفسىالعقلىوتكوينه

.فرعونيةأسسعلىالحديثاألدبدعائمبإقامةونادواالفرعونىاألثربعمققورنما

فىعديدةمقاالتالمصرية، وكتببالعامية" زينب "قصةهكيلحسينمحمدكتبوهكذا
صميممصرىأدبإلىداعيًاالمصرىالقومىلالتجاهمروجًا" األسبوعيةالسياسة "مجلة

الالعربيةوالبيئةالعربيةالروحألنالقديمةالمصريةوالروحالمصريةالطبيعةيستلهم
مصربأنمستقلة، وقالألمةمستقلكتاريخمصرتاريخبدراسةالعصر، وطالبتمثل

.فيهامتأصلةالقوميةروحألن – العرببينهمومن – وهضمتهمالغزاةجميعمصرت

مصرية، وأنثقافتناأن- بمصريتهمعتزًا – ، فقالنفسهالوترعلىحسينطهوضرب
اإلقليمالعربية، ألناللغةبتمصير، وطالبالعربفيهمبماالغزاةكلمصرتمصر
األمة "يناسبها، مادامتماحضارةكلمنمصرتأخذأنفىعيبًايراللغة، ولممنأقوى

الدمإلىتمتالالمصريينمنالساحقةالخاصة، فاألكثريةمقوماتهالهاأمة" المصرية
أىتاريخعنمستقلمصرالقدماء، وتاريخبالمصريينمباشرةتتصلبصلة"، بلالعربى

.آخربلد

الذىالواقع: "أنمرةذات، وذكركتاباتهكلفىبالمصريةمتمسكًاأباظةفكرىوظل
هكسوسمنمصرغزاةوعدد..." ذلكغيرشيءوالمصريينأنناهوفيهالشك
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منتغيرلمالغزواتهذهأن، مؤكًدوأتاركوعربوجركسوإغريقوفرسوأشوريين
.شيئًاالبالدأصل

فنادىفرعونيةبصبغةالمصطبغةللمصريةالمتعصبينغالةمنموسىسالمةوكان
قدأسرةفنحن: "بقولهخاصةقوميةهويةلمصرأنمؤكدًاالمصريةبالعاميةباالهتمام

كانتماكائنةواحدمصرىفيناسنة، ليسآالفعشرةمنأكثرالوادىهذافىعشنا
وخوفورمسيسعروقفىجرىالذىالدممنقطرةوفيهإالفيهايعيشالتىالبقعة

.العربىالتاريخوليسبالمدارسالفرعونىالتاريخبتعليموطالب". واخناتونومنقرع

منأجدادهميأت، ولمسامىأصلمنليسواالمصريينأنإلىصبحىجورجىوذهب
، ومنخالصمصرىبطابعوطبعتالنيلضفتىعلىنشأتالمصريةالمدنيةآسيا، وأن

مصر، وأبوهمواحدة، أمهمأمةهممسيحيينأومسلمينالحاليينالمصريينكليكون "ثم
".النيل

يغالونمنيلومونالذينالعربإلىحديثهعناناللهعبدمحمد، وجهمقاالتهأحدوفى
الحقائقتبددهوسرابخياليةأمنيةالعربيةالجامعة "أن، مؤكدًاوفرعونيتهممصريتهمفى

البالدإلىمصرتنضمأنالمستحيلمنأنه "بقولهمقالهويختم" الواقعةوالظروف
وجدتوأثيلة، وقدقديمةالمصريةالقومية، فالقوميةبالناحيةاألمرتعلقالعربية، إذا

".الحضاراتأقدممنبحضارةأسمها، واقترنالتاريخعصورأقدممنذالمصريةاألمة

والمرأةوالقلبوالجمالالباديةأدب "باعتبارهالعربىاألدبعلىهجومًاالبعضوشن
العشرين"، والالقرنفىالعصرروحيمثلالحياة، والألوانيعالجوالفردية، الوالخيال

ونشراألقتصاديةوالمساواةالمرأةنهضةإلىتدعوالتىلمصرالقوميةاألمانىيمثل
.العدالةوتعميماالجتماعىاإلصالح

، هوالعربىاألدبالمصرية، ألنالروحوالالمصريةالحياةيمثلال " العربىفاألدب
هوالمصرى، وأينالمجتمعوبيناألدبهذابينصلةال... الصحراءوليدأسيوىأدب
منويستمدالمصرىالمزاجويصورالمصريةالنفسيةيمثلالذىالقومىاألدبذلكمن

.وعناصرهمادتهالمصريةالحياة
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، اقترح1944عاموفىبالعاميةوالكتابةالعربيةاللغةبتمصيرالسيدلطفىأحمدونادى
علىاقترح – بعدفيماالدستورييناألحراروقطبالوفدأعضاءأحد – فهمىالعزيزعبد

.بتركياأسوةالتينيةبحروفالعربيةاللغةكتابةالعربيةللغةاألولفؤادمجمع

مدارتفعوالغلو، نتيجةالقوةمنالدرجةهذهعلى" المصريةالقومية "تياركانوإذا
إلىاندفعواقدالمصريينجميعأنيعنىالذلك، فإن1919ثورةخاللالوطنىالشعور
جانبمنالفعلردالتيارهذاأثار، فقدأمامهخاليةكانتالسياسيةالساحةأن، أومجراه
السياسيةالحركات، فكانتواإلسالمللعروبةتنكرًاالتيارهذافىرأواالذينأولئك

المرتكزالمصرىالقومىاالتجاهرفضعنتعبرالثالثيناتفىبرزتالتىاإلسالمية
.فرعونيةأصولعلى

الغربنحوالنقصعقدةتضخم
ذلك – مصروخاصةالمنطقةهذهأبناءعند) 1801 – 1798 (الفرنسيةالحملةهزت

جعلواالذين، فهمالتاريخىتراثهممنالعربورثهالذىالغربعلىباالستعالءالشعور
دارهعقرإلىالمعركة، ونقلواوالمغربالمشرقفىجحافلهمأماممذعورًايرتدالغرب

الذينإسالمية، وهمبحيرةالمتوسطالبحرجعلواأيبريا، بلجزيرةوشبهأورباشرقفى
منوأسرواهزمواأوربا، وكمشواطئإلىفردوهاالصليبيةالموجةطوفانأمامصعدوا
علىباالستعالءالشعورهذاظل". للناسجت·خر·أأمةخير "وهمال·م·ول. ملوك

يعرفهلمجديدًاثوبًااكتسىالذىالغربمعاللقاءكانحتىاإلسالمدارفىسائدًاالغرب
يدولمالمسلمينقامةيطولونالأجالفًا" الفرنجة "يعد، فلمقبلمنالمنطقةهذهأبناء

،الزمانغابرفىاإلسالممنارمصريحتلونهمها، بلدحرهمعلىبقادرينالمسلمون
،الغربعنالقديمةأفكارهمالمنطقةأبناءعندهزذلككلالمماليكيدحرونهموها

الهزيمة، وأنوبينهبينهمشاسعًاأصبحالبونوأنتغيرقدعدوهمأنيوقنونوجعلهم
تخلفهمإلىترجع، وإنماعليهماللهغضبإلى – اعتقدواكما – ترجعالبهمحاقتالتى

.عليهمالغربوتفوقالحضارى

تصورعنللبحثالمنطقةهذهأبناءمنالمفكرونعشر، سعىالتاسعالقرنوطوال
الغربولكنبهحاقالذىالتخلفوتعويضاإلسالمىالعالمبناءإلعادةجديدلبرنامج
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مصريحتلثمالحمايةتحتتونسويضعالجزائريحتلهوفهايقاومأنمنأقوىكان
.وفارسالعثمانيةالدولةعلىنفوذهويبسط

لنقصبعقدة – مصرفيهابما – المنطقةهذهشعوبلدىعميقإحساسإلىأدىذلككل
أمًالالغربيةالحضارةمظاهرببعضاألخذيحاولونجعلتهمالتىالعقدة، تلكالغربتجاه
.الغربقوةسرفيهايكمنالتىالحضارةتلكجوهرإلىيصلواأندونبهاللحاقفى

واقعهامنيغيرأندونمالمحهاغيرغربىمنوالعلىالحكمنظمصبغتوهكذا
الهياكلعلىتغييراتإدخال) وإسماعيلعلىكمحمد (الحكامبعضاالستبدادى، وحاول

الحديثالتعليم، وصبغالتخلفوهدةمنوانتشالهلتحديثهمحاولةفىللمجتمعاألساسية
تزويدإلىيؤدفلمعليههوماعلىالتقليدىاإلسالمىالتعليمظل، وإنغربىنمطعلى
فىازدواجيةإلىأدىمابقدرجديدة" نهضة "عليهاتقومأنيمكنالتىبالعلومجديدجيل

سببًاكانتما، بقدرأجلهمنبذلتالتىللجهودومبددةللتقدممعوقةكانتوالفكرالثقافة
.الغربباألسرار، عالمالحافلالغريبالعالمذلكأمامبالعجزاإلحساستعميقفى

صورعندهم، فالغربويتملقونه، يخشونهالغربأمرمنحيرةفىالمفكرونوأصبح
الفكرجهابذةوأبطالها، همالفرنسيةالثورة، هوإليهتردمرجعبينها، والرابطالساحرة

فىتثيرهومافيهاالحياةونعومةالخالببرونقهاأورباعواصمالبراقة، وهووشطحاتهم
عنالشرقتأخرأسبابفىالنظريمعنونالمفكرينجعلذلككلتطلعاتمنالنفوس
ابتعادفىالشرقتأخرعلةيجدون، فالدينيونثقافتهمبتنوعتتنوعآراء، ويبدونالغرب

إخالصأوأهلهأخالققوةإلىالغربتقدمينسبون، وغيرهمالصحيحالدينعنأهله
لذلكمقنعتفسيرإلىيصلونالوأولئكهؤالء، ولكنمجتمعهفىالنساءمركزأوحكامه
، فالغربيتحركيكادالجامدًاسيظلالغربدونالشرقوضعأنسوىالمحيراللغز
شاءماإلىسيظلتخلفهعلىالشرقهوالدهر، والشرقأبدكذلكوسيظلالغربهو
الشعوبتملكهاالبصفاتالغربيةالشعوبإنفرادإلىالغربتفوقوأرجعوا. الله

.مايومًاملكيتهالهاتتاحأنوهيهاتالشرقية
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بريطانيا،فىممثًالالغربضدنضالهممنالمصريونإليهاتوصلالتىالنتيجةوكانت
عقدةتضخمفىسببًاالتضحياتأجلهامنقدمواالتىالوطنيةاآلمالدونكانتوالتى

أبنائها، عوملتودماءثروتهامنللحلفاءالعونقدمتالتىفمصر. الغربنحوالنقص
التىتلكمنأدنىمعاملةفرساىفىالصلحمائدةحولأجمعتالتىالغربيةاألسرةمن

أوفدتالتىوتاريخًا، ومصرعراقةالمصريينيدانواالأنهمرغمالبلغاربهاحظى
يتحركالحماية، ولمبتكريسكوفئتباالستقاللللمطالبةالصلحمؤتمرإلىأبنائها

المصريينجعلذلككل. المصريينبالثوارتبطشبريطانيايرىوهوالغربىالضمير
المعضلةلهذهحلعنيبحثونمفكريهمبعضجعلأورباأمامبالعجزإحساسًايزيدون

لالستقاللبأهليتهاالغربيقنعمصرتأوربفلعلبأوربا،حضاريًامصرربططريقعن
.األندادمعاملةتعاملأنفىوبحقهاالتام

بالتياراتدائمًاتأثرتمصرأنرأواغربية، الذينثقافةالمثقفونهماالتجاههذاورواد
بالحضارةالمتوسط، فتأثرتالبحرحوضسادتالتىوالسياسيةواالجتماعيةالفكرية
اليونانيةللحضارةامتدادًاالحديثةالغربيةالحضارةكانتوالرمانية، ولمااليونانية

بالحضارةتأخذأنالقديمة، فيجبالمصريةبالحضارةبدورهاتأثرتالتىالرومانية
فىساهمناإلينا، وقدردتالتىبضاعتناحضارتنا، فهىأصًالألنهاعالتهاعلىالغربية
نسيرأنعلينايجب، ولذلكإسالمىواآلخرفرعونىمصرىأحدهمابرافدينصنعها

، وأنتجاربهموخالصةعلمائهبخبراتونستفيدأفكارهنتبنىوأنالغربدربعلى
.واحدةكتلةمعهنصبححتىبالغربنمتزج

منمصروكانتالمتوسطالبحرحوضحضارةاألصلفىالغربيةالحضارةكانتولما
أنالغربية، فعليهاالحضارةأنجبتالتىاألسرةنفسإلىتنتمى، فهىالحوضذلكبالد

اجدىالغربيةفالرابطة – منهالعربىحتى – الشرق، وتغفلبالغربروابطهاتوثق
وثقافةواحدوأصلواحددممنوأوربامصرسكانالشرقية، ألنالرابطةمنلمصر

.وثقافةأصًالأورباإلىتنتمىواحدة، فمصر

يرونواالقتصادية، بلالتجاريةالعالقاتالغربيةبالرابطةاالتجاههذاأصحابيقصدوال
للتفكيرواحدومادية، وبأسلوبمعنويةبروابطالمتوسطالبحربشعوبمرتبطةمصرأن
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مظهر،، وإسماعيلموسى، وسالمةحسينطههؤالءومن. واحدةعقليةعنينبع
.، وغيرهممؤنس، وحسينعزمىومحمود

مصرانتماءحولسؤالبطرححسينطهيبدأ" مصرفىالثقافةمستقبل "كتابهوفى
تأثر – األولىعصورهمنذ –المصرىالعقلأنيرى؟ ثمغربيأمشرقى، أهوالثقافى
للوحدةأساسًاتصلحانالاللغةووحدةالدينوحدةأنويرىالمتوسطالبحربعالم

تستردلممصردخالء، وإنغزاةبأنهمالعربويصور.الدوللتكوينقوامًاوالالسياسية
علىاليونانىالفتح، ويصوربعدهجاءواومنطولونابنظلفىإالالمستقلةشخصيتها

البالد،هذهفىخلفائهالشرقية، واستقرارللبالداإلسكندرفتحكانفلما "طبيعىأمرأنه
،خاصبنوعالحضارةبهذهمصراتصال، واشتداليونانبحضارةالشرقاتصالاشتد

عواصممنعاصمةاإلسكندريةكاليونانية، وأصبحتأويونانيةدولةمصروأصبحت
أعظم، بلالقديمللعالماليونانيةالثقافةمصادرمن، ومصدرًااألرضفىالكبرىاليونان
أمةوتصبحاألولىعقليتهاعنمصرتخرجولم "الوقتذلكفىالثقافةلهذهمصدر
األوربيةالبالدتشبهبهذالغة، وهىلهاوالعربيةدينًالهااإلسالماتخذتأنهارغمشرقية

دائمًاكانتواحدة، ومصراألوربيةوالعقليةالمصريةبها، فالعقليةالمسيحيةانتشاربعد
.وألوانهافروعهااختالفعلىوالثقافيةالعقليةبالحياةيتصلماكلفىأوربامنجزء

خالصة،أوربيةوألوانهامظاهرهااختالفعلى – الماديةحياتناأنحسينطهويرى
علىخطرالالحياة، وأنهنواحىكلفىالغربيةالحضارةبأسباباألخذيجبلذلك

مادتها، ويرىاألوربيةالحضارةعلىوينكر. الحديثةالحضارةمنالمصريةالشخصية
.أيضًاروحيةأنها

واحدة، وأندمرابطةاألوربية، تربطهمالساللةمنالمصريين "أنموسىسالمةويرى
أصلإلىتنتمىاألربعجهاتهمنالمتوسطاألبيضالبحرشعوبأنإلىانتهواالعلماء
ينتمونواألوربيونخصومة، فهمأورباوبينالمصريينبينليسأنهوالخالصة... واحد
".واحدأصلإلى
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أمةهىالمصرية، هلاألمةعنيبحثأنموسىسالمةيحاول" والغداليوم "كتابهوفى
وأنآسيامنتخرجأنيجب "أنهفيهيرىإستنتاجإلىيصلشرقية، ثمأمةأمأوربية
شعورىبها، وزادوتعلقىلهاحبىزادبأوربامعرفتىزادتكلمابأوربا، وأنهتلتحق
لماالشرقيةالثقافةتجنبويرى". بالغربمؤمنبالشرقكافرفأنامنهاوأنىمنىبأنها

إلىذلكمردفليسأوربامعالسيرنحبكما، فإذاوالتوكلوالذلالعبوديةآثارمنتحمله
مدرسةعهدمنبثقافتهمتتصلثقافتناألنفقط، بلواحددممنواألوربيينأننا

الثقافةأن، ويرىكلهالحديثالعالمحضارةهىحضارتناأثينا، وألنومجمعاإلسكندرية
الكتابةعلىالشبابنعودأنيجب، "ولذالقواهمومبعثرةللشبابمضيعةالعربية

لغةإلىننظرأن، ويجبالعربمنأرقىبأننا، وتعرفهمالحديثالمصرىباألسلوب
".الروسيةاللغةإلىننظركماالمتنبىأوالنابغة

تاريخأنورسالتها"، ورأىمصر "كتابهفىاالتجاههذاعنعبر، فقدمؤنسحسينأما
هذاعنمصرأموراستقرتفإذاالتقريبوجهعلىالمتوسطالبحرتاريخهومصر
أناإلسكندرية، كماتاريخهوالمتوسطالبحر، فتاريخموانيهوانتعشتبالنشاطالبحر
ثمأفريقيةمصرولدتالمتوسط، وقدبالبحرصلةعلىكانتإذاإالتستقيمالمصرحياة

إلىوصلناإذاعشرة، حتىالثانيةاألسرةأياممنمصرتجتذبالبحريةمصرأخذت
البحريةمصرأنالبحرىالوجهإلىانتقلقدمصرمركزوجدناوالعشرينالثانيةاألسرة

بتأثرهااألفريقية، وارتبطتمصرسيادةانتهتالحينذلكومنذاألمرآخرقامتقد
أنتلبثلمأفريقيةولدتالتى، فمصراليومإلىمتصلنحوعلىوأهلهالمتوسطبالبحر

مصرحضارةبينتماثًال، وثمةوالروماناليونانكمثلذلكفىمثالمتوسطيةصارت
والعملالبيتفىبهااالعترافأوحقوقهاالمرأةبإعطاءيتعلقفيماالغربيةوالحضارة

مطورةالقديمةالمصريةالحضارةإالهوإنالغرببحضارةاليومنسميهوالحياة، مما
.مستقيمواحداتجاهفى

ليستالغربيةالحضارة، وأنالشرقحضارةسبقتحضارتناأنمؤنسحسينيذكرثم
الشرق: الجانبينبينوسطًادورًانلعبأنيمكننافيها، وبذلكأسهمناعلينا، فقدغريبة

.والغرب
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إلىمصروانتهاءوأوربامصربينبالرابطةقالواالذينالمفكرينشأنهذاكانوإذا
، دونالتخلفمرحلةاجتيازفىاألمليبعثالغربإلىالتطلعكان، فقدالغربحضارة

المجتمعظروفبينالشاسع، والبونالغربحضارةعليهاقامتالتىاألسستدبر
.األوربىوالمجتمعالمصرى

منوبرامجهالتعليمنظماستقاءإلىالمصريينالغربنحوالنقصعقدةقادتوهكذا
اقتبس، كماحياتهنظمودراسةالغربآراءبتلقىالمتعلمةالصفوة، وشغلتالغرب

-1952ثورةحتىمصرفىالسياسيةالحياةمحورهحولدارتالذى – 1923دستور
المصرىالمجتمعواقععنمعبرًايأت، فلمالبلجيكىالدستوروخاصةالغربدساتيرعن
صيغتلها، كذلكتعرضالتىواألزماتتطبيقهصاحبالذىالذريعالفشليفسرمما

القيمبينالشاسعالبونرغمالفرنسىالنسقعلىوالتجاريةوالجنائيةالمدنيةالقوانين
الشيءنفسفرنسا، وحدثفىسادتالتىوتلكالمصريةوالتقاليدوالعاداتاالجتماعية

.والنيابيةوالقضائيةاإلداريةللنظمبالنسبة

التعلقفىاإلسرافنتيجةالمصرىللمجتمعالسطحيةالمظاهربعضتغيرتثمومن
بينالخطيرالتناقضذلك، فكاناللبابدونالقشورأصابالتغيرولكنالغرببأهداب

،وآبائهماألبناءوالقرية، وجيلالمدينة، وبينالبعضوبعضهمالمدنسكانمنالمصريين
مضاعفاتمنذلكغيرإلىبيوتهمفىعليهيربونومامدارسهمفىاألبناءيتعلمهوما

.الغربنحوالنقصبعقدةأصيبمجتمعمنهاعانى

المصريةالمرأةنهضة
بعضونظمالمظاهراتفىفشاركت1919ثورةفىإيجابيًادورًاالمصريةالمرأةلعبت
النساءشاركسعد، كمانفىعلىاحتجاجًانسائيةمظاهرةالمصريةاالرستقراطيةنسوة
وفىوالكنائسالمساجدفىاالجتماعاتوعقدناللجانللثورة، فكونالسياسىالنشاطفى
الساحةعلىوجودهاالمصريةالمرأةأثبتتوبذلك) زغلولسعدمنزل" (األمةبيت"

.الدارعقرفىقابعةكانتأنبعدالسياسية
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االتحاد – "الوفدمؤسسىشعراوىعلىزوجة – شعراوىهدىأسست1923وفى
عنعمرهنيقلالالتىالبناتتزويج، وعدمالحجاببخلع، وطالبت"المصرىالنسائى

وضع، وتحسينوالطالقالزواجينظمالذىالشخصيةاألحوالقانونعامًا، وإصالح16
الميادينفيهابماالميادينشتىفىوالرجلالمرأةبينالمساواةاجتماعيًا، وتحقيقالمرأة

اجتماعيًا،النساء، ورعايةالبناتتعليمعلىاهتمامهاالتحادوالسياسية، وركزاالقتصادية
العالميةالحربأعقابفىاالنتخابوحقالسياسيةالحقوقالمرأةبمنحالمطالبةوبدأت

مطلعفىالمظاهراتشفيقدريةبرئاسة" النيلبنت "جمعيةنظمتالثانية، حين
.الغرضلهذاالخمسينات

أقامتكماوالشرقيةالعربيةالنسائيةالحركةفىرائدًادورًاالمصريةللمرأةوكان
فىالمؤتمراتالدولية، فنظمتالنسائيةالحركةمعالصالتالمصريةالنسائيةالمنظمات

.النسائيةللحركةالعامةالمطالبلبسطوخارجهامصر

فىالبناتنسبةفبلغتالحربينبين، فيماالبناتتعليملقضيةاهتمامهاالحكومةوأولت
النسبةكانت (المرحلةتلكتالميذعددجملةمن1945عام% 40االبتدائيةالمدارس

الطالباتعددالخاصة)، وتضاعفبالمدارسكنالتلميذاتومعظم1914فى% 14
مدارس، وفىاألولىالحرببدايةعندعليهكانماأضعافستةإلىالثانويةبالمدارس
بقبولتسمحالمصريةالجامعةوبدأت. 1914فىعليهكانماأمثالعشرةإلىالمعلمات
فىالجامعاتطالباتعددعندئذ، وزادطالباتثالثنحوفدخلها1927فىالطالبات

لذلكنتيجةالمرأةواقتحمت. 1957فىطالبة7766طالبة، ثم1040فأصبحن1945
.وغيرهاالطبيةوالخدماتالتدريسفىالعملميادين

فىلوجودوفرضهالجدارتهاالمصريةالمرأةإثباتلواللتتحققالنهضةهذهكانتوما
.العربىوالوطناإلسالمىالعالمبالدفىلهانظيرالسابقةكان، مما1919ثورةأثناء

فجأة،يأتلمالنحوهذاعلىالعامةالحياةفىخدرها، ومشاركتهامنالمرأةخروجولكن
أمامهاالطريقالمرأة، وفتحبتحريرللمطالبةالمفكرينبعضبذلهاجهودسبقتهولكن
فضلأمينلقاسموكان. سليمةتربيةاألبناءجيلتربيةطريقعنعصرىمجتمعلبناء
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األمينالمرشد "كتابهفىنادىالذىالطهطاوىرفاعةإليهاسبقهالدعوة، ونهذهإطالق
إليهتحتاجالذىالصالحالمواطنبإعدادالنساء، ليقمنتعليمبضرورة" والبنينللبنات
تقييدإلىباتجاههتوحىالزوجاتتعددحولإشاراتكتاباتهنهضتها، وضمنفىمصر

قضيةفىخاصةلهالشرعيةالشروطإلىالنظردونالرجلبهتمتعالذىالحقهذا
غيرإلى.. إيجابيًاتفسيرًاالشريعةيفسرقانونىإطارفىالمرأةحقوقوضمانالطالق

يكنلمالمصرىالمجتمعأنغيرطرحهامنأولالطهطاوىرفاعةكانقضايامنذلك
المرأةتحريرقضيةإثارةأمينقاسمعاتقعلىووقع. األفكارهذهمثللتلقىمهيأ

.والخلقيةواالقتصاديةاالجتماعيةبأبعادهابمختلف

تضمكانتالتى" الذوات "طبقةإلىينتمىكردى، فهوأصلمنمصريًاأمنقاسمكان
)1865 (بمصرولدالذىالجيلمنأمينقاسمالعثمانية، وكانالدولةشعوبمنأخالطًا
الخلقودماثةبالنزاهةقاضيًا، واشتهرفرنسية، وعملقانونيةثقافةبها، ونالوارتبط
بالثقافةاتصلواممنغيرهشغلتكمااإلسالمىالعالمتخلفقضيةشغلتهالحاشيةورقة

تفسيرفىاجتهاداتله، وكانتالشرقعلىاإلمبريالىالزحفمرحلةوعاصرواالغربية
لها، صاغهاالناجحالعالجوتصوراإلسالمىالمجتمعمنهايعانىالتىالتخلفعوامل
.القرنهذاومطلعالماضىالقرنأواخربصحفنشرتمقاالتشكلعلى

األمةأنلالنحطاط، فزعمالداروينيةبمفهوماإلسالمىالمجتمعتأخرأمينقاسمفسروقد
مختلفمنلهاتتعرضالتىالضغوطتجابهأنمنأضعفتدهور، وأنهافىاإلسالمية
االنتقاء "قوانينتسودهعالمفىالبقاءمنتتمكنفلنضعفهاعلىبقيتإن، وأنهاالجهات
الفضائلزوالإلىيرجعتدهورمناإلسالمىالمجتمعيعانيهماسبب، وأن"الطبيعى

يمكنالتىالحقيقيةبالعلومالجهلإلىراجعالمعنوية"، وذلكالقوة "زوالاالجتماعية، أى
الرجلبينالعائلة، فالعالقةفىالجهلويبدأ. وحدهامنهاالبشريةالسعادةقوانيناستنباط

ذاتهاهىالعائلةفىالقائمة، والفضائلالمجتمعأساسهىوالولد، إنمااألموالمرأة، وبين
".األمةأخالقإصالح "إالالمجتمعفىالمرأةدور، وماالمجتمعفىتستمرالتىالفضائل

حياةإلنشاءالالزمةالتربيةالنساءوالالرجالبتربيةتعنىالاإلسالميةالبالدولكن
.بدورهاللقيامالالزمينوالمكانةبالحريةتتمتعالحقيقية، والمرأةعائلية
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أولهىاإلسالميةفالشريعةذاتهحدفىاإلسالمإلىيرجعالذلكأنأمينقاسمويرى
أسبابعننشأتحالةوهىالزوجاتتعددحالةفىإالبالرجلالمرأةمساوىقانون

إليهوجلبوااعتنقوهالذينأولئك، معخارجهمناإلسالمإلىالفسادجاءقاهرة، ولذلك
الحكامواجباتحددالذىللحكماألصلىاإلسالمىالنظامفهدموا" وأوهامهمعاداتهم"

القوىاحتقاربكاملهالمجتمعفىفتفشىالعاتيةالقوةبحكمعنهواستعاضواوالمحكومين
.للمرأةالرجل، وامتهانللضعيف

بالتربية،إاليتحسنالالمرأة، الذىمركزعندهاالجتماعيةالقضيةجوهركانثمومن
هذافىوالحذراالعتدالآثر، إذكالرجلعاليًاتثقيفًاالمرأةتثقفأنأمينقاسميقترحولم

كمامنزلهاإدارةمن، لتتمكناالبتدائىالتعليمعنتحصيلهايقلالبأننادىاألمر، وإنما
،الرزقلكسبالمرأةإعدادتتوخىأنالتربيةوعلى. المجتمعفىدورها، وتلعبينبغى

إعالةعلىقادرةغيرالمرأةظلتالمرأة، فإذالحقوقالوحيدالضمانيحققهذاأنإذ
.الشريعةلهاتمنحهاحقوقأىعنالنظر، بصرفالرجلاستبدادرحمةتحتتبقىنفسها

أمينقاسميعالجوهنا، والخدرالحجابعلىبذلكاالستبداد، وتقضىعلىتقضىفالتربية
 –معينةبصورة – ضرورىأنهإذذاتهبحدالخدرإلغاءيريدالبحذر، فهوموضوعه

تحريمًاتتضمنالالتىالشريعةعليهنصتماإلىيعيدهأنيريدالفضيلة، بللصيانة
الأنهالواضحومن. والعادةللمناسبةاألمرهذاتركتبللنساءلسفورومطلقًاعامًا
، فكيفالحجابوراءمنالمجتمعفىبدورهاوتقومحقوقهاالمرأةتمارسأنيمكن

الفضيلة،يصونالالحجابالقانونية ؟ إنالقضاياتتابعوأنالعقودتعقدانمثًاليمكنها
يوجدالأنه، وبماالنبىنساءعندإالللخدريتعرضلموالقرآن. الشهوةيثيرقدوإنما
مضارهللخدرأنوالشك. العامللصالحوفقًااألمرهذاتقرير، يجبحولهصريحنص

ماكاملةتكونالكامًال، ألنهاكائنًاتصبحأنمنالمرأةيمنع، فهووشرورهاالجتماعية
تنملموالطبيعة، وماالشريعةإياهامنحتهاالتىبالحريةبنفسها، وتتمتعتتصرفلم

الرجلثقةعدمعلىيقوم – أخرىناحيةمن – والخدر. درجةأقصىإلىطاقاتها
إنسانيًا،ناقصةأنها، لظنهاألبوابعليهايقفلحينالمرأةيحترمالبالمرأة، فالرجل

.بجسدهاتمتعههوواحدأمرفىوظيفتهاوحصراإلنسانيةمزاياهامنجردهاوبذلك
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يكونفالثانيةامرأةرجلتزوجأيضًا، فإذاالزوجاتتعددأساسللمرأةاالحتقاروهذا
الطهطاوىحذوأمينقاسميحذووهنا. ومشاعرهااألولىالزوجةرغباتلتجاهلهإالذلك

لنالرجالبأن، والتنويةالزوجاتتعددفى" العدل "شرطعلىالتشديدفىعبدهومحمد
األفضلفمنذاتهحدفىمحبذغيرأنهالضرورة، إالعندجائزوالطالق. أبدًايعدلوا
فيجبالطالقمنالبدكانوإذا:"بالقولالموضوعهذافىرأيهأمينقاسم، ويختتمتجنبه
".فيهالرجلحقللمرأةيكونأن

اإلسالمىبالمجتمعللنهوضتصورهأمينقاسمفيهاطرحالتىاألفكارتلككلجاءت
عاصفتينالكتاب، فآثار1899عامنشر" المرأةتحرير "بعنوانشهيرصغيركتابفى
يهاجم، بعضهاوالنشراتالكتبمنسلسلةأشهرببضعةصدورهبعدالنقد، فظهرتمن

عاموفى. الحوارآدابحدودالمعارضةالكتاباتوتجاوزتيؤيدهاوبعضهانظريته
حريةفيهعد" الجديدةالمرأة "عنوانحملثانبكتابنقادهعلىأمينقاسم، رد1900
حرة، يكونالمرأةتكونلها، فعندماومعيارًااألخرىالحرياتلجميعأساسًاالمرأة

ضدالمستعملةالحججسوىالمرأةحريةضدالمستعملةالحججوما. حرًاالمواطن
تطورمعتطورتقدالمرأةفحقوق. مثًالالصحافة، كحريةكانتنوعأىمنالحرية

أدواربأربعةالبشرى، فمرتالمجتمع

.حرةالمرأةكانتالطبيعة، حيندور1.

.الحقيقىاالستعبادفىالمرأةوقعتالعائلة، حينتشكيلدور2.
منعهااستبدادهأن، غيرالحقمنبشيءالرجللهااعترفالمدية، حيننشوءدور3.

.ممارستهمن
.الرجلبمركزعمليًاوتتمتعالكاملةحقوقهاالمرأةفيهتبلغالحقيقية، الذىالمدنيةعهد4.

البلدانبلغت، بينماالثالثبالدورتمرتزالالالشرقيةالبلدانأنأمينقاسمويرى
رقفىالمرأةالشرقية، تجدالبالدإلىفأنظر:"يقولذلكوفى. الرابعالدوراألوربية
إلىانظرثم. منهخرجإذا، مظلومبيتهفىظالم، فهوالحاكمرقفى، والرجلالرجل
الشخصية، فارتفعالحقوقواحترامالحريةعلىمؤسسةحكوماتهاأنتجداألوربيةالبالد
".والعملالفكروحريةاالعتبارمنعاليةدرجةإلىفيهاالنساءشأن
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أنعلى، ويؤكدالعلمإلىالغربتقدمأمينقاسميرجع" الجديدةالمرأة "كتابهوفى
علىقائمةليستمثًالأوربافىالمرأة، فحريةالعلمبدونتثبتالالصالحةاألخالق

بدونأورباعلومتبنىالعبثوعلمية، ومنعقليةمبادئعلىوالشعور، بلالعادة
أنعلينا، ولذلكينفصمالاتصاًالمتصالنالخلقية، فاالثنانمبادئهامنهلمناالقتراب

.حياتنانواحىمنناحيةكلفىللتغيرأنفسنانعد

القرننهايةعندطرحهاالتىأمينقاسمألفكارالناستقبلمدىعنالنظروبغض
لفتإلىحولهاثارالذىوالجدلاألفكارهذهطرحأدى، فقدالقرنهذاومطلعالماضى
الحديث، ولكنالحديثالمجتمعبناءفىمادورللمرأةيكونأنضرورةإلىاألنظار

التىالوحيدةالمرأة، حتىالرجالمناألقالمأربابعلىقاصرًاكانالموضوععن
وكانت) الباديةباحثة (رمزىاسموراءتتستركانت) ناصفحفنىملك (فيهشاركت

المصريةالمرأةلعبتهالذىالدورأنغير. بإلغائهالمطالبةوتنكرالحجاببقاءعنتدافع
عنهاعبرتالتىوالسياسيةاالجتماعيةتطلعاتهاعنصادقًاتعبيرًاكان1919ثورةفى

.المصريةالنسائيةالحركة

جميعًا،مصرنساءتشمللمندرسهاالتىالحقبةفىالمصريةالمرأةنهضةأنغير
التىالطبقةتلكمنالعلياالشرائحونساءالوسطىالطبقةبناتعلىاقتصرتولكنها
.القرنهذامنالخمسيناتحتىالنسائيةالحركةزماماملكت
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:الرابعالفصل
السياسىوالنظامالليبرالية

مصرفىسادالذىالسياسىالنظامعلى" الليبرالية "صفةإطالقعلىالباحثوناصطلح
فيماالسياسىالنظامإطاريمثلكان1923دستورأناعتبار، على1919ثورةأعقابفى

،مرجعىكإطارالغربيةالليبراليةالدساتيرلبعضاتخاذهبحكم1952و1919ثورتىبين
بعضإنالحقبة، بلتلكخاللالسياسىللصراعمحورًا" الديموقراطية "كونوبحكم
بالحكممقارنةالمفقودالفردوسإلىنظرتهم" الليبراليةالحقبة "تلكإلىينظرونالكتاب

.1952ثورةظلفىمصرسادالذىاالوتقراطى

نظامًاتحققأنمصراستطاعتهل: هوجوهرىلسؤالإجابةعنبالبحثهناونعنى
الذىالسياسىالنظامكانأخرى، هلبعبارة ؟ أو1923دستورظلفىليبراليًاسياسيًا
فىالليبراليةالديمقراطيةمصرعرفتحقيقيًا، وهلليبراليًانظامًا1923دستورأقامه
؟ظله

:أساسيةشروطثالثةوجوديتطلبليبرالىسياسىنظامقيامأن

التقليديةاإلنتاجوبعالقاتالتقليديةاإلنتاجيةبالقوىيستبدلرأسمالىتحولحدوث:أولها
تحقيقفىرئسيسًادورًاتلعب" بورجوازية "طبقة، تكونوثانيهاحديثة، رأسماليةأخرى
الطبقةهذهعندوالسياسىالطبقىالوعى، وفرثالثهالمصلحتها، والرأسمالىالتحول
يكفلالذىالسياسىالنظامصياغةخاللمنلمصالحهاحارسةتقفيجعلهاالذىالجديدة

.استمرارهاوضمانالمصالحهذهعنالدفاعلها

القرنأوائلمنذالحديثتاريخهامرعلىالثالثةالشروطهذهلمصرتحققتهلترى
؟ليبراليسياسىنظامإلفرازكافيًانضجًاالشروطتلكنضجتعشر؟ وهلالتاسع

لمالتحولهذا، ولكنالماضىالقرنمنالعشريناتمنذرأسماليًاتحوًالتشهدمصربدأت
علىالرأسماليةاإلنتاجقوىنموحيثمنالمصرىلالقتصادلطبيعىللتطورنتاجًايأت

التقليدىالنظامحسابعلىتنمووئيدةتدريجيةبصورةالسائدالتقليدىاالقتصادحساب
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بشكلإدارية، وتمبقراراتأعلىمنالتحولهذاحدثتدريجيًا، وإنمامحلهوتحلالقديم
تم، فقدالرأسمالىالنموتحققالتىالموضوعيةالظروفإيجادصورةيتخذولمجراحى
المنظمدورتلعبأنللدولةالسلطة، أتاحتمنبقراراتالمصرىاالقتصادهيكلتعديل

Enterpreneurحديثةإنتاجيةمشروعاتفىواستثمارهااألموالتجميعيتولىالذى.
االقتصادمنمبدئيًاتحوًالتحققأنالدولاستطاعتتقريبًاقرننصفمدىوعلى

، ألنالنضجكاملغيرمبتسرًاجاءالتحولهذاالدولة، ولكنرأسماليةإلىالتقليدى
هناكالرأسمالية، فكانتنحوكامًالتحوًالتتحوللمالتقليديةاالقتصاديةالقطاعات
الصناعة (رأسماليةأسسعلىأقيمالمصرى، قطاعاالقتصادىالنظامفىازدواجية

والزراعةالحرفىاإلنتاج (تقليدىوالجفالك)، وقطاعاألبعادياتفىالحديثة، والزراعة
خطيرةسلبيةآثارمنالتعايشلهذاكانمعًا، بماالقطاعانالفالحين)،وتعايشأراضىفى

.16الرأسمالىالتحولعمليةعلى

التاسعالقرنمناألولالنصففىمصرشهدتهالذىالرأسمالىالتحولأنذلكومعنى
الجوهر،يغيرأندونالمالمحغيرتحقيقهفىالرئيسىالدور" الدولة "عشر، ولعبت

التجاريةالبيوتاتوتصفيةبضربفىالدولةقامت. التجميلبجراحةالشبهقريبفكان
عشرالثامنالقرنمدىعلىحققتهاالتىالتجاريةالمبادالتفوائضلديهاتراكمتالتى
مصرعبرتتمكانتالتىالعبورالزراعية، وتجارةالمحاصيلفائضتجارةخاللمن
منكبيربقدر – تتخطىأناستطاعتالتىأوربابالدوبعضالعثمانيةالدولةبالدإلى

.الشرقيةالتجارةأسواقعلىاالستعماريةاألوربيةالقوىسيطرة – والمخاطرةالصعوبة
:أمرينلتحققالبيوتاتتلكأصحابأموالمصادرة" الدولة "وفضلت

.الحديثاإلنتاجىالقطاعفىلالستثمارالالزمةاألموالتجميع: أولهما

كانتالتجاريةالبيوتاتتلكبعضأنوخاصةالتقليديةالسياسيةالقوى، ضربثانيهماو
، كماالقديمالسياسىالنظامفىدورًاخاللهممنلعبتالذينبهاالخاصةمماليكهالها

.المحالفةبروابطبالمماليكترتبطكانت

محمدعصرفىاالقتصادىاالحتكارسياسة: الدماصىحسنأحمد: راجعالموضوعهذاحولالتفاصيلمنللمزيد16
.1985القاهرةمنشورة، آدابغيرماجستير، رسالةعلى
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:المصريةالبورجوازيةوتطورنشأةلظروفبالنسبةخطيرتاننتيجتانذلكعلىوترتب

إليهاوجهتعندمااالقتصادفىالتنظيمىالدولةلدورالمصرىالبديل، غياباولهما
لالنسحابالدور، فاضطرتهذالعبعنيدهاتكفأنوأجبرتالخارجمنالضربات

الفرصةإتاحتهاعدم، نتيجةالزمانمنكامًالعقدًااستغرقتمقاومةبعدالميدانمنالتام
فىللدولةالتنظيمىالدورتصفيةعنالناجمالفراغتسدالمصريةللبورجوازيةنواةلنمو

.االقتصاد

بدأتالتىالمصريةالبورجوازيةعندتولدتالتى" الدولة "فىالثقةعدم، عقدةاموثانيه
الدولةمصادرةذكرياتعشر، نتيجةالتاسعالقرنمنتصفمنذجنينيةبصورةتتكون

القطاعإلقامةالالزمالتراكملتحقيقنفسهالقرنمناألولالنصففىللثروات
عندئذ، وخاصةاألذهانعنبعيدةالقريباألمسذكرياتتكن، فلمالحديثاالقتصادى

ألسباب (الصفوةرجاالتبعضمعاألساليبهذهلبعضإسماعيلالخديوممارسةأن
.الدولةفىالثقةفقدان، وعمقتالماضىأشجانجددت) المرةهذهسياسية

األوربىالمالرأسنصباالقتصادفىالتنظيمىالدولةلدورالمصرىالبديلغيابوفى
الموادإلنتاجزراعىإنتاجوحدةإلىمصروحول. المصرىاالقتصادحولالتبعيةشباك

البورجوازيةنواةأمامالسبلالقطن)، فسدتوخاصة (األوربيةللصناعةالالزمةاألولية
يدهافىالزراعية، وتراكملألرضالفرديةالملكيةنظامتطورأفرزهاالتىالمصرية

المالك)، فلمكباربذلكونعنى (الزراعيةالمحاصيلبيععنالناتجةاألموالفائض
فائضباستثمارالزراعة، وقنعتنطاقعنتخرجمجاالتفىأموالهاتستثمرأنتستطع
التامةالسيطرةاألوربىالماللرأسالزراعية، تاركةملكياتهامساحةتوسيعفىأموالها

المصريةالبورجوازيةتلعبأنغريبًايكنلملذلك. 17والتجاريةالماليةاألعمالعلى
السياسيةالمشاركةمنبنصيبهاوالمطالبةاألجنبيةالسيطرةمقاومةفىهامًادورًاالوليدة

الثورةإلىأدتالتىاألحداثخضمفىاألجنبيةالسيطرةمنالمصرىاالقتصادوتحرير
النيابيةبالحقوقالسياسىنضالهاواقترن) العرابيةبالثورةالمعروفة (1881عامالمصرية

عبداعتبرهاالتى1882الئحةخاللمنالسياسيةالمشاركةمنقدروتحقيقلألمة
.بعدهاوما174، ص1973الكبيرة، القاهرةالزراعيةالملكياتظلفىمصرفىاالجتماعىالنظام: عباسرؤف17
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فىوضعناإذاالصوابيجانبهالرأىمصرى، وهودستورأولالرافعىالرحمن
ووقوفهاالحبومرحلةالمصريةالبورجوازيةنواةتجاوزعنتعبيرًاجاءأنهاالعتبار

الطبقىالوعىبداياتعنللتعبيراألولىالخطوة1882الئحةأقدامها، فكانتعلى
.الوليدةالطبقةتلكلدىوالسياسى

حتىاألولىخطوتهاوتخطوأقدامهاعلىتقفالوليدةالمصريةالبورجوازيةكادتوما
التبعيةروابطلتوثيقالمصرىاالقتصادهيكلتنظيم، وأعادالبريطانىاالحتاللداهمها
البورجوازيةكانتولماالخصوصوجهعلىالبريطانىواالقتصادالعالميةبالسوق

البريطانىاالحتالللسياساتاستكانتمصر، فقدفىالقطنمنتجىكبارتمثلالمصرية
نطاقفىبالعمل، وقنعتمعهالتعاونالمادية، فارتضتمصالحهاتخدمكانتطالما
القطاعينفىاألجنبىالماللرأساألصغرالشريكبدور، وقبلتوحدهالزراعةقطاع
تجمدأنالمصرىاالقتصادعلىاألجنبيةالسيطرةاستطاعتوبذلك. والتجارىالمالى
آثارمنالنموذلكعلىيترتبقدلما، تفاديًاحولهضربتهالذىاإلطارخاللمننموه

.مصالحهامعتتعارضوسياسيةاجتماعية

التىالسياسيةطموحاتهاعنتعبيرًا1919لثورةالمصريةالبورجوازيةقيادةوجاءت
الساحةعلىحركتهانطاق، وتوسيعبهضاقتالذىاإلطارذلكمنالتخلصفىتفشل

يحددهادرجاتتتلوهاالوطنىالتحرردرجاتمندرجةتحقيقخاللمناالقتصادية
منتجىكبارتمثلباعتبارهاالعالميةالرأسماليةبالسوقارتبطتالتىمصالحهامسار

:أمرينيفسرهذا، ولعلالقطن

تعبيرًاجاءالذىالعنفطابعمنالمصريةللبورجوازيةالسياسيةالصفوة، جفولأولهما
بعدًاالعنفذلكاتخذعندما، وخاصة1919ثورةأحداثفىالشعبيةالجماهيرسخطعن

.18الريففىالمالككبارقصورعلىالفالحينبهجوماجتماعيًا

،الوطنىاالستقالللتحقيقسبيًالالمفاوضةبأسلوبالصفوةتلكوتمسك، قبولوثانيهما
بمصالحهاالمخاطرةمنكبيرقدرعلىتحتوىالتىالمسلحالكفاحلفكرةونبذها

.بعدها، وما295ص، ص1982، القاهرة1936-1918مصرفىالوطنيةتطورالحركة: رمضانالعظيمعبد18



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

119www.RaoufAbbas.org

أمامأرحبمجالإفساحمنالمسلحالكفاحعلىيترتبقدلماوالسياسيةاالقتصادية
قبلالسياسية، وعندماالحياةفىأكبردوروللعبمصالحهاعنللتعبيرالشعبيةالجماهير

السياسيةالمناورةقبيلمنذلكالحقبة، كاننهايةعندالمسلحالكفاحبفكرةالوفد
كلالمصرية، سعتالبورجوازيةحساباتبعكساألحداثجاءتالمحسوبة، وعندما

منطقةفىالمسلحالكفاححركةالجهاضسبيلعنللبحث) الوفدذلكفىبما (أطرافها
.195119عامالسويسقناة

فىتتحققلمليبرالىسياسىنظاملقيامالضروريةالثالثةالشروط، أنالقولوخالصة
التحولتجربةتعثرتموضوعية، فقدتاريخيةظروفنتيجةكاملبشكلمصر

وتطورنشأةعلىالتعثرهذاوخارجية، وانعكسمحليةألسبابمصرفىالرأسمالى
وعيهادرجةعلىانعكسماالعليا)، بقدرشرائحهاوخاصة (المصريةالبورجوازية
عندالمصريةالبورجوازيةصفوةخياراتعلىآثارهلذلكوكان. والسياسىاالجتماعى

مصالحها،تعبيرا ·عن، فجاء1923دستورفىصاغتهالذىالسياسىالنظامأسسوضع
،1919ثورةفىالرئيسىالدورلعبتالتىالشعبيةالجماهيرلمصالحتجسيدًايأتولم

الدوراألراضىمالكوكبارواإلنجليزالعصرقوىفيهلعبتسياسىتوازنعنوعبر
هذاعنتعبيرًادعائمهالدستورهذاأرسىالذىالسياسىالنظامجاءثماألكبر، ومن

.الستمرارهوتأكيدًاالتوازن

1923دستور
المصريةالبورجوازيةنواةصاغتهمصرىدستوربأولالبريطانىاالحتاللعصفمنذ

منأساسيًامطلبًاالدستورعادبالدستور، حتىالمطالبةاألصوات)، حققت1882الئحة(
مطلبفريد، فاقترنومحمدكاملمصطفىيدعلىالمصريةالوطنيةالحركةمطالب

مرحلةفىالثانىحلمىعباسالخديوبتأييدالمطلبان، وحظىاالستقاللبطلبالدستور
سلطاتغلمنالتخلصالعرشعلىللجالسيضمنذلككانطالماالمراحلمن

بعدواالحتاللالخديوبينالوفاققامإذاالفعلية، حتىالسلطةممارسةعنليدهاالحتالل
والدستوراالستقاللبينالربطعلىالوطنىالحزب)، ألح1907 (كرومررحيل

،1954-1950األخيرةالمرحلةفىالمصريةالقضية: الدينسراجأحمدفادية: راجعالنقطةحولالتفاصيلمنللمزيد19
.1987القاهرةمنشورة، آدابغيردكتوراهرسالة
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سلطاتواضطرت. معًاوالخديواالحتاللمواجهةفىالمصرىالشعبمطلبباعتبارها
صالحياتتوسيعطريقعنبالدستورالمطالبةحدةمنالتخفيفمحاولةإلىاالحتالل

فيما) النظار (الوزراءوسؤالالميزانيةمناقشةحقبإعطائه" القوانينشورىمجلس"
اختصاصاتهاتوسيعمع1913عام" التشريعيةالجمعية "إقامة، ثموزارتهمبشئونيتعلق

نتيجةأعمالهتوقفأنلبثتمافيها، ثمالعضويةحجموزيادةنسبيًاتوسيعًاالتشريعية
.1914عامالحمايةوإعالنالحربقيام

أجلمنبالنضالدائمًااقترنتقدحقوقهلألمةيكفلالذىبالدستورالمطالبةكانتولما
العالميةالحربقبلتأسستالتىالمصريةالسياسيةاألحزاب، حرصتالوطنىاالستقالل

الطفيليةالعناصرعنالمعبرةاألحزابوقفتحينفعلى. منهموقفهاتحديدعلىاألولى
أن" الحرالوطنىالحزب "الدستور، فرأىلفكرةالتامالرفضموقفباالحتاللالمرتبطة

نفسعلى" المصرىالحزب "واألمة، وسارالبالدبمصلحةضارالنيابىالمجلسإنشاء
المديرياتمجالساختصاصاتبتوسيعوسطًا، فطالبموقفًا" األمةحزب " واتخذالدرب

التى (المجالسهذهآلراءيجعلالذىبالشكلالعموميةوالجمعيةالقوانينشورىومجلس
يمكنحتىوالتعليموالقضاءالرىمسائلفىوزنًا) والذواتاألعيانصفوةتضم

أنورأى.السياسيةالبالدحالةيوافقالذىالنيابىالمجلسإلى – تدريجيًا – الوصول
فمنثمالكبرى"، ومنالعائالترؤساءكونهمبحكماألمةمنطبيعيةنيابةلهماألعيان"

أنإلى- ضمنية – إشارةذلكالبالد، وفىأمورإدارةفىالحكومةمعيشتركواأنحقهم
أصرفقد" الوطنىالحزب "أما. المالككبارمناألعيانفئةعلىاالنتخابحتىيقتصد
.غيرهادونمعينةفئةعلىاالنتخابحقيقصرحقيقيًا، والتمثيًالاألمةعلى

المطالبةفىالوطنىالحزبشاركالدستورية"، فقدالمبادئعلىاإلصالححزب "أما
.20واضحةبصورةذلكفىرأيهيحددأندونبالدستور

الحزب – األولىبالدرجة – رايتهحملأساسيًاوطنيًامطلبًا – إذًا – الدستوركان
بطرساغتيالبعدللحزبوجهتالتىالضربةجاءتفريد، حتىمحمدبزعامةالوطنى

لبثما، ثمللخارجاللجوءعلىقيادته، وتجبرصحافتهوتكممكوادرهلتشتتغالى
.1970، القاهرةالبريطانىاالحتاللعهدفىمصرفىالحزبيةالحية: رزقلبيبيونان: نظر20



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

121www.RaoufAbbas.org

قضيةالوطنيينشغلأنالحربخاللالعرفيةاألحكاموتطبيقمصرعلىالحمايةإعالن
الحربوضعتإذاغيرها، حتىدونالوطنىاالستقاللوتحقيقالحمايةمنالتخلص
صفوةمنزغلولسعدبزعامة"المصرىالوفد "تكوينفكرةوبرزتأوزارها

فىالدستورذكريرداألمة، لمحزبمنمعظمهاجاءالتىالمصريةالبورجوازية
.االستقالللتحقيقالسعىعلىالشهيرةالتوكيالتصيغةفىاقتصرالذىالوفدمطالب
رفعتهاالتىالشعاراتكانت1919مارسفىالمصرىالشعبثورةانفجرتوعندما

التىالمقاالتأنالتام"، كمااالستقالل "هىمظاهراتهافىورددتهاالثائرةالجماهير
الذىالسياسىالنظامتتناوللم – الوفدصحافةوخاصة – الثورةصحفبهاغمرت

البورجوازيةنخبةمنصغيرةجماعةعدا، فيمااالستقاللتحقيقبعدكتابهايتصوره
النظامجريدةفىنشرت) ميرهموعزيزعزمىومحمودفهمىمنصورضمت (المصرية

يكونأنضرورةتضمن"ىطالديمقرابالحزب "أسمتهمابرنامج) 1919سبتمبر8(
والقضائية،والتنفيذيةالتشريعيةالسلطاتمصدرباعتبارهالشعبسيادةيحققنيابيًاالحكم

عامًاتيارًاتخلقلمالصغيرةالجماعةهذهأنغير. 21والكتابةواالجتماعالقولحريةيقر
.الوفديقودهاكانلتىاالحركةهديروسطأفكارهايساند

احتاللإلىيرجعتأسيسهعند"المصرىالوفد "خطةفىالدستورمطلبغيابولعل
تقريرأنأساسعلىاألولويةالوطنىاالستقاللوتحقيقالبريطانيةالحمايةمنالتخلص

حينها،فىتعالجبحتةمصريةمسألةاالستقاللبعدمامرحلةفىالسياسىالنظامطابع
كانواالذينالوفد، وهمقيادةفى" األمةحزب "فكرغلبةاالعتبارفىوضعناإذاوخاصة

االنتخابحققصرمعالسياسيةالبالدحالةوفقالنيابىالحكمتحقيقفىالتدرجيرون
.رأينامانحوعلىوحدهماألعيانعلى

السلطاتجانبمنمصرفىدستورىنيابىحكمإقامةمبادرةتأتىأنعجبومن
)ىاللنب (البريطانىالسامىالمندوبقدمهاالتىالتفسيريةالمذكرةفىذاتهاالبريطانية

مستقلةدولةبمصراعترفالذى1922فبراير28تصريحوفقاألولفؤادالسلطانإلى
اسميًا، إذاستقالًالاالستقاللهذامنجعلتالتىالشهيرةاألربعةالتحفظاتمعسيادةذات

الديمقراطيةفىمحاضراتالديمقراطية"، سلسلة "فىاالقتصادية، منشوراًالحياةفىالديمقراطيةأثر: سيدهمعزيز21
.38، ص1945األمريكية، القاهرةبالجامعةالعامةالخدمةمصر، قسمفىالرأىقادةمنلنخبةوتطورها
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اإلشرافبحقيتمتعبرلمانإنشاء "أنعلىالتفسيريةالمذكرةمنالعاشرالبندنص
األمريرجع" الدستوريةالطريقةعلىمسئولةحكومةفىواإلدارةالسياسةعلىوالرقابة

حكمقيامضرورة – ضمنيًا – يعنىمما. 22المصرىالشعبوإلىالسلطانإلىفيه
التزميعنىللتصريحالسلطانفبراير، فقبول28تصريحبقبوليقترننيابىدستورى

إصدارمنالتملصالملكمحاوالتيفسرهذاولعل. دستورىبرلمانىنظامبإقامة
،1923دستورإعدادبهتمالذىاألسلوبيفسركما – جدوىدون – بعدفيماالدستور

ميولهعلىيؤثرالالذىبالشكلالبريطانيةالمبادرةلتحقيقيسعىاألولفؤادكانفقد
.ذاتهالدستورصياغةعلىانعكسممااألوتقراطية

)الوطني، الحزبالدستورييناألحرارالوفد، حزب (الرئيسيةالسياسيةالقوىاتجاهفرغم
إلىالملكاألمة، لجأتمثلمنتخبةتأسيسيةوطنيةجمعيةإلىالدستوروضعيعهدأنإلى

ثالثين) ونائبهرئيسهاإلىباإلضافة (ضمتالدستورلوضعحكوميةإداريةلجنةتشكيل
، واختيرالدينورجالوالتجارواألعيانالقانونورجالالسابقينالوزراءمنعضوًا
عضويتها، وأطلقفىاالشتراكالوطنىوالحزبالوفديقبلالمعتدلين"، ولم "منالجميع
".األشقياءلجنة "اسمزغلولدعسعليها

لها،مرجعيًاإطارًا1882الئحةالدستوريةالمصريةالتجربةمناللجنةتتخذأنمنوبدًال
دراستهاعلىفعكفت – البلجيكىالدستوروخاصة – الغربيةالدساتيربعضإلىلجأت

معيتالءمبمااقتبستهماشذبتأنبعدهديهافىالمصرىالدستورموادوصاغت
الملكيرتحلمذلكورغم. فبراير28تصريحومضمونالعرشعلىالجالسرغبات

بوزارةالتشريعيةاللجنةإلىبهفعهد" األشقياءلجنة "وضعتهالذىالدستورلمشروع
فىتعدل، راحتاألجانبمنغالبيتهمقانونيينخبراءتضمالتى) العدل (الحقانية

عرضالسياسيينباحتجاجاتضاربةالشعبحسابعلىالملكسلطاتوتوسعالمشروع
.الحائط

19 (بالدستورملكىأمر، صدرإصدارهقبلالعاملالستفتاءالدستوريطرحأنمنوبدًال

صورةواإلنجليز، ليتخذالملكلحسابتعديالتمنعليهأدخلماكلبعد) 1923أبريل
.361-360ص، صالسابقالمرجع: رمضانالعظيمعبد22
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مصر، بماملكنحن":فيهاجاءبديباجةالملكىاألمر، وصدرللشعب" الملكيةالمنحة"
اللهعهدالتىباألمانةنحتفظأنأنفسناعلىأجدادنا، وأخذناعرشتبوأنامنذمازلناأننا

علىالملكحرصبجالءهناويتضح23..."ألمتنادائمًاالخيرإلينا، نتطلببهاتعالى
الدينيةوالمعاهداألوقافدخولعلىبالنصترجمالذىسلطتهعلىالدينىالطابعإضفاء

األجداد،عرشتبوأالذىالبالدسيدكونهعلىالتأكيدتضحبالدستور، كمااختصاصهفى
شاء، وهووقتمامنحمااستردادحقهمنكلالدستور، ومنبإصداررعاياهعلىوتفضل

.الشهيرةالدستوريةاالنقالباتفىبالفعلحدثما

علىالفردية، واشتملالحرياتفكرةعلىالليبرالية، فقاممقوماتمنالدستوروانطلق
فنصوالحريةالمساواة: همارئيسيينمقومينحوليدورالعامةوالحرياتللحقوقباب

المدنيةبالحقوقالتمتع، وفىالقانونأمامجميعًاالمصريينبينالمساواةعلىالدستور
بينتمييزالعامة، فالالواجباتمنعليهمالعامة، وفيماالوظائفتولىوالسياسية، وفى

الحريةللمواطنينالدستورأقركذلك. الدينأواللغةأواألصلبسببالمواطنين
، وحقالجمعياتتكوين، وحقواالجتماعالرأىاالعتقاد، وحريةالشخصية، وحرية

إالانتزاعهافحظرالخاصةوالملكيةالمنازلحرمةالعامة، وضمنالسلطاتمخاطبة
.البالدخارجالمصريينونفىالثرواتمصادرةحظر، كماالقانونوفقالعامةللمنفعة

مجلسنيابيًا، ويتمتعالحكميكون، وأنالسلطاتمصدراألمةأنعلىالنصورغم
أمامتضامنيةمسئوليةالوزراءالدولة، ومسئوليةمصالحعلىالكاملةبالهيمنةالوزراء
يتحملوالتمسالمصونةالدستور، فذاتهفىخاصبوضعالملك، تمتعالنوابمجلس

الدولةشئونمنشأنفىتوقيعاتهتنفذوالوزرائهخاللمنسلطتهمسئولية، ويمارس
منالوزراءتخلىال، وأوامرالمختصونوالوزراءالوزراءرئيسعليهاوقعإذاإال

لهامراسيمإصدارحقللملككانذلكومع). مكتوبةأمشفهيةكانتسواء (المسئولية
مطلقًاحًالالنوابمجلسحلوإقالتها، وحقالوزاراتتعيينحقلهكان، كماالقانونقوة
وعزل، وتوليةوالنياشينالرتبومنحإنشاءحقلنفسهالملكواحتفظ. شروطدون

فىمتحكمًاالدستوروجعله. واألوقافالدينيةومعاهدهاألزهرشئونالضباط، وتصريف

.114، ص1المصرية، جالثورةأعقابفى: الرافعىالرحمنعبد23
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خمسى5/2 (الشيوخمجلسفىالمعينيناألعضاءطريقعنالقوانينعلىالتصديق
.24)الشيوخمجلسبهاختصالذى (الدستوربتعديليتصلماكلوكذلك) األعضاء

سلطةمثلالكافىالتحديديحددهاأندونالنيابىالحكمفىنقطةأهمالدستورتركوقد
منإليهيؤدىماعلىجهة، وإشرافهممننوابهفىممثًالبالشعبالوزراء، وصلتهم

بيانفىممثًالإجماًالأجملكما. أخرىجهةمنواإلداراتالمصالحطريقعنخدمات
كلتحتملغامضةعباراتفىذلكيصوغبأنالملك)، وأكتفى (الدولةرئيسمنموقفهم
بواسطةسلطتهيتولى)، وهو29المادةوفق (الملكيتوالهاالتنفيذية، فالسلطةتأويل

التركيزذلكورغم). 49المادة (ويقيلهمالوزراءيعينالذى)، وهو48المادة (وزرائه
علىالمهيمنهوالوزراءمجلسأنعلىينصالدستور، نجدالملكيدفىللسلطة
عنالنوابمجلسأماممتضامنينمسئولونالوزراء)، وأن57المادة (الدولةمصالح
فىالتناقضفهذا). 61المادة (وزارتهأعمالعنمسئولمنهموكلللدولةالعامةالسياسة
وقد. الوزاريةالمسئوليةوتحديدالسلطاتبينكالفصلالنيابىالنظامأركانيقودالدستور

علىاعتمادًاالوزارةأنفىتلخصأنعدة، يمكنأزماتخالفهذاعلىترتب
فىأنالسراىرجاليرىحينسلطة، فىبكلتستأثرأنتريدالبرلمانأماممسئوليتها
.25السلطةهذهمنيحدماالدستورنصوص

أخماسثالثةانتخابويتم. النواب، ومجلسالشيوخمجلس: مجلسينمنالبرلمانوتكون
مجلسويؤلف. الباقوناألعضاءيعينبينما) درجاتثالثعلى (الشيوخمجلسأعضاء
كلعنعضوبنسبةيكونالمنتخبينالشيوخ، وعددمنتخبونجميعهمأعضاءمنالنواب

عشرالشيوخعضويةومدة. ألفًاستينكلعننائببنسبةالنوابوعددمواطنألف180
.سنواتخمسالنائبعضوية، ومدةسنواتخمسكلنصفهميتجددسنوات

إلىأقربذلكفىفكانثقافيةأوماليةشروطًاالناخبينفىاالنتخابقانونيشترطولم
سوىماليةشروطًاالنائبفىيشترطالنظرية)، ولمالناحيةمن (والديمقراطيةالمساواة

.229-227ص، ص1981المعاصرة، القاهرةمصرتاريخفىدراسات: رمضانالعظيمعبد24
.37-34ص، ص1945جديدة، القاهرةوحياةجديدالحكومية، نظاماإلدارة: غالىومريتمدكوربيومىإبراهيم25
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لمذلكالبوراجوازية، ورغممنالوسطىالشرائحمتناولفىوكان (التأمينقيمةسداد
).النوابمجلسإلىطريقهمنهمقليلنفرإاليعرف

اشترطالبورجوازية، إذمنالعلياالشريحةعلىعضويته، فاقتصرتالشيوخمجلسأما
أوالوزراءمنيكونأنالشيوخبمجلسعضوًايعينأوينتخبفيمنالدستور

درجةمنالقضاءورجالالوزاراتوكالءمنأوالنوابمجلسرؤساءأوالدبلوماسيين
فماالعامالمديردرجةمنالحكومةوموظفواالمحامينونقباءالعموميينوالنوابمستشار

ورجالالعلماءكبارأو) االنتخابالبالتعيين (ونبالؤهاالمالكةاألسرةفوقها، وأمراء
فمااللواءرتبةمنالمتقاعدوناإلسالمية، والضباطغيرالطوائفرؤساءمنالدين

يدفعونالذينالنيابة، والمالكفىمدتينقضواالذينالنوابمجلسفوقها، وأعضاء
مساحتهاتقلالملكيةعنيدفعالمبلغهذاوكان (العامفىجنيهًا150عنتقلالضريبة

الحرةبالمهنأوالصناعيةأوالتجاريةأوالماليةباألعمالفدان)، والمشتغلونمائةعن
منالعلياالشريحةتحكمتوبذلك. العامفىمصريًاجنيهًا1500عندخلهميقلالممن

مجلسموافقةضرورةعلىالدستورنصحيثالتشريعفىالمصريةالبروجوازية
.إصدارهايمكنحتىالقوانينعلىالشيوخ

منكمنحةصدرالذىالدستورفىنفسهبهاالملكخصالتىالكبيرةالسلطاتأدتوقد
القصربالدستور، فاتخذواإلضرارالليبراليةالتجربةإضعافإلى، أدتالشعبإلىالملك

علىالقضاءبذلكليتماالنتخابات، وزيفتحكمهفىإليهايستندأدواتاألقليةأحزابمن
أحزاباستغلتفقد. الليبراليةمحوريمثل، والذىالسلطاتمصدراألمةبأنالقائلالمبدأ
االنتخاباتتزويرفىاالنتخاباتقانونيتضمنهاالتىالثغراتالقصرإلىالمستندةاألقلية

نصاالنتخابية، إذالدوائرتقسيمإعادةفىالتالعبطريقعنالناخبينإرادةوتزييف
سنوات)،عشركل (عشرىتعدادكلبعداالنتخابيةالدوائرتحديديعادأنعلىالدستور

تلك، فاستخدمتالسكانمنألفًاستينلكلنائباختيارعلىتنصالتىللمادةتنفيذًا
تقومالتىالحكومةمرشحىلرغبةوفقًااالنتخابيةالدوائرتوزيعإلعادةغطاءالمادة

الملكياتومواقعالعائليةالعصبيات(المحليةاألوضاعمن، لالستفادةاالنتخاباتبإجراء
.الدوائرتلكألصواتبعينهممرشحينكسبضمانفى) الكبيرة
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بتحريريقضىالذىالنصاستغالل، فتماالنتخابجداوللتشملالتزويرعملياتوامتدت
جداولبوضعاإلدارةفقامتوالعمدوالمراكزاألقساممأمورىبواسطةاالنتخابجداول
، وكانتالموتى، وأسماءلهموجودالأشخاصوأسماءلألسماءتكرارتتضمنملفقة

البابدقيقًا، وتفتحتعبيرًاالمواطنينعنتعبرالالتىالجداولهذهوفقتجرىاالنتخابات
.الشعبإرادةلتزويرمصراعيهعلى

جرت، إذالخصومأنصارعناالنتخابيةالتذاكربحجباإلدارة، قيامبلهالطينزادومما
، وكانالنوابمجلسانتخاباتإجراءقبلاالنتخابيةالتذاكرطبعيعادأنعلىالعادة
تسليمعدمالسهلمن، فكانالمدنفىالشرطةوأقسامالقرىفىالعمدتوزيعهايتولى
.االنتخاباتنتيجةفىالتحكميتمثمالحكومة، ومنخصومألنصاراالنتخابتذاكر
مجلسشكلتحديديملكاالنتخاباتإجراءتتولىالتىالحكومةفىالداخليةوزيروأصبح
يصوتونكانواالذين) الغالبيةوهم (الناخبينمناألميينإرهابعنفضًالهذا. النواب

.الحكومةأنصارلغيرصوتهيعطىمننصيبالضربشفاهة، فكان

المرشحينبعضجانبمنأصواتهموشراءالناخبينرشوةمنشاعماذلكإلىأضف
والمشايخالعمدمنالحكوماتتخلصمنالعادةعليهجرت، وماالمدنفىوخاصة

.26السلطةمرشحىنجاحلضماناالنتخاباتقبلبفصلهملهاالمعارضين

النظامجوهربالليبرالية، تمسخالمسماةالحقبةفىاالنتخابيةالممارساتكانتوهكذا
فىويمثلهعنهينوبمناختيارفىللناخبالحرةاإلرادةعلىأصًاليقومالذىالليبرالى
الحرةاإلرادةعنصادقًاتعبيرًاتعبراالنتخابنتيجةكانتما، فنادرًاالنيابىالمجلس
.صحيحةديمقراطيةحياةلمصر1923دستوريكفللموبذلكللناخب

برلمانفمنذ. الليبراليةالحقبةفىمصرفىالنيابيةالحياةاستقرارعدميفسرذلكولعل
يكمل، ولم1952يوليوثورةقيامحتىنيابيةهيئاتعشرمصرعلى، توالت1924

فىانعقدالذى (1924برلمانحلفقد. الفترةتلكمدىعلىالخمسسنواتهواحدبرلمان
االنتخاباتباشازيورأحمدوزارةأجرتوعندما. العامنفسمنديسمبرفى) مارس

.240-239ص، صالسابقالمرجع: رمضانالعظيمعبد26
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البرلمانوانعقد. نفسهاليومفىليحل1925مارس23يومالجديدالنوابمجلساجتمع
لمدةالنيابيةالحياةباشامحمودمحمدأوقف، ثمثالثلدورات1926يوليوفىالثالث
.المدةهذهانتهاءقبلسقطتوزارته)، ولكن1928عام (للتجديدقابلةسنواتثالث

شهدتالتىالفترةوهى (نفسهاالسنةفىليحل1930ينايرفىرابعبرلمانوانتخب
ضيقجديدانتخابقانونووضع) 1930أكتوبردستوروإصدار1923بدستوراإلطاحة

الدستورىاالنقالبهذاظلوفى. معينةاجتماعيةشرائحعلىوقصرهاالنتخابحقمن
جديدمن1923دستورعودةقطعهاتشريعيةدوراتأربعاستمرخامسبرلمانانتخب
مايو (ظلهفىالسادسالبرلمان، وانتخب1935ديسمبر (الوطنيةالحركةضغطتحت

.1950ينايرفى، والعاشر1945ينايرفى، والتاسع1942مارسفى)، والثامن1936

السلطةاستقرارعدممنمصرالحقبة، عانتتكخاللالنيابيةالحياةاستقرارعدمومع
أربعةإالمنهاأىتعمراألخرى، ولمتلوالواحدةالحكمعلىالوزاراتالتنفيذية، فتعاقبت

دونالحكومية، وحالاألداةعلىالسلبيةآثارهلهكانمماالمتوسطفىشهرًاعشر
.المتعاقبةالحكوماتتلكتتبناهاكانتالتىالسياساتمتابعة

كانالحقبةتلكخاللمصرشهدتهاالتىالعشرةالبرلماناتتشكيلأنالغريبومن
فىاألغلبيةأحرزالذىالحزبفنجد. آلخرتشريعىمجلسمنكبيرًاتناقضًايناقض
أغلبيةإلىاألقليةهذهتتحول، وقديليهالذىالمجلسفىاألقليةمقاعد، يحتلنيابىمجلس
التحولهذايكونأنجرا، دونقليلة، وهلمشهوربعدينتخبتالبرلمانفىساحقة

انحسارعنتعبيرًايكونأوالسياسيةالساحةعلىالقوىموازينلتغيرحقيقيًاانعكاسًا
ما، بقدرالعامالرأىاتجاهاتتغيرعنآخر، أوحزبلصالحسياسىحزبعنالشعبية

كانالذى) الوفد (األغلبيةحزبيستطعولم". االنتخاباتطبخة "مكوناتعنتعبيرًاكان
محايدةوزاراتتجريهاانتخاباتخاللمنإالالحكمإلىيصلأنالوطنيةالحركةيقود
.السياسيةالحالةمقتضياتتفرضهامعينةظروففى

ديمقراطية1952يوليوثورةقبلمصرعرفتهاالتىالليبراليةالديمقراطيةكانتوهكذا
العلياالشرائحمنمحدودةنخبةتمارسهالقصربيداألمرحقيقةفىالحكموهمية، وكانم
ويتضح. المشتركةوالمصالحالتحالفروابطبالقصرالمصرية، ربطتهاللبورجوازية
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ففى. البرلمانيةاألغلبيةحزبباعتبارهالوفدأنفردالتىالسنواتعددنقارنعندماذلك
أقلالوفدحكمبينماعامًا29منتقربمدةالقصرحكم1952-1924بينالواقعةالفترة
.عامينلمدةالدستورييناألحرارمعمؤتلفًا، وحكمسنواتثمانمن

السياسية، تركزتبالشعبيةتتمتعوزاراتالحكمفيهاتولتالتىالعشرالسنواتوخالل
،بالذاتعندئذ، مكاسبتقدركانتالفترة، والتىخاللتحققتالتىاالنجازاتمعظم

وإلغاءالمختلطةالمحاكموإلغاء. األجنبيةاالمتيازاتوإلغاء1936معاهدةإبراممثل
السياسيةالتشريعاتأهمالعربية، وصدورالدولجامعة، وتأسيسالعامالدينصندوق

تشريعيةانجازاتمنذلكوغيرالموظفينوديوانالمحاسبةديوانونشاءواالجتماعية
.بهايستهانالبشعبيةوتمتعهانسبيًااستقرارًاالوزاراتتلكاستقرارعننتجت

جميعًاكانتبالتعدد، وإناألحزابفيهاامتازتحزبيةحياةالليبراليةالحقبةشهدتوقد
،1923دستورصياغةفىشاركتالتىالمصريةالكبيرةالبروجوازيةمصالحعنتعبر

البرلمانفىمكانًالنفسهالتجدالحقبةتلكخاللالمصريةالسياسةلعبةفىطرفًاودخلت
27.والسلطة

الحزبيةالحياة
ليعبراألمةحزب "تأسيسأعلنعندما1907عامإلىمصرفىالحزبيةالحياةجذورتمتد
وتارة" بالمعتدلين "البريطانىاالحتاللسلطاتوصفتهمالذين- األعيانموقفعن

المصالحأصحابباعتبارهم، فكانواالوطنىاالستقاللقضيةمن – أخرىتارة" العقالء"
شرًااالحتاللوجودفىيرونالالذين – أنفسهميسمونكانواكما" – البالدفىالحقيقية

االستقاللتحقيقيرونثمإصالحات"، ومن "منيديهعلىتحققمامطلقًا، ويقدرون
 –الوطنيةللحركةالعامالتيارمعيختلفونبذلكوهم". السياسيةالبالدحالةوفق "بالتدريج

لهيكونأندون (الوطنىبالحزبيعرفوكان – كاملمصطفىعندئذيقودهكانالذى
حزبلقيامفعلكردسياسىكحزبنفسهعنأعلنالمعروف)، ثمبالمعنىحزبىتنظيم
األقباطوبعضوالشواماألتراكالذواتمناألخرىالمصالحجماعاتلبثتوما. األمة

،177، القاهرة1952-1923البرلمانىمصر، العهدفىوالحكمالسياسة: هاللالدينعلى: انظرالتفاصيلمنللمزيد27
.134-109صص
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رؤيةمنيقتربمعظمها، فكاناالحتاللمنموقفاعنعبرتأحزابتنظيمأعلنتأن
بعضعنالمعبرالحرالوطنىكالحزب (ببريطانياباالرتباطيتمسكوبعضهااألمةحزب

).األقباطمثقفىبعضعنالمعبرالمصرى، والحزبالذواتمثقفى

التىالمصالحجماعاتعنللتعبيرصدرتبعينهاصحفحولاألحزابتلكنشأتوقد
الوسطىالشرائحيقودهالذىالوطنيةللحركةالعامالتيارعنتعبر" اللواء "أسستها، فكانت

النواةهى" الجريدة "، كانت"الوطنىالحزب "دعامةأصبحتالوليدة، ثمالبورجوازيةمن
عنالمعبرهى" مصر "، وجريدةاألعيانمصالحعنالمعبر" األمةحزب "عليهاقامالتى

وعندما. جراوهلم" المصرىالحزب "أسسواالذينالمالككبارمناألقباطمثقفىبعض
علىاإلصالححزب "الوطنىاالستقاللقضيةمنموقفهعنالمعبرحزبهالخديوأقام

.28لهمنبرًا" المؤيد "جريدةمناتخذ" الدستوريةالمبادئ

منابرمصرفىاألولىالعالميةالحربقبلماأحزابكانت"الوطنىالحزب "عداوفيما
تتجاوزأندونصحفهاخاللمنالوطنيةالقضيةفىالمصالحجماعاترأىعنللتعبير

ومستوياتهاوشروطهاالعضويةتحددالتىبهاالخاصةالسياسيةتنظيماتهابناءإلىذلك
العضويةشروطتنظملوائحوضعتالتىاألحزابالقمة، وحتىإلىالقاعدةمنالتنظيمية
اهتمامًاالقاعدىالتنظيمتعيرأندونالعلياالتنظيميةالمستوياتتفصيلعلىاقتصرت

"اإلداريةاللجنة "أو" الحزبإدارةمجلس "الوطنى)، فهناكالحزبذلكمنيستثنىوال(
يدفىللحزبالفعلىالسياسىالنشاطخيوطكلالعمومية"، وتتجمعالجمعية "وهناك
ماوكثيرًا. للحزباإلداريةاللجنةأواإلدارةمجلسأعضاءغالبًايختاركانالذىالرئيس

أصًال، أىالحزبأعضاءمنيكونواأندونمواقعهميحتلونالحزبقيادةأعضاءكان
كانتمانادرًاالتىالعموميةبالجمعيةالمروردونقيادتهبعضويةللحزباالنتماءيبدأ

.لالجتماعتدعى

رئيسحولتنظيمية، التفتقواعدبالقياداتنشأتهامنذالمصريةاألحزابكانتوهكذا
كأداةصحفهاعلىاألحزابواعتمدت. بأخرىأوبصورةبشخصه، وارتبطتالحزب

كانمانحوعلى (الوطنيةالمناسباتمختلففىالخطابةجانبإلىالسياسىللخطاب
.السابق، المرجعرزقلبيبيونان: راجع28
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تحت – الوطنىالحزبوانفرد). المثالسبيلعلىفريدومحمدكاملمصطفىيفعل
و" اليدويةالصنائععمالنقابة "مثللهمؤيدةشعبيةتنظيماتبإقامة – فريدمحمدزعامة

)األولىبالدرجة (والعمالالطلبةإلىالسياسىخطابهووجه" العلياالمدارسنادى"
.الثانيةبالدرجةوالفالحين

الحياةبظروف – كبيرحدإلى – 1919ثورةبعدالمصريةلألحزابالثانيةالنشأةوتأثرت
القضيةمنالمصالحجماعاتموقفعنتعبيرًاقامت، فقداألولىالحربقبلالحزبية
1923دستور، ورسم1922فبراير28تصريحبصدورمسارهاتحددأنبعدالوطنية

أجلمناالنتخاباتتخوضأحزابفىنفسهاالجديد، فنظمتالسياسىالنظاممعالم
رؤيتهاحسبالوطنىاالستقاللمشروعصياغةفىلتشتركالسلطةفىالمشاركة
إلىيعوداألولىالعالميةالحربعلىالسابقةالحزبيةبالتجربةالتأثرذلكولعل. السياسية
كحزب (بعضهاكانالجديدة، بلاألحزابتأسيسفىالتجربةبتلكاتصلوامناشتراك
أحدهااألمة)، وكانحزب (الحربقبلماأحزابألحدامتدادًا) الدستورييناألحرار

أضف). السياسيوالوزنالظروفاختالفمع (الحزبلنفساستمرار) الوطنيالحزب(
يمثلكانالذى"المصرىالوفد "عباءةمن، خرجت1919بعدماأحزابأنذلكإلى

وبعضالوطنىللحزبممثلينمعاألمةحزبمنأغلبيةضمتعريضةوطنيةجبهة
سادالذىالسياسىالواقععنالصلةمنقطعيكنلمثم، ومنواألقلياتالمصالحجماعات
.األولىالحربقبلبمصر

شعبيةوأكثرهاالليبرالية، وأقواهاالحقبةفىالسياسيةاألحزابأكبركان" الوفد "أنورغم
المعبرإالهو، فماعليهتنطبقالسياسىالحزبصفةأنينكرظلأنهإالوجماهيرية

بحقوقهالحرياتها، والمطالبوالحامىمصالحهاعنالمصرية"، المدافعاألمة "عن
، بلحزبرئيسلستأننى) "1924يوليو2فى (يعلنزغلولسعدذاهوواستقاللها، فها

أوكحزبليساالنتخاباتيدخلالوفد، "أن1925انتخاباتفىيقررونجده". أمةوكيل
إلىالوفدونظر. استقاللهالتحقيقيسعى" المصريةاألمةعنكوكيلكجماعة، بل

.األمةإجماععلىخارجةجماعاتإلىنظرتهاألخرىاألحزاب
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انتخاباتوأنصارهقادتهيخوضأنقبلمنذسياسيًاحزبًا- ذلكرغم – كان" الوفد "ولكن
زغلولسعدعدهأنسبقالذى1922فبراير28بتصريحضمنًاأرتضى، وبذلك1924

ذلكغيرفعلاألشقياء"، ولولجنة "وضعتهالذى1923دستوروطنية"، وارتضىنكبة"
منالوفدعنانشقوامنأن، وخاصةالسياسىدورهبذلكوألنتهىخطيرمأزقفىلوقع
فىالسياسىالعملغمارلخوضأنفسهمهيأواالقديماألمةحزبأقطاباألعيانكبار

)، كما1922أكتوبرفى" (الدستورييناألحرارحزب "تأسيسبإعالنالجديدةالمرحلة
.سياسىكحزباألولىاالنتخاباتخاضواثم، ومن1923دستورصياغةفىشاركوا

كحزب"المصرىالوفد "قيامبإعالنزغلولسعدالوفدأعضاءبعضطالبولذلك
تشكيلبهاإليها، واستبدلاإلشارةسبقتالتىلالعتباراتالفكرةرفضأنه، غيرسياسى

نوابمن" عموميةجمعية "تضمالتى) 1924أبريل26فى" (الوفديينهيئة "بسمىما
تحتلمديريةكللنوابممثًالتضمالتى" التنفيذيةاللجنة "منها، تنبثقالبرلمانفىالوفد
النادى "باسمالوفديةللهيئةدارإنشاءتقرر، كماالبرلمانمقعدمنفأقلمقعدًاعشرأربعة

اسميحملأندونالحزبىالتنظيمأشكالمنشكًالزغلولسعدأقاموبذلك. "السعدى
".الحزب"

سعدعلىأطلقوامرموقة، فالوفديونبمكانة – الحقبةمرعلى – الوفدرئيسوتمتع
بعد (خطبهفىسعدًايذكرعندماباشاالنحاساألمة"، وكانزعيم"و" الوطنيةنبى "زغلول
ذلكويعكس". المقدسبالزعيم "وحمل" عنهاللهرضى "بعبارةمقرونًاأسمهيذكر) وفاته

انفرادالوفد، نتيجةفىحدثتالتىاالنشقاقاتوراءكانتالتىالوفديةالزعامةاوتقراطية
االنشقاقفحدث". الوفدهيئة "أعضاءأغلبيةبهاخالفلوحتىالقراراتباتخاذ" الزعيم"

فىلهلمخالفتهمالهيئةأعضاءمعظمزغلولسعدفصلعندما1921أبريل25فىاألول
طرحت، عندما1932عامفىالثانىاإلنشقاقووقع. المفاوضاتوفدتشكيلحولالرأى
مفاوضاتعنهأسفرتلماوفقًابريطانيامعمعاهدةلعقدائتالفيةحكومةتشكيلفكرة
مبدأمنإنطالقًاالفكرةتلكباشاالنحاس، فرفض1923بدستورلعملبعدها، يعاد1930
أى (ذلكعلىاحتجاجًاالوفدهيئةأعضاءمنتسعةالبالد، فاستقالبحقوقالمساومةعدم
الوفدكان، عندما1937عاموالخطيرالثالثاالنشقاقوحث). القيادأعضاءثلثنحو
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دور، وتحديداألولفؤادالملكموتعقبالسياسيةالساحةعلىكبيردورللعبمهيأ
االنشقاقهذايحدثوتفككها، ولماألقليةأحزاب، وضعف1936معاهدةبإبراماإلنجليز

حدثولكنه – قبلمنيحدثكانكما – االحتاللسلطةضدوطنىموقفإطارفى
النقراشىفيهفصلالذىاالنشقاقالوفد، وهوقيادةداخلالسلطةعلىالصراعنتيجة
ماهروتكوينالوفدلجانبعضانقسامإلىذلكالوفد، وأدىهيئةمنماهروأحمد

االنشقاقوحدث). زغلولسعدإلىنسبة" (السعديينحزب "أوالسعديةللهيئةوالنقراشى
الكتاب "وإصدار " الوفديةللكتلة "وتكوينهالوفدمنعبيدمكرمبخروج1942عامالرابع
هزعندماالوفدكيانالوفدى، وزلزلالحكمنزاهةفىطعنالشهير، الذى" األسود

.29أنصارهعندصورته

، إضعافالوطنىالجهادبمسابقةلهاالمشهودالعناصروخروجاالنشقاقاتهذهفىوكان
للوفد، أنالداخليةاألزمةحدةمنوزاد. الداخلىلبنيانهالحركة، وتهديدعلىالوفدلقدرة

قوة، فشكلتقياداتهإلىالمالككبارمنعناصردخولصاحبهالقياداتهذهخروج
العناصرلهذهالسلبىالتأثيرمنودعم. الملكواحتواءمهادنةسياسةوراءضاغطة

التىالرئيسصالحياتعلى، وتعتمداالنتخاببمبدأتأخذالالتى" الوفد "تنظيمطبيعة
علىترتبماذلكإلىأضف). للحزبالعلياالقيادة" (الوفدهيئة "أعضاءبتعيينلهتسمح

عنواألقالماأللسنةالكتهالوفدية، لمابالقيادةالثقةأزمةتعميقمناألخيرةاالنشقاقات
.1942عامالوفدىالحكمبنزاهةالماسةالتصرفات

لمأنهإالالفترةتلكخاللمصرفىالديمقراطيةعناألولالمدافعكانالوفدأنورغم
تقبلالكلها، وقراراتهالقيادةصالحياتتفوقالزعيم، فصالحياتتنظيمهفىبهايأخذ

الدخولمنتمكنهاوالثوريةالقوةمندرجةعلىالوفدتنظيماتتكنلمولذلك. الجدل
المظاهراتبتنظيمتمرستاإلنجليز، وأنهاأوالقصرمعاألمدطويلةمعاركفى

كانالمصرىالوفدأنالقوليمكنوبذلك. المحدودالوقتىالطابعذاتواالضرابات
منأكثراالستقاللإلىوبالدعوةبهالمرتبطةللجماهيرالتلقائيةالمشاعرإثارةعلىيعتمد

.الحزبىالتنظيمقوةعلىاعتماده

.135-104ص، ص1984-1907مصرفىالسياسيةاألحزاب: رزقلبيبيونان29
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،الحزبقيادةتمثلكانتالتى" الوفدهيئة: "هىمستوياتثالثفىالوفدتنظيمتبلورفقد
"الوفديةالهيئة "وسكرتيرة، ثمالوفدرئيسبينهممنعضوًا25-22بنىيتراوحماوتضم
الجمعية، ويمثلونالبرلمانفىالوفدتمثيللهمسبقومنالوفديينالبرلمانأعضاءوتضم

المستوى، أمااالنتخابطريقعنوليسالقيادةبمعرفةاختيارهم، ويتمللحزبالعمومية
والمديرياتالمحافظاتفىوالفرعيةوالمركزيةالعامة" الوفدلجان "فىفتمثلالثالث

أحيانًا – الحزبويستخدمهااالنتخاباتأيام – عادة – تنشطلجانوهىوالقرىوالمراكز
"الوفدشبابلجنة "ذلكإلىأضف. السياسيةتحركاتهبعضوراءالجماهيرحشدفى– 

محددنظامثمةيكنولم". الوفدسيداتلجنة "والطلبةصفوفبينالعملوتتولى
نظامهناكيكنفلمواللجانالقياديةالمستوياتبينمنقطعةالصلةكانتكماللعضوية
خارجمنالرئيسيضمهممنبعضيأتىكان، بلالتنظيممدارجفىالعضولتصعيد
الثابتة، رغمالجماهيريةالقواعدإلىيفتقرالحزبكانمباشرة، وبذلكالقيادةإلىالحزب
.الوطنىتراثبحكمحرةانتخاباتكلفىالبرلمانيةباألغلبيةتمتعه

األخرى،الليبراليةاألحزابمنغيرهدونالتنظيمىالبناءضعفبظاهرةالوفدينفردولم
األحرار "ذلكفىسواءعباءتهتحتمنخرجتالتىاألقليةأحزابذلكفىشاركتهفقد

الذىهوالحزبرئيسكانمافغالبًا "الوفديةالكتلةأو" السعديةالهيئة "أوالدستوريون
ذلكتزكيةللحزبالعموميةالجمعيةإلىيطلبالقيادة، وقدمجلسأعضاءتعيينيتولى

لتلكتكنولم. ذلكإلىيحتاجالوقد. 30)الدستورييناألحرارحالةفىكما (التعيين
وكان. بالكوادرالقياديةالتنظيماتتغذىقاعديةمستوياتالفعليةالناحيةمن – األحزاب
، ممااألحزابجميععندواردًاأمرًابالعضويةالمروردونالقيادةإلىاألفرادانضمام

ثالثخاللمراتأربعآخرإلىحزبقيادةمناالنتقالفرصةالشخصياتلبعضأتاح
.سنوات

بقراراألحزابهذهمنالتخلصيوليوثورةبهااستطعتالتىالسهولةيفسرذلكولعل
فيهابما (األحزابتلكعنللدفاعالجماهيرتتحرك، فلم1953ينايرفىصدرالذىالحل

الكوادر،بتربيةاهتماماتنظيماتها، ولعدمفىالجماهيريةالحزبيةالقواعدلغياب) الوفد

.األول، الفصل1982المعارف، دارالدستورييناألحرار، حزبالشلقزكرياانظر، أحمد30
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ثورةلقيتبينما. الجماهيرلمشاكلحلوًالتقدمالتىالبرامجطرحعن- بالطبع –ولعجزها
واإلخوانكالشيوعيينوزنًااألقلاأليديولوجيةالتنظيماتجانبمنمقاومةيوليو

.الليبراليةباألحزابمقارنةتنظيمًاأدقألنهاالمسلمين

السياسيةالبرامجغيابفىالليبراليةاألحزابمنغيرهمع – أيضًا – الوفدويشترك
جاءتلحلها، فقدالالزمةاالجتماعيةالسياساتإطاروترسمالمجتمعمشاكلتعالجالتى

وأصحابالزراعيينالمالككبارمنالبورجوازيةالنخبةمناألحزابهذهقيادات
الشعبية،الجماهيرمصالححسابعلىالذاتيةمصالحهابرعايةإالتهتم، فلماألعمال
تلكإلىتنتمىالعناصرمناالجتماعىباإلصالحالخاصةالمقترحاتوجاءت

اإلصالحبقانونالخاصةاالقتراحات، مثلجانبهممنشديدةمقاومة، ولقيتاألحزاب
اإللزامىوالتعليمالصغيرةالملكياتوحمايةللفالحينالصحيةالرعايةوتوفيرالزراعى
ضغطتحتإالالحقبةتلكخاللصيغتالتىالعماليةالتشريعاتتصدرولم. وغيرها
التشريعاتتلك، وحتىالعمالإليهيطمحكانعماكثيرًاتقلوبصورةالعماليةالحركة
علىالحرصفىزيادةالزراعةعمالعلىسريانهاعدمعلىالنصتضمنتالهزيلة
ممثلينالبرلمانمقاعدويشغلونالحكمسدةفىممثلوهميجلسالذينالمالككبارمصالح

.31السياسيةاألحزابلمختلف

االجتماعية،المسائلتعالجالتىالبرامجوضعإغفالفىاألحزابتلكحجةوكانت
قضايامنعداهامااألولوية، أماصاحبةباعتبارهالوطنىاالستقاللقضيةعلىالتركيز
أصبحتالعاجلةالمهمةتلكوحتى. االستقاللتحقيقبعدماإلىاالنتظارفتستطيع
يكنلمحولها، فإذااإلنجليزمعالمفاوضاتدارتكلمااألحزاببينمزايداتموضع

إلىاألمروصل، بلالوطنحقوقفىبالتفريطواتهمهمخصومههاجمفيهاطرفًاالوفد
أمامالمصريةللقضيةطرحهعند) النقراشي (السعدىالحكومةرئيسموقفإضعاف
أنإلىفيهاأشارالتىالوفدمجلسرئيسإلىالنحاسبرقية (1947عاماألمنمجلس

).المصريةاألمةيمثلالالنقراشى

.29-11ص، ص1986القومية، القاهرةالنهضةجماعة: عباسرؤف31
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حولااللتفافإلىالشباباتجاهإلىالمصريةاألحزابممارساتفىالقصورهذاوأدى
الجماعاتإلىوانضمامهمالعشريناتأواخرمنذوالسياسىاالجتماعىالرفضحركات

معاهدةإبرامبعداالتجاههذاوالفاشية)، وزيادةالماركسية (األيدولوجيةالتوجهاتذات
"واالستقاللالشرفمعاهدة "بأنهاباشاالنحاسوصفهاالتى1936

السلطة،إلىالوصولعنداألنصارمحاباةظاهرةفى – أيضًا – األحزابتلكواشتركت
ترقياتالدولةموظفىمناألنصار، ويرقىللخصومالمناصرينالعمدفصلفيتم

فىلالضطهاديتعرضونالوفدأنصارواألصهار، فكاناألقاربمحاباةوتتماستثنائية
ونكلأنصارهأنصفالسلطةإلىالوفدوصلإذااألقلية، حتىوزاراتحكمفترات

نزاهةمسألةالسلطة، وأثارةمنالعامالرأىموقفعلىانعكاسلهكان، ممابخصومه
السادسةالنحاسوزارةوإقالة" األسودالكتاب "صدوربعدللوفدبالنسبة، وخاصةالحكم
.194432أكتوبرفى

الحزبىالنظامإضعاففىهامًادورًاالوفدعباءةمنخرجتالتىاألقليةأحزابولعبت
االرتكانخاللمنالوفد، أوضدوجهتالتىالصحفيةالحمالتخاللمنسواءذاته
عنتعجزكانتطالماالسلطةإلىللوصولضمانًاأخرىتارةواإلنجليزتارةالقصرإلى

.الدستوريةبالوسائلذلكتحقيق

منأولكان1923دستوررجالهوضعالذىالدستورييناألحرارحزبنجدوهكذا
فىتواطأ، كما1929-1928بهالعملأوقفمنأولكان، ثم1924عامتعطيلهفىشارك

القصر،شكلهاالتىاإلداريةالوزاراتفىشريكًانجده، كذلك1938انتخاباتتزوير
حزبمعاالئتالفيةالوزاراتفىالمشاركةخاللمنالسلطةإلىالوصولهدفهوكان

الوفدية، ولموالكتلةالسعديةالهيئةثمالوطنىوالحزب) القصرشكلهالذى (الشعب
تزويرخاللمنإالالبرلمانمقاعدمنمعقولعددعلىالحصولمنالحزبيتمكن

".للوفدالبديل "دوريلعبأنعلىالحزبعجز، وبذلكاالنتخابات

األخيرة،النحاسيةالوزارةعدفىالحكمبنزاهةالعامةوالتصرفاتالوقائعفىالوزاريةالتحقيقلجنةانظر، تقرير32
.1945األميرية، القاهرةالمطبعة
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النجاحمنكبيرًاقدرًايحققأنحزبهملدور، فاستطاعنفسيلعبواأنالسعديونوحاول
تولى، ثم1942-1938بينفيماالحكمفىشريكًاالمزورة، وظل (1938انتخاباتفى

للوفدكبديلأهميةفقدأنهغير1949-1944بينفيمامراتخمسالوزارةتشكيلرئيسه
.والنقراشىماهرأحمداغتيالبعد

لفترةالقصر، ولعبأحضانفى، فارتمىالدربنفسعلى" الوفديةالكتلة "حزبوسار
المناخألنبدورهأنزوىأنلبثماالسلطة، ثمفىللسعديينالشريكدورقصيرة

.األحزابمنالنوعهذاصالحفى) – 1946 (عندئذ – يعدلمالسياسى

،األولىالحرببعدمصرشهدتهاالتىالمتغيراتاستيعابيستطعفلمالوطنىالحزبأما
بذلكالجالء"، فعزلبعدإالمفاوضةال "شعاررافعًاالقديمالسياسىبخطهمتمسكًاوظل
جسوروامتدتالبرلمانمقاعدبعضنوابهيحتلظلاألخرى، وإناألحزابعننفسه

العدائىموقعهبسببوخاصةالقديمالشعبىرصيدهأفقدهالقصر،مماوبينبينهالتعاون
الدستورييناألحرارمع1942عامقبلفيمااالئتالفيةالوزاراتفىالوفد، وشاركمن

منذالفتاةمصربجماعةالصلةوثيقوكان. 1944بعدالوفديةالكتلةمع، ثموالسعديين
.إنشائها

أحدوراءالقصروقوفاألولىالحربعلىالسابقةالحزبيةالتجربةعرفتوكما
أحزاب "ظاهرةالليبراليةالحقبةشهدت، كذلكمصالحهعنتعبيرًاالسياسيةاألحزاب

منالهدف، وكان1925يناير10فىتأسسالذى" االتحادحزب "أولهاالقصر"، وكان
بعدلسياسته، وتنفيذًاالملكمصالحعندفاعًاالبالدحكمفىالقصرأداةيكونأنإنشائه
وزير – باشاصدقىإسماعيلفيهالعبجديدةالنتخاباتالوفد، والدعوةوزارةاستقالة

.الشعبإرادةتزويرفىهامًادورًا – الداخلية

حزب "اسمزغلولسعدعليه، وأطلقالعامالرأىمناستجابةأى" االتحادحزب "يجدولم
والمصالحالمطامعأصحابضمفىنفوذهاكلاإلداريةالسلطاتواستخدمت" الشيطان

.إبراهيمباشاىييحرئاستهللوفد، وتولىالمعاديةللعناصرمعقًالأصبح، كماإليه
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نوفمبر17فىباشاصدقىإسماعيلفأسسهالقصرأحزابمناآلخرالحزبأما
يحيىالفتاحعبد) 1933عام (رئاستهتولىوالعمد، ثموالتجاراألعيانكبارمن1930

بإصدارصدقىبهقامالذىالدستورىاالنقالبمساندةتأسيسهمنالغرضباشا، وكان
علىوالمشايخالعمدإرغامفىهامًادورًاوالبوليساإلدارةسلطات، ولعبت1930دستور

.33حقيقىسياسىوزنلهيكنلمأنهغيرإليهاالنضمام

تحت1938نوفمبرفىاندماجهمافتمواحدحزبفىالحزبينيوحدأنالقصررأىثم
علىحصلقدباشا، وكانعيسىحلمىمحمدرئاستهوتولى"الشعبىاالتحادحزب "اسم
فىرئيسهواشترك. للمعارضةممثًالليصبحالمزورة1938انتخاباتفىمقعدًا19

-1940نوفمبر (سرىحسينوزارةثم) 1940نوفمبر – يونيو (صبرىحسنوزارة
.للحزبممثًال) 1941يوليو

المسرحعلىيمثلهحزبإلىبحاجةيعد، فلمسياستهمنعدلقدالقصركانولما
حزب "القصر، أختفىمصالحلخدمةتسابقتالتىاألقليةأحزابوجودمعالسياسى
.رئيسهشخصفىإالوجودلهيعدالسياسية، فلمالساحةمن"الشعبىاالتحاد

المعاصر، تأثرهامصرتاريخمنالليبراليةالحقبةاألقلية، فىأحزابعلىويالحظ
برلمانيةكهيئاتتتطورالنيابية، فلمالمجالستجاهالتنفيذيةللسلطةالمتفوقبالدور

خاللمنالسلطة، وممارسةالشعبىالتأييدعلىالحصولتستهدفانتخابيةوتنظيمات
فىالالبرلمانخارجتجرىاألساسيةالسياسيةالصراعاتأنلديهاتأكد، بلالبرلمان

لكسبالمنظمالحزبىالعملعلىاألولويةلهااإلنجليزأوالقصرمعالعالقة، وأنداخله
علىتقومتقليدية" نخبة "أحزاببأنهااألقليةأحزاباتسمتلذلك. واألنصاراألصوات
كانتكهذهظروفظلوفى. وثيقًاارتباطًابها، وترتبطالشخصياتمنمحدودةعناصر
الفكرى، وكانتأوالسياسىاالتفاقمنأهموالقربىوالمصاهرةالصداقةعالقات

.مبادئأحزابالأشخاصأحزابفهى. السياسيةالعالقاتأساسالشخصيةالوالءات
األجنحةإلىأقربفهىالجماهيرعنوالبعدالسياسيةباالنتهازيةنشاطهااتسمثمومن

.األحزابإلىمنهاالسياسية
.بعدهاوما161، ص1985، القاهرة1936-1922مصرفىالسياسيةالحياةفىالقصردور: النورأبوسامى33
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الزراعيينالمالككبارطبقةمصالحعكستاألحزابهذهألغلبالسياسيةالقيادةأنكما
هذهفىالوفدمعهاويشترك) للبورجوازيةالعلياالشرائح (األموالرؤوسوأصحاب
غلبتالمصرية، وإنالبورجوازيةمنالوسطىللشرائحتمثيلهإلىباإلضافةالخاصية

إليهتوصلفيماغرابةنجداللذلك. 1936معاهدةبعدالرأسماليةالمصالحقيادتهعلى
برامجبدراسةالدستورييناألحرارحزبكلفهعندما) 1941عام (باشافهمىالعزيزعبد

صاغتاستثناءدوناألحزابتلكفجميع. بينهافرقالأنهالسياسية، فاكتشفاألحزاب
التىالوطنيةللقضيةرؤيتهاوعنمصالحهاعنلتعبرواحدةاجتماعيةطبقةبرامجها

صاحبةالطبقةهذه، وظلتالتفاوضخاللمناالستقاللحقيقفىالتدرجبمبدأتأخذ
مستمرازديادمع1952عامحتىالمصريةالسياسةفىاألكبروالتمثيلاألعلىالصوت

منالوفديستثنىوالالزراعيةالمصالحجانبإلىالصناعيةالرأسماليةالمصالحلدور
.وضعفهتفسخهعواملمنكانتالتىالظاهرةهذه

***

، كان1923دستورأقمهالذىالسياسىالنظامأن – سبقماضوءفى – لنايتضحوهكذا
مبادئمنعليهأشتملفيماتمثلتالتىالليبراليةمسوحيلبساستبداديًاأوتقراطيًانظامًا
سرعان، إذالسلطاتمصدراألمةأنعلىنصهوالشخصية، ومنالعامةبالحرياتتتعلق

بالحقبةسمىمامعظمسادتالتىالعرفيةباألحكاموالشخصيةالعامةالحرياتكبلتما
وتكميمالسياسيةالمعارضةلضربدائمًااستخدمت- معدودةقليلةلسنوات – الليبرالية

مصالحها،عنالتعبيرمن، الفالحينالطلبة، العمال (الشعبيةالجماهيرالصحافة، وحرمان
وكان. أخرىناحيةمنالعامةاالنتخاباتفىإرادتهاناحية، وتزويرمنحريتهابتقييد
حقيقةخاللمناإلنجليزفيهايشاركه) األمةوليس (للسلطاتالحقيقىالمصدرهوالملك
فبراير28تصريحلهمكفلهماخاللمصر، ومنأرضعلىاالحتاللجيشوجود
األربعةالتحفظاتإطارفىوالتشريعيةالدفاعيةمصرشئونفىالتدخلحقمن1922

1936معاهدةلهاوفرتهامزايامن" الحليفةبريطانيا "بهتمتعتماخاللمنالشهيرة، ثم

.إبرامهابعد
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منفجعلت) الوفدفيهابما (الوضعهذامعنفسهاالليبراليةالسياسيةاألحزابوكيفت
هىواحدةبوسيلة) تراهالذىالوطنىاالستقالللتحققلهاهدفًاالسلطةإلىالوصول

الغايةحسابعلىالصدارةمرتبةاحتلالسلطةإلىالوصولهدفأن، غيرالمفاوضات
بهاحفلتالتىالمهاتراتفىذلكوتجلى) الوطنياالستقالل (ورائهمنالمنشودة
قصرأحضانفىاألقليةأحزابارتماءوفىالحقبةتلكمرعلىالحزبيةالصحف
السفارةثمالسامىالمندوبدار (الدوبارةقصربأعتابتارة، وتمسحهم) الملك (عابدين

الوفديسلمالسلطة، ولمإلالمرورجوازعلىللحصولأخرىتارة) 1936بعدالبريطانية
التىالحرةاالنتخاباتالقصر، وكانتمعوفاقبعد1924انتخاباتدخولهفكانذلكمن

لهالفرصةإتاحةعنوالملكاإلنجليزرضاءنتيجة1950و1936فىالسلطةإلىحملته
عندما، أودورهأدىقدأنهالطرفانيرىعندماوزاراتهبإقالةينتهىمحدوددورللعب

فرضًاالملكعلىالوفدحكومةاإلنجليزوفرض. الدورذلكبتجاوزقدهمأنهيحسون
.السلطةفىوجودهمصلحتهماقتضتعندما) 1942فبراير4حادث(

التىالسياسيةاألحزابكلعندمغنمًاالسلطةالليبرالية، كانتبالتجربةسمىماظلوفى
بتحقيقالمدىالمحدودوجودهامنلالستفادةالوفد)، تسعىذلكفىبما (إليهاوصلت

تحقيقبمحاولةالوفدتميزوأنصارها، وأنلقياداتهاالشخصيةالمكاسبمنقدرأكبر
كثيرًايضرالالحدود، بماأضيقفىالمصريةللجماهيرالتشريعيةالمطالببعض

منقطاعاتاسترضاءالمصرية، ويحققالبرجوازيةمنالعلياالشريحةبمصالح
).فبراير4وزارةعهدفىحدثمانحوعلى _(شعبيتهفىإليهايستندالتىالجماهير

البورجوازيةمنالعلياللشريحةوالسلطةالبرلمانساحةالتجربة، أخليتتلكظلوفى
الهيئتينخاللمن، فعملوااألعمالوأصحابالزراعيينالمالككبارمنالمصرية
فىمنيعًاسدًاوحدها، ووقفواالضيقةالطبقيةمصالحهمرعايةعلىوالتنفيذيةالتشريعية

نفسمثقفىمنالنظرببعدتميزوامنبعضلهاروجالتىاإلصالحدعواتوجه
المسألةجوانببعضلحلقدمتالتىالمقترحاتاالجتماعية، فرفضواالشريحة

الفقرتعانىالفقيرةالطبقاتإبقاءأنالفترة، ورأواتلكخاللتفاقمتالتىاالجتماعية
عن، فتقاعسوالمصالحهمأضمن) عندئذاالجتماعيةالمسألةثالوث (والمرضوالجهل
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مظاهراستفحالإلىتفاقمًا، وأدىازدادتالتىاالجتماعيةللمسألةحلولإيجادمحاولة
.السلطةجانبمنبالقمع – دائمًا – قوبلتالتىاالجتماعىالرفض

الهيئتينفىالرئيسىالدورلعبتالتىالطبقةعنداالجتماعىالوعىغيابأدىوهكذا
أقدامها،تحتمن- تدريجيًا – البساطسحبالحقبة، إلىتلكفىوالتنفيذيةالتشريعية

الصغيرالبورجوازيةأبناءمنجماهيرهااستمدتالتىاأليديولوجيةالجماعاتلصالح
مناألحرارالضباطيدعلى – 1952يوليو23ثورةوقعت، حتىالخصوصوجهعلى

،1923دستورأقامهالذىالسياسىبالنظاملتطيح – الصغيرةالبورجوازيةعناصر
.ظلهفىالرئيسىالدورلعبتالتىاالجتماعيةللطبقةالقويةالضرباتوتوجه
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:الخامسالفصل
األيديولوجيةالحركات

ظلفىوالسلطةالنيابيةالحياةفىشاركتالتىالليبراليةالسياسيةاألحزابنشاطواكب
األيديولوجية، لعبتالتوجهاتذاتالسياسيةالحركاتمنثالث، ظهور1923دستور
تمارسانمنهااثنتان، وظلت1952يوليوثورةقبلالسياسيةالساحةعلىمتفاوتةأدوارًا
.السياسيةالشرعيةإطارخارجذلككانالثورة، وإنبعدوالتأثيرالحجمفىمتباينًانشاطًا

مقدمةفىويأتى. خارجيةوأخرىداخليةعواملإلىالحركاتتلكظهورويرجع
قدموهماكل، فبعد1919ثورةشبابمنهعانىالذىباإلحباطالشعورالداخليةالعوامل

1922فبراير28تصريح، جاءالتاماالستقاللتحقيقأجلمنوشهداءتضحياتمن

مصر،فىالبريطانىاالحتاللجيشعلىباإلبقاءالحقيقىمضمونهاالستقاللليسلب
.مصرعلىالبريطانيةالهيمنةجوهرمنشيئًاتغيرلمالتىالشهيرةاألربعةوبالتحفظات

وكاناألولىالحربخاللمصرعاشتهالذىواالجتماعىاالقتصادىالواقعأنكما
العمالمنالكادحةالجماهيرمعاناةبلغتبعدما1919ثورةأحداثانفجاروراء

االقتصادىالواقع، هذاالتحملعلىطاقتهايفوقحدًاالصغيرةوالبورجوازيةوالفالحين
فالفوارق: االجتماعيةاألزمةحلقاتاستحكمتالثورة، إذابعديتغيرلمواالجتماعى

،العاطلينالعمالمنجرارًاجيشًابأنيابهاتعض، والبطالةوالمعدمينالمالكبينشاسعة
تحفظالتىالتشريعاتغيبةفىالتدنىمنكبيرةدرجةبلغتوشروطهالعملوظروف

مصطلحاالجتماعية، والسياساتالنقابىالتنظيمبحقلهم، وتعترفحقوقهمللعمال
مصر،حولبإحكامتنصباالقتصاديةالتبعيةالمصرية، وشباكالسياسةفىمجهول
المصريونظلبينماممتازوضعفىفيهاالبالد، ويعيشونخيراتاألجانبفيمتص
بعيدحلمًاكاناالجتماعىوالعدلسرابًاكانالمنشودفاالستقالل. بالدهمفىغرباء
على – الصغيرةالبورجوازيةأبناءمنالمثقفالمصرىالشبابشغلثمومن. المنال
اجتهاداتهمفتعددتللنهضةطريقعنلهايبحثوراحبالدهبمستقبل- الخصوصوجه
يضرببعضهامتباينةأيديولوجيةتوجهاتأفرزتهامختلفةنماذجبيناالختيارفى
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عرفتالتىالنماذجبعضيستلهماآلخر، وبعضهااإلسالمىالماضىتراثفىبجذوره
الجيلذلكأبناءمنفريقكلتوجهاتاختالفورغم. الغربفىالتطبيقإلىطريقها

نتائجمن1919ثورةعنهأسفرتمارفضعلىجميعًااتفقوامصر، فقدشبابمن
دستورأسسهوضعالذىالسياسىللنظامبديلعنللبحثواجتماعية، وسعواسياسية
فىنهضوىلمشروعتصوروضعأغفلت) األحزابمنوغيره (الوفدأنوخاصة1923

.التفاوضخاللمنالتامالسياسىاالستقاللتحقيقعلىبالتركيزبرامجها، واكتفت

التوجهاتذاتالسياسيةالحركاتلظهورالمالئمالمناخهيأتالتىالخارجيةالعواملأما
 –القريبةالدائرةفىاألولىالعالميةالحربمتغيراتفىمصر، فتتمثلفىاأليديولوجية

أولقياممنعليهاترتبوماروسيافى1917أكتوبرثورةوتأتى. مصرمن – نسبيًا
مصر، فانكبتفىصداهالهاكانالتىالمتغيراتتلكمقدمةفىالعالمفىشيوعيةدولة
دراسةعلى – األوربيةبالجامعاتالعلمتلقوامنخاصة- المصريينشبابمننخبة
منمصرتعانيهلماعالجعنللبحثمحاولة، فىعليهالتعرفبغيةاالشتراكىالفكر

."المصرىاالشتراكىالحزب "تأسيسفى – بعدفيما – اجتماعية، وساهمواأمراض

ترتب، وما1922عامإيطاليافىالسلطةعلىالفاشييناستيالءفىالثانىالتغيروتمثل
ذروتهبلغحتىالعالممنأخرىومناطقأوربافىالفاشىالمدعلومنذلكعلى

تميزتالذىالقومىالتطرففتغلب. 1933عامألمانيافىالسلطةإلىالنازيينبوصول
إنجازاتمنالفاشيةحققتهبماأعجبالذىالمصرىالشبابمنفريقلبالفاشيةبه

قمصانًاترتدىعسكريةشبهمليشياتمنالحزبىتنظيمهاصاحببراقة، ومااقتصادية
.السياسيةوممارساتهاالفاشيةأفكاراستلهمسياسيًاتنظيمًا، أقامواخاصلونمن

،1924عاماتاتورككماليدعلىاإلسالميةالخالفةإلغاءفى، فيتمثلالثالثالتغيرأما
بينتأرجحت – خاصةومصرعامةاإلسالمىالعالمفى – نتائجمنعنهتمخضوما

إلىوالدعوةاالرتياحومشاعرالبعضعندالخالفةإحياءإلىوالدعوةالجزعمشاعر
منفريقجانبمنأفعالردودمنذلكعلىترتباآلخر، بماالبعضعندالعلمانية
علىاالجتماعىالنظاموصياغةاإلسالمىبالتراثالتمسكفىالسالمةرأىالشباب
.هديه
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حركاتتباعًاظهرتالبعضبعضهامعوالخارجيةالداخليةالعواملتلكتفاعلونتيجة
شبابيدالفتاة، علىمصر، ثمالمسملونواإلخواناالشتراكيةالحركة: هىثالث

االجتماعيةالشريعةتلكصفوفبينقواعدهاالصغيرة، واتخذتالوطنيةالبورجوازية
فيماونرصد). الخصوصوجهعلىاالشتراكيةللحركةبالنسبةاالستثناءاتبعضمع(

األيديولوجيةالتوجهاتحيثمنحدةعلىالحركاتتلكمنحركةكلإطاريلى
.السياسيةالساحةعلى، ودورهاالتنظيمىطرحتها، وبنائهاالتىالسياسيةوالبرامج

االشتراكيةالحركة) 1
التىاألجنبيةالعناصريدعلىالعشرينالقرنأوائلفىمصرفىاالشتراكىالنشاطبدأ

فيهاووجدتالمالورأسالعملبينالصرعفيهااحتدمبالدمنمصرعلىوفدت
يدخلأنمصرفىاالشتراكىللعمليقدرولم. للنموالمالئمةالبيئةاالشتراكيةالمبادئ

فى – االشتراكىالنشاطوظل. األولىالعالميةالحربأعقابفىإالالتنظيمإطارفى
المصرىللعاملوالفكرىالمادىالمستوىألن. األجنبيةالعناصرعلىمقصورًا – بدايته
لألفكارالنظريةالجوانبباستيعابلهيسمححدًاالنضجمنيبلغلم – عندئذ– 

.الوافدةاالشتراكية

المصريينالمثقفينبعضيدعلىمصرىاشتراكىحزبلتأليفمحاولةأولقامتلذلك
المحاولة، وبثهذهفهمىمنصورالدكتورتزعم، وقد1919-1918شتاءأواخرفى

بحجةاآلخرالبعضومعارضةالبعضتأييد، فلقيتأصدقائهمنلفيفبينلهاالدعوة
يكونأنعلىالرأىاستقروأخيرًا. المصرىالمجتمعلظروفاالشتراكيةمالءمةعدم
.المصريةالقضيةأجلمنالوفدنضاليدعمأنعلى"الديمقراطىالحزب "الحزباسم

ومحمودفهمىمنصوررجالهأبرزمن، وكان1919عامسبتمبرفىالحزبوتألف
وماديًا، وإعانةأدبيًاالعاملةالطبقاتترقيةعلىبرنامجه، ونصميرهموعزيزعزمى

.اإلمكانبقدرجميعًاالسكانبهاينتفعبحيثالبالدثروة، وإنماءالعمليستطيعالمن
الذينالمثقفينمنجماعةتضمحلقةإلىتحولهإلىالحزببذلكاألمرانتهىولكن

.االشتراكيةإلىميلهممنأكثرالليبراليةإلىيميلون
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روسيافىاالشتراكيةأكتوبرثورةبعدماإلىمصرفىالماركسىالعملجذوروتمتد
والمثقفينالعمالانتظمتواإلسكندريةالقاهرةفىشيوعيةخالياقامت، حيث1917عام

يهودىالمصرى، وهواالشتراكىللحزبمؤسسأولروزنتالجوزيفويعد. األجانب
الجالياتأفرادبينمنالحزبشكلباإلسكندرية، وقدصائغًايعملكانإيطالىأصلمن

تجرؤأندوناألجنبيةاالمتيازاتحمايةفىنشاطهاإلسكندرية، وزوالفىاألجنبية
.شئونهفىالتدخلعلىالمصريةاألمنسلطات

لتأليفتسعىالمثقفالمصرىالشبابمنأخرىجماعة – الوقتنفسفى – هناكوكان
علىاإلطالعيطلبونروزنتالإلى، فكتبوااالشتراكىالفكرلدراسة" اشتراكيةجمعية"

لدراسةحلقةأسسوالهميرقلم، وإذاإليهانضمواهواهمصادفإذا، حتىحزبهبرنامج
علىروزنتالوبينبينهماالتفاقتمماوسرعان. بحقوقهمالعمالوتبصيراالشتراكية

منعليهموقعًاالحزببرامجونشر"المصرىاالشتراكىالحزب "وإقامةالجهودتوحيد
أما. العرابىحسنى، ومحمودعناناللهعبد، ومحمدالعنانى، وعلىموسىسالمة

انطباعًايعطىالحتىالحزبتأسيسبيانعلىالتوقيعفىمعهميشترك، فلمروزنتال
.باألقاليمفروعلهوأنشئتبالقاهرةمركزًاالحزب، وأتخذأجنبىتأثيربوجود

التآخىتأييدمناالشتراكيةوالنظمالمبادئبهتقومماإلىمقدمتهفىالحزببيانوأشار
حريتها،مصرسلبالذىواالستغاللباالستعمار، وندداإلنسانىالمجتمعفىوالسالم

وانقسمت. والفاقةالرفاهيةبينالهوة، ووسعالبالغوالبؤسالفاحشالغنىخلقإلىوأدى
للمبادئثانيهاالسياسية، وعرضالنواحىأولها، تناولأقسامثالثةإلىالحزبمبادئ

.االجتماعيةالنواحىثالثهااالقتصادية، وتناول

حريةاالستعمار، وتأييدمنمصرتحريرعلىالحزببرنامجالسياسية، نصالناحيةفى
المساواةأساسعلىاألممجميعمعمصيرها، والتآخىتقريرفىوحقهاالشعوب

الديكتاتورية،العسكرية، ومقاومةمكانكلفىاالستعمارالمتبادلة، ومحاربةوالمصالح
.ريةسالالمعاهدات، وإلغاءوالحربوالعدوانالتسليحوأنظمة
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ألخرى، وإلغاءجماعةاستغاللعدمعلى، العملللحزباالقتصاديةالمبادئوتضمنت
اشتراكىاقتصادىنظامإلقامةالطبيعية، والسعىالحقوقفىالمجتمعطبقاتبينالتفريق

العادلاألمة، والتوزيعلمجموعاإلنتاجومصادرالطبيعيةالثرواتتوجيه "أساسعلى
المنافسةعلىالشخصية، والقضاءوالكفايةاإلنتاجلقانونطبقًاالعاملينعلىللعائدات

.الرأسمالية

نساءاألمةأفرادلجميعحقًاالتعليماعتبارعلىالنصاالجتماعيةالمبادئوتضمنت
بينالصحيحةالديمقراطيةالتعاليمنشرعلىيعملإلزاميًامجانيًايكونورجاًال، وأن

المكافآتوتقريراألجوربتحسينالعمالحالتحسينعلىاألمة، والعملطبقاتجميع
سليمةتربيةوتربيتهاالمرأةتحريرعلىوالعملوالبطالةالعجزحالةفىوالمعاشات

.منتجة

خالل، ومنالحزبىبالصراعمبادئهتحقيقعلىسيعملالحزبأنعلىالبيانونص
ذلكمنتمييز، ويتضحدونالمواطنينلجميعاالنتخابحقتعميمالنيابية، معالمجالس

.االشتراكيةأجلمنلنضالهكأساسالطبقىالصراعأوالثورةخطيعتمدلمالحزبأن

أعضاءعليهاردالمعارضةالمقاالتمنموجهظهورإلىالحزبإعالنأدىوقد
شرط، وأنهأوقيدبالالبلشفيةينكرالحزبأنيفيدبما) المصريينالمثقفينمن (الحزب
المصريينمنالمثقفينأنذلكمنوواضح. واالنقالبالثورةوالنشوء، الللتطوريسعى
.الماركسيةعنيكونواماالفابية، وأبعداالشتراكيةإلىأقربكانواالحزبأعضاءمن

اإلسكندرية، أووشعبهبالقاهرةالحزبمركزبينأيديولوجىنزاعنشبماسرعانلذلك
منالماركسيين، وبينالمصريينالمثقفينمنالمعتدليناالشتراكيين، بينأصحبمعنى

قرر) 1922يوليو30 (اإلسكندريةفىمؤتمرعقدعناإلسكندرية، أسفرفرعأعضاء
انتخابتمالشيوعية، كما، واعتناقللحزبقياديًامركزًااإلسكندريةفرعجعلباإلجماع

إلىانضمامهالجديد، فأعلنالتطورمعيتالءمبماشعاراتهالحزبمركزية، وغيرلجنة
.ببرنامجهااألخذالثالثة، وقررالدوليه
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ثورةبذكرى، واحتفلإليهالعمالالجتذابكبيربنشاطالتعديلهذابعدالحزبوقام
الثالثةللدوليةالرابعالمؤتمرفىلتمثيلهالعرابىحسنىمحمودأوفداالشتراكية، ثمأكتوبر

.الثالثةالدوليةإلىالمصرىاالشتراكىالحزبانضمامإجراءاتالتخاذبموسكو

لهافرعًاالحزبلقبولاشترطتالدوليةأنالحزبأبلغموسكومنالعرابىعادوحين
شيوعى"، "إلى" اشتراكى "منالحزباسم، وتغييرروزنتالفصل: هىشروطثالثة

.للفالحينبرنامجوإعداد

برنامجووضعشيوعىحزبإلىتحويلهلبحثمؤتمراالحزبعقدذلكعلىوبناء
الموافقة، وتمتذلكإعاقةالحكومةمحاوالترغمالمؤتمرعقدفيالحزبونجح. جديد
موسكوإلىالحزبشبابمنعشرةإيفاد، وتقررللحزبالمركزيةاللجنةقراراتعلى

المصريين)، وقررالحزبمنجميعاكانوابالفعلمنهمأربعةإرسالتم (الشيوعيةلدراسة
.باإلسكندريةللكوادرمدرسةإقامة

الذينالفالحينديون، وإلغاءالعزبملكيةإلغاءعلىالنصالفالحينبرنامجوتضمن
،الضرائبمنأفدنةعشرةمنأقليملكونمنفدانا، وإعفاءثالثينمنأقليملكون

الفالحينعلىوتوزيعهاتعويضبدونفدانمائةعنتزيدالتىالملكياتومصادرة
.للفالحينسوفيتيةمجالسوتكوينشعبيةمزارعإلىتحويلها، أوالمعدمين

، وتبنىشيوعىحزبإلىرسمياتحولهالحزبإعالنعقبالشيوعىالنشاطمدوعال
بها،واالعتصامالمصانعاحتاللعلىاإلسكندريةفيالعمالالمباشر"، فشجعالعمل "خط
مارسحتى1923نوفمبرمنالفترةفىباإلسكندريةإضراباتموجةقيامإلىأدىمما

واتحادالحزبزعماءمنالبارزينواعتقالبالقوةلفضهاالسلطةبتدخل، وانتهت1924
من "بالسجنتعاقبجديدةمادة، فأضيفتالعقوباتقانونموادوُعّدَلت. لهالتابعالنقابات
الدستورلمبادئالمغايرةالثوريةاألفكارينشرالحكومة، أونظامكراهيةعلىيحرض

151المادة" (واإلرهاببالقوةاالجتماعيةللهيئةاألساسيةالنظمتغييريحبذاألساسية، أو

جناياتمحكمةإلىالحزبقادة، ُقّدمالتعديلهذابموجب). العقوباتقانونفىالمستحدثة
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ستة، وبالسجنالحزبقادةمنستةعلىسنواتثالثبالسجناإلسكندرية، فحكمت
).1924أكتوبر (القادةباقىعلىشهور

الخطورةمنعاليةدرجةعلىنتيجتان" المصرىالشيوعىالحزب "ضربعلىوترتب
النشاطأن: أولهما: المصريةالعماليةوالحركةالمصريةالشيوعيةالحركةالتاريخبالنسبة

البوليسمنمطاردًااألرض)، وأصبحتحت (رىسالالعملإلىاتجهالشيوعى
حرصتالمصريةالبورجوازيةأن: وثانيهما. القانونيةالنظروجهةمن، مجرمًاالسياسى

جميعاالشتراكية، فسعتاالتجاهاتعنبهالتنأىالعمالنقاباتعلىالسيطرةعلى
النقابية، مماالحركةعلىللهيمنة) الوفدرأسهاوعلى (الليبراليةالبورجوازيةاألحزاب

.طاقاتهاوتبديدوانقسامهاالمصريةالعماليةالحركةإضعافإلىأدى

القضيةفىالحكمصدورالمصرى، يومالشيوعىللحزبجديدةمركزيةلجنةتألفتوقد
بشئونالخبير) الثالثةالدولية (الكومنترنرجلأفيجدورجهودبفضل) 1924أكتوبر6(

سبعةاللجنةهذهنشاط، واستمرفايسقسطنطينباسممصرفىعرفمصر، والذى
مايو30 (أعضائهاجميععلىالقبضإلقاءاختراقها، ثمفىالبوليسنجححتىفقطشهور
فىالشيوعيةبالحركةالتنظيميةالروابطذوىفلسطينيهودمنمعظمهموكان) 1925

.فلسطين

وزارةالشيوعية، فأصدرتلمكافحة) وقائية (إجراءاتالسلطاتالضربة، اتخذهذهوبعد
، نصالشيوعيينتعقبفىيدهايطلقبقانونقرارًا) 1926مايو25فى (باشازيورأحمد
أوالخارجىأوالداخلىالبالدبأمناإلضرارشأنهمننشاطًايزاولمنكلمعاقبة "على

السوفيتيةالبواخرمنعمنهاإداريةإجراءاتعدةواتخذت". ، بالسجناالجتماعىبالنظام
وترحيلهممصرفىالموجودينالروسبعضالمصرية، واعتقالالموانىدخولمن

.للجمهوربيعهاأواالشتراكيةوالمجالتوالصحفالكتباستيرادالبالد، وحظرخارج

المحاوالتتحقق، لمالشيوعىللنشاطالسلطات، ومطاردةالقانونىالحظرضوءوفى
علىتقومأجنبيةمحاوالتجميعًا، وكانتالنجاحشيوعيةتنظيماتإلقامةالمتكررة
القديمالمصرىالشيوعىالحزبركوادمنقالئلأفرادمعوإيطاليةيونانيةعناصر
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الحزبكاناألكبر، حيثالدوراليهودالمنظمونفيها، لعبالمصريينالمثقفينوبعض
.34التنظيممسئوليةيتولىالفلسطينىالشيوعى

قيامحتىحزبىتنظيمإقامةعنعاجزًاهزيًال، حلقيًامصرفىالشيوعىالنشاطوظل
وفىالحربخالل – المصريةالشيوعيةالحركةدخلتالثانية، عندماالعالميةالحرب
بعثفىاألكبرالدوراألجانباليهودمنعناصرفيهجديد، لعبتطورفى – أعقابها

.جديدمنالحركة

الحزبكوادربعضهناككانت، فقدفراغمنيبدأوالماألجانبالمنظمينهؤالءولكن
كان، كماتنظيمودونفرديةبمبادرةضيقنطاقعلىنشاطهاتمارسالقديمالشيوعى

دور – نفسهالوقتفى – لعبتالثقافيةوالتجمعاتاألنديةلبعضعلنىنشاطهناك
منكاناألجنبيةالثقافةذوىالمصريينالمثقفينبعثالماركسية، انتظمتالدراسةحلقات
قبيلوالتجمعاتاألنديةتلكظهورالكبيرة، وبدأالبورجوازيةإلىينتمونمنبعضبينهم
، ثمحنينجورجتزعمهاالتى" والحريةالفن "جماعةمثلالثانيةالعالميةالحربقيام

المعصرةعمالبعضإليهاوضمتكاملأنورتزعمهاالتى" والحريةالخبز "جماعة
اتحاد "، والسابقتينالجماعتينمنأعضاءضمتالتى" االشتراكيةالجبهة "، ثموحلوان
التى" البحوثجماعة"، وكومبدىجاكوبولالسويسرىأسسهالذى" السالمأنصار
االجتماعىالواقعدراسةبهدف – حلهبعد" – السالمأنصاراتحاد "أنقاضعلىقامت

)1941تأسست" (الشعبيةللثقافةالشبابجماعة "ثمالفالحينأوضاعوخاصةالمصرى
مناالشتراكيةإلىوجذبهمالمصرىالشبابصفوفبينالعملإلىتهدفكانتالتى

الذى1939بدايةفىتأسسالذى"الديمقراطىاالتحاد "األمية، وأخيرًامحوبرامجخالل
.واألجانبالمصريينمنللفاشيةالمعادينحولهجمع

لعبالتىالماركسيةالحلقاتتلكقياموراءالحربنذرالفاشية، وتجمعمدعلووكان
الذينالمتمصريناألجانبجانبإلىهامًادورًافيهااألجنبيةالثقافةذوىمنالمصريون

راجعالقديمالشيوعىالحزبحولالتفاصيلمنلمزيد34
.278-231ص، ص1968، القاهرة1952-1899مصرفىالعماليةالحركة: عباسرءوف-
.بعدهاوما155، ص1975، القاهرة1925-1900مصرفىاالشتراكيةالحركةتاريخ: السعيدرفعت-
.بعدهاوما507، ص1936-191مصرفىالوطنيةالحركةتطور: رمضانالعظيمعبد-
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وكان). لهمبالنسبةخطرمنالفاشيةتمثلهمابحكمربما (اليهودمنمعظمهمكان
بأعضاءتتقبلكانتنفسها، بلعلىمغلقةتكنلمالتىالحلقاتتلكبينواضحًاالتداخل
ماركسىتنظيمإقامةفكرةالحلقاتتلكأعضاءتداولالجوهذااألخرى، وفىالحلقات
"تمصير "مبدأحول، واختلفواالتنظيملذلكمحددتصورحوليتفقوالم، ولكنهمحزبى
حسمالشوفينية، حتىمنضربًاعدهامنومنهمللفكرةروجمنفمنهمالمرتقبالتنظيم
لعبت" الشعبتحرير "أسموهمصرىتنظيمبتشكيل1939عاماألمرالتمصيرأنصار
، الدورإسرائيلمارسيلبزعامة"السالمأنصاراتحاد"و" والحريةالخبز "عناصربعض
نشاط، وكانالتثقيففىبدورهمكتفيًاللمصريينالقيادةمؤسسةوتركتأسيسهفىاألكبر

1941عامضربةإليهاوجهالبوليسولكن. العمالصفوفبينيتركزالمنظمةهذه

.1944عامتأسيسهاإسرائيلمارسيلأعادحتىنشاطهافتوقفقادتهابعضواعتقل

الثقافىنشاطهاخاللمنالثالثيناتأواخرفىالماركسيةالحلقاتهيأتهالذىالمناخوفى
لنشاطبهذاالقلعةمنطقةسكانمنالمصريينالطلبةمنصغيرةمجموعةتأثرتالعلنى

التكوينهرمى) 1942فبرايرآخر (صغيرًاتنظيمًافكونتالماركسيةدراسةواجتذبتها
نشاطعنبمعزليعملونأسمًا، وظلواعليهيطلقوا، لمهيكلمصطفىرأسهعلى

تنظيمهمعلىأطلقواوجودهماآلخروناكتشفاألخرى، وعندماالماركسيةالجماعات
ضباطأحدإليهموضموا – الطلبةوخاصة – الشباببينيعملونوظلوا" القلعة "اسم

الحركةتنظيم (1947وحدةإلىانضمواحتى) حمروشأحمدالمالزم (الجيش
.35)الوطنىللتحررالديمقراطية

سرية، منظمةرومانىأصلمنيهوديًاشابًاشوارتز، وكانهللأسس1943عاموخالل
البورجوازيةأبناءوبعضاألجانببعضإليهاالشرارة)، ضم" (إسكرا "اسمعليهاأطلق

وإعدادالنظريةالناحيةعلىاالهتمامالفرنسية، وركزتالثقافةذوىمنالكبيرةالمصرية
لعباألجانبيتولى: مراحلثالثعلىالحركةتطوريرىشوارتزوكان. الكوادر

، وعند، فالعمالالمصريينالمثقفيندوريأتى، ثماألولىالمرحلةفىاألساسىالدور
بعدهممنكورييل، وهنرىإسرائيلمارسيلاتباعلهاروجالتىالتمصيرإلىالدعوة

.300-285ص، ص1976، القاهرة195-1940مصرفىاليساريةالمنظماتتاريخ: السعيدرفعت35
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،والمثقفينالطلبةصفوفبينأقدامهاتضعأن" أسكرا " واستطاعت. الشوفينيةمننوعًا
األبحاثدار"الجماهيرية"، ومجلة "مثلالجادالتأثيرذاتالعلنيةالمنابرمنعددًاتقيموأن

التى" الشعبيةالجامعة"تأثيرًا، واليساريةالثقافيةاألنديةأشهرمنكانتالتى" العلمية
كانتالمصريين"، التىالطلبةرابطة"و. نظريًاوإعدادهمالعمالأميةلمحوفصًالضمت
بالقاهرةنشاطها" إسكرا "وركزت. المنظمةأصدقاءمنالطالبيضميساريًاتجمعًا

، وكانوالقربىالشخصيةالصالتعلىالكوادرتجنيدفىواإلسكندرية، واعتمدت
األعضاء)، ثمنصفمنيقربما (لألجانبقسمفئوى، فهناكأساسعلىيقومالتنظيم

تتجنبالمنظمة، وكانتللعمالصغيرقسم، ثموالمهنيينللمثقفينللطلبة، وآخرقسم
.أعضائهابينالنظرىالحوارعلىوتركزالجماهيرىالنشاط

الجذورأسبانيةأسرةمنمتمصريهودىوهو (كورييلهنرى، أسس1943خريفوفى
يشاركانوالتى"الوطنىللتحررالمصريةالحركة "هىأخرىمنظمة) الجنسيةإيطالية
،والجيشاألزهروطالبوالعمالالطلبةصفوفبينعملت) م.ح (الكودىباالسمإليها

الكوادربتكوينالحركةوتمصيرالجماهيرىالعملتكثيفعلىاالهتماممركزة
عناصراجتذابفىهامًادورًاالجديدة) م.ح (كوادر، ولعبتالتثقيفطريقعنالمصرية

الحكومة، عمال، عمالالجيش:مثلالخاصةعملهامجالتفىالحركةإلىجديدة
النقابيةالقياداتعلىخاصةبصفة – يتمالتركيزاألهلية، وكانوالشركاتالمصانع
بعضجندت، كماالنقابىالتنظيمإطارفىالحركىالوزنذاتالصناعاتفىالنشطة

 –الطلبةبتجنيداالهتمامعن، فضًالوالنقلالمواصالتقطاعاتفىالنقابيةالعناصر
الذينالنوبيينإلىباإلضافةاألزهر، هذاطالببعضوكذلك – منهمالفقراءوخاصة

غريب)،عنصرىاتجاهوهو (الوطنىللتحررالمصريةبالحركةخاصقسملهمكان
"الجديدالعهد"و" درمانأم "مجلتىالمصريةالحركةوأصدرتبالسودانيينخاصوقسم

اهتمتاوالكادرالوعىهماسريتيننشرتىجانبإلىعنهاللتعبيرعلنيينكمنبرين
،المتفرغينأو" المحترفين "المناضلينبنظامالمنظمةوأخذت. والتنظيميةالتثقيفيةبالشئون

التجمعاتبيننشاطهمالفقراء، ركزواوالعمالالطالببينمنيختارونهؤالءوكان
،اإلضراباتتنظيممهامالعمالية، فتولواالتجمعاتوكذلكواإلسكندريةبالقاهرةالطالبية
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للعملالحركةأدوات، فكانواوالنشراتالمنشوراتوتوزيعالمظاهراتوتوجيهوقيادة
االهتمام، بقدرالكافىالنظرىاإلعدادبإعدادهمكبيراهتمامهناكيكنولم. الجماهيرى
.ذاتهاالحركةعلىالسلبيةآثارهلهكان، مماالحركىبإعدادهم

الحلقاتخاللمنالثانيةالعالميةالحرببدايةمعالشيوعيةالحركةبعثتوهكذا
الخالفيولدالنظرىالجدلكان، ولماالمصريونالمثقفونفيهاشاركالتىالماركسية

،البعضبعضهاعنمنفصلةتنظيماتعدةقيامإلىالخالفهذاترجمالرأى، فقدفى
-الصفةبهذه – ، وتسعىالمصريينالشيوعيينتمثيللنفسهاتدعىمنهاكلراحت

شيوعىكحزب- غيرهادون – بهاالدوليةالشيوعيةالحركةاعترافعلىللحصول
فى) 1943عام (الكومنترنحلعلىتزامنتقدالتنظيماتهذهوالدةوكانت. مصرى
المنظماتتجدلمثم، ومنالسوفيتىاالتحادعلىالحربفرضتهاالتىالتحالفظروف

الفرنسىالحزب (األوربيةالشيوعيةاألحزاب، وأبتإليهتحتكممنالمصريةالشيوعية
، وكانغيرهدونالتنظيماتهذهبأحداالعتراف) اإليطاليوالحزباإلنجليزىوالحزب
.جدوىدونالمنظماتهذهتوحيدأجلمنالجهوديبذلالفلسطينىالشيوعىالحزب

بينالصراعمنالحركةعانتأنعدةمنظماتبينالتشتتهذانتيجةمنوكان
وخالفاتدفينةأحقادًاوأورثهاطاقاتهابددالذىالصراع، ذلكالبعضوبعضهاالمنظمات

والخيانةوالعمالةباالنحرافاالتهاماتالبعضبعضهاللثقة، فبادلتحادة، وغياب
الحركةعلىوالتشتت) الحلقية (التشرذمطابعغلبةذلكعلىوترتبإلخ"...للمبادئ

.36آلخرحينمنوضربهااختراقهاالسياسىالبوليسعلىسهلالمصرية، مماالشيوعية

التىالمجموعة، فظهرتواالنشقاقاالنقساممنللمزيدالمالئمةالظروفالمناخهذاوهيأ
حملتالتىالجريدةهوعلنىمنبرحوللتلتف" الجديدالفجر "اسمعليهاالشيوعيونأطلق
الطليعة "اسمتحملفتارةنفسهاأمرمنحيرةفىكانتالمجموعةهذهوحتى. االسمهذا

الزمنىمدىفى) ع.ط" (العمالطليعة "اسمتحملوتارة) ت.ش.ط" (للتحررالشعبية
.العامينيتجاوز

.1988المصرية،  القاهرةالشيوعيةوالحركةكوريبيلهنرىأوراق: عباسرءوف36
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أنشق). 1946يوليو11فى (المصرىلليسارصدقىحكومةوجهتهاالتىالضربةوبعد
الحركة،فىاألجانبدورحولالخالفبسببالمصريةالحركةمنجديدانتنظيمان
طليعة "اسماالنشقاقينهذينأحد، اتخذالقديمالشيوعىالحزبكوادرمناثنانتزعمهما

قائمةنشأتهماكانتالماركسية"، ولماالعصبة "اسماآلخرحملحينعلى" اإلسكندرية
أنغير. المصريينعلىعضويتهمااقتصرتفقدللحركةاألجانبقيادةرفضعلى

.37األعضاءمنمحدودةأعدادًاتضم" شراذم "مجردكانتالصغيرةالتنظيماتهذهجميع

،الوطنىالعملفىوالعمالالطلبةدور، وبروز1946عامالوطنيةالحركةمدعلوومع
فيهابينهما، لعبتللتنسيقلجنةتشكلأنمنمفرًاالمتصارعةالشيوعيةالمنظماتتجدلم

الجمهورى، ونسقتبالعملتمرسهابحكمهامًادورًاالوطنىللتحررالمصريةالحركة
).الوفديةالطليعة (الوفدشبابمعالجامعةطالبصفوفبينعملهاالشيوعيةالمنظمات

عاموالعمالالطلبةصفوفبينالعملخاللمنالشيوعيةالمنظماتبينالتنسيقوكان
فىللتفكيرودافعًاالمتصارعةالمنظماتبينالجليدإلذابةمقدمة – يبدوماعلى – 1946
اعترافلكسبجميعًافشلتأنهاواحد، وخاصةتنظيمفىالشيوعيةالمنظماتوحدة

"احتقار "جميعًاكسبتبينمامصرىشيوعىكحزبمنهابأىالدوليةالشيوعيةالحركة
بصراعذرعًاضاقتالتى) نفسهكورييلهنرىباعتراف (الدوليةالشيوعيةاألحزاب
وجاءت. بالوحدةدائمًاتنصح، وكانتالبعضبعضهامعالمصريةالشيوعيةالمنظمات

المصريةالحركة "الساحة، وهماعلىمنظمتينأكبرجانبمنالوحدةفىالتفكيرمبادرة
".اسكرا"و"الوطنىللتحرر

إلىانضمجزئية، فقد" اتحادات "شهدتقدالمنظمتينبينالوحدةسبقتالتىالفترةوكانت
نضمالقلعة"، بينما"و" الشعبتحرير "تنظيمىمنجزء"الوطنىللتحررالمصريةالحركة"

.إليها" اإلسكندرية – طليعة "ضمفىنجحتالتى" اسكرا "إلىالتنظيمينأعضاءباقى
للتحررالديمقراطيةالحركة "اسمحملتموحدةمنظمةتكوينالوحدةمفاوضاتعنونتج

نسبةعضو، كانتاأللفنحو) 1947مايو (الوحدةعندتضمحدتو)، كانت ("الوطنى
%، والمثقفين20حوالى%، والطلبة28حوالى%، والعمال26حوالىبينهماألجانب

.315-300ص، صالسابقالمرجع: السعيدرفعت37



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

153www.RaoufAbbas.org

كانوبذلك. منهملكل% 2حوالىنسبتهمفكانتوالسودانيينواألزهرالجيش%، أما14
لهسيكونحدتو)، مما (أعضاءمن40يمثلون) اسكرامنوجاءوا (واألجانبالمثقفون

لتصبحنفسهاتهىءكانتالتىالجديدةالمنظمةداخلالتناقضاتإظهارفىالبارزأثره
.أعضائهابينللعمالالمتواضعةالنسبةرغم"المصرىالشيوعىالحزب"

منهاأىتقم، فلمللمنظمتين" وحدة "وليس" اتحادًا "، كان1947مايوفىتمماأنويالحظ
تعمل- تغييردون – األساسيةبتنظيماتهااحتفظتاألخرى، بلفىلالندماجنفسهابحل
بينبالتساوىالعشرةالمركزيةاللجنةمقاعداتحادية، ووزعتأعلىهيئاتإشرافتحت

وآخريونانىقسم، فهناكالجالياتأساسعلىمنظمًا" األجانبقطاع "وأصبح. المنظمتين
).اليهودمنالعديديضم (إيطالى، وثالثأرمنى

كتلة "بتكويناألخرىالماركسيةالتنظيماتحدتو"، قيام "لقيامفعلردأولوكان
بأيضًاتعرفوكانت" (الجديدالفجر"و" الماركسيةالعصبة "ضمتالتى" المعارضة

مصلحةموظفىمنمجموعةويضم"(النيلوادىشعبىالشيوعىالحزب "و) ش.د
الضرائبمصلحةحزب "اسماألخرىالمنظماتعليهأطلقت، ولذلكالضرائب
التى" حدتو "ضدللنضالوذلك" الشعبتحرير "منتبقىماإلى)، باإلضافة"الشيوعى

ضمت" المعارضةكتلة "أنالمالحظومن". والصهيونيةواإلمبرياليةالفاشية "تمثل
الوحدة،منظمةقيادةفىاألجانبالستمراراالرتياحبعدمشعرواالذينوحدهمالمصريين

كتلةحملةأدتوقد. شوارتزهللجانبهوإلىرأسهاعلىكورييلهنرىكانفقد
".الماركسيةالعصبة "إلىوانضمامهمأعضائهابعضانشقاقإلى" حدتو "ضدالمعارضة

اللمدة) واسكرا. م.ح (المتحدتينالمنظمتينبينتامًاالتنسيقحدتو"، كان "صعيدوعلى
صفوفبين" باالغتراب "العمالمناألعضاءشعورشهور، رغماربعةعلىتزيد

تحويلبمحاولة" اسكرا "جانبمنذلكالوحدة، ومواجهةجلبتهمالذينواألجانبالمثقفين
الحركىالنشطحسابعلىلهمالنظرىالتدريبتكريسطريقعنمثقفينإلىالعمال

للخالفاتنتيجةمراتثالثالمركزيةاللجنةتغيرتالقصيرةالفترةتلكوخالل. الميدانى
منتمامًابالتخلصالمصريةالعناصربعضمناداةبرأسها، وخاصةتطلبدأتالتى

).وشوارتزيليكور (األجنبيةالقياديةالعناصر
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المصرية،بالقضيةالخاصالسياسىالخطعلىاتفقتاقدالمتحدتانالمنظمتانكانتوإذا
الوصايةتحتالسودان، ووضعالتامواالستقاللبالجالءمطالبتها" حدتو "فأعلنت

جالءبعدالمصيرلتقريراستفتاءإجراءلحيناألمنمجلسمنقراربموجبالمصرية
فكانت. الفلسطينيةالقضيةمنالموقفحولاختلفتاالمنظمتين، فإنالسودانعناإلنجليز

العداء "مننوعًافلسطينعلىاليهودلتدفقالمصريةالوطنيةالمعارضةفىترىم.ح
تقاوم" اسكرا "كانتحيناإلمبريالية"، على "مننوعًاالصهيونيةمقاومةللسامية"، وفى

تبثراحتالتى" الصهيونيةلمقاومةاليهوديةالعصبة "أعضائهابعضالصهيونية، وشكل
اليهودواألعضاء) م.ح (معارضةأنمصر، غيرفىاليهوديةالجاليةبيندعايتها
تقسيمقرار" حدتو "واعتمدت. تأسيسهامنقليلةأسابيعبعدالعصبةحلإلىأدتبالحركة
)السوفيتياالتحادموقفمعتمشيًا (1947عامالمتحدةاألممعنالصادرفلسطين
،1948فلسطينحربكورييلهنرىقيامها، واعتبرعندبإسرائيلباالعترافوطالبت

".إسرائيلدولةضدظالمةإمبريالية "حربًا

قاعدةتوسيعأى" التعميل "والقيادةتمصيرأى" التمصير "مبدأحولالخالفوبسبب
منتتفجر" حدتو "، بدأتفلسطينوقضيةالصهيونيةمنالعمالية، والموقفالعضوية

نحو "منظمةحدتو"، مثل"علىالمنشقونكونهاجديدةوحلقاتمنظما، فظهرتالداخل
المطالبالمصريينالمثقفينتكتلجانبالمعارضة"، إلىصوت"و" بلشفيهمنظمة

تزعمالذى) الجبيليالمعبودعبد "عادلإلىنسبة" العادليون "عليهالقيادة، وأطلقبتمصير
األمنية،الضوابطاختاللالداخلىالصراعلهذاالطبيعيةالنتيجةوكانت. المجموعةهذه

إعالنعند" حدتو "كوادرمعظماعتقالفىذلكوتمثل. للتنظيمالسياسىالبوليسواختراق
).1948مايو (فلسطينحرببمناسبةالعرفيةاألحكام

تنظيمًا" العادليون "موقفها، فكونحدتوعلىالمنقسمةالجماعات، حسمتاالعتقالوبعد
"ثوريونعمال – الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة "اسمعليهأطلقوابهمخاصًا

نحشم)، وانضم (مصرشيوعىحزبنحو "باسممستقًالتنظيمًاشوارتزث)، وشكل.ع(
االسمنفسيحمل" حدتو "بقىماوظل" المعارضةصوت "إلى" بلشفيةمنظمةنحو "انقسام



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

155www.RaoufAbbas.org

الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة"اسمحملجديدانشقاقوقع، عندما1953يونيوحتى
).ث.ت ("الثورىالتيار– 

الشيوعىالحزب "اسمحمل1949منتصفنحوآخرتنظيمحدتو"، قام "إطاروخارج
منجديدةعناصرجانبالمركسية، إلىوالعصبةحدتومنعناصرضم"المصرى
باسمعرفثم، ومنلهمنبرًا" الشعبراية "صحيفةمنأساسًا، واتخذوالطلبةالمثقفين

المنظماتمعالحوار، ورفضالفرنسىالشيوعىالحزبمعموافقةالراية"، نسق "تنظيم
.38المتشددةبمواقفهمصر، وعرففىالساحةعلىالموجودةاألخرىالشيوعية

تضربأنفىتنجحلممنهاأىالشيوعية، فإنالمنظماتمنالكبيرالعددهذاورغم
العاملةالطبقةصفوفبينقويةركيزةلنفسهاتجدوأنالمصريةالجماهيربينبجذورها

فى – الرتباطهالوفدحولتلتفكلهاالجماهيركانت1924لحزبالمصرية، فبالنسبة
، فاصطدمواذلكالمصرىالشيوعىالحزبقادةيدرك، ولماالستقاللبأمل – ذهنها

معبالتحالفيقبلواولمالوطنىالكفاحعلىالطبقىالصراعقدمواعندماالوفدبحكومة
الشيوعىالحزبلضربالبورجوازيهأمامالفرصةبذلكالوطنية، فهيأتالبورجوازية

منأعمقبالوفدإيمانهاكانالتىالكادحةالجماهيرعواطفالمشهدهذايحركأندون
البروليتارياعندالطبقىالوعىونقصاألميةأنكما. االشتراكيةلمغزىإدراكها

صيغةإيجادفىفشلوادعاتهاأنالماركسية، وخاصةفهمفرصةلهايتحلمالمصرية
الريففىالتغلغلعنالحزبوعجز. مفهومإطارفىالعمالإلىمبادئهالتقديممبسطة

أعداءيدفىرابحةورقةكانالذىبالدينوتمسكوتواكلمحافظةمنبهاتسملما
.الشيوعية

توسيععنالثانيةالعالميةالحربغضونفىتكونتالتىالشيوعيةالمنظماتوعجزت
الطلبة،صفوفبينالنجاححققتقدكانتالجديدة، وإذاالكوادربتجنيدعضويتهاقاعدة

فىنفوذهايتعد، فلمالعمالصفوفبينالنجاحمنمحدودًاقدرًاإالتحققلمأنهاإال
إلىرفاقهميوجهونالذينالنشطةالنقابيةالعناصربعضتجنيدحدودالنقابيةالحركة

،1957-1950المصرىاليسارمنظمات: السعيد، رفعتالسابق، المرجععباسرءوف: راجعالتفاصيلمنللمزيد38
.1983القاهرة
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تحويلفىهؤالءينجح، ولممطالبهمتحقيقأجلمنإضراباتأوبمظاهراتالقيام
.أجلهامنمناضلينللشيوعيةمخلصينجنودإلىالنقاباتأعضاء

الجماهيرعنعزلهاالمنظماتتلكوتوجيهقيادةفىاألجانبلعبهالذىالدورأنكما
يدعو، وآخرمغتصبمحتلأجنبىبينتفرقأنعليهاالصعبمنكانالتىالمصرية

وبرغم. االستعمارضدالوطنىالنضالمدفيهارتفعوقتالكادحة، فىالطبقةنصرةإلى
بالقوىالماركسيةالمنظماتالحتكاك- أحيانًا – مفيدًاكانالوطنيةالجبهةتكتيكأن

علىقادرةتكنلمألنهاالمنظماتتلكضعفمصادرمنكانأنهاألخرى، إالالسياسية
معتتفقالسياسةإلتباعمضطرةنفسهاتجدكانت، كمااألحيانمعظمفىالجبهةقيادة

.األمسحلفاءعنهاويتخلىمعزولةنفسهاللجبهة، فتجدالعامالخط

وبعضهاالمنظماتتلكبينالثقةوفقدانوالتشرذماالنقسامتفشىذلكعلىأضف
أواليمينىوالرأسمالية، والتطرفللبوليسوالعمالةباالنحرافاالتهام، وتبادلهاالبعض

معظمأنصفوفها، وخاصةإلىالجددالقادمينعلىالسلبيةآثارهلهكاناليسارى، مما
روابطهمشرائحها، كانتبمختلفالبورجوازيةأبناءمنجاءواالمنظماتتلكأعضاء
.محدودةوالحركيةالتنظيميةواهية، وخبراتهمروابطالعاملةبالطبقة

علىغلبتالتى" االنتهازية"و" االنحراف "التكتلية"، ودعاوى"و" انقسام "سلبياتكانومهما
الماركسىالفكرأصبحإغفالها؛ فقديمكنالإيجابيةثمة، فإنالمنظماتهذهبينالحوار
تكنالثانية، لمالعاميةالحربقياممصر، فعندفىالسياسيةالساحةعلىومطروحًامتاحًا
العلنية،المجالتالمال"، فجاءترأس "ماركسلكتابركيكةلبنانيةترجمةسوىهناك

اإلشتراكىالفكرلتجعلورائهامنالمنظماتتلكنشرتهاالتىالسريةوالنشرات
منعناصرأمامالماركسيةوالصالوناتالثقافيةالنوادىأتاحتومتاحًا، كمامطروحًا

هذالعبالنظرى، وقدوالتدريباالشتراكىالفكرعلىالتعرففرصةالمصرىالشاب
أقلعلىالستيناتحتىالمصرينالشيوعيينفكرصياغةفىهامًادورًاالتثقيفىالنشاط
.تقدير
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للواقعتحليليةدراسةتقديمفى – ذلكرغم – أخفقواالمصريينالشيوعيينأنغير
بعبارةمصر، أوفىاالشتراكيةلتطبيقاستراتيجيةوضعالمصرى، وفىاالجتماعى

المصرى،للمجتمعالموضوعيةالظروفمعتتالءماشتراكيةصيغةعنالبحثأخرى
الشيوعيينبينالنظريةالخالفاتانعكست، وبذلكوستالينوليننماركسبمقوالتاكتفاء
علىالسلبيةآثارهلهكان، مماالمصريينالشيوعيينوقناعاتمواقفعلىمصرخارج

.الحركة

المسلموناإلخوان) 2
الذىالمصرىالسياسىالعملفىالسلفىالتيارعنالمسلميناإلخوانجماعةتعبر

وأفكار"المنار "بمجلةكبيرًاتأثرًااإلسالمية، وتأثرتالفكرةأعماقفىبجذورهيضرب
شمولية: هىأساسيةدعائمخمسةىعلقامتالتىرضارشيدمحمدالشيخصاحبها
بنظاماإلسالمية، والتمسكالرابطةأو، والجامعةاألولىبسطاتهإلىبه، والرجوعاإلسالم

مناخفىوترعرعتالمسلميناإلخوانجماعةونصت. اإلسالميةالخالفة، والحكومة
.1919ثورةأعقابفىبإلحاحالمصريةالساحةعلىطرحالذىالعلمانىللفكرالرفض

أسرةفىنشأالذىالبناحسنالشيخمؤسسهابشخصالمسلميناإلخوانجماعةوترتبط
البناالرحمنعبدالشيخوالدكان (الصغيرةالبورجوازيةإلىتنتمىمتواضعةمتدينة
بمدرسةتعليمه، وتلقى1906عامالبحيرةبمديريةالمحموديةبقريةساعاتي)، ولديعمل

العربيةللغةمدرسًاليعين1927عامفيهاتخرجالتىالعلومبدارثماألوليةالمعلمين
.الصوفيةبالطرقواالتصالوالتقشفالزهدعنه، وعرفباإلسماعيليه

األمرإلىويدعوهمروادهايعظاإلسماعيليةمدينةمقاهىعلىدعوتهالبناحسنوبدأ
إليهفمالتسامعيهإقناععلىكبيرةمقدرةعلىالمنكر، وكانعنوالنهىبالمعروف

علىدروسهفيهاألقىالنائيةالزوايابإحدىاتخذهللجماعةمقرإلىبهمانتقل، ثمقلوبهم
، ومهادنةلهمالتوقيربإبداءالدينعلماءتحييدعلىالمرحلةهذهفىالبناوركز. أتباعه
لدعماألعيانوعونود، وكسبالتعاملفىأسلوبهمباستخدامالصوفيةالطرقرجال
.دعوتهلتقبللتهيئتهماألنديةفىالمحاضراتبإلقاءالشباب، واجتذابصرفدينىنشاط
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، ركز1932-1928سنواتأربعلمدةاألولنشاطهاالجماعةمارستاإلسماعيليةوفى
الرعيلتلقىحيث" التهذيبمدرسة "فىالكوادرإعدادعلىالبناحسنالشيخخاللها
بناءوتم. والوعظالخطابةعلىوالسنة، وتدربواالكريمالقرآندروساإلخوانمناألول
حصيلةمنللبنينواألخرىللبناتأحداهماومدرستينمسجدًاضمتللجماعةدارأول

).السويسقناةشركةذلكفىبما (المصادرمختلفمنالبناجمعهاالتىالتبرعات
فأسستالسويسومدينةالدلتاجهاتبعضإلىالجماعةنشاطامتدالسنواتتلكوخالل
.المسلمينلإلخوان" شعب "فيها

مركزالقاهرة، فنقلبمدينةبالسبتيةعباسمدرسةإلىالبناحسن، نقل1932أكتوبروفى
نشرةاالنتشار، فأصدرتفرصةللجماعةالجديدالموقعالقاهرة، وأتاحإلىمعهالجماعة

لمواجهة1933عاممؤتمرينالمسلمين"، وعقدتاإلخوانمجلة "ثم" العامالمرشدرسالة"
تلكمنموقفهاتأييدعلىتستحثهفؤادالملكعلىخطابًا، ووجهتالمبشريننشاط

يحتل "ألنهالدينيةاألمورعناألولالمسئولالبناحسنالشيخاعتبرهالقضية، حيث
ثمارهأتىأنلبثوالقصر، مااإلخوانبينسياسىغزلأولهذاالخليفة"، فكانمكان
.بعدفيما

السنويةالمؤتمراتعقدوعرضها، وفىالبالدطولفى" الشعب "إقامةفىالبناونشط
أمورفىتخوضالجماعة، بدأت1936منذولكن. وحدهاالدينيةالقضاياتناولتالتى
الروابطبالخالفة، وتقوية، والمناداةاإلسالمىالنظامبعودةسياسية، فطالبواطبيعةذات
هالةإضفاءنحوالقصراتجاهمجرىفىيصبالنشاطذلكوكان. اإلسالميةالشعوببين

خالفةمصرملكتولىفكرةالصالح"، وإحياءالملك"ـب، وتلقيبهالشابالملكحولدينية
.المسلمين

سنواتعشرمروربمناسبةالخامسمؤتمرهمالمسلموناإلخوان، عقد1938عاموفى
الفكرالمؤتمروحدد. السياسيةالحياةالجماعةدخولفيهالجماعة، أعلنواتأسيسعلى

:هىنقاطثالثفىنشأتها، ويتمثلمنذوعملتالجماعةبهالتزمتالذى

.نواحيهابكافةللحياةالنهائىالسبيل، وهوبذاتهمتكاملشاملنظاماإلسالمأن1.
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.عليهاوقائمالرسولوسنةالكريمالقرآنهماأساسيينمصدرينمننابعاإلسالمأن2.

.ومكانزمانكلفىللتطبيققابلاإلسالمأن3.

:همانقطتينفىالعامةأهدافهاالجماعةوحددت

.أجنبىسلطانكلمناإلسالمىالوطنيتحررأن1.

نظامهوتطبقاإلسالمبإحكامتعملحرةإسالميةدولةالحرالوطنهذافىتقومأن2.
دينفاإلسالم... للناسالحكيمةدعوتهالقويمة، وتبلغمبادئه، وتعلناالجتماعى

.المسلمينجميعبينتوحدوجنسيةوعقيدة

خطرأمامهاأصبحالسياسىالعملميدانإلىنزولهاأعلنتقدالجماعةكانتولما
إلىتستندأنللجماعةالبدتقليدية، فكانبشعبية – عندئذ – يتمتعكانالذىالوفدمواجهة

االرتباطالمسلميناإلخوانقيادةفضلتثمالوفد، ومنعواصفوجهفىتدعمهاقوة
دوننشاطهامزاولةلهاالحماية، ويضمنلهايوفراالرتباطهذاكانبالقصر، طالما

السياسةميدانإلىالنزوللتوقيتالجماعةاختياركانوهكذا. الوفدلمعارضةالتعرض
سفورًاالقصرمناإلخوانموقفللقصر، وزادالممالئةباشامحمودمحمدوزارةعهد
بينضمتمحمود، والتىمحمدوزارةأعقبتالتىباشاماهرعلىوزارةعهدفى

الرحمن، وعبدللدفاعوزيرًا) المسلمينالشبانجمعيةرئيس (حربصالحمحمدوزرائها
القواتألركانرئيسًاالمصرىاالجتماعية، وعزيزللشئونثملألوقافوزيرًاعزام

.الليبرالىللنظامبعدائهمالمعروفينالبنا، ومنحسنالشيخأصدقاءمنالمسلحة، والثالثة

عددًا، واتسعشعبيتهمالقصر، فازدادتوزاراتعهدفىاإلخواننشاطازدادوهكذا
فىالتورطبعدمللقصرالرسمىالموقفاإلخواناإلخوانية، وشايعالجوالةفرقحجم

قلقيثيراإلخواننشاطبدأالمحورية، فقدبميولهمعروفًاالقصركانولما. الحرب
إلىالبناحسنبنقل) باشاسرىحسين (الوزراءرئيسمطالبةإلىدفعهماإلنجليز، مما
عملهإلىإعادتهإلىاضطراإلنجليزلضغوطالوزراءرئيساستجابقنا، وبعدما

حسناعتقلتأنالحكومةلبثتماولكن. الدستورييناألحرارنوابمنبضغطبالقاهرة
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بضغطعنهمافأفرجتعادتالبريطانية، ثمالسفارةطلبعلىبناءالسكرىوأحمدالبنا
).1941نوفمبر13 – أكتوبر19 (يومًا26إالاعتقالهمايستمرالقصر، فلممن

اإلخوانيمتنعالمسلميناإلخوانجماعةمع" صفقة "عقدمنمفرًااإلنجليزيجدولم
اإلنجليزتغاضىمقابللإلنجليز، فىمعادنشاطبأىالقيامأوالقصرمساندةعنبموجبها

.الطالبصفوفوبينوالمدنالريففىاإلخواننشاطعن

ضدالعلنيةأوالسريةالمقاومةأدوارمندورأىفىيتورطوالماإلخوانأنالثابتومن
مصرزعيم (حسينأحمدفاتحأثنائها، وعندماوفىالثانيةالعالميةالحربقبلاإلنجليز

قيامعنداإلنجليزضدعملخطةفىاإلخواناشتراكأمرفىالبناحسنالشيخ) الفتاة
الإننا: "حسنألحمدوقالالفكرةالبناالبريطانية، رفضالجزرعلىبالهجوماأللمان
يكونالفشل، ألنناجحقوىلعملأنفسنانعد، وإنماوتفشلتخيبقدمغامرةعننبحث

".كلهاإلسالمىالعالمعلىبلفحسبمصرأوحركتناعلىكارثة، ال

أنمنالرغمعلى، هذاالوطنمصالحعلىالخاصةمصالحهاالجماعةقدمتوبذلك
الحربطوالالسالحلهاالجوالة، ويجمعونمنعسكريةشبهفرقًايعدونكانوااإلخوان
الالثانيةالعاليةالحربخاللبنى) السريالتنظيم (الخاصالنظام "أنالثانية، بلالعالمية
الفرصة، وإقامةتحينعندماالسلطةعلىاالستيالءبهدفاإلنجليز، ولكنمقاومةبهدف

".إسالميةدولة"

مصر، فلمتاريخمنالدقيقةالمرحلةتلكفىلإلنجليزالجماعةمهادنةكانتثمومن
تعددخاصة، ورغمواإلنجليزعامةاالستعمارمنمحددموقفالجماعةعنيصدر

بموقفمنهاأىيخرجالثانية، لمالعالميةالحربقبلاإلخوانعقدهاالتىالمؤتمرات
النظروجهةمن – يبررهماالموقفلهذاولعل. اإلنجليزأواالستعمارمنمحدد

سوىيشغلهايكنعودها، ولميشتدحتىالسالمةتضمنأنتريدفالجماعة– االخوانية
هذالتحقيققوتهاإدخاراإلسالمية، فرأتالدولةوإقامةالحكمقضيةهىواحدةقضية

.الغرض
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للطلبةالوطنيةاللجنة "إطارفىالعملاالخوانرفضالثانيةالعالميةالحربوبعد
السياسيةوالجماعاتاألحزابمختلفمنوطنيةجبهةكانتالتى1946عام" والعمال

بيفن – صدقىومشروعصدقىإسماعيلحكومةضدالنضاللقيادة، تشكلتوالمستقلين
،صدقىحكومةيدعمواأنعندئذ – االخوانالوطنية، اختاراألمانىيحققالالذى

بعضمعباالشتراك (الوطنية"، وشكلوااللجنة "ضدواإلرهابالعنفأعمالواستخدموا
تشكيلهامنالهدفكان" القوميةاللجنة "اسمعليهاأطلقمناوئةلجنة) األخرىالعناصر

.الصدقيةللحكومةالتأييدتقديم

للقوةالميدانىوالمرانالعمليةالتجربةفرصةلالخوانلتتيح1948فلسطينحربوجاءت
الطاعةعلىيقومعنقوديًاتنظيمًاكانالسري)، الذىالتنظيم (الخاصللنظامالعسكرية

عملياتويمارسبقوتهيزهوالعسكرىالتنظيمكانفلسطينحربانهاالعمياء، وعند
وأعمالاالغتياالتسلسلة، فكاننفسه) البناالشيخ (العامللمرشدالرجوعدونإرهابية
39باشا، وانتهتالنقراشىالوزراءرئيسثمالخازندارالقاضىباغتيالبدأتالتىالعنف

).بالقصرالخاص (الحديدىالحرسرجاليدعلىالبناحسنباغتيال

فىالمسلحالكفاحوأعلن) 1951أكتوبرفى (1936معاهدةالوفدحكومةألغتوعندما
-1942 (سنواتعشرنحو" الخاصالنظام "تأسيسعلىمضىقدالقناة، وكانمنطقة

العسكريةبقوتهميضنواأن – المرةهذهالهضيبىحسنبزعامةاالخوان)، رأى1951
 –1951أكتوبر15يوم"المصرىالجمهور "لجريدةالهضيبى، وأعلنالوطنىالعملعلى

البالد، "هلمناإلنجليزتخرجالالعنفأعمالأن – المعاهدةإلغاءمنواحدأسبوعبعد
عشرةنحوفىالهضيبىالبالد ؟ , وخطبمناإلنجليزتخرجالعنفأعمالأنتظن
خالدعليهردوقد".القرآنتالوةعلىواعكفوااذهبوا:" قائًالاإلخوانشبابمنآالف
نعى" – جورجياسالمةبطولابشر "بعنواناليوسفبروزنشرمقالفى – خالدمحمد

:التاليةالمؤلفاتعلىالمسلميناالخوانمادةفىاعتمدنا39
.1979اإلسالمية، القاهرةوالجماعاتالمسلموناالخوان: بيومىسليمانزكريا-
.السابقالمرجع: رمضانالعظيمعبد-
.1982السرى، القاهرةوالتنظيمالمسلموناالخوان: رمضانالعظيمعبد-
.أجزاء3، المسلموناخوان: الحليمعبدمحمود-
.74-43ص، ص1972، القاهرة1952-1945مصرفىالسياسيةالحركة: البشرىطارق-
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الرسولبتقديملالخوانالعامالمرشدوذكرالمتخاذلالموقفهذااالخوانقيادةعلىفيه
.الفرائضمنغيرهاعلىالجهادلفريضة

معركةخاللفاروقوالملكالهضيبىبينالحميمةالصالتإلىالبريطانيةالوثائقوتشير
قضيةمناالخوانموقفعلىالضوءمنمزيدًاالقناة، وتلقىبمنطقةالمسلحالكفاح
أنللملكالعامالمرشدأكد) 1951نوفمبر20 (للملكالهضيبىمقابلة، ففىالوطنىالتحرر

أساسًا،الشيوعيةتعادىاإلرهابية"، وأنهاالعمال "فىالمشاركةنيةلديهاليستالجماعة
بياننصالوثائقنفسوتنقل. ونزيهنظيفحكمإقامةفىالملكلتأييدقوتهاوتدخر
)1951ديسمبر14 (باإلسكندريةلالخواناجتماعفىالهضيبىأعلنهالذىالموقفتحديد

النظروجهةمنواضحالمعاهدة، وموقفناإلغاءفىالحكومةنؤيدإننا: "فيهجاء
...منهاويطردهيحاربهأنمسلمكلعلىيجبإسالميةأرضًايحتلعدواإلسالمية، فكل

نحنولذلك. بالدنايحتلونأعداءألنهماإلنجليزعلىالحربنشنأنواجبنامنلذلك
لذلكعدتهلألمرأعدتقدأنهاأعلنتالحكومةالمعاهدة، ولكنإلغاءفىالحكومةنؤيد
بمصالحيضرمماالحكومةخططمعخططناتتصادمالحتىننتظرأناألفضلمن

...أقدامناموقعمنالتحقققبلبخطوةنخطوأنيجبوال... نرضاهالماالبالد، وهو
،واليقينباإليمان، مسلحبذاتهكتيبةمنهمكلرجاللديناولكن) تحريركتائب (لديناليس
أوًالنحصلأنيجب، ولكننرسلهمالقناةمنطقةإلىإرسالهمالحكومةمناطلبتفإذا

."الماضىفىحدثمالنايحدثالحتىنتردد، فنحنضماناتعلى

نفوسفىالكامنةالثورةعواملامتصاصبهقصدالكالمهذاأناإلنجليزعلىيخفولم
كتائبإلىالجماعة، وانضمقيادةقرارعلىخرجبعضهمأن، وخاصةاإلخوانشباب

اإلخوانقياداتمن – باإلسماعيليةالفدائيينقائد – فرغلىمحمدالشيخكانالتحرير، بل
ففى. واإلنجليزالقصرمنكلأماماإلخوانلقيادةشديدًاحرجًايسببكان، مماالمسلمين

،فيهفقراتباقتباسالبريطانيةالوثائقاهتمتالذىالموقفبتحديدالخاصالخطابنفس
إلخراجالناسأيدىفىتكفىالالبنادقنإ":اإلخوانشبابمخاطبًاالهضيبىيقول

جندظهورخلففىنشاطهاتمارسالخمورومحالتالمالهىالبالد، بينمامناإلنجليز
".الله
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ضدالمسلحةالمقاومةلمتابعةمعبأةالمصريةالجماهيرفيهكانتالذىالوقتوهكذا، فى
بعضوبينهم (يتساقطونفيهالشهداءكانالذىالوقتالقناة، وفىفىالبريطانىالوجود
منطقةمدناحتاللفىيفكرونجعلتهمحتىالبريطانيينقلقأثارتمعاركفى) االخوان

المصريةللسلطةتخضعالبريطانيةعسكريةمنطقةإلىكلهاالمنطقةالقناة، وتحويل
واهية، تخفىبحججالهممتثبطاالخوانقيادة، كانتبريطانىعسكرىحاكمويحكمها
.اإلنجليزمع – خاللهومن- القصرمعالسياسىوفاقها

اتخاذفىالتفكير) 1952ينايرأولمنذ (البريطانيةالخارجيةوزارةتبدأأنصدفةفليس
موقفإلىاالرتياحبعينوالنظر. الوفدوزارةسقوطحالةفىللوفدكبديلاالخوان
وصولحالةفىعملهاإلنجليزعلىيجبما، ودراسةالمسلحالكفاحمناالخوان
الشعبىالتأييدلكسبداخليةسياساتمنيتبعوهأنعليهميجب، وماالحكمإلىاالخوان
الخارجيةوزارةباقتناعاألمروانتهى. والمحسوبيةالفسادعلى، كالقضاءلحكمهم

القادمة،االنتخاباتفىاالخواندفعإلىالراميةفاروقالملكسياسةبأنالبريطانية
األحزابتعانيهمامواجهةفىكبيرةنجاحبفرصتتمتعللسلطةللوصولومعاونتهم
فرصأنترىكانتالبريطانيةالخارجيةسمعة، ولكنوسوءفشلمنالتقليديةالسياسية

الكفاحبورقةيلعبأنيستطيع، وأنهشعبيتهبحكمكبيرةاالنتخاباتكسبفىالوفد
.40إخوانيةكتائبتنظيموالوفدعلىالمزايدةإلىيضطرهمقد، ممااالخوانأمامالمسلح

هدفعلىالحكمإلىالوصولهدفقدمواالمسلميناالخوانأنسبقمماويتضح
وإنبوضوحالدستورمنموقفهميحددوالم، كمامنهموقفهميحددوا، فلمالوطنىالتحرر

يحملونكانواأنهم، وخاصةالقائمللدستوررفضهم" دستورناالقرآن "شعارمنيفهمكان
نحو "المسماةالبنارسالةففى. الحزبيةعلىبالقضاء، ويطالبوالليبرالىالنظامعلى
واإلسالمية، طالبالعربيةوالبالدمصرفىوالزعماءفاروقإلىوجههاالتى"النور

.واحدةوجهةاإلسالميةاألمةقوىالحزبية، وتوجيهعلىبالقضاءصراحة

، ولكناالجتماعىلفكرهمإطارًايرسملالخوانمحددسياسىبرنامجهناكيكنولم
استقاللإلىالدعوة: مثلالعامةاالقصاديةالمطالبرفعفىشاركتاالخوانصحف

.1985ديسمر28، العددوالبحوثللدراساتفكربمجلةواإلنجليز، مقالالمسلموناالخوان: عباسرءوف40
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المصريةاألموالرؤوسوإحاللالشركات، وتمصيراإلسترلينىالنقدعنالمصرىالنقد
بهانادتمطالب، وكلهاالتصنيععلىاألجنبية، والعملاألموالرؤوسمحل

تتناولولم. المنزليةالصناعاتتشجيعإلىالدعوةذلكإلىالوطنية، أضفالبورجوازية
عنعامبكالمإالبعيدأوقريبمنالخطيرةاالجتماعيةالتناقضاتاالخوانكتابات
مشكلةتناولواوعندما. الفقراءعلىللعطفاألغنياء، ودعوتهمعندوالبذخالترفمظاهر
"يكبرواحتى "الفالحينصغارعلىالدولةأراضىتوزيعإلىالثروة، دعواتوزيعسوء

كانوا، وماالملكياتتوزيعإعادةأوالزراعىاإلصالحدعوةمنموقفهميحددواولم
.المالكوكباراألعيانورعايةبتشجيعالجماعةتمتعبحكمذلكليفعلوا

المنار،مدرسةأفكارإلىجديدًاأتباعهأوالبناحسنيضفاأليديولوجية، لمالناحيةومن
حكومةإقامةمحددًا، وإلىإطارًالهيرسمأندوناإلسالمىالنظامتطبيقإلىيسعىفهو

)1938 (السياسيةالحياةإلىالجماعةنزولبيانكانوإن. معالمهايحددأندونإسالمية
األمة "تضمواحدةإسالميةدولةإقامةإلىترمىالجماعةأنانطباعًاالقارئيعطى

دين "اإلسالماتخاذمعينة، وحتىتحديداتيعطىالالمرسلالكالمهذاولكن" اإلسالمية
االخوانيروطلمالتى" اإلسالميةالقومية "مقولةيفسرالانتماءأى" وجنسيةوعقيدة

.أصًالللفكرةلرفضهمبطرحهاأنفسهمالمسلمون

للحكمكأسسوالشورىوالعقدالحلأهلإلىإشاراتالبناكتاباتفىوردقدكانوإذا
كونهاالتراثية، بمعنىالتقليديةمفاهيمهاحدودفىوردتقدفإنهااإلسالميةالدولةفى

الجماعةعارضتالسلطة، بلفىالجماهيرمشاركةلتشملتمتدوالالنخبةعلىتقتصر
وشنت. اللهأنزلمابغيرحكمًاواعتبرتهاالحديثوالتشريعالحديثةالدساتيرفكرة

المثقفينأقطابمنرموزهوعلىالعلمانىالفكرعلىفيهاهوادةالحربًاالجماعة
اقتصاديًاالمجتمعلبناءمتكاملةنظريةيقدماإلسالمأنالبناحسنورأى. المصريين
.يةالنظرتلكأبعاديوضحاندونوسياسيًاواجتماعيًا

إقبالوعلىمتماسكةموحدةبقائهاعلىالجماعةفكرشابالذىالغموضهذاوساعد
علىمعهمالدينية، وتلتقىعواطفهمفيهمتخاطبكانتإليها، فقداالنتماءعلىالشباب
التجربةرفضعلىيقومبديًاللهم، وتطرحوالدينىالخلقىالسلوكمنعريضةأرضية
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دونإسالميةوحكومةإسالمىنظامإقامةبحلمقصورها، يتعلقاثبتتالتىالليبرالية
سبيًال" الجهاد "، واتخاذوالخالفالجدلأمامالبابيفتحبرنامجأومكانأوبزمانارتباط

.حقيقةإلىالحلملتحويل

وعالقاتهاليومىوسلوكهأعمالهيحددللفردوتعبئةإثارةعاملالدينالجماعةواستخدمت
.للعباداتممارستهالمادية، وأسلوبومعامالتهحياته، ومسارالخلقى، ونسقهبغيره
والعامةالخاصةحياتهشئونشتىفىمحكمًاربطًابهاالعضوالجماعةربطتوبذلك
بنانطوعيجعلهخاللها، مماومنإطارهافىإالوجودهبقيمةيحسسواء، فالحدعلى

سياسىبهدفذلكيرتبطأندونوالطاعةالسمععلىبايعهالذىوزعيمهاالجماعة
.محددعامنشاطأوواضحعقلىمنطقمحدد، أو

عنيفًا،هزًا1919ثورةأفرزتهاالتىالوطنيةالوحدةهز،وحدهالدينحولالشعوروهذا
بجوهريتعلقفيمااألقباطجانبمنالبالغللقلقمبعثًاوممارساتهاالجماعةنموفكان

االجتماعىالواقعمنالمشيعالموقفوجاء.المواطنةلجماعةواالجتماعيةالمدنيةالمسائل
الكادحةالجماهيروبينالمستغلةالرجعيةالطبقاتبيناالجتماعيةالتناقضاتليطمس
الطبقىاالجتماعىالوعىتطورإعاقةفىأثرهلهكانالدينية، ممااألخوةباسمالفقيرة
.الجماهيرعند

السياسيةالحركةطاقاتتبديدفىالنجاحمنكبيرًاقدرًاالمسلميناإلخوانحركةوحققت
أعضائهاحماستشعلالجماعةقيادةالمصرية، فكانتالجماهيرمنكبيرلقطاع

لتحقيقها، وتستنفذمحددةبرامجتقدمأندونتطلقهاالتىبالشعاراتلهاوالمناصرين
حرمتملموسة، وبذلكمعلومةغايةلغيروالمواكبوالتدريباتاالجتماعاتفىطاقاتهم
فيماالمصريةالجماهيرمنالقطاعهذابحماساإليجابيةاالستفادةمنالوطنيةالحركة
.االجتماعىالعدلوقضيةالوطنيةالقضيةيخدم

عواملمنكانواإلبهامالغموضمنالمسلميناالخوانفكربهأمتازماأنريبوال
مداركةوفقكلاألفكارتلكالناسفسرقواعدها، فقدوتوسيعللجماعةالسريعالنمو

علىللجماعةالعامالمرشداستحواذكانكما. الفرديةوتصوراتهميولهوحسبالشخصية
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القرارباتخاذ، وانفرادهيدهفىالقيادةلمقاليدفيها، وتجميعهوالسكونالحركةمفاتيح
خلععندما، وخاصةشخصهعلى" القداسة "إضفاءمن، نوعًالهقيادهمأتباعهتسليمنتيجة
.الصوفيةالطريقةشيخالمريدونيتبعكمايتبعونهاإلمام"، فاألعضاءاألستاذ "لقبعليه
أيضًا، فلمضعفهاعواملمنكانللجماعة، فقدالسريعالنموعواملمنذلككانوإذا
عليهاهبتعندماأمورهادفةإدارةتستطيعقياديةعناصرإفرازفرصةللجماعةيتح

يمألمنالجماعةتجدمؤسسها، فلمغياببعدالهوجاء، وخاصةالسياسيةالعواصف
إفرادعلىالبنابهاتمتعالتىوالروحيةاألبويةالسلطةأن، كماغيابهعنالناجمالفراغ

بعداالخوانقيادةداخلوالشقاقالتخبط، فكانبعدهمنخلفوهمنيفتقدهاكانالجماعة
علىالإرهابهيفرضأن" الخاصالنظام "السرىللجهازالفرصةأتاحالبنا، الذىاختفاء

مبكرةبشيخوخةالجماعةإصابةإلىأدىذاتها، مماالقيادةعلى، ولكنوحدهمالخصوم
.السياسيةالتعبئةعلىوالقدرةوالقياديةالتنظيميةالقدراتحيثمن

.دافعةقوةمنهأكثرمعرقًالثقًالكانالكبيرالجماعةحجمأن "البشرىطارققالوكما
أووالشعبيةالوطنيةللمصلحةتعملكانتوسواء – للجماعةالسياسىالموقفكانوأيما
حجمهامعيتناسبيكنلمالمرحلةأحداثفىلهااإليجابىاألثرفإن – ضدهاتقف

كثيرًا،عنهافاعليتهاتزيدحجمًا، ولكنمنهاأقلوأحزابتنظيماتهناكالكبير، وكانت
لعبيستطيعوالمالمسلميناالخوانأنوالحق. 41مثًالالفتاةومصرالشيوعيةكالتنظيمات

حلهابعدالسياسيةاألحزابغيبةفىإالالمصرىالسياسىالشارعفىالحجمكبيردور
بحكم- سياسيةبحنكةالدورهذاتلعبأنتستطعلم، ولكنها1952يوليوثورةيدعلى

األحرارللضباطأتاحالذىبالثورةالصدامفكان – المجالهذافىالخبرةإلىافتقارها
.1954عامالجماعةحلفرصة

الفتاةمصر) 3
بينفيماالمصريةالسياسيةالحركةفىالفاشىالتيارمحور" الفتاةمصر "جماعةتمثل

بتأسيسها،قامالذىحسينأحمدبزعيمهاوثيقًاارتباطًا، وترتبط1952و1919ثورتى
كاتبًايعملوالدهكانالصغيرة، إذالبورجوازيةإلىينتمى – البناحسنمثل – وهو

.74-73ص، صالسابقالمرجع: البشرىطارق41
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بأحمدأشتهرالذى (حسينمحمودأحمدولدوقد. الزراعيةالدوائربإحدىللحسابات
ثمبالكتابالدراسيةحياتهسنوات، وأمضى1911عاممارس8فىالقاهرةبمدينة) حسين

الصداقة، فربطتهمارضوانفتحىبزميلهالتقىاالبتدائية، حيثفالمدرسةاألوليةالمدرسة
الثانويةدراستهخاللحسينأحمدوكان. 1942عامحتىالسياسىالعملفىوالزمالة

حصولهوبعد. المدرسةمجلة، ويحررالتمثيل، ويهوىالجمعياتبارزًا، يؤسستلميذًا
الفرعونيةبالفكرةمعجبًا- عندئذ –، وكانالحقوقبكليةالتحق1929عامالبكالورياعلى

بالجامعة، عندمافيهالتحقالذىالعامنفسفىالعلنىالسياسىنشاطهوبدأ. شديدًاإعجابًا
 –محمودمحمدمعاهدةمشروععنللدفاع" المعاهدةأنصارالحرالشبابجماعة "كون

.مصرمجدإعادةعلىيعملأنباشامحمودمحمد، مطالبًاهندرسون

أحمدبدأالنحو، فقدهذاعلىالدستورييناألحرارحجرفىالسياسيةبدايتهكانتولما
لهشهيرةخطبةفىالمعاهدة، وذكرمشروعلمعارضتهبشدةالوفدبمهاجمةنشاطهحسين

تكونأنالفتاة، أسألكمصرالحر، بلسانالشبابفبلسان:" باشامحمودمحمدمخاطبًا
فىموسولينىكانكمالنا، فلتكنيؤيدكوالشبابإذنالعملفإلى... للشبابزعيمًا

.العامنشاطهبدايةمنذحسينأحمدلبتخلبكانتالفاشيةأنوواضح". إيطاليا

 –مصرموسولينىيصبحلمالذى – محمودمحمدفىحسينأحمدظنخابوعندما
"الصرخة "مجلة1930مارسفى، فأصدرموسولينىصورةنفسهفىحسينأحمدرأى
جيش "وتأسيس" الفتاةمصر "تكوينوإلىفرعونيةميليشياتشكيلإلىصفحاتهافىداعيًا

إصدار، أوقفلدعوتهاستجابةيجدلموعندما. مصرمجدإعادةعلىللعمل" الخالص
".الصرخة"

وتعبئةصدقىإسماعيلبهقامالذىالدستورىباالنقالبعندئذالبالدانشغالورغم
أنشطةإلىورفاقهحسينأحمد، أتجه1923دستورعودةعلىللعملالوفدخلفالشباب

المصرى "جمعيةتارة، وفى" المسلمينالشبان "جمعيةصفوفبيندورًاأخرى، فلعبوا
فىنشاطهركزثم. أخرىتارةاألجنبيةالبضائعمقاطعةإلىدعتالتى – "للمصرى

.مصريةصناعةإلقامةتبرعاتجمعبهدف1932-1931عامىخالل" القرشمشروع"
أحاطتالتىواالجتماعيةاالقتصاديةالظروفنتيجةكبيرةشعبيةالمشروعحققوقد
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االقتصادتبعيةنتيجةالكبيرالعالمىالكسادأزمةشهدتالتىالسنواتتلكخاللبمصر
ماثم. للطرابيشمصنعإقامةفىالمشروع، ونجحالعالمىالرأسمالىلالقتصادالمصرى

التىالوفدجرائدصفحاتعلىالماليةحسينأحمدذمةحولالشبهاتحامتأنلبثت
الذىالنشاطذلكنحوباالرتياحيشعرالالوفدكان، إذالمشروعأموالباختالساتهمته
.الوفدرايةتحتالعملعنبالشابتنأىحتىخفىطرفمنالحكومةترعاهكانت
يعملونرفاقهبعضبقى، وإنالقرشمشروعمنحسينأحمداستقالالهجومهذاوأمام

.بالمشروع

فىاشتراكهنتيجةواسعنطاقعلىمشهورًاأصبححسينأحمداألمر، فإنكانومهما
تأسيسإعالنفىتسرعحتى) 1933عام (الحقوقكليةفىتخرجأنوما. المشروعهذا
 –الله "شعارتصدرهالذىبرنامجها، معلنًا1933أكتوبر21فى" الفتاةمصرجمعية"

، إمبراطوريةالجميعفوقمصرتصبحأن " الجمعيةغايةأنوأعلن". الملك – الوطن
أنوذكر". اإلسالمالعربية، وتتزعمالدول، وتحالفوالسودانمصرمنعظيمة، تتألف

شروطللجمعيةالنظامىالقانونوتضمن". والعملاإليمان "هىالبرنامجلتحقيقوسيلته
بها، وإطارهاالخاصةالعسكريةشبهالمختلفة، والتشكيالتودرجاتهاالعضوية

.التنظيمى

كلمةجعلعلى، كالنصالفاشىالنموذجمنالنظريةخطوطهالبرنامجواستقى
للبرنامجالقومىالتطرفيعكسمما" الجميعفوقمصر "العليا، وجعلهى" المصرية"

اإلسالمية،للدولمصرزعامةبفكرةذهنهفىوشعائرهاإلسالمإحياءواقترن. وصاحبه
للعالممصرزعامة، ليؤكدللمسلمينخليفةفاروقبالملك – بعدفيما – مناداتهثمومن

.اإلسالمى

محوركانأنهرغمالدستورإلىاإلشارة – تمامًا – أغفلالبرنامجأنالمالحظومن
هناومن. عرشهحولوااللتفافللملكالوالءوجوبعلىعندئذ، وركزالوطنىالنضال
يتعرضولم. الملكيةشأنمنتعظمكانتالتىاإليطاليةبالفاشيةالكبيرالتأثريتضح

إلغاء: عامة، مثلمطالبيرفعراحبعيد، وإنماأوقريبمناالجتماعيةللقضيةالبرنامج
اللغةهىلعربيةاللغةجعلالشركاتالمختلطة، وتمصيروالمحاكماألجنبيةاالمتيازت
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االحتاللمنالموقفإلىبعيدأوقريبمنيشيرأنالتجارية، دوناألعمالفىالرسمية
.مظاهرهابمختلفالتبعيةقاعدةشكلالذىالبريطانى

حسينأحمد، فكانالوطنىالحزبوبينبينهاوثيقةصلةالفتاة، قامتمصرنشأةومنذ
كلالوفدصحافة، فاتهمتالوطنىالحزبدارفىالفتاةمصراجتماعاتبعضيعقد

الحربأثناءالفتاةمصرتصفيةإلىالوفدحكومةاتجهتوعندما. إليطاليابالعمالةمنهما
 –بعدفيما - دورًاولعبت. الوطنىالحزبإلىقياداتهابعضالثانية، أنضمتالعالمية

".الجديدالوطنىالحزب – إقامةفى

المبادئنشرتالتى" الصرخة "إصدار، فأعادحركتهتدعيمفىحسينأحمدومضى
بها، اليتخاطبالمنعلىتردوالالعربيةإالتتكلمال": بهاجاءوالتىللحزبالعشرة
اللهوودورالخمورفقاطعتطهرمصريًاطعامًاإالتأكلمصر، والفىصنعماإالتلبس

مسلمًاكنتإذاالجمعةيومالمسجدوأملربكاألجنبية، تطهر، صلىوالسينماتالحرام
ياأسلمىنشيديهوديًا، احفظكنتإنالسبتويوممسيحيًاكنتإذااألحديوموالكنيسة

قدمتماذاليلةكلنفسك، حاسبمكانكلفىأنشودتكوليكنحفلكلفىورتلهمصر
إيمانًاوامتألكمصرىنفسكمنواثقًاكانكلفىومجدها، سربالدكأجلمنيومكفى

،الجنونحدإلىلقوميتكوتعصبنفسكبكلأجنبىهوماكل، احتقروقوتكبمجدك
فوقمصرتصبحأن، غايتكينفصالنواليتجزأنالمعًاوالسودانمصرهىبالدنا

،اإلسالموتتزعمالعربيةالدولوتحالفوالسودانمصرمنتتألفشامخةدولةالجميع
."والملكوالوطنالله: "دائمًاشعاركوليكن

للوفدالسياسىالخطعنكثيرًايتباعدالذىالسياسىخطها" الفتاةمصر "حددتوهكذا
الجماهيرتأييدعلىمستندًاالتفاوضبطريقالوطنىالتحررتحقيقعلىيقومالذى

القمصانفرقألنالبريطانىللوجودالمسلحةالمقاومةفكرةعنتبتعدالمصرية، كما
البريطانىللوجودتتعرضلمالفتاةمصرشكلتهاالتىالعسكريةالطبيعةذاتالخضراء
اللهووأماكنالسينماودورالباراتبمهاجمة – نشأتهامنذ – نفسهاشغلت، بلبالهجوم

أىمنتخلوفاشيةوسائلجميعًا، وهىالخصوموإرهابالشوارعفىواالستعراضات
.ثورىمحتوى
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،بعنفالبرلمانىالنظاممهاجمةعلى" الفتاةمصر "الثانية، ركزتالعالميةالحربوقبيل
، ودعتالقديمالجيلساسةهاجمت، كماالشعبمطالبتحقيقعنوعجزهإفالسهمعلنة
بهذهللقيام" الفتاةمصر "تتهيأوحتى. فاروقالملكرأسهعلىالشبابمنجديدجيللحكم

رأيهحسينأحمدورفع. 1938يونيوفىحزبإلىجمعيةمنأسمهاالمهمة، تحول
كتابًالينشروعادوألمانياإيطالياإلىبرحلةالفتاة"، وقاممصرحزب "مقرعلىالفاشية
.لهتلر"كفاحى "كتابنسقعلى"إيمانى "بعنوانمبادئهضمنه

الدينية،التوجهاتذوىالشبابتجتذبالمسلمين"، وبدأتاالخوان "دعوةاتسعتوعندما
معارضةرغم –"اإلسالمىالوطنىالحزب "إلى1940عامحزبهحسينأحمدحول
الوحدةوتحقيقوالسودانمصرتحريرعلىنصللحزبجديدًابرنامجًاوصاغ-رفاقه

مجدوإحياءاإلسالميةالجامعةاإلسالمية، وتحقيقالبالدفىاالستعمارومكافحةالعربية
الحكمإلىبالوصولبرنامجهالحزبويحقق. العالمأرجاءفىرسالتهونشراإلسالم

العامة،االنتخاباتفىالعامالرأىتأييدعلىالحصولأهمهاومنالمشروعةبالطرق
.الملكثقةعلىوالحصول

يكوناإلسالمية، وأنالشريعةمنأصولهاكلالبالدقوانينتستمدأنعلىالبرامجونص
والمساواةالحقيقيةبالحريةالناسفيه، يتمتعاإلسالملقواعدطبقًادستوريًاالحكمنظام"

جميعفيهمتمثلالذينوالشرعيينالعلماءمنمجمعالقوانينصياغةوالشورى"، ويتولى
والعملالشباببينوخاصةالمواطنينبينالعسكريةالروحونشر. المسلمينمذاهب
.تنظيمهمعلى

،الحزبوحدةفىصدعًاوأحدثالحزبشعبمنشديدةبمعارضةالجديدالتغييروقوبل
ولم. التغييرهذاعلىاحتجاجًااستقاالتهممنهمالكثيرون، وقدمأعضائهبينالخالففدب
الحزبأعضاءوغالبيةحسينألحمدسرىحسينحكومةباعتقالإالاألزمةهذهتنته
.1944عامحتىبالمعتقلالمحورية، وظلوالميولهماإلنجليزمنبإيعاز) 1941مايو(

حزبهنشاطأنالبنا، وخاصةحسنإليهتوصلماتحقيقفىحسينأحمدفشلوبذلك
الممالىالحزبنشاطإيقافكانثم، ومنالفجالفاشىبالطابعاتسمتوحركتهوشعاراته
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باعتقالالمصريةالحكومةمطالبةإلىاإلنجليزدفعت" أمنيةضرورة "الفاشىللمعسكر
".الفتاةمصر "صحيفةوإيقافرجاله

وبأحزاببالقصرنفسها، ربطتالحربخاللنشاطهاإيقافحتىالجماعةتأسيسومنذ
التماسإلىذلكوراءمنتهدف، وكانتالشعبىالتيارلمواجهةمعهااألقلية، وتعاونت

فىترىالقوىتلكفيهكانتالذىالوقتنفسبرامجها، فىلتنفيذالقوىتلكمنالعون
الحركةعلىالسلبيةآثارهلهكان، ممالشعبىالتيارلضربتستخدمهاأداة" الفتاةمصر"

.عامةالسياسية

باسمجديدمنالحزبنشاط)، أعاد1944سبتمبر (ورفاقهحسينأحمدعناإلفراجوبعد
لتلكتمامًامغايرةظروففى" الفتاةمصر "جريدةإصدارأعادكما" الفتاةمصرحزب"

إلىتنتمىجديدةقوىالسياسيةالساحةعلىظهرت، فقدالحربقبلالحزبعايشهاالتى
هزيمةجاءت، كمابينهمقواعدهيتخذالحزبكانالذينالشباباجتذبتواليميناليسار
كانولذلكقبلمنالحزبرفعهاالتىالمبادئصالحيةعدمعلىساطعًابرهانًاالفاشية

الحرببعدتغييرمنالمصرىبالمجتمعلحقمامعيتالءمبمابرامجهمنيغيرأنعليه
.الحزبيستوعبهلمماذلكولكنالثانيةالعالمية

مواقفاتخاذإلىلجأ، فقدالحرببعدمحدودةهامشيةقوةإلىتحولقدالحزبكانولما
التجاهمسايرتهورغم. الحقيقىحجمهتفوقصورةفىإظهارهإلىتهدفمتناقضة
لبضائعلمقاطعةودعوتهوالسودانمصرعنالتامبالجالءالمطالبالوطنيةالحركة

جبهةبمثابةكانتالتى" والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة "فىيشتركالاإلنجليزية، نجده
تأييدفىالمسلميناالخوانإلىاالنضمام، وفضل1946عامالوطنىالنضالقادتوطنية

تلعبلموبذلك. الغرضلهذاأنشئتالتى" القوميةاللجنة "خاللمنصدقىحكومة
التىالمظاهراتفىتشارك، ولمبيفن – صدقىمشروعمقاومةفىدورًا" الفتاةمصر"

الوطنيةالقوىجانبيتخذالحزبنجدأنناغير. باشاصدقىإسماعيلبحكومةأطاحت
البضائعومقاطعةبريطانيامعالتعاونعدمإلىدعتالتىالحملةفى1947عام

حسينأحمد، واشتركوالسودانمصرأرضعلىالبريطانىالوجودبقىمااإلنجليزية
أثناءبنيويوركالمصريةللقضيةالدعايةبثفى) االخوانممثل (مؤمنمصطفىمع
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فى" الفتاةمصر "وشاركت. النقراشىوزارةعهدفىاألمنمجلسعلىالقضيةعرض
أحد. الوكيلمصطفىدكتوراسمحملتبكتيبة1948عامبفلسطينالفدائيينأعمال
إلىجنبًا – اليهوديةالجاليةضدالموجهةالعنفأعمالفى، واشتركتالحزبأقطاب
وحارةالتجاريةوالمحالتالسينمابدورالقنابلتفجيرمثلالمسلميناالخوانمع – جنب

.المصريينالسياسيينبعضاغتيالومحاولةاليهود

"الفتاةمصر "تفدلمالفاشيةعلىكثيرًاتبتعدالالتىاالنتهازيةاألساليبتلككانتولما
التلونعلىالحزبالسياسية، أقدمالساحةعلىفعاًالتأثيرهايعدبها، فلمأضرتمابقدر
االجتماعيةالمسألةكانت، حيثالحرببعدماعالممتغيراتمعيتناسبجديدبلون

الذينالطلبةشباباليساريةالجماعاتالسياسية، فاجتذبتالساحةعلىبإلحاحمطروحة
أسمهتغييرعلىالحزبعمللذلك" الفتاةمصر "نشاطمحور – قبلمن – كانوا

إلىتحولهعن1949أغسطسفى، فأعلنالمتغيراتتلكمعيتناسببماوبرنامجه
"االشتراكىمصرحزب "باسماكتفىأنلبثماثم"الديمقراطىاالشتراكىمصرحزب"

أصدركما" االشتراكية "لتصبح1950عام" الفتاةمصر "جريدة، وحول1949أكتوبرفى
".الجديدالشعب "جريدة

المصرىاليسارطرحهاالتىاإلصالحيةواألفكاراالشتراكيةاألفكارمنالحزبواستفاد
فىاإلصالحيةالليبراليةالجماعاتطرحتهاالتىوتلك. الثانيةالعالميةالحربخالل

 –الله "شعارمنبدًال" الشعب – الله "شعارالبرنامجوتصدر. الجديدبرنامجهصياغة
أنفدانًا، علىبخمسينالزراعيةالملكيةبتحديدالبرنامجوطالب. القديم" الملك – الوطن

الخزينةعلىسنداتمقابلالمالككبارأطيانمنذلكعنزادمابشراءالدولةتقوم
صغارمنشرائهافىيرغبمنعلىأفدنةخمسةحدودفىاألرضتوزعثمالمصرية
يحلبأن- أيضًا –البرنامج، وطالباألجلطويلةصغيرةأقساطمقابلوذلكالفالحين
ملكيةالتنموى، وقصربالتخطيطالفردى، واألخذاإلنتاجمحلالجماعىاإلنتاج

،االجتماعىالتأمينالدولة، وتحقيقعلىوالمواصالتوالرئيسيةالكبرىالصناعات
الدخولعلىالتصاعديةللضرائبنظام، وفرضللمواطنينوالعملالتعليمحقوكفالة

.والتركات
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الزراعيةالملكيةتحديد:هىتأييدهاإلىالجماهيردعتمطالبالحزبصحيفةوحددت
مثلالكبرىاإلنتاجمصادرفيها، وتأميمالعاملينعلىمنهاالزائدوتوزيعفدانًابخمسين

،واأللقابالرتب، وإلغاءوالمواصالتالمياهوشركاتالبترولوشركاتالسويسقناة
بالبطاقاتالشعبحاجاتشهريًا، وتوزيعقرشًا500عنيزيدالبماالفرددخلوتحديد

استيراد، ومنعمواطنلكلعمل، وإيجادالدخلحسبوالثمنالمستحقةالكميةتحددالتى
،الريففىالتعاونىاإلنتاجأسلوب، وتقريرالترفمظاهرعلىوالقضاءالكماليات

كهربةعلىيؤدىالخمسللسنواتبرنامجالزراعية، ووضعاألراضىإيجاراتوتحديد
.األميةعلىالقرى، والقضاء، وتخطيطالطبى، والتأمينالمعادنواستخراجمصر

االستعمار، وحقمنالنيلوادىبتحريرالبرنامجالسياسية، طالبللناحيةوبالنسبة
المتحدةالواليات "واحدةدولةظلفىالعربيةالشعوب، وتوحيدالسودانىللشعبالمصير
للدولةيكونأنالداخلية، علىبشئونهباستقاللهعربىشعبكليحتفظحيث" العربية
فىالدخول، ورفضاالستقالللتحقيقالتفاوضمبدأواحد، ورفضجيشالموحدة

.المشتركالدفاعاتفاقيات

أوسععلىالحرياتأطالقخاللمنإالالمطالبهذهلتحقيقسبيلالأنهالحزبورأى
، وحريةالصحفالعقيدة، وحريةالخطابة، وحريةالشخصية، وحريةالحرية:وهىنطاق

الجمعياتتأليففىالشعب، وحقالمسكن، وحصانةالسلميينوالتظاهراالجتماع
العامة، وحريةالوظائفوتقلداالنتخاباتفىنفسهترشيحفىفردكل، وحقواالتحادات
.االنتخاب

اإلسالميةالحركة، وأنالدينأساسهااالشتراكيةأنفرأى. الدينمنموقفهالحزبوحدد
اإلسالموالفساد، وأنوالطغياناالستعمارضدوالكفاحالثوريةعنتعبرتقدميةحركة"

.والديمقراطيةاالشتراكيةمنيطلبماأقصىيحققودولةدين

، فهواألطرافجميعترضىبصورةالجديدبرنامجهصاغالحزبأنالبيانعنوغنى
الثرواتتوزيعإعادةطريقعنالفقرمشكلةلحليسعىالفردية، وإنماالملكيةينكرال

اإلصالحيينالليبراليينيرضىالليبرالية، وبذلكإطارتمثلالتىالحرياتعلىويؤكد
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تلكمثلسياسيةشعاراتويرفعاجتماعيةإصالحاتإلى، ويدعوإليهالجتذابهمويسعى
أصحابلترضىدينيةمسحةالبرنامجيكسوا – أخيرًا – ، ثماالشتراكيينرفعهاالتى

جميعكسبقدالحزبيكونوبذلك. اإلسالمىالسياسىالتياروخاصةالدينيةالتوجهات
.محالأمر، وهوالجديدة) التوليفة (بهذهه·لصفاألطراف

الجماهير،إلىاالرتكان- أخيرًا – الحزباختيارإلىتشيرالجديدالبرنامجداللةولكن
شنتهالذىالعنيفالهجوميفسرذلكولعل. القصرمنوالعونالتأييديستمدكانأنبعد

الملكمخصصاتعلىبالغة، كالهجومبجرأة) األمسحليف (الملكعلىالحزبصحيفة
الجبهةخطالحزبتبنىالحاشية، كذلكبرجالبتخفيضها، والتنديةوالمطالبةالميزانيةفى

معًاواليساريةاليمينيةالسياسيةوالتنظيماتاألحزابتضمجبهةلتكوينالوطنية، وسعى
)الحزبأعضاءفيهشاركالذى (المسلحوالكفاح1936معاهدةإلغاءظروفلمواجهة

"التحريركتائب "وضعتعندماالوفدحكومةعلىضاريًاهجومًاشنأنلبثماأنهإال
الثورة،إلى – صراحة – صحيفتهالحكومة، ودعتبإسقاطإشرافها، وطالبتحت

.القائمالنظامأركانفىالهدممعاولتضربوراحت

الفتاة، كانتمصرحركةمواقفبهااتسمتالتىالحادةاالنعطافاتهذهأنالمالحظومن
الحزبأعضاءمنرفاقهعندالفعلردودينتظرأندونوحدهحسينأحمدبمبادرةتتم

.الحزبمنمكانتهيستمدالفردًاجماهيريًا" زعيمًا "نفسهفىالرجلرأى، فقدوكوادره
منجماعةيضمإدارتهمجلسكانتنظيمية، بلاجتماعاتيعقدكانالحزبأننسمعولم

الفردية،الزعامةعلىيعتمد – تاريخهمرعلى- ، فالحزبحسينأحمدومريدىأصدقاء
التنظيمىالبناءغيبةوفى. الحرالتحركعلىوقدرتهبالزعيماألعضاءإيمانوعلى
تحققالحزبداخلوالقاعديةالقياديةللمستوياتتنظيموجود، وعدمالوظائفالمحدد
".الزعيم "غيبةفىاالستمرارللحزب، ويكفلسياستهرسمفىالمشاركةأعضائهلكافة

قادرةسياسيةمؤسسةإقامةفى) االشتراكيوالحزب (الفتاةمصرحزبينجحلموبذلك
علىلقدرةللحزبكفلتالتىهىالسمةوهذه. الذاتيةبقواهاواالستمرارالنشاطعلى

علىالقدرةلهتضمنلمأنها)، غير1949عام (الوطنيةالثورةصالحفىسياستهتعديل
علىالقدرةلهتضمنلمالسياسة، كماهذهتحققحتىوتدعيمهامؤسساتهضبط
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والفالحينللعمالجماهيريةتنظيماتإقامةعنعجزهعنوالوجود، فضًالاالستمرارية
.وزنًاوتكسبهنشاطهتسند

بيننفسهالحزبانتشارمنأوسعكان" االشتراكية "الحزبصحيفةانتشارأنوالشك
تاريخطولعلىللجماهيرالسياسىالحشدأدواتأهمالخطابىالتأثيرالجماهير، وكان

.التنظيمعلىاعتمادهمنأكثراإلثارةعلىالحركة، فاعتمدهذه

الذىالسياسية" المراهقة "، وطابعحالإلىحالمنوتقلبها" الفتاةمصر "انتهازيةورغم
والفهمالنضجمنحقهاتأخذأنلها، دونوتحمستوطرحتهاتبنتهاالتىاألفكارشاب
التفكيرصياغةفىهامًادورًالعبت" الفتاةمصر "أن، إالومريديهالحركةزعيمعند

منبعض، وخاصةالخصوصوجهعلىالثالثيناتشبابمنكبيرقطاععندالسياسى
.42األحرارالضباطمن – بعدفيما- أصبحوا

األيديولوجيةالحركاتحصاد
ثورتىبينفيماالسياسيةالساحةعلىظهرتالتىالثالثاأليديولجيةالحركاتوتتفق
، وخاصةاألولىبالدرجةالصغيرةالبورجوازيةأبناءإلىاستنادهافى1952و1919
ومتوسطىوالتجاروالمهنيينوالمثقفينالطالبمناالجتماعيةالشريحةتلكشباب
كاناستثناء، كماالحركاتتلكإلىالكبيرةالبورجوازيةأفرادبعضانتماء، وجاءالمالك
وجودكانالماركسيةالجماعات، وحتىقالئلأفراديتجاوزالإليهاالعاملةالطبقةانتماء

.الصغيرةالبورجوازيةألبناءالمكثفبالوجودمقارنةمحدودًاتنظيماتهافىالعمال

األحزابحددتهكماالسياسىللعملالضيقاإلطاراأليديولوجيةالحركاتوتجاوزت
المفاوضة، وإهمالبأسلوبالوطنىاالستقاللتحقيقعلىالتركيزالليبرالية، وهو

يتجاوزنهضوىمشروعالتماسالحركاتتلكفحاولت. واالقتصاديةاالجتماعيةالجوانب
كانثماألخرى، ومنالتقليديةواألحزابالوفدظلفىالسياسىللعملالضيقاإلطار

:التاليةالمراجعمناستقيناهاالفتاةبمصرالخاصةالمادة42
.1982المصرية، القاهرةالسياسةفىودورهاالفتاةمصر: شلبىعلى-
-Jankowski, J.P.: Egypt’s Young Rebels, Hoover Institution Press,U.S.A., 1975.
.275-175ص، ص1974، بيروت1، ج1948-1937مصرفىالوطنيةالحركةتطور: رمضانالعليمعبد-
.415-389ص، ص1972، القاهرة1952-1945مصرفىالسياسيةالحركة: البشرىطارق-
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ثورةعنهأسفرتبماالرضىعملها، وعدموألسلوباألحزابلتلكالرفقموقفموقفها
البورجوازيةأبناءكانالعريضة، التىالجماهيرمصالحتخدمالنتائجمن1919

.عنهايعبرونالصغيرة

األخذبدايةمعتبدأاالشتراكية، فالحركةذلكلناتؤكدالحركاتتلكبدايةإلىونظرة
الكبيرةالبورجوازيةنخبةأسلوبرفضعنتعبيرًاحلقاتهأولبدايةومعالتفاوضبمبدأ
للواقعمراعاةوأكثرمدىأبعدبديلسياسىلمشروعالوطنية، وطرحًاالقضيةمعالجةفى

شخصيةاإلسالمية، واختفاءالخالفةاختفاءمعتبدأالمسلميناالخوانوحركة. المصرى
وإقامةالخالفةإلحياءصيغةعنكبرة، لتبحثشعبيةمنلهاكانبمازغلولسعد

لتقويضمحاولةفىالوليدةالليبراليةللتجربةإسالميًادينيًابديًالإسالمية، ولتقدمحكومة
).الجديداإلطارطرحفىفشلهاأونجاحهامدىعنالنظربغض (العلمانيةأسسها
العالميةاالقتصاديةاألزمةجوفىالليبراليةالتجربةكبوةمعتبدأ" الفتاةمصر "وحركة

.والعمالالصغيرةالبورجوازيةطحنًا، وخاصةالكادحةالطبقاتطحنتالتى

التىالمرجعيةلألطرتمثلهاعدمفىجميعًاأتفقتقداأليديولوجيةالحركاتكانتوإذا
معيتالءمنهضوىلمشروعرصينةصيغةإلىتوصلهاأفكارها، وعدممنهااستمدت

الحكمبلغواشبابًاكانواقادتهاأنإلىذلك، فمردواالجتماعىاالقتصادىالمصرىالواقع
الحركاتهذهمثلإلقامةالضروريةوالتنظيميةالنظريةالخبراتلديهمتتوفروشيكًا، لم

عنواقعهايختلفمجتمعاتظروفأفرزتهاأيديولوجياقوية، ويستلهمونأسسعلى
الغموضذلككانثمومن. كافيةدراسةدونبهاالمصرى، فتنواالمجتمعواقع

لماإلسالمىالتراثاستلهمواالذينأولئكوحتى. برامجهابهحفلتالتىوالتناقض
تباينتظروففىقبلمنالمطروحةالسلفيةاألفكارعلىعالةفعاشواذلكمنيسلموا

حركةاتجاهعكسيسيرونبذلكتامًا، فكانواتباينًاعندئذالمصرىالمجتمعظروفعن
.المجتمع

تنظيماتإقامةعنعجزهافىالليبراليةاألحزابمعاأليديولوجيةالحركاتواشتركت
حسابعلىالزعيم (الفرددورعلىمتينة، والتركيزقاعديةروابطذاتقويةحزبية
تفجركانثماستمرارها، ومنتضمنالتىالحركةبأيديولوجيةالمؤمنةالكوادرتربية
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خيوطيديهبينيجمعالذىالفرددوراختفاءبمجردانشقاقيةشظاياإلىالحركاتتلك
.التنظيم

صياغةفىدورًالعبتقد – توجهاتهااختالفعلى – األيديولوجيةالحركاتولعل
تطبيقها،على، وعملت1952يوليو23ثورةبهانادتالتىاألساسيةوالمبادئاألفكار

فىأثرهالها، كانمساهماتمنالمصرىالسياسىللتراثالحركاتتلكقدمتهمانتيجة
يكتملوالثالثيناتأواخرفىيتفتحالسياسىوعيهبدأالذىالشبابجيلأفكارصياغة
.الثانيةالعالميةالحرببعدنضجه
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:السادسالفصل
هويةعنالبحث

نظروجهةمن) –العثمانيةالدولة (اإلسالميةالخالفةدولةأقطارمنقطرًامصركانت
قبل، وكانت1914ديسمبر18فىعليهاالحمايةبريطانياإعالنحتى- الدوليالقانون

عهدعلىالعباسيةالخالفةثمالفاطميةالخالفةهماأسالميتينلخالفتينقاعدةذلك
التىالتحدياتمواجهةفىبارزًادورًاأعالمهارفعتالتىالجيوش، ولعبتالمماليك
صياغةفىالمتميزةمساهمتهالمصركان، كماالمماليكثمبالمنطقة، الصلبيينعصفت
باالنتماءالمصريينشعوركانثمومن. اإلسالميةالحضارةصنعوفىاإلسالميةالثقافة

، وساداإلسالمدارسكانمنغيرهمشأنذلكفى، شأنهمهويتهميحدد" اإلسالمدار "إلى
التاسعالقرنأوائلحتىالبالدتعربتمصر، ومنذفىاإلسالمانتشرمنذالشعورذلك

.تقديرأقلعلىعشر

"اإلسالمدار "حياضعنيذودونكانواالفرنسيةالحملةالمصريونواجهوعندما
مضامينذاتكانتالفرنسىلالحتاللالمقاومةحركةخاللأطلقتالتىوالشعارات
لنصرة" الجهاد "إلىالدعوةوراءهمصر، كانإلىالفرنسيةالحملةنزولأندينية، بل

جهادفىللمشاركةمصرصوبالتوجهإلىالمغاربةبعضقادتالتى" اإلسالمأخوة"
.الغرضلنفسمصرصعيدإلىاألحمرالبحرعبرواالذينالحجازيينوبعض" الفرنجة"

فىبالهزيمةمنواالبحيرة، والحجازيوناقليمفىبالهزيمةمنواقدالمغاربةكانوإذا
".اإلسالمأعداء "جهادهمجزاء" الشهادة "ينشدونكانوا) لمصريينومعهم (الصعيد، فانهم

"الجهاد "مصطلحاستخدمالحديثللجيشبنائهللسلطة، وعندعلىمحمدوصولوبعد
يعرفالجيشكانالعسكرية، بلالخدمةعلىاإلقبالعلىالفالحينلحثشديدبالحاح

علىوخطبهمعظاتهمفىبالتركيزللوعاظاألوامريصدرعلىمحمدوكان". الجهادية"ـب
.الجهادعلىتحضالتىواألحاديثالقرآنيةاآليات

كانما، بقدراإلسالمىاالنتماءمعانىتوكيدعلىالباشامنحرصًايعنىذلكيكنولم
.الحديثبالجيشلربطةالمصرىالفالحعندالدينيةالمشاعراستخدامورائهمنالهدف
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التىالبوتقةكان، فقدالحديثالمصرىالجيشبتكوينأحاطتالتىالسلبياتكانتومهما
نشاطإنمصر، وخاصةهوبعينه" وطن "إلىباالنتماءالمصريينالجنودشعورأفرزت

واجهالحرب"، بلدار "ال" اإلسالمدار"سكانضدموجهًامعظمهفىكانالجيشهذا
وانتصرنفسه) العثمانيالسلطان (الخليفةجيش – معروفهوكما – لمصرىالجيش
.عليه

لهولوطن "إسالميةألمةاالنتماءبينيجمعهجينشعور- وئيدًانموًا – ينموبدأوهكذا
الحديثة، ومنبالمدارستعليمهمتلقواومنبالجيشخدموامنمصر، بينهوخصوصيته

1840تسويةإطارفىاإلقليمىمصروضعتأكد، وعندماللخارجبعثاتفىأوفدوا

اسمية، وجعلتسيادةمصرعلىالعثمانيةالسيادةجعلتالتى1883و1841وفرمانات
، قوىكاملذاتىباستقالليحظىالعثمانيةالدولةإطارفىخاصًا" كيانًا "مصرمن

الخالفةدولةإلىباالنتماءيتمسكونظلوانإ، والمصريينبينالوطنىالشعور
.اإلسالمية

كتاباتهفىالوطنيةوالفكرةاإلسالميةالفكرةبينالمزجعنالطهطاوىرفاعةوعبر
اإلسالميةالخالفةدولةإطارفىمعينإلقليمباالنتماءالشعورذلكعنفتحدثالمختلفة،

استخدممنأولوكان" العصريةاآلدابمباهجفىالمصريةاأللبابمناهج "كتابةفى
مصربهليعنىمجرد، ولكنمعنىباعتباره، الالحديثالعصرفى" الوطن "مصطلح

.متمدنمجتمعبناءمحاولةعلىللناساألكبرالدافعهوالوطنحبأنفرأى. ذاتها
اآلخركتابهوفى" األلبابمناهج "فى" الوطنحب"و" الوطن "كلماتالطهطاوىوكرر

شأنمنإذ" الحرية "رأسهاوعلىالمواطنينحقوقوالبنين"، فعددللبناتاألمينالمرشد"
منقريبعنده" الوطنحب "، ومعنىللوطنقويًاوحبًامجتمعًاتخلقانوحدهاالحرية
المجتمعأبناءبينيجمعالذىالتضامنشعور، فهوخلدونأبنعندالعصبية "معنى
بمعنى – أحيانًا – المصطلحباستخدامأنهغير. االجتماعيةالقوةأساسويشكلالواحد
حقًا، وليسمتمدنمجتمعبناءفىللمواطناإليجابىالدورعلىفيهنطاقًا، فيلحأضيق
الذينبينالمتبادلةالواجباتعلىيركزللسلطة، كماالخضوعفىالسلبىدورهعلى

.وحدهم" اإلسالميةاألمة "أبناءبينالمتبادلةالواجباتعلىالواحد، الالبلدفىيعيشون



حامدعباسرءوفالمعاصرمصرتاريخمعالم

180www.RaoufAbbas.org

اإلقليمىاالنتماءأواالقليميةالوطنيةهوخاصمعنىعنده" الوطنحب "اتخذوهكذا
نظرفى – تجمعالتىالواجباتتلكمركز" عنده" الوطن "، وأصبحالحديثبالمفهوم
ابناعتبرهالذىالطبيعىالشعورذلكمحورأصبحكماالواحدة،األمةأفرادبين – الفقهاء

.الدمرابطةتربطهمالذينالناسبينالموحدالعنصر – قبلمن – خلدون

تناسبتوفيقيةصيغةفىالوطنىاالنتماءعنليعبرإسالميًامدخًالالطهطاوىاتخذوقد
فىواألخوةالدينفىاالخوةبين" األلبابمناهج "فىيربطالتاريخية، فنجدهالمرحلةتلك

أخالمؤمن:"يضيفإلخ"، ثم.... المسلمأخالمسلم: "الشريفالحديث، فيروىالوطن
حقوقفىالوطنأعضاءعلى، يجبألخيهالمؤمنعلىيجبمافجميع.... المؤمن
لمنبدأالدينية، فيجباألخوةعنفضًالالوطنيةاألخوةمنبينهملمابعضعلىبعضهم
الوطنشرفيخصفيمانظامهوتكميلالوطنتحسينعلىالتعاونواحدوطنيجمعهم

".وثروتهغنائهووإعظامه

"الوطنحب "عنحديثهوعند"المصرىالوطن "هوهناالطهطاوىقصدهالذىوالوطن
المشتركالشعورإلىمصر، وليسيسكنونمنبينيربطالذىالمشتركالشعوريقصد

الفراعنةأياممنذتاريخيًامستمرمميزإقليم – عنده – فمصر. المسلمين، أوالعرببين
فىالشعرقصائدنظمأنه، حتىالفرنسيينكتاباتخاللمنأمجادهمعلىتعرفالذين
مصرأنواالعتزاز، ويرىللفخرمدعاةعندهالقديمةمصرالفراعنة، وكانتمدح

بنيةعينهىاألزمانهذهأهلأجسامبنيةألن "القديمماضيهاتستعيدأنتستطيعالحديثة
األمة "منجزءمصرأنويرى". واحدة، والقرائحمضىالذىالزمانأهلأجسام

،مستقلتاريخذاتمنفصلةأمة – والحديثالقديمفى – دائمًاكانتولكنها" اإلسالمية
أرضعلىيعيشونمنجميعأن، إذوحدهاإلسالمعلىتقتصرالإسالمهارغموهى
متساهًالموقفًاالمسلمينغيرمنيتخذنجدهثمومن. الوطنيةالجماعةمنجزءمصر

صنعفىيشتركونالذينحقمنأنفيرى" الذمةأهل "لاإلسالمىالمفهوميتجاوز
الحقوقفىيتساوواأنالواحدللوطن) االقتصادياإلنتاجأى" (العموميةالمنافع"

تقومعندهفالوطنية. المعاشرةوحسنالكاملةالدينيةالحريةطليعتها، وفىوالواجبات
.عاطفىمعنوىأساسعلىالمشتركة، وليسالمصالحقوامهمادىأساسعلى
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نشيديترجمنجدهلذلكلهالفرنسىالمفهوميرادف" الوطن "عنالطهطاوىتعبيركانلقد
فإذا. الشرقشعوبحياةوتغييرجديدعهدخلقفىمصربدورالمرسيلييز، ويؤمن

فىالمدارسفىللقراءةعدتكتبفىوردتالطهطاوىأفكارأناعتبارنافىوضعنا
الحديثالتعليمنظامظلفىتربىالذىالجيلعلىتأثيرهامدى، أدركناإسماعيلعهد

الجيل، وهو1919ثورةوقوععندالشيخوخهوأدركتهاالحتاللعهدفىشبابهوعاش
.إسالميةألمةباالنتماءشعورهمنيتخلصأندونبمصريتهعميقًاإحساسًاأحسالذى

الذى. العرابيةالثورةرفعتهالذى" للمصريينمصر "شعارتفسيريمكننااإلطارهذاوفى
يكونالجراكسة، وأنأواألتراكأولألوربيينالألبنائهامصرخيريكونأنيعنىكان

ذلكيتضمنأن، دونوحقوقمصالحمنلهممامعيتكافأالسلطةفىتمثيلمصرألبناء
عرابىأكدفقد. قومىأساسعلىمستقلةدولةالعثمانية، وتكوينالدولةعناالنفصال

ضداألجنبية، وليسوالسيطرةواالستغاللوالشعبالظلمضدموجهةثورتهمأنورفاقه
اإلسالميةبالخالفةيرتبطالمصريةبالوطنيةالشعوروتزايدكان. اإلسالميةالخالفة

".إسالميةأمة "إلىباالنتماءشعورًاويتضمن

،البريطانىاالحتاللتحتاإلسالمىواالنتماءالمصريةالوطنيةبينالمزجهذاوقوى
.الفكرةهذهتشجع- عدوتهم – بريطانياكانتطالماالعروبةفكرةمنالمصريونونفر
بمثابةالعالقةبتلكالتمسككانمصر، فقدعلىالسيادةصاحبةالعثمانيةالدولةكانتولما

أنيرى- الوطنيالزعيم – كاملمصطفى، فكانالبريطانىاالحتاللمنالنجاةطوق
عالمية،حربإلىيؤدىقدانهيارهاالبشرى، ألنللجنسضرورىالعثمانيةالدولةبقاء
بنوعلمصرمهمااللتفافهذا، وانالسلطانعرشحوليلتفواأنالمسلمينعلىوأن

الدولةتظلأنعلىيعملواأنمستقلةمصرتكونأنيريدونالذين، فعلىخاص
بالدهمامتيازاتعنبالتنازلالمصريونيرتضىأناستنكرولكنه. مستقلةالعثمانية

رمانا:"الكبرى، فيقولالدولعليهاالذكر، وصدقتسالفةالفرماناتلهمكفلتهاالتى
أنناعادية، أىكواليةلتركيالتعطيهامصرمناألنكليزنخرجأننريدبأنناالطاعنون

بأنتصريحإالالتهمةهذه، وماالذاتىوالحكماالستقاللطلب، الالحاكمينتغييرنريد
تمسكًاإالزادتنا، ماالزمانمنقرنمدةمنمصرإلىنقلتالتىوآدابهالغربعلوم
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عبيدًانكونأنإالترشحنالموواجباتهااألمملحقوقمعرفتناوالمذلة، وانبالعبودية
ترقىالبأنهاالمصريةاألمةعلى، وقضاءوالمتمدنينللمدنيةسبةهىالتهمةأرقاء، فهذه

".الشعوبمنغيرهامبلغتبلغوالأبدًا

تجاهها، وهذاوبالمسئوليةاألمةإلىباالنتماءشعور" الوطنية "أنكاملمصطفىورأى
بمصريتغنىذاتها، فهومصرأرضفىيكمن، وإنماالدينأواللغةفىيكمنالالشعور

،باإلقدامشرفهايداسأنتستحقالدنيا، الجنةوهىمصر، "ألنالعظيموماضيها
أوللدينيجوزالأنهيعتقدوكان". غرباءسقوتين- األعزاءأبناؤهانحن –فيهاونصبح
 –تضمالوطنية"، فهى "تشملهمأنيمكنمنتحديدفىيؤثرأنالقانونىالوضعأواللغة

الواحد، وهىالوطنأبناءبينمعنويةرابطة، فهناكالمصريينجميع – المبدأحيثمن
الوحدةمنتهىفىعديدةقرونطيلةمعًاعاشواالذينواألقباطالمسلمينبينقائمةعنده

يعلمالحقالدين، ألنالوطنىوالشعورمعيندينإلىاالنتماءبينخالف، فالوالتجانس
.الحقيقيةالوطنية

روابطلتأكيدكأداةاإلسالميةللفكرة – بعدهمنفريدومحمد – كاملمصطفىدعمولكن
ضرورةثم، ومنالبريطانىاالحتاللبطالنعلىالبرهانوإلقامةالعثمانيةبالدولةمصر
بشعاراستظلواالذينالمصريينمنآخرفريقمخاوفمصر، آثارفىوجودهإنهاء

، ورأواعليهمألنفسهماألتراكتمييزمنالعرابية، وعانواالثورةأيام" للمصريينمصر"
مابقدراالستقالللتحقيقالسعىإلى، فمالوامصالحهمخدمتاالحتاللإصالحاتان

"األعيان "همهؤالء. العثمانيةبالدولةالروابطمنالتخلصالبالد، معتطوردرجةتسمح
بمقاومةنادىالذىالسيدلطفىأحمدعنهماألمة"، وعبرحزب "ثم" الجريدة "أسسواالذين
:يقولإذ" المصريةالقوميةالجامعة "أسماهبمااإلسالميةالجامعةتيار

شخصيةفىالمصرىشخصيةلفناءبعضنايعملأنالصوابغيرمننإ"
مصر،مصلحةمعيتفقال – الصوابعنبعدهمع – الرأىهذا، ألنالعثمانى

بلدناإلىعنايتنانصرففمتى … مستقًالممتازًاإقليمًامصراعتبارمعيتفقوال
شيء؟".كلقبلمصريونبأننانقنع؟ ومتى
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أولأن: "يقولإذ" المصريةالقومية "مصطلحاستخدممنأولالسيدلطفىأحمدويعد
المصرى، أوالوطنبهانريد. المصريةالوطنيةتحديدهوالمصريةللقوميةمعنى

نجعل، القوميتهعلى، واإلنجليزىوطنهعلىالتركىغيرةعليهوالغيرةبهاالحتفاظ
معناهابعضهميوسعالتىالجامعة، تلكبالبانسالمزميسمىماوسطمشاعًاوبالدناأنفسنا
وطناإلسالمبالدبأنالقائلةالفكرةأنويعتبر". مسلملكلوطنمصرأنفيهفيدخل

توسيععلىحريصةاستعماريةأمةكلبهاتنتفعاستعماريةفكرةهىإنمامسلملكل
رأىسياسية، بلقوةاإلسالميةالوحدةفكرةونشر. نفوذهافىيرولمأراضيهارقعة
مصر،فىالوطنيةالحركةضداألوربىالشعورالستثارةالبريطانيونخلقهشبحًافيها

إنما – رأيهفىالدول، ألنبالفشلتبؤأنفالبدحقيقةاإلسالميةالوحدةكانتلووحتى
.المشتركالدينىالشعورعلىالالمشتركةالمصلحةعلىتقوم

أفكارهأنورغمحديثةغربيةثقافةالمثقفيننخبةعنيعبركانالسيدلطفىأحمدأنغير
دعاةأفكاربانتشارتحظىتكنلمأنهاإالعامةوخطبصحفيةمقاالتفىجاءت

ذلكعلىأدلالدينية، والالجماهيرمشاعرعلىيزايدونكانواالذيناإلسالميةالجامعة
الحربأثناء1911عامالسيدلطفىأحمدكتبهاالتىللمقاالتالعنيفالفعلردمن

االمتناعإلىالمصريينفيهاودعا" العواطفسياسيةالالمنافعسياسة "بعنوانالطرابلسية
ليستمصرألنطرابلسفىاإليطاليينضدحربهافىالعثمانيةالقواتمساعدةعن

فقد. ذاتهاالعثمانيةالدولةعناالستقاللمصلحتهامنأن، بلذلكفىمصلحةصاحبة
باإللحادالسيدلطفىأحمداتهامحدبلغتالهجوممنشديدةبعاصفةالمقاالتووجهت
.اإلسالميةالخالفةعنمصرفصلإلىلدعوتهاإلسالمومعاداة

علىاإلصراريؤكدجعلهفياضًاشعورًا" مصريةأمة "بوجودالسيدلطفىشعوركان
بمصر،القاطنينأنيرى، إذالقومىالفكرفىاألمةتكونالتىاألخرىالوحدةعناصر
أوالدينفىاالختالفتتجاوزقويةرابطةتجمعهمبمصيرهامصيرهمربطفىالراغبين

مصريًاالمصرىمنيجعلالمصلحة)، فما (المنفعةرابطة، هىالعرقىاألصلأواللغة
العروبةفكرةيرفضنجدهولذلك. والوحيداألولوطنهمصراتخاذفىإرادتههو

.العربيةالجزيرةحدودتتجاوزالالعروبةأنالعربية، ويرىاألمةإلىمصروانتماء
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السيادةوسقوطمصرعلىالحماية، وإعالناألولىالعالميةالحربقياموهكذا، عند
)، وهزيمة1917 (السويسقناةعلىالتركيةالحملةفشلالفعلية، ثمالناحيةمنالعثمانية

إقدامتحتمنتدريجيًاالبساطسحب، ثم1924عامالخالفةإلغاءثمالحربفىتركيا
تختلفهويةلمصربأنالقولحولتدورأخرىفكريةقاعدةلصالحاإلسالميةالفكرة

الرابطةمستوىإلىترقىالمصريينبينرابطةثمةبها، وأنالمحيطةالبالدعن
ورفاقهزغلولسعدكانفقد. الوفدقيادةخرجتالفكريةالقاعدةهذهومن. القومية
لمصرأنيرونالسيد، فهملطفىعنهاعبرالتىالفكريةالمدرسةنفسإلىينتمون

الوطنأواإلسالمىبالعالمتربطهاالتىالوشائجمتميزة، وينكرونقوميةشخصية
رئيسإلى" المصرىالوفد "وجههاالتىاالحتجاجمذكرةمنذلكعلىأدلوال. العربى
الوفديجدالمؤتمر، فلمأمامالمثولالوفدطلبرفضعندمافرساىفىالصلحمؤتمر

برئاسة (العربىللوفدالسماحيستنكرأنسوىاحتجاجهعنللتعبيرسبيًالالمصرى
لمصرمامصر، معوفدقبولالمؤتمر، ورفضأمامبالمثول) الحسينبنفيصلاألمير

بحمىيلوذونبدوًا "العربكانحينينكر، علىالتاريخىوتراثحضارىوزنمن
".إلخ … وتسقيهممصر، فتطعمهم

فكرةرفضسعدًاأنيذكرالذىالحصرىساطعبروايةالقبولإلىنميليجعلنامما
معالمصريةالوطنيةالحركةجهودبتوحيدالعربىالقومىالشبابمنوفدعليهعرضها
صفر، فماذاإلىصفرإلىصفرًاجمعتإذا:" زغلولسعدلهمالعربية، فقالالحركة
.العربيةالحركةجدوىعدمإلىبذلكالنتيجة؟! "مشيرًاتكون

تيارإلى1919ثورةصنعالذىالفياضالوطنىالشعورلتحولمهيأةالتربةوكانت
،الحربفىتركياهزيمةذلكعلىوساعد. الثورةبعديتدفقمصرى، أخذ"قومى"

األحساسعمقت) 1922آمونعنختوتمقبرة (هامةأثريةالكتشافاتالفترةومعاصرة
بماضيهامصرحاضرربطإلىيميلوسياسيًافكريًااتجاهًا، وبعثتالقديممصربمجد
لمصر، شأنهمغزاةاعتبرثمومن. المصريةللقوميةفرعونيةجذور، والتماسالقديم
أناالتجاههذاأصحابورأى. واإلنجليزوالفرنسيينوالرومانواإلغريقالفرسشأن
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منالمستقاةبالصبغةنهضتهاتصطبغأنالعروبة، والبدعنتكونماأبعدمصر
.وغيرهاواألدبالفنفىاالتجاههذاأصداءتترددوأخذتالفرعونىماضيها

المصرى،الواقعاستلهمتالتىتماثيلهفىالصحوةهذهعنمختارمحمودعبروهكذا
إلىمرتكزةالمستقبلأفقإلىتتطلعالتىالقرويةالفتاةتلكمصرنهضةوتصور
منألحانهدرويشسيدواستمد. طويلرقادبعدقامالهول)، وقدأبى (المجيدماضيها

بمصرتتغنىألحانفىالفياضالوطنىالشعورالمصرية، وصبالجماهيرنبض
، وحملتفرعونىمعبدهيئةعلىزغلولسعدمدفنتصميموكان. أبنائهاهمموتستنهض

اآللهةأحدتمثالمنالمصريةالجامعة، واتخذتالهولأبىصورةالبريدطوابع
.لهارمزًاالقدماءالمصريين

بنيتهفىفروعونىالمصرىالشعببأنالمصريةللقوميةالفرعونىالتأصيلدعاةونادى
العربأثروأن. االجتماعية، وعاداتهوالنفسىالعقلى، وتكوينهوجههالجسدية، وقسمات

األدبدعائمبإقامة، ونادواالفرعونىاألثربعمققورنماإذاسطحىالمصريينفى
.فرعونيةأسسعلىالحديث

مقاالتوكتب" زينب "راويةكتابةفىالمصريةالعاميةهيكلحسينمحمداستخدموهكذا
أدبإلىالمصرى، داعيًاالقومىلالتجاهمروجًا" األسبوعيةالسياسة "مجلةفىعديدة

العربيةالروحالقديمة، ألنالمصريةوالروحالمصريةالطبيعةيستلهمصميممصرى
بذاتهقائمًاتاريخًاباعتبارهمصرتاريخبدراسةوطالب. العصرتمثلالالعربيةوالبيئة

ألن) العرببينهمومن (وهضمتهمالغزاةجميعمصرتمصربأنوقال. مستقلةألمة
.فيهامتأصلةالقوميةروح

مصرية، وأنثقافتناأن – بمصريتهمعتزًا – ، فقالنفسهالوترعلىحسينطهوضرب
اإلقليمالعربية، ألناللغةبتمصيروطالب. العربفيهمبماالغزاةكلمصرتمصر
األمة "يناسبها، مادامتماحضارةكلمنمصرتأخذأنفىعيبًايرولم. اللغةمنأقوى

ال – رأيهفى – المصريينمنالساحقةفاألكثرية. الخاصةمقوماتهالهاأمة" المصرية
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مستقلمصرالقدماء، وتاريخبالمصريينمباشرةتتصلبصلة، بلالعربىالدمإلىتمت
.آخربلدأىتاريخعن

الذىالواقع: "أنمصرةذات، وذكركتاباتهكلفىبالمصريةمتمسكًاأباظةفكرىوظل
هكسوسمنمصرغزاةذلك …"، وعددغيرشيء، والمصريونأنناهوفيهالشك

أصلمنتغيرلمالغزواتهذهأنمؤكدًاوأتراكوعربوإغريقوفرسوأشوريين
.شيئًاالبالد

فرعونية،بصبغةالمصطبغةالمصريةللقوميةالمتعصبينغالةمنموسىسالمةوكان
قدأسرةخاصة، "فنحنقوميةهويةلمصرأنالمصرية، مؤكدًابالعاميةباالهتمامفنادى
كانتماكائنواحدمصرىفيناسنة، ليسآالفعشرةمنأكثرالوادىهذافىعشنا
وخوفورمسيسعروقفىجرىالذىالدممنقطرةاألوفيةفيهايعيشالتىالبقعة

التاريخوليسالمدارسفىالفرعونىالتاريخبتدريسوطالب". وأخناتونومنقرع
.العربى

يغالونمنيلومونالذينالعربإلىحديثهعناناللهعبدمحمد، وجهمقاالتهأحدوفى
الحقائقتبددهوسرابخياليةأمنيةالعربيةالجامعة "أن، مؤكدًاوفرعونيتهممصريتهمفى

البالدإلىمصرتنضمأنالمستحيلمنأنه:" بقولهمقالةالواقعة، ويختموالظروف
وجدتوأصيلة، وقدقديمةالمصريةفالقوميةالقوميةبالناحيةاألمرتعلقالعربية، إذا

".الحضاراتأقدممنبحضارةأسمهاواقترنالتاريخعصورأقدممنذالمصريةاألمة

،، والقلبالبادية، والجمالأدب "باعتبارهالعربىاألدبعلىهجومًاالبعضوشن
القرنفىالعصرروحيمثلالحياة، والألوانيعالج، والفردية، الوالمرأة، والخيال

المرأة،نهضةإلىتدعوالتىلمصرالقوميةاألمانىعنيعبرالوأنه". العشرين
األدببينصلةالوأنه. العدالةوتعميماالجتماعىاإلصالحاالقتصادية، ونشروالمساواة
المصرية،الحياةيمثلالصحراء، الوليدآسيوىأدبالمصرى، فهووالمجتمعالعربى

المصريةالنفسيةعنيعبرقومىأدبإيجادبضرورةالمصرية، ونادواالروحوال
.وعناصرهمادتهالمصريةالحياةمنالمصرى، ويستمدالمزاجويصور
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، والذىالفرعونىمصرتراثأعماقفىبجذورهالضاربالمصرىالقومىاالتجاههذا
منأورباوبينبينهتصلحضاريةجذورًالهالتمسأنلبث، ماالعشريناتفىمدهعال

نحوالنقصعقدةتضخمعنتعبيرًاالمتوسطالبحرحضارةإلىمصرانتماءمقولةخالل
حديثهلنهضةكمشروعتبنيهومحاولةالغربىالحضارىالنموذجبتالبيبوتمسكًاالغرب

.التخلفبراثنمنمصرتخلص

والسياسيةواالجتماعيةالفكريةبالتياراتدائمًاتأثرتمصرأنيروناالتجاههذاورواد
كانتولما. والرومانيةاليونانيةبالحضارةالمتوسط، فتأثرتالبحرحوضسادتالتى

بدورهاتأثرتالتىالرومانية – اليونانيةللحضارةامتدادًاالحديثةالغربيةالحضارة
 –ألنهاالغربيةبالحضارةنأخذأنمنحرجهناكالقديمة، فليسالمصريةبالحضارة

أحدهما: برافدينصنعهافىساهمناإلينا، وقدردتبضاعتناهىحضارتنا، فها – أصًال
دربعلىنسيرأنعلينايجبولذلك. إسالمىمصرى، واآلخرفرعونىمصرى
نمتزج، وأنتجاربهموخالصةعلمائهبخبرات، ونستفيدأفكارهنتبنى، وأنالغرب

.واحدةكتلةمعهنصبححتىبالغرب

وكانتالمتوسطالبحرحوضحضارة – األصلفى – الغربيةالحضارةكانتولما
الغربية،الحضارةأنجبتالتىاألسرةنفسإلىتنتمى، فهىالحوضذلكبالدمنمصر

أجدىالغربيةالرابطة، ألنبالشرقتعبأ، والبالغربصالتهاتوثقأنعليهاكانثمومن
ثقافةإلىوينتمونواحدأصلمنوأوربامصرفسكان. الشرقيةالرابطةمنلمصر
.واحدة

أنيرونوحدها، بلالتبادليةالغربية، العالقاتبالرابطةاالتجاههذاأصحابيقصدوال
للتفكيرواحدومادية، وبأسلوبمعنويةبروابطالمتوسطالبحربشعوبمرتبطةمصر
،موسى، وسالمةحسينطه: هؤالءومن. والمتوسطيةالمصرية" العقلية "وحدةإلىمرده

.وغيرهمعزمىومحمودمظهروإسماعيل

االتجاههذاعن) 1938نشر" (مصرفىالثقافةمستقبل:" كتابهفىحسينطهوعبر
غربى ؟ ثمأمشرقىأهو:الثقافىمصرانتماءحولبسؤالكتابةويستهل. تعبيرأصدق
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األبيضبالبحريتأثربشيء، فإنماتأثرأناألولىعصورهمنذالمصرىالعقلأن "يرى
األبيضالبحرشعوبمعيتبادلهااختالفها، فإنماعلىالمنافعتبادلالمتوسط، وان

قوامًاوالالسياسيةللوحدةأساسًاتصلحانالاللغةووحدةالدينوحدةأنورأى". المتوسط
شخصيتهاتستردلممصرأنالدخالء، وذكربالغزاةالعربوصور. الدوللتكوين
عنالمصرىيخرجلم، فاإلسالمبعدهجاءواومنطولونابنظلفىإالالمستقلة
، إنماالدولوتكوينالحكمنظامآخر، وأنشيءوالدينشيءالسياسة"، ومصريته
تخرجلممصرأنورأى". آخرشيءأىعلىيقوماأنقبلالعمليةالمنافععلىيقومان

لهاوالعربيةدينًالهااإلسالماتخذتأنهاشرقية، رغمأمةوتصبحاألولىعقليتهاعن
والعقليةالمصريةفالعقلية. بهاالمسيحيةانتشاربعداألوربيةالبالدتشبهبهذالغة، وهى
العقليةبالحياةيتصلماكلفىأوربامنجزءًادائمًاكانت "واحدة، ومصراألوربية
"وألوانهافروعهااختالفعلىوالثقافية

خالصة،أوربية-وألوانهامظاهيرهااختالفعلى – الماديةحياتناأنحسينطهورأى
علىخطرالحياة، فالنواحىكلفىالغربيةالحضارةبأسباباألخذيجبلذلك

.الحديثةالحضارةمنالمصريةالشخصية

بأوربااألوربية، تربطهمالساللةمنالمصريين "أنإلىذهب، فقدموسىسالمةأما
جهاتهمنالمتوسطاألبيضالبحرشعوبأن "إلىانتهواالعلماءواحد"، وأندمرابطة

خصومة،أورباوبينالمصريينبينليسأنهوالخالصة.. واحدأصلإلىتنتمىاألربع
".واحدأصلإلىينتمونواألوربيونفهم

طرحهالذىالسؤالنفسموسىسالمةيطرح1927عامنشر" والغداليوم "كتابهوفى
إلىيصلغربية ؟ ثمأمةأمشرقيةأمةالمصريةاألمةهلبعد)، ترىفيما (حسينطه

زادتكلماوإنه … بأوربانلتحقآسيا، وأنمننخرجأنيجب "أنهفيهيرىاستنتاج
كافرمنها، فأناوأنىمنىشعورى، بأنهابها، وزادوتعلقىلهاحبىزادبأوربامعرفتى
والذلالعبوديةآثارمنتحملهلماالشرقيةالثقافةتجنبويرى". بالغربمؤمنبالشرق
واحددممنواألوربيينأنناإلىذلكمردأوربا، فليسمعالسيرنحبكنا،" فإذاوالتوكل
أثينا، وألنومجمعاإلسكندريةمدرسةعهدمنبثقافتهمتتصلثقافتناألنفقط، بل
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للشبابمضيعةالعربيةالثقافةأنويرى". كلهالحديثالعالمحضارةهىحضارتنا
،الحديثالمصرىباألسلوبالكتابةعلىالشبابنعودأنيجب،" ولذالطاقاتهومبددة
إلىننظركماالمتبنىأوالنابغةلغةإلىننظرأن، ويجبالعربمنأرقىبأنناونعرفهم

".الروسيةاللغة

،الغربوحضارةالمصرىالقومىاالتجاهبينربطواالذينالمفكرينشأنهذاكانوإذا
وهدةمنمصرينتشلتجاهطوقالغربىالحضارىالنموذجاتخاذيريدونكانوافإنهم

الغربحضارةعليهاقامتالتىاالجتماعيةاألسساعتبارهمفىيدخلواأن، دونالتخلف
المصرىللمجتمعالموضوعيةالظروفبينالشاسعالبونيدركواأن، ودونوثقافته

.الغربىوالمجتمع

امتدتحسبماوهناكهنامنالغربىالحضارىالنموذجمالمحبعضالتقطناوهكذا
نظامبقاء، معالغربىالنمطعلىالحديثالتعليمنظامالمثقفة، فصيغللنخبةالرؤيةحدود
حركةعلىكبيرًاعبئًاكانتثقافيةازدواجيةأورثنا، مماعليههوماعلىالتقليدىالتعليم
الذى1923دستورحولمصرفىالسياسيةالحياةمحورودار. المصرىالمجتمعتطور
القوانينواستلهمت. القديمةاألوتقراطيةأصولمنشابهمامعغربىقالبفىصب

االجتماعىالتطوربينالشاسعالبونرغمالفرنسىالتشريعوالتجاريةوالجنائيةالمدنية
.أوربافىوبينهمصرفىوالثقافى

أندون – الدراسةموضوعالحقبةفى – المصرىالمجتمعمالمحبعضتغيرتثمومن
المدنسكانمنالمصريينبينالخطيرالتنافسكثيرًا، فكانالمجتمعجوهريتغير

فىاألبناءيتعلمهوماوآبائهماألبناء، وجيلوالريفالحضر، وبينالبعضوبعضهم
تطورعلىانعكستمضاعفاتمنذلكغير، إلىبيوتهمفىعليهيربونومامدارسهم
.اليومأصداؤهابعضتترددعندئذ، والزالتالمصرىالمجتمع

والغلو،القوةمنالدرجةهذهبلغالذى" المصريةالقوميةتيار "أنيعنىالذلكأنغير
بالساحة، وأنانفردأعقابها، قدوفى1919ثورةخاللالوطنىالشعورمدارتفاعنتيجة

،مجراهإلىاندفعواقدالمصريينجميعأنيعنىال، كماالطريقهذاعلىاستقرتمصر
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جانبمنالعنيفالفعلردالتيارهذاآثار، فقدأمامهخاليةكانتالسياسيةالساحةأنأو
لدعواهمقبوًالالناسعامةعند، ووجدواواإلسالمللعربيةتنكرًافيهرأواالذينأولئك

للناسالدينيةالعواطفتخاطب – المصرىالقومىالتيارمقاومةفى – مداخلالتخاذهم
استثارةوراء" المصريةالقومية "كانتكذلك. التيارهذاأصحابضدوتستحثها، وتعبئها

ثقافتهماستمدواالذينالمثقفينمنعنهوالمعبرونمنابرهلهكانتالذىاإلسالمىاالتجاه
.السواءعلىتقليديةوغيرتقليديةمنابعمن

فكرةمقابلفىطرحتالتىاإلسالميةالفكرةمنابرطليعةفى – المنار – مدرسةوتأتى
مناخًالهاليهيء1924عامأتاتوركيدعلىالخالفةإلغاءجاءالمصرية، والتىالقومية
، والدورشخصهفىالخالفةإلحياءفؤادالملكميولجاءتأفكارها، كمالترويجمالئمًا
منأفكارهلطرحواسعًامجاًالاإلسالمىلالتجاهلتفسحالسبيلهذافىاألزهرلعبهالذى

".المنار "خالل

فكرة – إرسالنوشكيبرضارشيدمحمدعنهاعبرالتى" المنار "مدرسةوتطرح
رأىذلكولتحقيق. عامةالقوميةاألفكارمواجهةفىالخالفةوإحياءاإلسالميةالوحدة

األمةعلىالقضاءفيهحماقة، ألنأعمىتقليدًاالغربتقليدأناإلسالمىاالتجاهأصحاب
، فمنوعاداتوأدبمعنويةوروحمعتقداتمنأصالتهايشكلماكلبتفوضاإلسالمية
وأكدوا. اإلسالمىالتضامنمحلالجنسعلىقائمةقوميةعاطفةإحاللبمكانالخطورة

، وأنومكانزمانلكلالوضعية، وتصلحالقوانينكلعنغنيةاإلسالميةالشريعةأن
إلى، ويدعوالدياناتأشملالغربية، فهوالمدنيةمنالرقىتحقيقعلىأقدراإلسالم

.أورباحضارةإليهاتفتقرالتىالفضيلة

الشرقية،الرابطةإلىالدعوةإلىرضارشيد، اتجه1924عامرسميًاالخالفةإلغاءوبعد
.وأديانهاأجناسهااختالفعلىالشرقيةوالفنونالمعارفلنشرقامت" المنار "أنوأعلن
عرضاإلسالمية، مماوالفكرةالشرقيةالفكرةبينخلطًاالجديداالتجاهذلكعلىوترتب
ذلكعلىرضارشيدورداإلسالميةالفكرةدعاةمنالمتشددينبعضلنقدرضارشيد
بهاالمستبدتنافيها، ألنوالاألخرىأحداهماتعززواإلسالميةللشرقيةالدعوة"بأن
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يستعينإنمااآلخر، ألنهعلىقبضتهضعفتأحدهماتحررواحدة، فإذالهماوالمستغل
".أبنائهدماءمنبهيضحى، وماالثانىالفريقثرواتمنيمتصهبماعليه

المجالتمنالعديدظهورالعالميتينالحربينبينمافترةشهدت" المنار "جانبوإلى
التى" الفتح "مجلةبينهامنوالتأثير، برزتالذيوعحيثمنتفاوتتالتىاإلسالمية
علىطرحتالتىاألفكارلنفسروجتالتى) 1926عام (الخطيبالدينمحبأصدرها
بينهمفيماأصحابهامعنوية، تفاهمؤامرةم "القومىالتيارالمنار"، واعتبرت "صفحات

بأسلحةيهاجمونهالوجود، وهممناإلسالمظلتقليصعلىالمقالبلسانالالحالبلسان
..والتجديدالنهضةبطالء، وبعضهاالفنبطالء، وبعضهاالعلمبطالءبعضهاطلىكثيرة

عشر (اإلسالميةالمجالتمنالمجموعةهذهوتضافرت"العصرروحبطالءوبعضها
تيارًالتخلقواإلسالميةالعربيةالبالدإلىطريقها، وعرفتالبعضبعضهامع) مجالت
.والتغريبللقوميةمعاديًا

العشريناتأواخرفىالعربيةالبالدشهدتهاالتىاألحداثفىاإلسالميةالمجالتووجدت
وراءالعربيةالبالدمنوغيرهامصرفىالعامالرأىلتعبئةسبيًالالثالثيناتومطلع
واإليطاليينأفريقياشمالفىالفرنسيينممارساتمناالستعمار، متخذة" صليبية "فكرة
الفكرة،صحةعلى)، دليًال1929عام (فلسطينفىوالعرباليهودبينليبيا، والصدامفى
.اإلسالمىالعالمفىالمسيحىالتبشيرىالنشاطضدفيهاهوادةالحملةقادتكما

عنوالذوداإلسالمشبابتجديدإلىتدعوالتىوالقصائدبالمقاالتصفحاتهاوعمرت
.حياضه

"الفتح "صفحاتعلىإرسالنشكيبكتبهفيمابوضوحاإلسالمىالتيارهذااتجاهوتجلى
الختارواالوطنيةالرابطةوبيناإلسالميةالجامعةبينخيروالوالمستعمرين "أنمن

إلىاإلقليميةالروابطهذهتتسامىاإلسالمية، والالشعوببينالفرقةثمرتهاالثانية، ألن
الثقةمنالمسلمينوحذر "اإلسالمىالمعنىفيهايلحظلممااإلسالميةالجامعةمرتبة

".اإلسالمعداوةإالشيءكلفىيختلفونالقومهؤالءألن "باألوربيين
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فىالعلمانىالقومىاالتجاهمناإلسالمىالتيارموقفالرافعىصادقمصطفىوبلور
الذينبين – نظرهفى – )، فالمعركة1926عامنشر" (والجديدالقديمبينالمعركة "كتابه

بريقها،فتنهموقدأوربامنعادواالذين، وبينوتقاليدهمولغتهمدينهمعلىيحافظون
العربىالتراثينكرونوراحوا. منهالناسينفرونوراحواتراثهمبكلفاستخفوا

فىرغبةعن- رأيهفى – يصدرونذلكيفعلونإذ، وهموأدابهوعلومهلغتهويهاجمون
.األوربىلالستعمار، وخدمةلإلسالمالكيد

من – الناسوإثارةالعامالرأىتهييجفىفعاًالدورًااإلسالميةالمجالتلعبتوهكذا
المفكرينمنالتيارذلك، ورموزالعلمانىالقومىالتيارضد – محضدينىمنطلق
و ؟؟؟ أحيانًاأحيانًاالمسايرةقبيلمنمواقفهمتعديلإلىهؤالء، فاضطرالتغريبأنصار
بعامبعده" الوحىمنزلفى "، و1935عام" محمدحياة "هيكلحسينمحمدفكتب. أخرى
.واحد

الزمنًا، كماإلىخيللقد:" ، فقاللموقفهتفسيرًاهيكلاألخير، قدمللكتابمقدمتهوفى
.النهوضهذاإلىسبيلناوالروحيةالعقليةالغربحياةنقل، أنأصحابىإلىيخيليزال

العقليةالغربحياةمنننقلأنإلىحاجةفىنزالماأنافىأصحابىأشاركأزالوما
فىماأنالروحية، وأرىالحياةأمرفىأخالفهمأصبحت، لكنىنقلهنستطيعماكل

الروحية، وثقافتناالغربتاريخغيرالروحىفتاريخنا. ننقلهألنصالحغيرمنهاالغرب
إغفالإلىدعوتهابسببالشرقشعوببينعمقًاازدادتالهوةأنثقافته"، وأكدغير

علومهنقلعلىحرصهممعالمعنويةالغرببحياةاألخذمننفورهمماضيها، فكان
.وصناعاته

تتابعتثم.1933عام" السيرةهامشعلى "بإصداراإلسالميةكتاباتهحسينطهوبدأ
التيارأمامتتسعالنشرمساحةوبدأتالعبقرياتالعقادوكتب. المجالهذافىاألعمال

التى" الرسالة "بينها، ومنالصحفببعضلإلسالمياتصفحاتبتخصيصاإلسالمى
.الهجرةذكرىفىخاصًاسنويًاعددًاتصدر1933منذبدأت
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على – الهدفكانتكتيكيًا، إذتراجعًاكانالعلمانىالقومىالتيارأصحابتراجعولكن
منهجىبأسلوباإلسالمىالتراثبتقديملهايتعرضونالتىالضغوطتخفيف – يبدوما

والسياسيةالفلسفيةمعتقداتهمتشابكعناإلسالميةأعمالهمعبرت، وبذلكحديث
العربىللفكرالتقليديةاألسسمعالغربيةالثقافةمناكتسبوهاالتىواالجتماعية

للرأىبالنسبة – دينية، كانموضوعاتفىالكتابةاختيارهممجردأنغير.. اإلسالمى
موقفهوازنقدحسينطهكانوإن. اإلسالمىالتياركفةرجحانعلىدليًال – العام

.1938عام" مصرفىالثقافةمستقبل "بإصدارالفكرى

بابمنالعروبةبتياريمتزجاإلسالميةالفكرةتيارأخذالعالميتينالحربينبينوفيما
العربيةالوحدةفكرةوالصهيونية، وأصبحتاالستعمارمواجهةفى"األخوىالتضامن"

منذوالمجالتالجرائدصفحاتعلىوالعربالمصريينالمثقفينبعضبينجدلموضع
ولعبت. أخرىأحيانًاوقوميًاأحيانًاإسالميًاثوبًاكتاباتهمفىالعروبة، واكتستالثالثينات

.عربية" رابطة "قيامبأهميةالوعىإثارةفىهامًادورًافلسطينقضية

القومىاالتجاهلتطورمماثلنحوعلىيتطورلممصرفىالعربىاالتجاهأنغير
سياسيًاتطورهجاء، وإنماالمعالممحددة" فكرة "صورةفىاإلسالمىاالتجاهأوالمصرى

فلسطين)، والعالقاتوخاصة (العربيةبالقضاياالعامالرأىاهتمامخاللمنمحضًا
نكبةالعربية، ووقوعالجامعةالعربية، وقياموالبالدمصربينواالقتصاديةالثقافية

مصر،فىالعربىالتوجهعمقتالتى1952يوليو23ثورةقيام، ثم1948عامفلسطين
.العربيةالقوميةحركةودعمت
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