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  الثانیة لطبعةالمؤلف ل مقدمة

" الكبیرة الزراعیة الملكیات ظل فى اإلجتماعى النظام" :بعنوان 1973 عام صدر الذى كتابنا من الثانیة الطبعة ھى ھذه
 األصلى بعنوانھ الكتاب نشر نعید نحن وھا إلینا الرجوع دون – هللا سامحھ – األولى الطبعة ناشر إختاره عنوان وھو
  . الدراسة موضوع مع تسقی الذى

 عام بشكل الزراعیة الملكیات تطور عالجت أخرى أبحاث وظھور ،الكتاب لھذا تألیفنا على عاماً  عشر ثالثة إنقضاء ورغم
 ھذه خالل من إلیھا توصلنا التى والنتائج األساسیة المقوالت أن إال ،التالیة الزمنیة الحقبة فى موضوعال نفس تناولت أو

 المنھج إقتبست بل ،أوجزناھا ألمور إضافیة تفاصیل إال البحث لھذا التالیة األبحاث تقدم فلم ،القدم راسخة لتالزا الدراسة
  . نتائج من إلیھ توصلنا فیما ناعم واتفقت استخدمناه الذى

 جابةإست ،تعدیل أو حذف أو إضافة دون األولى طبعتھ علیھا كانت التى الصورة على الكتاب طبع إعادة رأینا لذلك
  . الباحثین من جدید لجیل متاحاً  یصبح حتى االصدقاء بعض لنصیحة

 بفضلھ عرفانا) 1979 – 1909( عبدالكریم عزت احمد الدكتور الراحل أستاذنا روح إلى الطبعة ھذه نقدم أن ویسعدنا
  . العلمى لعطائھ وتقدیراً  التاریخیة الدراسات على

  السبیل قصد هللا وعلى

   1982 كتوبرأ

  فالمؤل
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  عبدالكریم عزت أحمد الدكتور األستاذ: بقلم -  الكتاب تقدیم
  التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة رئیس

  

 الفالحة أھل من فیھا العاملین أحوال ،زراعتھا ،ملكیتھا ،حیازتھا :أوضاع من بھا یتعلق وما مصر فى" األرض" موضوع
 قیلت فإذا. واسعاً  فیھا الكتابة مجال زال وال ،الكثیر یھاف كتب التى الھامة الموضوعات من ،والحاضر الماضى فى
 أن ویكفى رباط أوثق ،وحضارة دولة مصر ببناء المصریة األرض إرتبطت فقد ،كلھا) مصر( قیلت) المصریة األرض(

 عتوسی :النواحى كافة من باألرض عنایة – نفسھ الوقت فى – تشھد كانت مصر فى واألزدھار التقدم عصور أن نالحظ
 بالنسیة تعنى فكانت واإلنحطاط التأخر عصور أما. الخ. . . . . . . زراعتھا تنویع ،الرى أسباب تنظیم ،المنزرعة رقعتھا

  . والبوار اإلھمال لألرض

 ووثائق إحصاءات من األساسیة المادة ألن" الشاقة". واحد آن فى والشیقة الشاقة المباحث من) األرض( موضوع وبحث
  بھا یتعلق وما مصر فى الزراعیة األرض عن نشرت التى الكتابات أكثر لجأت ولھذا ،معروفة غیر أو ناقصة تزال ال

 وجوه أخطر من والتعمیم .الصورة نواحى كافة لجالء الالزمة التفصیالت فى الدخول أو الدقة توخى دون ،التعمیم إلى
  . التاریخیة البحوث فى النقص

 ،وحاضرھا ،ماضیھا ،بمصر یتصل - قلنا كما ألنھ ،أیضاً ) الشیقة( لموضوعاتا من فیھ البحث مشقة على والموضوع
  . ومجتمعھا وسیاستھا إقتصادھا

 إطار فى وذلك ،بجامعاتنا العلیا الدراسات أقسام فى الباحثین أبنائھا من نفراً  الدراسة ھذه تستھوى أن غریباً  یكن لم لھذا
 القریة ومجتمع األرض عن قیمة دراسات األخیرة السنین فى فظھرت ،دنالبال واإلقتصادى اإلجتماعى بالتاریخ إھتمامھم
  . الظھور إلى طریقھا تشق أخرى أبحاث ھناك تزال وال ،الفالح وأحوال

 مر على مصر فى والفالح األرض" موضوع بحث إلى التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة فى العنایة وجھت كما
 ھذا فى ألقیت التى البحوث قریباً  تنشر أن وأرجو ،الموضوع ھذا لبحث "ثقافى موسم" عقد إلى الجمعیة فدعت "العصور
  . الموسم

  . إلیھ أشرت الذى اإلتجاه ھذا ثمرات إحدى والقارئین الباحثین جمھور إلى أقدمھا أن الیوم یسعدنى التى والدراسة

 بالتاریخ شمس عین بجامعة العلیا اساتھمدر فى ھتمواإ من أوائل من الدراسة ھذه صاحب حامد عباس رؤوف والدكتور
 موضوع لھا فاختار ،الماجستیر رسالة یعد وبدأ اآلداب كلیة من تخرج منذ وذلك .الحدیثة لمصر واإلقتصادى اإلجتماعى

 1952 یولیھ ثورة قیام إلى الماضى القرن من األخیرة السنوات فى العمال نقابات نشأت منذ" مصر فى العمالیة الحركة" 
  . المعنیة األوساط فى تقدیراً  لقیت أنھا وأسعدنى ،الرسالة ھذه نشرت دوق

 ولكن ،واإلقتصادى اإلجتماعى لإلتجاه مخلصاً  ظل الدكتوراة درجة على للحصول یعمل عباس وفءر شرع إذا حتى
 موضوع التھلرس فأختار ،الزراعیة األرض مالكى إلى المدن عمال من .الریف إلى المدینة من – المرة ھذه – تحول

 یسعدنى الذى الكتاب ھذا ھى الرسالة وھذه ،)1914و 1837 عامى بین فیما مصر فى الكبیرة الزراعیة الملكیة تطور(
  . الكلمات بھذه أبدأه أن الیوم

 فالنعود لبحثھ ونھایة بدایة) 1914و 1837( عامى إختیار إلى دعتھ التى األسباب مقدمتھ فى وفءر الدكتور شرح وقد
 – 1914( التالیة الفترة ستشھد كما ،وإستقرارھا الكبیرة الملكیات نشوء شھدت الحافلة الفترة ھذه أن والحق ،ھنا إلیھا

 لمصر والسیاسى اإلجتماعى بالبناء أخل خطیر نحو على الزراعیة الملكیة ھذه نمو ،آخر بحث موضوع وھى) 1952
 وما ،الكبیرة الزراعیة الملكیات على أطلق الذى سمإلا وھو ،اإلقطاع على القضاء برنامجھا رأس على الثورة حملت حتى

  . )اإلقطاع( سمات من كثیراً  علیھا خلع الذى األمر سیاسى ونفوذ إجتماعیة عالقات من بھا یتصل
  

 المدى على- أحدثت) ثورة( كان عشر التاسع القرن فى مصر فى الزراعیة لألراضى الخاصة الملكیة نشوء إن والحق
 حتاجاو ،خطرھا یتسع كان نموھا وبقدر ،الحدیثة لمصر واإلجتماعى واإلقتصادى السیاسى البناء فى خطیرة اراً آث -البعید
  . إتزانھ كلھ للبناء ولتعید األوضاع لتصحح أخرى) ثورة( إلى األمر
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 حیازتھا حیث من وخاصة ،محددة وأوضاع لنظم تخضع وھى طویلة حقباً  مصر فى الزراعیة األرض عاشت لقد
 ،وقوانین نظم شكل إتخذ ،نفسھا الدولة صنع من األوضاع ھذه وبعض .فیھا العاملین وأحوال ریھا وطرق زراعتھاو

  . وموقعا ومناخا ریا ،نفسھا المصریھ البیئة صنع من بل ،التقالید صنع من وبعضھا

 الحیاة على أدخلھا لتىا الكبرى التغیرات أحدثتھا التى الثورة المحددة األوضاع ھذه نطاق من األرض أخرج وقد
  . باشا على محمد عشر التاسع القرن من األول النصف فى مصر فى واإلجتماعیة األقتصادیة

 ،التغییرات تلك فى الزاویة حجر تشكل  -عام بوجھ المصریة وللزراعة - لألرض وضعھا التى الجدیدة النظم وكانت
 یزرعونھا الفالحین على األرض ووزع الزراعیة ألرضل انطالسل ملكیة بمبدأ –عامة بصفة -  إحتفظ وأنھ حقیقة

 األرض من كبیر جانب على بإستحوازه الخاصة الملكیة نظام بدأ – ذلك جانب إلى – ولكن  .إنتاجھا للدولة ویقدمون
 یجوبالتدر ،حكومتھ ورجال جیشھ وضباط أسرتھ أفراد من كبیر لعدد خالصاً  ملكاً  والجفالك بعادیاتاأل ومنحھ الزراعیة

 فرضھا التى القیود فیھ ألغیت الذى الوقت فى .خاص ملك القرن أواخر فى تحولت حتى ،أرضھ فى الفالح حقوق زادت
 فتكونت والشراء البیع سوق إلى نزلت أن بعد األرض شراء على القادرون فأقبل ،وإنتاجھا األرض على على محمد

  . )اإلستغالل( مجرد إال بھا لھم الحیلة بل ةبالفالح المتصلین من أصحابھا وأكثر ،الكبیرة الملكیات

 بدایتھ منذ عملھ فى رؤوف الدكتور صحبت وقد .لبحثھا عباس وفءر الدكتور تصدى التى للصورة العام اإلطار ھو ھذا
 على الحكم فى وقصده الدقة وإلتزامھ وجلده جھده وقدرت ،طریقھ تعترض كانت التى الصعاب على ووقفت نھایتھ إلى

 الملكیة فى بھ الجدیر مكانھ لیأخذ كتابھ وتؤھل التاریخیة الدراسات فى مرموق لمسقبل تؤھلھ صفات وھى المسائل
  . المصریة التاریخیة

  29/12/1972 البكرى منشیة
  عبدالكریم عزت أحمد
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  المؤلف تقدیم

 التى الدراسات بعض فظھرت ،الحدیثة لمصر واإلقتصادى اإلجتماعى التاریخ بدراسة األخیرة السنوات فى الباحثون إھتم
 إھتمام جل كان حین التاریخیة المكتبة تعانیھ كانت الذى النقص بعض سدت التاریخ ھذا من متفرقة موضوعات عالجت
 ،المصریة لألمة السیاسیة والحركات الحكام أعمال تتبع حیث من ،وحده السیاسى التاریخ دراسة إلى منصرف الباحثین

 األحداث تحریك فى ھاماً  دوراً  تلعب التى واإلقتصادیة اإلجتماعیة العوامل دراسة  - الباحثین من قلیل نفر إال -  یحاول فلم
  . والحكام والزعماء القادة مواقف وتوجیھ ،السیاسیة

 من قرن على مایزید طوال مصر تاریخ فى البالغ أثرھا لھا كان إقتصادیة إجتماعیة ظاھرة بدراسة یھتم البحث وھذا
 الزراعیة الملكیات" الظاھرة بتلك ونعنى ،والسیاسیة واإلجتماعیة اإلقتصادیة الحیاة على بارزة آثاراً  خاللھ تركت الزمان
 -مصر والى – باشا على محمد إنعامات أخذت حین ،عشر التاسع القرن من األول الربع فى ھاوءنش كان التى" الكبیرة

 وتكوین ،للبالد اإلقتصادیة الثروة وزیادة األراضى تلك حإستصال بغرض تترى الزراعیة باألطیان األفراد بعض على
 تدعیم على وتعمل النظام خدمة فى تتفانى ثم ومن ،الحكم أریكة على للجالس بنعمتھا تدین األطیان أرباب من طبقة

  . أركانھ

 على اإلنتفاع قح توریث قرار صدور شھد العام ذلك مطلع ألن الدراسة لھذه كبدایة 1837 عام ىلع إختیارى وقع وقد
 المالك كبار" لطبقة نواة كانوا الناس من لفریق األطیان من النوع ذلك على ثابتة حقوق نشأت وبذلك ،األبعادیة أطیان

 عن تختلف جدیدة مرحلة وبدایة ،مصر تاریخ من مرحلة نھایة یكشل الذى 1914 عام عند حثبالب ووفقت ."الزراعیین
  . والسیاسیة اإلجتماعیةو األقتصادیة الظروف فى سابقتھا

 الملكیات توزیع عن دقیقة إحصائیات على الحصول بالضرورة یتطلب الكبیرة الزراعیة كالملكیات موضوع ودراسة
 –نعلم فیما – نشر إحصاء أول أن إذ ،واجھتھا التى الصعوبات أول وھى ،بمالعجتھا البحث یھتم التى الفترة فى الزراعیة

 بتقاریر جاء ما خالل من أرقامھ على طلعتاو ،علیھ العثور من أتمكن لم اإلحصاء لكذ وحتى 1894 عام إلى یرجع
 تقاریره معظم فى الزراعیة الملكیة توزیع بتتبع كبیراً  إھتماماً  یبدى أخذ الذى -مصر فى البریطانى المعتمد – كرومر
 ورغم .الناحیة ھذه فى علیھ إعتمدت ذىال الرئیسى المصدر ھى التقاریر بتلك وردت التى اإلحصائیات وكانت ،السنویة

 صیارفة أوراد على تعتمد كانت أنھا إذ ،بالدقة تتسم –نفسھ كرومر تعبیر حد ىعل – تكن لم اإلحصائیات ھذه فإن ذلك
 المالك متوسطى من كثیراً  ألن الزراعیة الملكیة لتوزیع حقیقیة صورة تقدم تكن فلم ،الدقة تعوزھا كانت التى القرى

  . البحث من موضعھا فى ذكرتھا متعددة ألسباب أطیان من بحوزتھم كان ما تسجیل إلى یلجأوا لم وصغارھم

 فقدمت ،القومیة التاریخیة الوثائق بدار المودعة الوثائق من تغطیتھا حاولت فقد 1894 عام على السابقة للفترة بالنسبة أما
 -تقریبیاً  ولو حتى – تقدیراً  الروزنامجة نقاسیط من ستخرجأ أن أستطع لم ولكننى ،والعھد الجفالك عن اإلحصائیات بعض

 دى أورده ما على – الفترة تلك فى – عامة الزراعیة األراضى مساحة تقدیر فى وإعتمدت .الكبیرة الملكیات لمساحة
  . 1873 عام عن إحصائھ فى   De Regny رینیھ

 وإنما ،علیھ وجدتھا الذى النحو على أستخدمھا فلم ،لطاقةا جھد یدى فى وقعت التى اإلحصائیات من اإلستفادة حاولت وقد
 مصادر من جمعتھا متفرقة أرقام من إحصائیات ببناء -أحیاناً  – وقمت ،معینة بدالالت منھا وأخرج أحللھا أن حاولت
 الرسوم عضبب البحث زودت ثم .المتفرقة األرقام تلك دراسة خالل من إلیھ توصلت رأى على للداللة أوردتھا ثم مختلفة
  . اإلحصائیات تلك دالالت توضح التى البیانیة

 التى الدوریات لى قدمت –المنشورة وغیر المنشورة – الرسمیة الوثائق إلى فباإلضافة ،متعددة مصادر إلى رجعت وقد
 األحوال على الوقوف على وساعدتنى العصر روح تفھم على أعانتنى قیمة مادة البحث موضوع الفترة خالل صدرت

 تاریخ عالجت التى والمراجع الكتب وأكملت ،الزمان من الحقبة تلك فى مصر فى سادت التى واإلجتماعیة اإلقتصادیة
  . الصورة جوانت والسیاسى اإلقتصادى مصر

 - عبدالكریم عزت أحمد الدكتور الكبیر أستاذنا إلى ذلك فى الفضل یرجع فإنما البحث ھذا معالجة فى أصبت قد كنت وإذا
 كان فقد - شمس عین جامعة من الحدیث التاریخ فى الدكتوراه درجة على للحصول كرسالة إشرافھ تحت البحث أعد الذى

 من وكبح القلم عثرات من فأقال ،النحو ھذا على العمل ھذا إنجاز فى األثر أبلغ السدیدة وتوجیھاتھ المضنیة لجھوده
  . والعرفان بالشكر أتوجھ سیادتھ فإلى ،غرسھ ثمار من ثمرة العمل ھذا أعتبر یجعلنى الذى بالقدر الفكر جوامح
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 الخاصة مكتبتھ ووضع قیمة مساعدات لى قدم الذى مصطفى عبدالرحیم أحمد الدكتور أستاذى أشكر أن إال یسعنى ال كذلك
 على مصرىال العقارى البنك وأرشیف القومیة التاریخیة الوثائق دار أمناء السادة إلى بالشكر أتوجھ كذلك ،تصرفى تحت

 للدراسات المصریة والجمعیة القاھرة وجامعة الكتب دار مكتبات أمناء السادة وكذلك ،عون من وقدموا جھد من مابذلوا
  . معونات من لى قدموه ما على المصرى العلمى والمجمع المصریة الجغرافیة والجمعیة التاریخیة

  . الحدیثة لمصر واإلجتماعى اإلقتصادى التاریخ من جانب معالجة فى المتواضع العمل بھذا ساھمت قد أكون أن وأرجو

  . . . السبیل قصد هللا وعلى

  1972 مایو 25 فى نصر مدینة
  مداح عباس وفءر
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  مصر فى العقاریة الملكیة تطور - تمھید

 إقامة –بالضرورة – ھذا وإستلزم ،النیل على أساساً  یقوم الذى الرى على الكبیر بإعتمادھا مصر ىف الزراعة تمیزت
 ،المختلفة المزروعات إحتیاج وفق بالمیاه الزراعیة األراضى تمد التى والقنوات الترع شق طریق عن للرى دقیق نظام
 أقدم منذ مصر فى النظام ھذا مثل قیام تحتم الظروف كانت لذلك .قویة مركزیة حكومة ید على إال تحقیقھ یتعذر ما وھو

 الحیاة ظروف أملتھا حتمیة ضرورة العصور مر على وإستمرارھا دیمةالق مصر فى الدولة قیام فكان ،العصور
  . البالد فى اإلقتصادیة

 على المطلقة السیطرة للدولة تكون أن یقتضى المختلفة الرى مشاریع وتنفیذ النیل میاه من اإلستفادة تنظیم كان ولما
 الرى عملیات بتنظیم الكفیلة المالیة الموارد تضمن حتى ،بفالحتھا القائمین على –بالتالى – والھیمنة الزراعیة األراضى
 ستمرتاو ،الزراعیة األراضى جمیع ملكیة حق وحدھا لھا یكون أن على الدولة حرصت فقد ،والترع الجسور وصیانة
 إستقرت حتى معینة ظروف تحت لألفراد –تدریجیاً  – عنھ للتنازل التطور سنة ضطرتھاا حتى ،الحق بھذا لنفسھا تحتفظ
  . عشر التاسع القرن من األخیر العقد فى لألرض الخاصة الملكیة اعأوض

 تاریخ بدایة منذ العقاریة الملكیة تطور بحث بالضرورة تتطلب مصر فى الكبیرة الزراعیة الملكیات دراسة كانت ولما
 صورة لتتضح عشر عالتاس القرن أواخر حتى عشر السادس القرن أوائل منذ التطور ھذا بالدراسة فنتناول ،الحدیث مصر

  . البحث ھذا سیعالجھ الذى النحو على تطورھا ثم الكبیرة الملكیات نشوء سبیل مھدت التى الظروف

 بسالطین خاصة أطیان وجود فى تتمثل الزراعیة األرض حیازة أوضاع كانت) 1517 ینایر( مصر العثمانیون فتح عندما
 كانت كما - السلطان یملكھ وما الدولة تملكھ ما بین تفرقة ھناك تكن ولم – للدولة ملكاً  بإعتبارھا ھایعل یستحوزون الممالیك

 ،والدولة السلطان نحو العسكریة بواجباتھ قیامھ مقابل خاص إقطاع مملوكى أمیر لكل فكان ،العسكریة اإلقطاعات ھناك
 والرزق ،لھم كمعاش دالجن ألمراء أعطى ما وھو الجیشیة الرزق :صنفان وھى الرزق أطیان أیضاً  ھناك كانت كما

 لضمان الملتزمون أوقفھا أطیان أو ،العبادات ودور البر أعمال على السالطین أوقفھا أطیان عن عبارة وھى حباسیةالا
 الفالحون وتولى للدولة ملكاً  كانت التى الخراجیة األراضى إلى باإلضافة ھذا 1. لورثتھم األطیان من حوزتھم فى ما بقاء

 یدفعھ" حلوانا" یسمى معلوم مبلغ لقاء الخراج جبایة فى السلطان عن ینوب الذى للملتزم خراجھا دفع لقاء زراعتھا
  . لسلطانل

 للدولة ملكاً  فأصبحت العسكریة اإلقطاعات وعلى الممالیك سالطین أرض على مصر فتحھم عند العثمانیون إستولى وقد
 فى ریعھا لیستغل مصر والى إلى إدارتھا وأوكلوا ،"السلطانیة األقاطیع" أو" السلطانیة البالد" بأسم األراضى ھذه وعرفت
 العثمانیون أبقى كذلك "اإلطالق أطیان" بأسم عرفت التى األطیان وھى اإلدارة مصاریف ومواجھة الحامیة على اإلنفاق

   2. اإللتزام نظام وعلى الرزقعلى أطیان 

 المال یدفعوا أن علیھم واشترط ،لھ دفعوه" حلوان" مقابل الھمح على الملتزمین أبقى مصر األول سلیم السلطان دخل حینف
 حق لھ یكن فلم الفالح أما ،إلتزامھم حصص فى والشراء بالبیع لھم وأذن ،حوزتھم فى التى األطیان على المقرر) المیرى(

 إال لھ فلیس ،اءالشر أو بالبیع) محصولھا من بجزء واإلنتفاع الخراجیة األرض زراعة فى حقھ أى( أثره فى التصرف
 فى عنھ السلطان أنابھ الذى للملتزم علیھا المقرر المال یسدد أن وعلیھ محصولھا ولھ یزرعھا فھو ،باألرض اإلنتفاع حق
 الفالح مات فإذا. یشاء لمن ویعطیھ أثره عن یرفعھ أن فللملتزم ،بوارھا فى تسبب أو األرض مال الفالح یدفع لم فإذا ،ذلك

 كذلك ،3حلوان مقابل یشاء لمن یعطیھ الملتزم إلى األثر ینتقل ،عقب أو ذریھ لھ تكن لم فإن ،وأقاربھ یتھذر إلى أثره إنتقل
 األطیان ھذه وعرفت ،أطیانھ بقیة زراعة على بذلك لیستعین األثریة أطیانھ من جزء یرھن أن الفالح بإستطاعة كان

 فى الحق للفالح كان كذلك ،الرھن قیمة سداد من یتمكن عندما إسترجاعھا فى الحق لھ وكان) غاروقة( سمإب المرھونة

                                                             
1 Poliak, A, N. Feudalism in Egypt, Syria, Palistine and Lebanon 1250 – 1900. London 1939 PP 

69 – 70 . 
2 Ibid, PP 40 -46 . 
 الدولة عھد فى المصریة الدیار ترتیب االولى المقالة 1801 – 1798 الطرق مفرق فى مصر: غربال شفیق محمد 3

 الجزء، الرابع المجلد، اآلداب كلیة مجلة( الفرنسیة حملةال عھد فى نامةرزال أفندیة احد أفندى حسین شرحھ كما العثمانیة
 . 50ص) 1936 مایو، األول
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 التنازل أى( باألرض اإلنتفاع حق إسقاط فى الحق لھ كان كما المستأجر وبین بینھ بالتراضى فقط سنة لمدة أطیانھ تأجیر
  . 1ذلك على الملتزم موافقة على حصل إذا یشاء لمن) عنھ

 مزرعة لتكون الفالحین حوزة فى التى األطیان عشر حوالى تبلغ األطیان من مساحة تحتجز كانت القرى معظم وفى
 أراضى زحف ولتجنب ."الفالحة بطین" یعرف كان القریة زمام من یتبقى وما ،"الوسیة"  بأسم عرفت للملتزم خاصة
 أو احدو لملتزم كلھا تابعة إما كانت ،قیراطاً  وعشرین أربعة إلى منھما كل أراضى قسمت ،الفالحة أرض على الوسیة
 حوزتھ فى الذى للعدد مساو الوسیة أرض من القراریط من عدد على یستحوز ملتزم كل وكان ،ملتزمین عدة على مقسمة

 من لھ مساویاً  جزء الوقت نفس فى یبیع أن دون اآلخیرة ھذه من جزء یبیع أن باستطاعتھ یكن ولم ،الفالحة أرض من
  . 2بھ الخاصة الوسیة أراضى

 أو ،لھم یؤجرھا أو ،زراعتھا فى الفالحین یسخر إما فھو ،الوسیة أرض لزراعة ثالثة طرق أحد عیتب الملتزم وكان
  . ذلك شاكل ما أو الربع أو النصف لھ فیكون 3محصولھا على یشاركھم

 والتجار الممالیك وأمراء ،)األوجاقات( العسكریة الحامیة أفراد فمنھم ،متعددة طوائف من خلیطاً  الملتزمون وكان
 .الصوفیة الطرق ومشایخ العلماء وبعض ،الصعید بدو من الھوارة وقبائل ،النساء وبعض ،اإلدارة رجال من) األفندیةو(

 نوع إلى األمیریة األموال وجبایة األرض زرع مباشرة من األصل فى علیھ كان عما لتزامإلا نظام تحول على ذلك ویدل
 الملتزمون فحصل ،للوالیات الداخلیة بالشئون اإلھتمام عن عزوفھاو الدولة لضعف نتیجة وذلك ،4باألرض اإلنتفاع من
 المالك كأنھ الملتزم ظھر حتى عشر الثامن القرن یھل كاد وما .لتزاماتھمإ توریث حق على عشر السابع القرن خالل فى

 وإعطاء والضرائب الرسوم بعض إنقاص أو زیادة سلطة لھ كانت أنھ بمعنى ،إلتزامھ حدود فى تدخل التى لألرض الفعلى
 ،ذریتھ إنقراض بعد الخیر وجوه على ثم علیھم وقفھا أو ،ألبنائھ بھا التوصیة أو .آخرین لملتزمین بیعھا أو األراضى

 لھ یكن ولم ،ذریة یعقب ولم الملتزم مات فإذا 5التصرفات تلك من تصرف كل على الدولة موافقة على یحصل أن بشرط
 مزاد فى الحلوان من قدر أكبر یدفع لمن تعطیھ التى الدولة إلى بذلك ویؤول ،شاغراً  أى" محلوال" إلتزامھ یصبح ،ممالیك
  . 6علنى

 أن – النظریة الناحیة من – بإستطاعتھ كان أنھ رغم باألرض مرتبطاً  – االلتزام نظام ظل فى – المصرى الفالح وكان
 التى المحاصیل إختیار حریة من لھ كان ما ورغم ،غیره إلى اإلنتفاع حق ملكیة ینقل وأن ،شاء وقتما األطیان یترك

 فى حقلھ إلى الفالح إعادة بضرورة تقضى التى األوامر تصدر الدولة كانت فقد ،الملتزم جانب من تدخل دون یزرعھا
 التاریخیة القرائن كانت ولما 7أموال من علیھا ما وأداء األرض زراعة على وإجباره ،ذلك على ومعاقبتھ ،ھروبھ حالة
 من األول القرن منذ المصریة الحكومات واجھت التى القائمة المشكالت من كانت األرض من الھرب مشكلة أن إلى تشیر
 أبقى ثم قدیمة عادة على مصر فى یقوم كان باألرض الفالح إرتباط أن –وبون جب رأى فى – یبدو فإنھ ،اإلسالمى الحكم
  . 8القائمة األوضاع ىعل المحافظة من عنھم عرف بما العثمانیون علیھ

 قوانین فى النظر إعادة أھدافھ بین من كان العام الدیوان بونابرت وشكل 1798 فى مصر الفرنسیة الحملة إحتلت وحین
 مایتبع على بینھم فیما یتفقوا لم مستشاریھ ألن الدیوان على المسألة ھذه یعرض لم ولكنھ ،والضرائب والمواریث الملكیة

 التى الحربیة المعارك فى الممالیك من ملتزمیھا قتل نتیجة ملتزمین بدون القرى من كبیر عدد ھناك نكا فقد ،الصدد بھذا
 إلدخال سانحة الفرصة أن بونابرت مستشارى بعض ورأى منھم البعض لفرار نتیجة أو ،الفرنسیین قوات فیھا واجھوا
 البعض رأى بینما ،والءھم فرنسا تضمن وبذلك ،نحقیقیی مالكا الفالحین ولجعل الزراعیة األرض ملكیة فى عام إصالح

                                                             
 .19، ص 1955 القاھرة ،عشر التاسع القرن فى اإلقتصادى مصر تاریخ :الحتة احمد أحمد 1
2 Gibb and Bowen: Islamic Society and the West, part 1, p262 
3 Poliak: Op. cit.,p22.  
 .35ص السابق، المرجع غربال، شفیق محمد 4
5 Gibb and Bowen: Op. cit., p 260 
 .152 ص ،2 جـ ،99 ص ،1 جـ بوالق طبعة ،اآلثار عجائب :الجبرتى 6
 العبد فربما المشترى العبد من أذل الملتزمین مع كانوا...":فیقول لتزامإلا نظام ظل فى الفالحین حوالأ الجبرتى یصور 7

 وعیالھ وأوالده وطنھ یترك أن بھ یسھل وال یمكنھ فال الفالح وأما ،بالضرب أھانھ أو طاقتھ فوق كلفھ إذا سیده من یھرب
ً  أحضره مكانھ استاذه واستعلم أخرى بلدة إلى ھرب وإذا ویھرب ً  ذالً  وإزداد قھرا  ،السابق المصدر إنظر" (...وإھانة ومقتا

 )207 ص ،1229 األول ربیع حوادث ،4 جـ
8 .Gibb and Bowen: Op. cit., P261 
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 األفضل من وألن ،الریف فى المالیة األمور دفة إدارة على أقدر الملتزمین ألن القدیم النظام على اإلبقاء منھم اآلخر
 مراأل عن النظر صرف وأخیراً  ،الفالحین والء كسب یحاولوا أن من بدالً  المصلحة صاحبة الطبقة والء كسب للفرنسیین

  . الحملة واجھتھا التى الظروف بسبب ذلك كان وربما 1برمتھ

 لمساحة لجنة 1801 مارس من 2 فى شكل الذى مینو عھد فى جدید من األرض حیازة نظام إصالح فكرة عادت ثم
 حةالفال وأرض ،للملتزمین ملكاً  الوسیة أرض وجعل ،اإللتزام نظام إلغاء إلى یھدف مشروعھ وكان ،الزراعیة األراضى

 .یشاؤون كما أطیانھم زرع فى الحریة مطلق األراضى مالك جمیع وإعطاء األرض على الضریبة وتوحید ،للفالحین ملكاً 
 بقیت وبذلك 2.ینفذ أن لھ یقدر فلم مینو مشروع عطل الشھر نفس فى مصر إلى واإلنجلیزیة العثمانیة القوات قدوم ولكن

 1805 عام فى مصر حكم على محمد تولى حتى العثمانى الفتح منذ علیھ تكان ما على الزراعیة راضىألا حیازة أوضاع
  . الزراعیة األراضى حیازة أوضاع فى" إنقالباً " نسمیھ أن یمكن ما فأحدث

 بمحمد حبت التى األسباب أھم من وسلطتھا الحكومة نفوذ بسط وفى ،المالیة موارده زیادة فى على محمد رغبة وكانت
 ولمحاربة نفوذه وتقویة مصر فى مركزه لتثبیت األموال إلى ماسة حاجة فى الباشا كان فقد ،نقالباإل ذلك إحداث إلى على

 أطیان ضرائب من كبیراً  جانباً  ألنفسھم یأخذون الملتزمین وأن ،الضرائب من معفاة الرزق أطیان أن وجد ولكنھ ،أعدائھ
 محمد ألغى لذلك ،الریف فى الحكومة سلطة محل حلوا أنھم حتى كبیراً  شأناً  بلغ الفالحین على ھؤالء نفوذ وأن ،الفالحة

  . 3الرزق أطیان على یده وضع كما ،اإللتزام نظام على

 الروز إلیھ فكتب ،"الذخیرة كلفة" بأسم ضریبة البالد على على محمد فرض حین 1808 أغسطس فى اإلنقالب بدأھذا وقد
 عن العاجزة البالد بتوزیع الباشا فأمره ،البالد الكثیرمن أصاب الخراب ألن الضریبة ھذه تحصیل صعوبة مبیناً  نامجى

 ملتزمیھا أیدى من بذلك فخرجت ،بأسمائھم تقاسیطھا وكتابة وأتباعھ أوالده على قریة 160 وعددھا الضریبة سداد
 فأنتزع ،یةالمال األحوال سوء بسبب الضرائب دفع عن البحیرة إقلیم ملتزموا عجز أن العام نفس فى وحدث .األصلیین

  . 4رجالھ على ووزعھا إلتزامھم حصص على محمد

 من كغیرھا الوسیة أطیان على المال وربط اإللتزام فائض نصف بإلغاء قضى –1809 یولیو فى – أمراً  الباشا أصدر ثم
 من عفاةم كانت حین السابق إمتیازھا من الوسیة أطیان حرمت كما الفائض نصف الملتزمون فقد وبذلك .5الناحیة أطیان

  . الضرائب

 من الملتزمون وتظلم ،قراھم من الھرب الفالحین بعض فآثر القرى على إستثنائیة ضریبة الباشا فرض 1810 مارس وفى
 تعویضاً  البعض وأعطى ،حصصھم من منھم الكثیر حرم بفحصھا قام أن وبعد ،إلتزاماتھم تقسیط منھم فطلب ،الضریبة

 إلتزامھم حصص عن التنازل إلى الملتزمین بعض اضطر كذلك ،تعویض أى اآلخر البعض یعط ولم ،حصصھم عن
  . الضرائب من علیھم تراكم ما نظیر للحكومة

 وبذلك ،إلتزامھم حصص على على محمد إستولى – الممالیك على فیھا قضى التى –) 1811 عام فى( القلعة مذبحة وبعد
  . 6القلیل إال القبلى بالوجھ اإللتزام أراضى من یبق لم

 فى 7"التصرف من الملتزمین أیدى ورفع الباشا لطرف اإللتزام جمیع بضبط" أمراً  الباشا أصدر ،1814فبرایر وفى
 طوال أیدیھم فى الوسیة أطیان وتظل ،الخزانة من اإللتزام فائض من تبقى ما لھم یصرف أن على ،إلتزامھم حصص
 ،نفعاً  یجد لم ذلك ولكن 8التصرف ھذا على الكتخدا دىل وأحتجوا الملتزمون فثار ،الضرائب من إعفائھا مع حیاتھم

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

                                                             
 .246 ص ،1967 العربى الكاتب دار ،اندراوس فؤاد ترجمة ،مصر فى بونابرت ،كرستوف ج، لد،ھرو 1
 .44 ص ،عشر التاسع القرن فى اإلقتصادى مصر تاریخ :الحتة 2
 .78-77 ص ،السابق المصدر 3
 .81 ص ،1223 رجب حوادث ،4جـ ،اآلثار عجائب ،الجبرتى 4
 .93 ص ،1224 األولى جمادى حوادث ،4جـ الجزء سنف ،السابق المصدر 5
 .110-109 ص ،1225 صفر حوادث ،الجزء نفس ،السابق المصدر 6
 .203 ص ،1229 األول ربیع حوادث ،الجزء نفس ،السابق المصدر 7
  .208 ص، 1229 األولى جمادى حوادث، الجزء نفس، السابق المصدر 8
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 كانوا الفالحین بعض أن حتى الملتزمین مظالم من تخلص فقد المصرى الفالح على كبیر أثر اإللتزام لغاءإل وكان
 لما الفعل رد بمثابة ذلك وكان ،النظام إلغاء بعد بأیدیھم بقیت التى الوسیة أطیان فى باألجر الملتزم لدى العمل یرفضون

 سلطة –مرة ألول– یواجھون كانوا. 1" الباشا فالحى"  أصبحوا ما عدب ولكنھم ،وظلمھم الملتزمین عنت من یالقونھ كانوا
  . الملتزم عمال من بھم أوفق الحكومة عمال یكن ولم ،بوجودھا ویحسون المركزیة الحكومة

 من علیھم وزعت من بأسماء مقیدة 1813 مساحة بعد) الخراجیة أى( األثریة األطیان صارت فقد ،أمر من یكن ومھما
 التى الالئحة وأعطتھم ،بریعھا اإلنتفاع حق لھم كان ،أفدنة وخمسة ثالثة بین یتراوح ما أسرة لكل أعطىف ،الفالحین
 أمام أو شرعیة حجة بموجب للغیر عنھا التنازل أو األرض رھن حق 1847 نوفمبر/  1263 الحجة ذى 23 فى صدرت

 وأداء زراعتھا على قادر غیر كان إذا إال علیھا الید واضع من األرض إنتزاع یمكن ال أنھ على نصت كما ،شھود
 تعیده ،وھرب األثریة أرضھ الفالح ترك فإذا الخراج متأخر من علیھ ما دفع متى األرض إسترداد لھ وأباحت ،خراجھا
 إلیھ یرجع مدموغ سند فى الالئحة تلك أباحتھ مما تصرف كل یثبت أن البد وكان .زراعتھا على وترغمھ إلیھا الحكومة

  . 2األثر حول نزاع أى وعوق عند

 حق وھو اإللتزام نظام ظل فى بھ یتمتع كان حقاً  فقد بل ،أرضھ على جدیدة حقوقاً  –الالئحة تلك فى– الفالح یكسب ولم
 كان فقد للفالح الالئحة كفلتھا التى الحقوق بقیة أما ،مالھا وأداء األرض زراعة على مقدرتھ حالة فى لذریتھ األثر توریث
  . العرف بحكم سائدة ألوضاع تقنین بمثابة الالئحة صدور فكان ،)قانوناً  ال عرفاً ( بعید زمن منذ بھا تعیتم الفالح

 على الموقوفة الرزق أطیان على باإلستیالء 1812 دیسمبر فى إبراھیم إبنھ محمدعلى أمر فقد ،الرزق ألطیان بالنسبة أما
 ید تحت بالصعید الرزق أطیان جمیع كانت حتى غایتھ یبلغ 1813 عام یكد ولم ،3بالصعید العبادة ودور البر أعمال

 واقفھا سمإو علیھا الید واضع بأسم" الرزق أطیان سجلت 1813 عام فى الزراعیة األراضى مساحة إجراء وعند الحكومة
 افإذ ،األراضى تلك سندات بمراجعة الحكومة وقامت ،الخراجیة األراضى كسائر الضرائب علیھا وفرضت" وزراعھا
 األراضى كبقیة الروزنامجة لدیوان قیدت یستطع لم وإذا ،سمھاب سجلت فیھا أحقیتھ إثبات الرزقة على الید واضع أستطاع

 األھالى على ووزعتھا ،4المساحة إجراء عند الرزق أطیان فى الزیادة من ماظھر على الحكومة واستولت .الخراجیة
  . 5ثابتاً  بقى فیھا الوقف حق ولكن ،لزراعتھا

 وبعض موظفیھ وكبار رجالھ من المقربین بعض على أنعم فقد، الرزق أطیان من جدیداً  نوعاً  على محمد ستحدثوا
 تقاسیط فى ونص ،القرى زمام فى زائدة كانت التى األراضى وھى ،"األبعادیة"  بأطیان البدو قبائل وبعض األجانب

 مساحات وھى" بالجفالك" األراضى تلك من قسم وعرف ،"مال بال رزقة" أنھا على األراضى بتلك الخاصة الروزنامجة
  . أسرتھ وألفراد لنفسھ الباشا علیھا ستولىإ األطیان من واسعة

 خاصة أھمیة علیھ الملكیة حقوق لتطور فإن ،المساحة بإتساع – معظمھ فى – یتسم الرزق أطیان من النوع ھذا كان ولما
 حق مال بال الرزق بأطیان علیھم للمنعم 6 1837 ینایر فى الصادر قرارال أعطى وقد الكبیرة الملكیات لنشوء بالنسبة
 إنقرض فإن ،بعدھم من وذریتھم البیض عتقائھم إلى فیھا التصرف إنتقل نسلھم إنقرض فإن ،وأحفادھم ألوالدھم توریثھا
 تدعم وقد الناس من ینةمع لفئة األرض على ثابتة حقوق نشأت وبذلك ،الشریفین الحرمین بأوقاف األطیان الحقت نسلھم

                                                             
 تصرفھم أیدى وارتفع حیارى فبقوا الملتزمون أما: ". . . فیقول اإللتزام نظام ءإلغا بعد الملتزمین أحوال الجبرتى یصور 1

 إلى وسایاھم زرع ضم من ممنوعون وھم الحصاد وقت وآل ربھم رحمة منتظرین أمرھم عاقبة یدرون وال حصصھم فى
 یطبعھ من یجد ولم زرعھ ضم وأراد مخدومھ عن ینوب بمن أو بأنفسھم وتوجھوا أوراقا لھم وكتب بذلك الكتخدا لھم نذأ أن

 أنتم شغلى فى مشغول أنا غیرى إنظر روح بأجرتھ شغللل دعى إذا منھم الحرفوش فیقول باأللسنة علیھم وتطاولوا منھم
 جمادى وادثح 4جـ، اآلثار عجائب إنظر. . . " (الباشا فالحین صرنا احنا أیامكم انقضت قد البالد فى بقالكم إیش

 ).202 ص، 1229األولى
2 Ar n, Y,: La propri'et'e Fonci'ere en Egypte, Le Caire 1883, PP 100-101. 
 .142- 141 ص، 1227 الحجة ذى حوادث، 4جـ، اآلثار عجائب، الجبرتى 3
 .208 ص، 1229 األولى جمادى حوادث، الجزء نفس، السابق المصدر 4
 .53 ص، الكبیر على محمد عھد فى المصریة الزراعة تاریخ: الحتة 5
 كان ولما، الباحثین بعض وتبعھ 1836 عام فى صدر أنھ فذكر، القرار ذلك صدور تاریخ تحدید عقد أرتین یعقوب أخطأ 6

Ar، إنظر، (1837 ینایر یوافق التاریخ ذلك فإن، 1202 شوال 27 فى صدر قد القانون n: Op. cit., P 06.( 
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 ھذه أصبحت وبذلك ،1842 فبرایر قانون بموجب األراضى لتلك التامة الملكیة حق على بالحصول الفئة تلك وضع
  . 1ىساواأل أصحاب القانون بنفس وانتفع "تعالى هللا شاء ما إلى مال بال رزقة" األطیان

 على –العوامل من غیره جانب إلى – ساعد الذى ورالتط ذلك ،باألرض الخاصة الملكیة أساس محمدعلى وضع وبذلك
  . خلفائھ أیدى على األسس ھذه دعمت وقد بعد فیما اإلحتكارى نظامھ تداعى

 أغسطس 5 فى الالئحة ھذه عدلت ثم ،1855 ینایر 27 فى األطیان الئحة صدرت) 1863 – 1854( باشا سعید عھد ففى
 وراثة األثر صاحب أوالد حق من فأصبح) الخراجیة( األثریة طیاناأل فى الفالحین حقوق توسیع على نصت وقد ،1858

 فلھن ،لمعاشھن ضرورى األرض أخذھن كان إذا إال الحق ھذا لھن یكن فلم بناتھ أما) 1855 الئحة – الثانى البند( أبیھم
ً  یورث األثر أصبح ثم) 1855 -  الثالث البند( لھن الحیاة ضرورات بتوفیر یسمح جزء األرض من یأخذن أن حینئذ  طبقا

 سنوات خمس مدة ضریبتھا ویؤدى األرض یفلح من لكل أصبح كما ،)1858 الئحة – السابع البند( اإلسالمیة للشریعة
 كل یسجل أن على ،)باإلسقاط عرف ما وھو( ملكیتھا ونقل ،إستبدالھا أو ،لقرض ضماناً  رھنھا حق ولھ ،ملكیتھا حق

  . الشرعیة المحكمة أمام التصرفات ھذه من تصرف

 ھذا بقى فقد ،)الرقبة ملكیة أى( الخراجیة األطیان على التامة الملكیة حق لفالحل أصبح قد أنھ یعنى یكن لم ذلك ولكن
 من یكن لم كما ،عنھا الفالح تعوض ال ،نحوھا أو ترعة لشق العامة المنفعة أجل من األطیان تنزع حین فھى ،للدولة الحق
 البند( قریتھم على المقررة الضرائب أداء عن جماعیة مسئولیة مسئولین القریة أفراد مرواست ،یوقفھا أن الفالح حق

  . 2)1858- العاشر

 كانوا الذین الفالحین حقوق حساب على الدائنین كفة رجحت ،المرتھنین بالدائنین تتعلق أحكاما السعیدیة الالئحة وتضمنت
  "غاروقة" األطیان ھذه رھن الالئحة من الثامن البند أباح فقد. األرض على األصلى الحق أصحاب –النظریة الناحیة من–

 أن إلى بالتكلیف یشار أن على المرتھن الدائن باسم األطیان وتكلف ،دائرتھا فى األطیان تقع التى المدیریة إخطار بشرط
 األرض وكانت عاما عشر خمسة الرھن على مضى قد كان إذا فإنھ العھد بھا قدم التى الرھون أما. المدین" أثر" األرض

. للدائن خالصا أثرا تصبح أنھا أى ،األرض تلك السترداد الراھن" المدین من دعوى یسمع فال" ،المرتھن الدائن ید تحت
 استرداد فى المدین حق فإن المدیریة إخطار بدون الرھن وكان عاما عشر خمسة مدة الدین على مضت قد تكن لم إذا أما

 یدعى أحد المیعاد ھذا بعد كان إذا"  أنھ بحیث الالئحة صدور تاریخ من سنة خالل الدین سندات یجدد بأن مشروط أرضھ
 بإطالع دیوانى سند بیده یكن ولم ،إلیھ تسلیمھا فى تھنمرال من توقف وحصل رھنیتھا أداء ویرید أطیانا رھن أنھ

  . المرتھن الدائن حق من األرض تصبح أى" دعوى لھ تقبل فال ،المدیریة

 وریث بدون أحدھما وفاة حالة فى الراھن المدین وبین المرتھن الدائن بین المعاملة فى السعیدیة الالئحة فرقت ذلكك
 أثریة) الدائن أى( الید واضع ید تحت األطیان فتبقى المال بیت عن توفى الراھن كان فإذا" المال لبیت حقوقھ وصارت

 فى األمر ویختلف. شرط أو قید دون باألرض اإلنتفاع لھ یبیح ثابت أثر إلى یتحول الدائن حق أن أى "رسم منھ یؤخذ وال
 رھن یعاد وإال ،المال لبیت الرھن قیمة دفع إذا إال أرضھ المدین یسترد ال الحالة تلك ففى ،المرتھن الدائن وفاة حالة

 للدائن الدین قیمة سدد إذا إال یستردھا أن األرض صاحب یستطیع وال ،المال لبیت الرھن قیمة یدفع آخر لشخص األرض
 أى. ". . . المقرر بالرسم یشاء لمن یوجھھا المال لبیت محلولة األطیان"  تصبح األرض الرتھان أحد یتقدم لم فإذا الجدید

 تدعیم فى التمادى ولعل. للدائنین وتسلیمھا أطیانھم نیالمدین الفالحین لسلب القانونیة األسس وضعت السعیدیة الالئحة أن
 لھم الضمانات توفیر على سعید حرص الذین األجانب من –معظمھم فى– كانوا ھؤالء أن إلى راجع الدائنین قحقو

  . مصر فى المستثمرة وألموالھم

 حقوق وسعت أنھا ھى ،السعیدیة بالالئحة وردت التى راجیةالخ باألطیان الخاصة األحكام على أخیرة مالحظة وثمة
 یقیم أو أشجارا یغرس من أن على عشر الحادى البند نص فقد ،ثرائھ لدرجة تبعا اجیةالخر األطیان على "األثر" صاحب

 وھبة بیع من الشرعیة التصرفات بسائر" األرض تلك فى التصرف حق لھ یكون علیھا أبنیة ینشئ أو أرض فى ساقیة
 ھم والمنشآت واقىسال إقامة وأ األشجار غرس على اإلنفاق استطاعتھمب  من أن وبدیھى. "التملیكات سائر من ذلك وغیر

  . واألجانب المصریین من الكبیرة الحیازات أصحاب من األثریاء

                                                             
 .221 ص، 1904 قبوال، المصرى القطر فى والضرائب األطیان، حنین جرجس 1
 .7-2 ص، 1882 بوالق، السعیدیة الالئحة نص، المصریة األطیان لوائح، المالیة نظارة 2



  عباس حامدد. رءوف     ودورها فى المجتمع المصرى الملكیات الزراعیة المصریة

15  www.RaoufAbbas.org 

) العشوریة األطیان( 1854 عام منذ علیھا یطلق أصبح فقد –والجفالك اسىواألو األباعد تتضمن وھى– الرزق أطیان أما
 الصادرة السعیدیة الالئحة ونصت الضرائب من معفاة كانت أن بعد) العشر( ضریبة السنة تلك فى علیھا فرض سعید ألن
 األطیان أصحاب حق تأكد وبذلك ،العامة للمنفعة األراضى تلك من یؤخذ عما تعویضھم على) العاشر البند( 1858 فى

  . الحق ھذا من محرومین الخراجیة األراضى أصحاب ظل بینما ،رقبتھا ملكیة فى العشوریة

 وقد. لھا ذیال وجعلھ –1865 دیسمبر فى– السعیدیة الالئحة على تعدیالً ) 1879 – 1863( إسماعیل الخدیو أدخل وقد
 الذین األفراد وھم( "المتسحبین" أطیان فى التصرف كیفیة تنظم التى األحكام بعض الالئحة إلى التعدیل ذلك أضاف
 الفالح تصرف طریقة ألحكاما تلك نظمت كما ،)المالیة أعبائھم من تخلصاً  األثریة أرضھم ویتركون قراھم من یھربون

 عند األثر فى بحقھما وللمجند للمتسحب اإلحتفاظ المواد تلك فى روعى وقد ،العسكریة للخدمة إستدعائھ أثناء أثره فى
  . القریة إلى العودة

 الوصیة لھم أباح إذ جدیداً  حقاً  الخراجیة األطیان أصحاب كسبھا التى الحقوق إلى 1866 ینایر فى الصادر القرار وأضاف
 عدم أكد القرار ولكن األرض على المقررة الضرائب أداء یستطیع لھ الموصى مادام الناس من یشاءون لمن باألرض

  . 1الخراجیة األطیان وقف جواز

 مصر عرفتھ الذى" العائلى اإلقتصاد" إنھیار إلى یؤدى أن شأنھ من كان الخراجیة األطیان على األفراد حقوق تدعیم ولكن
 الزراعى اإلنتاج شئون إدارة یتولى األسرة رب كان حین ،عشر التاسع القرن من الثانى النصف من األول العقد حتى
 التطور نتیجة مصر فى النظام ھذا یتداعى أن طبیعیاً  وكان ،كلھا العائلة إحتیاجات لتوفیر العمل عبء أفرادھا على ویقع
 ،النقدیة المحاصیل بإنتاج اإلھتمام زیادة حیث من -عشر اسعالت القرن منتصف منذ – الزراعى اإلنتاج على طرأ الذى

  . إقتصادیاً  عائلتھ عن اإلستقالل وینشد ،العائلة رب سیطرة من التخلص إلى یتطلع العائلة أفراد من فرد كل فأصبح

 مجلس ضاءأع غالبیة -2سنرى كما -  یشكلون كانوا الذین وأعیانھا القرى شیوخ من الكبیرة العائالت رؤساء أن غیر
 الخراجیة األطیان بتكلیف قضى قرار إستصدار فى ونجحوا التحدى ھذا واجھوا ،إسماعیل الخدیو عھد فى النواب شورى

 أمور ورعایة الزراعة شئون إدارة یتولى أن علیھ الذى المتوفى األثر صاحب أوالد أكبر بأسم -1869 عام من إعتباراً  -
 التى األعمال فیؤدون العائلة رب مرةإل ویخضعوا واحد بیت فى الجمیع یعیش أن ویجب .واإلناث الذكور العائلة أفراد

 المعیشة نفقات إستیفاء بعد وذلك ،األرض فى حصتھ حسب كل علیھم الریع من یتبقى ما توزیع ویتولى ،إلیھم یسندھا
 أفراد جمیع من كتابیة موافقة على الحصول دون یبیعھا أو األطیان یرھن أن العائلة لرب یجوز وال ،اإلنتاج وتكالیف

 أعیان ویتولى ،المتوفى األثر صاحب بنات أكبر بأسم األطیان تكلیف جازفإذا إنقرض الذكور من أفراد العائلة  ،العائلة
  . 3سمھإ على األطیان كلفت ذكراً  أنجبت إذا حتى األطیان إلدارة عنھا وكیل تعیین وعمدتھا القریة

 األطیان ریع من قدر بأكبر األولون وأستأثر ،اآلخرین بحقوق اإلجحاف إلى أفرادھا تالعائال أرباب سلطة عودة وأدت
 بتكلیف قضى -1881 یولیو 9 فى – قرار إصدار إلى فأضطرت ،الحكومة إلى الناس تظلمات وكثرت ،باألسرة الخاصة
  نظام سار وبذلك ،األطیان فى حصتھ حسب كل -إناثاً  أم كانوا ذكوراً  – األسرة أفراد من فرد كل إسم على األطیان

  . 4سریعة بخطى اإلضمحالل طریق فى" العائلى اإلقتصاد"

 المالیة األزمة حملت فقد ،الخراجیة لألطیان الفردیة الملكیة لحقوق بالنسبة ھاماً  تطوراً  –أیضاً  -إسماعیل عھد وشھد
 تلك فى الحكومة وتعھدت وطنى رضق بمثابة وھى -1871أغسطس 20 فى – "المقابلة الئحة" یصدر أن على الخدیو
 إلى الضریبة نصف من یعفى أن -سنویاً  األرض على المقررة الضریبة أمثال ستة وھى – المقابلة یدفع من لكل الالئحة

 المنفعة وإسقاط والموارث الھبة حق لھ وتقر المقابلة دفع تفید حجة على ویحصل ،مسقبال أرضھ ضریبة تزداد وال ،األبد
  . 5الخدیو إستئدان بعد األھلیة أو الخیریة راضغاأل على وقفھا حق وكذلك ،األرض على الوصیةو) التنازل(

                                                             
 المتعلقة اإلداریة والتعلیمات واللوائح القوانین یشتمل مجموع، المصریة الدیار فى العقاریة القوانین، المصریة الحكومة 1

 .4ص، 1893 بوالق، بالعقارات
 .الكتاب ھذا من سالساد الفصل إنظر 2
 .7 رقم ملحق إنظر 3
 .97 ص، 1جـ، والقضاء اإلدارة قاموس، جالد فیلیب 4
 .5 ص، المصریة الدیار فى العقاریة القوانین، المصریة الحكومة 5
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 بعد فیما دفعھا على األھالى أجبر ثم ،األمر بدایة فى إختیاریاً  دفعھا كان التى المقابلة دفع على األھالى بعض أقبل وقد
 التى التفرقة أوجھ معظم ختفتاو خاصة ملكیة إلى الخراجیة األطیان من كبیر جزء تحول وبذلك .)1874 مایو 11(

 قانون من السادسة المادة فى علیھا نص واحدة تفرقة بقیت ولكن ،الخراجیة واألطیان العشوریة األطیان بین موجودة كانت
  . 1الخدیو موافقة على الخراجیة األطیان وقف حق تعلیق وھى المقابلة

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

 وتضمن ،األرض على التامة الملكیة بحقوق بعضھا أو كلھا المقابلة دفع لمن -الوقت نفس فى -القرار عترفاو ،المقابلة
  . 2القرار ھذا بفحوى ماجاء السنة نفس من یولیو 17 الصادر التصفیة قانون

 من إعتباراً  وذلك) الرقبة حق ذلك فى بما( علیھا التامة الملكیة بحق مصر فى الزراعیة األراضى مالك معظم تمتع وبذلك
  . المقابلة علیھا تدفع لم التى تلك ھى الحق ذلك من المستثناة األراضى وكانت ،1880

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

 سند لھ لیس األرض وقف فى الخدیوى إستئذان أن المختلطة األسكندریة ستئنافإ محكمة أعلنت 1893 أبریل 26 وفى
  . 4لذویھا تامة ملكیة مملوكة األرض مادامت القانون من

 إعتباراً  األطیان ضرائب فعدلت –الضرائب ناحیة من - الخراجیة واألطیان العشوریة األطیان بین الفوارق تالشت كذلك
 الضرائب ربط وبدأ ،5للفدان اإلیجاریة القیمة من% 64.28 بواقع األطیان جمیع على بةالضری قدرت إذ ،1899 مایو من

  . العشرین القرن من األول العقد فى الدولة ألراضى مساحة بعمل الجدیدة

 إال ذلك كان وما ،مصر فى الخاصة العقاریة الملكیة أوضاع إستقرار عشر التاسع القرن من األخیر العقد سجل وھكذا
 فى مصر عاشت الذى اإلقطاع نظام أخذ حین ،القرن ذلك منتصف منذ البالد على طرق الذى اإلقتصادى لتحولل صدى

 الفردى اإلقتصاد لنظام الطریق یفسحان البالد على على محمد فرضھ الذى اإلحتكار ونظام ،المملوكى الحكم تحت ظلھ
 التى اإلقتصادیة للسیاسة ونتیجة ،ناحیة من األجنبیة راتاإلستثما أمام المجال وفتح على محمد خلفاء جھود نتیجة الحر

 الملكیات ھى الملكیة حقوق فى التطور ھذا أخرجھا التى الثمرة وكانت .أخرى ناحیة من البریطانى اإلحتالل تبعھاإ
  . التالیة الفصول فى بالدراسة سنتناولھا ىتال الكبیرة الزراعیة

    

                                                             
 .8 ص، المقابلة الئحة نص، األطیان لوائح 1
 .5 ص، السابق المرجع، المصریة الحكومة 2
 .6 ص، السابق المصدر 3
 جمیع ألصحابھا التى المملوكة باألراضى الخراجیة األطیان ساوى 1896 سبتمبر 3 فى قرار صدر أنھ بیر ریلجب یذكر 4

 ثمة یكن لم الذى القرار ھذا على نعثر فلم 1896 بعام الخاصة الدكریتات مجموعة إلى رجعنا وقد، فیھا التصرف حقوق
 Baer, G.: A: إنظر الكاملة الملكیة حقوق الخراجیة طیاناأل ألرباب 1891 أبریل 15 قرار كفل ما بعد إلصداره حاجة

History of Landownership in Modern Egypt, P11 
 .889 ص، 1926 القاھرة، مصر فى بھا المعمول واللوائح القوانین مجموعة، فلدمان وأیزیدور حسن محمد أحمد 5
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  الكبیرة یةالزراع الملكیات نشوء -  األول الفصل

 طبقة علیھ قامت الذى الملكیة من النوع ذلك بھ ونقصد ،تحدید أو تعریف إلى یحتاج تعبیر "الكبیرة الزراعیة الملكیات"
 ما نتیجة ممتاز سیاسىو إجتماعى بمركز تمتعوا الذین أولئك أى ،مصر فى الواسعة الزراعیة المصالح أصحاب من
  . منقولة وثروات عقارات من لكونتیم

 محدد تعریف إلى وصوالً  وصغیرة كبیرة بین الزراعیة الملكیات لتقسیم قاعدة عن البحث اإلقتصادیین بعض حاول قدو
 األرض بإستغالل وعائلتھ المالك فیھا یقوم التى ھى الصغیرة الملكیة أن الرفاعى عبدالحكیم فرأى ،الفئتین ھاتین من لكل
 مداھا فى تفوق"  التى ھى الكبیرة الملكیة وأن ،إستثنائیة أحوال وفى یقةض حدود فى إال اآلخرین عمل قوة إستخدام دون

 وھو 1." الكبیرة الصناعات فى Entrepreneurبالمنظم    شبیھة مھمتھ وتصبح اللغاإلست بإدارة فیكتفى المالك كفاءة
 -أحیاناً – الفدادین عضب حتى أو أفدنة بضعة یملكون ممن كثیراً  ثمة ألن ،مصر فى الریفى للمجتمع بالنسبة مردود قول
  . المالك كبار من نعدھم أن یمكن وال ،غیرھم إلى زراعتھا أمر یوكلون وإنما بأنفسھم أطیانھم زراعة یتولون وال

 أنھ یمتلكھا من على نطلق أن یمكن التى الزراعیة األرض من األفدنة لعدد معلوم حد ھناك ھل القارىء یتساءل قد وھنا
  الكبیرة؟ الزراعیة الملكیات أصحاب من

 تتباین األرض قیمة أن المعروف فمن ،بمكان الصعوبة من األطیان من الفرد یملكھ ما لمساحة وفقاً  الثراء درجة تحدید إن
 المثال سبیل وعلى .العام طول زراعتھا إمكانیة ومدى ،عنھا بعدھا أو المیاه موارد من وقربھا ،خصوبتھا درجة بتباین

 الرى السھلة الخصبة األراضى من أفدنة خمسة یمتلك ممن ثراء أقل یكون قد البور األراضى من فدان مائة یمتلك من فإن
 القدر نفس یمتلك ممن ثراء أقل یكون قد -مثال – إسنا أو قنا فى فدان مائة یمتلك من أن كما ،السنة مدار على تزرع التى
  . المنوفیة أو الغربیة فى األرض من

 القدر ذلك دون یمتلك كان ومن .المالك كبار عداد فى یندرج األفدنة من معیناً  عدداً  أمتلك من إن ولنق أن نستطیع ال لذلك
 عددت حین -عشر التاسع القرن أواخر فى ظھرت التى – الرسمیة اإلحصائیات أن وخاصة الطبقة تلك عداد من خرج
 شرائح تعطینا أن دون -المالك من فئة كأكبر -  فداناً  خمسین من أكثر یمتلكون من عدد بیان على إقتصرت المالك فئات

  . الفئة ھذه داخل أخرى

 أن لنا تبین الزراعیة لألراضى الفردیة الملكیة أوضاع إستقرار عقب ظھرت التى الرسمیة اإلحصائیات دراسة وعند
 الجدول من ذلك یتضحو فداناً  197و 184 بین تتراوح فداناً  خمسین من أكثر یملكون كانوا من بین الفرد ملكیة متوسط
   :2التالى

  الفردیة الملكیة متوسط  المالك عدد  األفدنة عدد  السنة
  فدان 184  11875  2191625  1896
  فدان 188  11939  2243572  1900
  فدان 189  12475  2356602  1905
  فدان 197  12414  2458744  1910
  فدان 192  12480  2396940  1914

  

                                                             
 .226 ص، 1936 القاھرة، 1ط، 1جـ، السیاسى اإلقتصاد، الرفاعى عبدالحكیم 1
 – 1904 السنوات خالل مصر فى العام بریطانیا قنصل كتبھا التى السنویة التقاریر من الجدول ھذا أرقام بالتقاط قمنا 2

  :إنظر 1914
Reports by H. M. Agent and Consul – General on the Condition of Egypt and the Sudan, Egypt 

No 1, (1904-1914).  
 .الثانى الفصل فى بالدراسة تناولناھا عوامل عدة إلى الكبیرة الملكیات مساحة فى المطردة الزیادة عوترج
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 الزراعیة األراضى من فداناً  خمسین من أكثر یمتلكون كانوا من على -السنویة تقاریره فى - البریطانى المعتمد أطلق وقد
 ،الزراعیین المالك من الفئة لھذه رسمى تحدید فیھا ورد التى األولى المرة وھى" Landlords المالك كبار"  تعریف
 كانت التى األراضى مساحة بلغت إذ ةاإلنتاجی وممیزاتھا یمتلكونھا التى األرض خصوبة درجة عن النظر بصرف وذلك

 إحصاء أول -نعلم فیما - وھو 1894 عام إحصاء فى الزراعیة األراضى مساحة جملة من% 5.42 الفئة تلك تملكھا
  . 1الزراعیة الملكیات توزیع عن نشر رسمى

 فإن -ماقدمنا ضوء ىف - شدید بتحفظ التعریف ھذا نأخذ أن إال  -الرسمیة اإلحصائیات قصور إزاء - وسعنا فى ولیس
 وضع من الزراعیة ملكیتھ لھ ماتوفره ھو -رأینا فى -  المالك كبار زمرة فى الفرد تدخل التى الثراء درجة معیار

 معیناً  وزناً  ذلك لھ یوفر ثم ومن ،الوضع ھذا یشاركونھ من غیره مع مشتركة بمصالح یربطھ ،ممتاز إقتصادى إجتماعى
  . للبالد السیاسیة الحیاة فى

 وأطیان العھدة بأطیان ماعرف وھو( الخراجیة األطیان من وقسماً  ،العشوریة األطیان نعتبر أن نستطیع فإننا لذلك
 المجتمع فى الممتازة الطبقة -سنرى كما -  أصحابھا معظم شكل فقد ،الكبیرة الزراعیة الملكیات نواة ھى ،)المسموح
  . الكبیر السیاسى والنفوذ الواسعة الزراعیة المصالح صاحبة

  

) 1863  - 1854( مصر والى باشا سعید محمد أصدر حین 1854 عام منذ إال األسم بھذا العشوریة األطیان تعرف لم
 قبل الضرائب من تماماً  معفاة األطیان تلك وكانت ،واألواسى والجفالك األباعد أطیان على العشر ضریبة بفرض قرارا
 الواجب من أن فرأى الحكومة تقیمھا التى الرى مشروعات من تستفید ضىاألرا ھذه أن سعید الحظ وقد ،التاریخ ذلك
 عشر توازى عینیة الضریبة ھذه تكون أن على الرى مشروعات من إستفادتھم نظیر ضریبة یدفعوا أن أصحابھا على

  . األطیان تلك محاصیل

 فطلبت یدفعونھا التى الضریبة تقدیر ىف الحكومة أشركتھم فقد" وأغنیاء معتبرین ذوات"  األطیان تلك أصحاب كان ولما
 أیقنت حین ولكن .الضریبة لوضع أساساً  البیانات ھذه تخذتاو ،ألراضیھم السنوى الریع عن بیانات یقدموا أن منھم

 :درجات ثالث إلى العشر لضریبة الخاضعة األراضى تقسیم قررت ،عیناً  الضریبة ھذه تحصیل صعوبة من الحكومة
 ھذه مقدار زید ثم العشر قمیة یوازى المال من مبلغ درجة كل على وفرض - األرض جودة بحسب - دونو ،ووسط ،عال

 ،الریع سدس بین مقدارھا تفاوت فقد ،الحال لواقع مطابقھ "بالعشر" الضریبة تسمیة تعد ولم ،1864 عام فى الضریبة
  . 2منھ جزء عشر إثنى من وجزء

 ،الضریبة لھذه خضعت التى وھى ریةوالعش األراضى ،األطیان من نوعان ھناك أصبح الضریبة ھذه فرضت ومنذ
 أو "المیرى المال" عنھا أصحابھا یؤدى كان وإنما ،الضریبة لھذه تخضع لم التى األطیان تلك وھى ،الخراجیة واألراضى

  . الخراج

 أنواع من نوع كل بالدراسة فسنتناول ،الكبیرة الملكیات تكوین أساس كلھا یكن لم إن العشوریة األطیان معظم كان ولما
  . األراضىتلك 

  األباعد
 1813 مساحھ من وأستبعدت) القرى( النواحى زمام عن خارجھ كانت التى األراضى على تشتمل ،األبعادیات أو األباعد

 ،المساحة إجراء عند الھ حیازتھم مایثبت تقدیم علیھا الید واضعو یستطع لم التى واألراضى ،منزرعة تكن لم ألنھا
 على محمد إستحدثھا التى الجدیدة بالقصبة المساحة تلك أثناء األراضى قیاس نتیجة القرى زمام عن زادت التى واألطیان

 زیادة عن المساحة عملیة أسفرت ولذلك ،الربع أو الثلت بمقدار قبل من مستخدمة كانت التى القصبة عن تقل كانت والتى
 متفاوتة -   األبعادیة من من بأطیان على محمد أنعم وقد 3الزمام من مازاد على الدولة ستولتاف ،القدر بذلك قریة كل زمام

 ینیبھم ولمن -األمر ولى بإعتباره - للخلیفھ تعطى اإلسالمیة الشریعة إن ذلك تبریر فى 4وقیل ،البعض على - المساحة

                                                             
1 Egypt No 1, (1906), P50. 
2 Ar n, Y: La propri'et'e Fonci'ere en Egypte, PP 156-158. 
 .208 ص، 1229 األولى جمادى حوادث، 4جـ، اآلثار عجائب، الجبرتى 3
4 Ar n: Op. cit., P156. 
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 على محمد أن إلى الوثائق تشیر ماك .الضریبة من إعفائھا مع الناس من یشاء من على خراجیھ بأطیان اإلنعام حق ،عنھ
 وال .1البالد الرخاء ویعم العمران دائرة لتتسع بزراعتھا ألزمھم ألفراد فأعطاھا وإستزراعھا األراضى ھذه إستصالح أراد
 الذى بالنظام مصالحھا ترتبط طبقة خلق إلى -نفسھ الوقت فى - یؤدى إنعامات شكل على لألفراد األراضى منح أن ریب
 الباشا أنعم الذین فأولئك .إستمراره على وتعمل عنھ والذود حمایتھ على تحرص ثم ومن ،مصر فى على حمدم أقامھ
 بدایة فى أكثرھم وكان ،النظامیین غیر الجنود وھم( الباشبوزق والجند ،األتراك الموظفین من كانوا باألبعادیات علیھم
 فى الباشا علیھم إعتمد الذین المصریین من قلیل نفر وكذلك 2،)ینیاألوروب( األجانب من وغیرھم ،)األلبانیین من األمر
 مصالحھم من البالد فى مكانتھم فأستمدوا ،المصرى المجتمع فى جذور ھؤالء لمعظم یكن ولم ،البالد فى األمور دفة إدارة

  . تدعمھا الحكومة كانت التى المادیة

 أمراً  على محمد أصدر حین 1829 عام إلى ترجع األبعادیة من نبأطیا األفراد على نعاماإل بدایة أن أرتین یعقوب ویذكر
 رزقة" وأعتبرھا ،الضرائب من وأعفاھا القلیوبیة أعمال من شلقان بناحیة األبعادیة أطیان من فدان مائة رجالھ أحد بمنح
  . 3وفاتھ بعد الدولة إلى تؤول ثم حیاتھ طول بھا اإلنتفاع حق لحائزھا" مال بال

 فترت فقد ،فیھا التصرف حق لحائزیھا یكن ولم إلستزراعھ كبیر عناء بذل إلى یحتاج األراضى ھذه بعض كان ولما
 األبعادیة أطیان لحائزى أعطى) 1937 ینایر/1252 شوال 27 فى( أمر إصدار إلى الباشا عفد مما ،إصالحھا فى ھمتھم
 للمنعم یكن لم وإن ،البیض ممالیكھم فإلى ،ذریة ھمل تكن لم فإن ،ذریتھم إلى وتوریثھ بریعھا اإلنتفاع حق مال بال رزقة
 ،وریث لھ یكن ولم الشیخوخة سن األبعادیة حائز بلغ فإذا ،الشریفین الحرمین إلى أطیانھ آلت ممالیك وال ذریة علیھ

 وأن بعادیةاأل زراعة على قادراً  لھ المتنازل یكون أن بشرط ،تنازلھ قبل األفراد ألحد اإلنتفاع حق عن التنازل فى ورغب
 حقوق ھناك أصبحت ذلك ورغم ،اإلنتفاع حق یبیع أن األبعادیة حائز حق من یكن لم أنھ أى .4مقابل بال التنازل ھذا یكون
 الذى النظام وإلى الواسعة الزراعیة مصالحھا إلى وجودھا فى تستند طبقة لنشوء مھدت األبعادیة أطیان على ثابتة

  . ظلھ فى ترعرت

 العالى األمر بموجب علیھا التامة الملكیة حق األباعد أصحاب أعطى حین ،قالئل بسنوات ذلك بعد لتالیةا الخطوة كانت ثم
 على ونص ،والرھن والتنازل والشراء البیع حق لھم أعطى الذى) 1842 فبرایر( 1258 المحرم من 5 فى الصادر
 بال رزقة" لھم منحت األرض أن على فیھا نصی ،بشرط مقیدة غیر الروزنامجة من جدیدة تقاسیط األباعد أصحاب إعطاء

  . الجدیدة الطبقة تلك إكتسبتھا التى الحقوق تدعیم بذلك فتم 5"تعالى هللا ماشاء إلى مال

 على محمد منحھا النوع نفس من أطیان ھناك كانت ولكن ،)مال بال رزقھ أى( بیلقال ھذا من كلھا األبعادیة أطیان تكن ولم
 حسب ،سنوات وسبع سنوات ثالث بین یترواح ،السنین من معین لعدد الضریبة من وأعفاھم -البدو وخاصة - للبعض
 ،الناحیة فى السائدة الضریبة بواقع اإلعفاء مدة نھایة فى الضریبة علیھا تربط أن على ،لزراعةل األرض صالحیة درجة

   6.حائزھا بإسم ةیرثأ وتقید ،الناحیة فى انللفد بالنسبة الضریبة متوسط علیھا یفرض ،بالناحیة الضریبة فئات تعددت فإن

                                                             
 مارس \ 1246 رمضان 24 بتاریخ فوه مورأم أفندى یوسف إلى أمرعال ،408 رقم مكاتبة، 42 سجل، تركى یةمع 1

1831. 
 اماتنعإ أثارت وقد، العثمانیة الدولة والیات إحدى فى األراضى األجانب فیھا یمتلك التى األولى المرة ھى ھذه كانت 2

 إن:". . . فقال الموقف ھذا عن للدفاع الطھطاوى رفاعة فتصدى، ینالمصری حنق األجانب على باألراضى على محمد
 بأنھ منھم جھال، علیھم وإنعامھ بھم وترحیبھ األفرنج قبولھ بسبب اللوم غایة) على محمد( ھیلومون وبغیرھا صرمب العامة
 فى اإلبریز تخلیص، لطھطاوىا رافع رفاعة: إنظر . . . "نصارى لكونھم ال وعلومھم إلنسانیتھم ذلك یفعل إنما هللا حفظھ

 .10 ص، 1905 القاھرة الكتب دار طبعة، باریز تلخیص
3 Ar n: OP. cit., P95. 
 قاموس، جالد فیلیب / فى مذكورا، 1252 شوال 27 بتاریخ ملكیة شورى مجلس من مرفوعة خالصة على كریم أمر 4

 .12 ص 1 جـ والقضاء اإلدارة
5 Ar n. OP. cit., PP96-97. 
 .1830 مارس \ 1246 شوال 6 فى فوه قسم مأمور أفندى یوسف إلى فادهإ ،صادر 12 سجل: تركى ةمعی 6
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 بشرط مال بال رزقھ) األثریة األطیان أى( والمعمور األبعادیة من أطیاناً   -1827 عام منذ - للبعض على محمد منح كما
 ائبالضر من معفیاً  الرزق أطیان من النوع ھذا واستمر الشرط ھذا تنفیذھم على تقاسیطھا تسلیم وعلق ،أشجاراً  زراعتھا

  . 1عشوریة أو خراجیة كانت سواء حالتھا حسب األراضى تلك على رضت الضرائبف حین 1868 عام حتى

 ذى 19 فى تقرر ثم 2.العلنى بالمزاد أو بالممارسة سواء األفراد لبعض األبعادیة من أطیاناً  تؤجر الحكومة كانت كذلك
 إلصحاب تأجیرھا فى األولویة وتعطى ،بالمزاد -یاً سنو - األطیان تلك تأجیر یكون أن) 1852 أغسطس( 1268 القعدة

 طرحھا إعادة إلى حاجة دون سنویاً  إیجارھا یسدد مادام باألرض اإلنتفاع فى الحق لمستأجرل وأصبح ،المجاورة األطیان
 ،بةضری إلى اإلیجار وتحول مستأجرھا سمإب أثریة قیدھا على) 1858 -11 بند( السعیدیة الالئحة نصت ثم 3المزاد فى

 مع تساوت حتى تدریجیا ضریبتھا خفضت ثم ،الخراجیة األطیان سائر ضریبة من كثیراً  أعلى ضریبتھا كانت وبذلك
 من النوع ھذا على الملكیة حقوق تطور مع ملكیتھا حق على حائزوھا وحصل ،معاملتھا وعوملت الخراجیة األطیان

  . 4األراضى

 عالیة أوامر سعید أصدر ،1855 – 1854 عامى ففى ،على محمد عھد بعد لألفراد األراضى منح سیاسة ستمرتاو
 عن یعجزون التى األطیان بترك) الفالحین بید كانت التى( الخراجیة األطیان حائزى من یشاء لمن بالتصریح قضت

 توبلغ ،"المتروك أطیان"  بإسم عرفت للحكومة األراضى من واسعة مساحات األھالى فترك ،أموالھا وأداء زراعتھا
 حوزة فى بقیت التى األطیان بقیة وعرفت. فدان 66866وحدھما  والدقھلیة الشرقة مدیریتى فى األطیان تلك مساحة
 أسرتھ أفراد بعض على أنعم كما ،بأسمھ وقیدھا المتروك أطیان بعض على الوالى ستولىاف ،"المرغوب" بأطیان األھالى
) حولھا بموجبھ من أطیان 1859/ینایر 1275فى جمادى األولى ، ثم أصدر قرارا (األطیان تلك ببعض موظفیھ وكبار

 الذین الحكومة دائنى من األجانب بعض وحصل ،5بالمزاد بقى من تلك األطیان تخراجیة إلى أطیان عشوریة. وقد بیع ما 
 وربطت .مرغبتھ على بناء الدیون تلك مقابل المتروك أطیان من مساحات على دیون من مالھم سداد عن الحكومة عجزت

  . 6خراجیة كأطیان شتروھاا من على األطیان ھذه

 أفراد وبأسماء سمھإب تقاسیطھا بإخراج وأمر األبعادیة أطیان من مساحات على ستولىاف السیاسة ھذه إسماعیل وواصل
 یقضى كان الذى النواب شورى مجلس قرار عھده فى وصدر .الدولة موظفى لكبار منھا مساحات منح كما ،أسرتھ

 درجة حسب( عاماً  15 – 5 بین تترواح لمدة مال بال رزقة -إستصالحھا فى یرغب لمن - البور األراضى عطاءبإ
 كثیرة نفقات إلى یحتاج األراضى من النوع ذلك وكان .عشوریة أطیاناً  تصبح أى ،بالعشور نھایتھا فى تربط) خصوبتھا

  . واألعیان الموظفین كبار من األثریاء إال األراضى تلك طلب على یقدم لم لذلك ،وزراعتھ إلستصالحھ

 وقد ،العموم وجھ على العشوریة األطیان عن إحصائیات مالدینا وكل ،األبعادیة أطیان مساحة عن إحصائیات لدینا ولیست
 أطیان ألن ذلك علینا تعذر ولكن ،األباعد لمساحة تقریبیاً  تقدیراً  7الروزنامجة تقاسیط سجالت من نستخرج أن حاولنا

                                                             
 .22ص 1 جـ، السابق المرجع، دجال فیلیب فى مذكورا، 1454 عام فى صادر عال أمر 1
 نظرإ( مظاریف داخل عطاءاتال تقدیم على تنص كانت المزاد شروط ألن، روفظمال أطیان باسم األطیان ھذه عرفت 2

 ).بعدھا وما 17 ص، السابق رجعالم
 .1856 یونیو، 1272 شوال 8 فى القبلى الوجھ عموم مفتش من، 172 وثیقة، 43 حفظةم: تركى معیة 3
 .بعدھا وما 17ص 1 جـ، السابق المرجع، جالد فیلیب 4
 .223ص، والضرائب األطیان، حنین جرجس 5
6 Ar n. OP. cit., P176. 
 تقع التى الجھة إلى أحدھما یوجھ األفراد ألحد األبعادیة من أطیان منح عند المعیة من أمران صدری أن على العادة جرت 7

 بمثابة كان الذى التقسیط صدارإل الروزنامجة إلى انیھماثو، بھا علیھ للمنعم وتسلیمھا حدودھا تعیین لتتولى األطیان فیھا
  :لھا كنموذج التقاسیط أحد نص یلى وفیما"  تملیك عقد"

 أحمد حضرة باسم الشرقیة مدیریة تابعة نواحى أطیان تعالى هللا شاء ما إلى مال بال رزقھ شرعى تملیك عطاءإ صار قد" 
 إرادة مقتضى على العلیة المراحم لدن من نعامإلا بوجھ فدان ثلثمایة لسعادتھ معطى ھو ما عن خانھ المسافر ناظر فؤاد بك

 المالیة إفادة صدرت موجبھا وعلى 223 نمرة) 1863 مایو( 1279 الحجة ذى 24 رقیم تركى لمالیةل صادرة سنیة
التملك الشرعى ولھ التصرف فیھا بالبیع والشراء واإلیھاب واإلعطاء  لذلك متملك وصار التقسیط خراجإب للروزنامجة

 وقد عموما مشروحال الوجھ على ذلك باجرى) 1842 فبرایر 16( 1258 المحرم 5 بتاریخ الصادر تطبیقا لألمر الكریم 
 حدود بیان ذلك لىی و". ( ... عام كل فى العشور یةأدت بشرط بذلك سندا لیكون الدیوانى التقسیط ھذا لحضرتھ تحرر

  ). األطیان
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 حتى أو - محدداً  رقماً  الروزنامجة تقاسیط تعطینا أن الیمكن ولذلك ،1842 عام منذ للتداول مطروحة أصبحت ألبعادیةا
  . األباعد لمساحة -تقریبیاً 

  الجفالك
 على محمد علیھا ستولىإ األبعادیة أطیان من واسعة مساحات وھى 1الجفالك ھناك كانت ،األباعد إلى وباإلضافة
 محمد بھا فنعم ،المیرى المال سداد عن العاجزة للقرى األثریة األطیان أیضاً  شملت كما ،أسرتھ ألفرادو لنفسھ وخصصھا

 جمیعاً  تحولت وقد ،اإللتزام نظام إلغاء نتیجة) الشاغرة( ولةلالمح األواسى أطیان إلى باإلضافة ھذا .وبناتھ وأوالده على
 للباشا مطلقاً  ملكاً  بذلك فأصبحت ،1842 وفبرایر 1837 ینایر ىف الصادرین لألمرین خضعت ،مال بال رزقھ أطیان إلى

  . 2یلى كما وبیانھا فدان 541441 نحو 1847 عام فى مساحتھا بلغت وقد. وأوالده

  فدان  213679   أواسى
  فدان  327762   عھد
  فدان  541441   جملة

  

  . البر وأعمال بالمساجد الخاصة الرزق نوأطیا المستصلحة واألراضى والبور األبعادیات اإلحصائیة ھذه تتضمن وال

 قدرھا كما 3رینیھ دى إحصاء وفق فدان 3218715: 1813 عام فى مصر فى الزراعیة األراضى مساحة قدرت وقد
 من% 18 نحو تبلغ الجفالك مساحة كانت وبذلك ،4فدان 3590473  :1844 عام فى مصر فى العام البریطانى القنصل

  . الموظفین كبار یملكھا كان التى األباعد أطیان بخالف ھذا ،البالد فى اعیةالزر األراضى مساحة جملة

 ھذا ،قریة 843 زمام وتضم البحرى الوجھ فى أغلبھا یقع جفلكا عشر ثمانیة من - 1847 عام فى – تتكون الجفالك وكانت
  . على حمدم أسرة ملكیة أساس جملتھا فى وشكلت .5والمخازن والشون األغنام مراعى إلى باإلضافة

 بأسم عرف خاص دیوان لھا أنشىء حین 1843 حتى 6المعاونھ شورى دیوان بمعرفة تدار الجفالك أمور ظلت وقد
 ،األقالیم فى المختلفة بفروعھ وعالقاتھ المالى نظامھ حددت بھ خاصة الئحة لھ ووضعت ،"السنیة والعھد الجفالك دیوان"

 موظفى واختصاصات ،الفالحین معاملة وكیفیة ،الجفالك زراعة نظام حةالالئ حددت كما ،األخرى بالدواوین وعالقتھ
  . 7الدیوان

                                                                                                                                                                              
 .1863 یولیو /1280رصف 9 مؤرخ تقسیط 10 رقم سجل، الروزنامجة تقاسیط إنظر

 یجره محراث بواسطة سنویا یزرع الذى الحقل وتعنى ،فارسى أصل من مشتقة تركیة كلمة وھى، جفلك جمع، الجفالك 1
  :إنظر. العدة الكاملة المزرعة أى، المال ورأس األرض تعنى فأصبحت الكلمة مفھوم اتسع ثم، ثوران

Rovlio: The agricultural Policy of Mohamed Ali in Egypt, P 66. 
 الئحة بھ ذیلت الذى اإلحصاء وفق فدان 227762 قدرھا البالغ على محمد وبنات أنجال عھد مجموع اإلحصاء ھذا یشمل 2

 مدیریات فى تقع وكانت) 1847 ینایر 5 \ 1263 المحرم 17 بتاریخ، 4042سجل ( والعھد الجفالك عموم دیولن تقلیص
 ساحاتم جمع حاصل ھو أوردناه الذى الرقم فإن، لألواسى بالنسبة أما. والفیوم والقلیوبیة والدقھلیة والغربیة الشرقیة
) 1843 مایو 27 \ 1259 ثانى ربیع 27 بتاریخ 3966 سجل( فدان 152624 وقدرھا على بمحمد الخاصة األواسى

 \ 1259و 1255 بتاریخ 39645 وسجل، 3964 سجل( فدان  61055 وقدرھا واإلناث الذكور هوالدأب الخاصة واألواسى
 ).1843و 1839

3 .De Regny: Statistique de L'Egypte, An'ee 1873, PIX 
4 Rivlin: OP. cit., Appendix No 1. 
 .السنیة والعھد الجفالك عموم تفتیش الئحة، 4042 سجل، والعھد الجفالك 5
 فى الدیوان ھذا أنشئ وقد، واحد لمسمى أسماء جمیعھا، الكتخدا دیوان أو المعاونة دیوان أو المعاونة شورى دیوان 6

 لعھداو الجفالك قلم(و، إلیھا والصادرة األقالیم من الواردة بالمكاتبات ویختص) التحریرات مقل( من یتكون وكان، 1805
 شكرى فؤاد محمد: إنظر( وأوالده بالباشا الخاصة والعھد الجفالك إدارة على اإلشراف یتولى كان الذى وھو) السنیة

 ).12ص، على محمد مصر، دولة بناء، وآخرین
 .دیوانال الئحة، 3967 سجل، والعھد الجفالك 7
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 بالنسبة المحصول سدس مقابل زراعتھا یتولون الذین الفالحین على توزع حصص إلى تقسم الجفالك أراضى وكانت
 كل الفالح ویعطى .النصف منھا یخصھم وكان النیلى والذرة ،الربع فیھا لھم فكان الصیفى الذرة ماعدا المحاصیل لجمیع

 لھ صرف ما منھ ویخصم األرض ریع من فالح كل یخص ما یحسب العام نھایة وعند ،عینیاً  او نقدیاً  إجراً  إما یوماً  15
 توف لم فإذا لھ الباقى ویعطى ،الحصاد فى المساھمة الجفلك أراضى خارج من یجلبون الذین الفالحین وأجور ،العام خالل
 عن یداه كفت مستحقاتھ فى العجز ستمرإ فإذا ،التالى العام فى یسدد كدین حسابھ إلى الزیادة أضیفت یھبماعل الفالح حصة
 من غیره على حصتھ وتوزع ،یومى أجر لقاء والحصاد البذر وقت الجفلك أرض فى یعمل" أجرى" إلى وتحول ،حصتھ

  . 1الفالحین

 الدورة سنویاً  یحدد الذى والعھد الجفالك دیوان حق من ذلك كان فقد ،یزرعھا التى المحاصیل إختیار حق للفالح یكن ولم
  . حصتھ فى نصیبھ ھو عینیا أجراً  ذلك مقابل یتقاضى ،فقط تنفیذ داةآ الفالح فكان ،2المزروعات وأنواع ،الزراعیة

 مرتبات ؤالءلھ یكن ولم ،والخولیة والمالحظین المعاونین من ھیئة تعاونھ ناظر جفلك كل على اإلشراف یتولى وكان
 وحصص المصروفات سائر استبعاد بعد ،العشر حدود فى الجفلك یحققھا التى األرباح من نسبة لھم خصصت ولكن ،ثابتة

 – وحده – یحصل الناظر فكان ،المحصول من ممكن قدر أكبر لتوفیر الجھد بذل عن یتقاعسوا ال حتى وذلك ،الفالحین
 یعادل ما لھ فكان الخولى أما ،بالتساوى والمالحظین المعاونین بین سمیق فكان اآلخر النصف أما ،العشر نصف على

  . 3الفالحین من ثالثة نصیب

 لیكسبوا ال ،عملھم فى یجدوا أن علیھم لزاما كان فقد ،وحدھم الفالحین على واقعا كان -النظام ھذا فى - الغرم أن وبدیھى
 ھؤالء لمظالم الفالحون تعرض ثم ومن. األرباح فى ھمنصیب الجفلك إدارة على المشرفون لیضمن بل ،فحسب عیشھم

 ،كاھلھ بھ ینوء بمبلغ مدینا یكن لم إن. الیدین صفر یخرج الفالح كان حتى ،السنوى الحساب فى ومغالطاتھم المشرفین
  . یومھ قوت یضمن ال الذى" األجرى" مستوى إلى بھ ویھبط

 علیھ قترحإ على بمحمد المتصلین األجانب بعض أن لدرجة لسوءا من كبیرا حدا الجفالك فى الفالحین أحول بلغت قدو
 من نصیبھم بنقل لھم یسمح أو ،أودھم بھا یقیمون غذائیة وجبات للفالحین فیھا تقسم جفلك بكل جماعیة مطاعم إقامة

 ھذه ولكن ،نالفالحی لمالبس الالزم القماش لصناعة جفلك بكل منسج إقامة أیضا علیھ اقترح كما ،بیوتھم إلى األطعمة
 وصدرت ،)األرض من الھرب أى( التسحب ظاھرة تفشى إلى الفالحین أحوال سوء وأدى 4.بالرفض قوبلت اإلقتراحات

 حدوث تكرار مالفاة على العمل على النظار وحث ،بالقوة الجفالك أراضى إلى اآلبقین الفالحین بإعادة المشددة التعلیمات
 زوجاتھم مع یساقون كانوا الجفالك من الھاربین الفالحین أن –أجنبیة وثائق إلى ناداستإ – رفلن ھلن وتذكر 5.الظاھرة ھذه

 12 نحو بلغ وحدھا البحیرة مدیریة من رحلوا من عدد وأن ،منھا ھربوا التى الجفالك إلى عسكریة حراسة تحت وأطفالھم
 منزلة عن یفترق یكاد ال یجعلھ رتباطاإ رضباأل مرتبطا كان –الجفالك أطیان فى – الفالح أن على ھذا ویدلنا 6.أسرة ألف

 ھؤالء لدى لھ یكن ولم ،سادتھ أجل من األرض زراعة فى یكد أن علیھ الذى فھو ،منزلة دونھم كان بل ،األرض قنانأ
  . یومھ قوت فى نصیبھ لھ یضمن التزام أى السادة

  األواسى
 أطیان بعض الباشا أبقى فقد ،على محمد عھد فى زاماإلت نظام إلغاء عن نتجت التى األراضى فھى ،الوسیة أطیان أما

 تؤول أن على ،حیاتھم مدى تأجیرھا أو بزراعتھا سواء ،بھا اإلنتفاع حق وأعطاھم المال من وأعفاھا الملتزمین بید الوسیة
  . 7ازراعتھ على لھم المتنازل مقدرة ثبوت بشرط یشاءون لمن عنھا بالتنازل لھم وسمح ،وفاتھم عند الحكومة إلى

 ،العشر لضریبة إخضاعھا على نص األمرالذى صدر حین ،1854 أكتوبر 11 حتى خراجیة الوسیة أطیان واستمرت
 بحق إال یتمتعون ال حائزوھا ظل ولكن ،الحین ذلك منذ األطیان تلك معاملة وعوملت ،عشوریة أطیان إلى فتحولت

                                                             
 ).1836 نوفمبر \ 1252 شعبان( الجفالك بشأن الكبرى المحلة مجلس قرارات، 2963 سجل، السابق المصدر 1
 .1845 فبرایر 22 \1261 صفر 13 بتاریخ صادر 42 إفادة، 3971 سجل، السابق المصدر 2
، السابق المصدر: إنظر( فدان 300 – 200 بین تراوحت مساحة على اإلشراف بالجفالك العاملین من خولى بكل یناط كان 3

 ).اإلفادة نفس، السجل نفس
4 Rivlin: OP. cit., PP69-70. 
 .1845 فبرایر 22 \ 1261 صفر 12 فى، صادر 42 إفادة، 3971 سجل، وعھد جفالك 5
6 Rivlin: OP. cit., P71. 
 .16 ص، والضرائب األطیان، حنین جرجس 7
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 دفع مما ،ذریتھم لصالح األطیان تلك بوقف اإلذن لطلب والىلل المقدمة اإللتماسات كثرت لذلك ،حیاتھم مدى بھا اإلنتفاع
 أال بشرط ،سواء حد على واإلناث الذكور لذریتھم توریثھا حق بمقتضاه منحھم) 1855 أغسطس( أمر إصدار إلى سعید
 ستحواذإ أستمرار على األمر نص فقد ،ذریة لھم تكن لم من أما ،نسلھم انقراض عند إال) الدولة إلى تؤول أى( تنحل

  . 1أصحابھا وفاة بعد علیھا الدولة

 من ذلك غیر على بوقفھا لھم یسمح یكن ولم ،والمساجد البر أعمال على إال وقفھا حق األواسى ألصحاب یكن لم كذلك
  . 2األغراض

 الوسیة أرض عنھ یرثوا أن ذریة یعقب أن دون یتوفى الذى الوسیة صاحب أقارب حق من أصبح ،1857 عام ومنذ
 ،الناحیة زمام إلى األطیان تأضیفت ،الشرط ھذا فیھم یتوفر لم فإذا ،أموالھا وسداد زراعتھا على قادرین یكونوا أن بشرط

  . 3خراجیة كأطیان الفالحین على وربطت

 القسمین كأصحاب علیھا التامة الملكیة بحق یتمتعون أصحابھا یكن فلم ،فقط سماإ عشوریة الوسیة أطیان كانت وبذلك
 كانوا أنھم ھى بھا یتمتعون التى الوحیدة المیزة وكانت ،والجفالك األباعد بھما ونعنى ،العشوریة األطیان من اآلخرین

 فى-   العشورى للفدان بالنسبة الضریبة قسط بلغ إذ ،بكثیر الخراجیة الضریبة من أقل كانت التى العشر لضریبة یخضعون
 الوضع ولكن ،4قرشاً  126 – العام نفس فى – الخراجى للفدان نسبةبال الضریبة متوسط كان بینما ،قرشا 37 - 1873 عام

 أكثر كانت أراضیھم على حقوقھم أن رغم ،الخراجیة األطیان أصحاب وضع إلى أقرب كان األواسى ألرباب القانونى
  . ھؤالء من ثباتا

 كسائر والوقف والتنازل شراءوال بالبیع أطیانھم فى التصرف حق على األواسى أرباب حصل المقابلة قانون صدور وبعد
 وھى ،"اإللتزام فوائض" إلغاء على نص الصدد بھذا الصادر األمر ولكن ،المقابلة سدادھم حالة فى العشوریة األطیان

ِ نتُ إ التى اإللتزام أطیان عن كتعویض الروزنامجة من لبعضھم تصرف كانت التى المرتبات  انتھت وبذلك منھم 5عتز
  .العشوریة األطیان وسائر األواسى بین مةقائ كانت التى التفرقة

 ،الكبیرة الزراعیة الملكیات من كبیرا جانبا ،واألواسى والجفالك األباعد ،الثالثة بأقسامھا العشوریة األطیان شكلت وھكذا
 كل ولوسنتنا ،المسموح وأطیان ،العھدة أطیان :ھما الخراجیة األطیان من نوعین من تكونت فقد الملكیات ھذه بقیة أما

  . بالدراسة النوعین ھذین من نوع

  العھدة أطیان
 ،الفتیة العاملة القوى من كبیر جانب من الزراعیة األراضى حرمان إلى والعسكریة السیاسیة على محمد مشروعات أدت
 المشروعات ھذه تكلفت كما ،الزراعة على سئ أثر –ریب بال– واسع نطاق على الجیش فى الفالحین لتجنید كان فقد

 الضرائب ھذه كانت ولما ،ضرائبھا وأداء األرض فالحة واجب عاتقھم على یقع كان الذین أولئك تحملھا طائلة أمواال
 تراكمت كما ،بتعقبھم الحكومة وشغلت قراھم من الفرار سبیل منھم الكثیرون التمس فقد ،بھ الوفاء یمكنھم مما بكثیر أعلى
 المشكلة لھذه حل إیجاد من البد كان لذلك. سدادھا عن عجزت حتى آخر إلى عام من القرى من كثیر على الضرائب بقایا

  . " العھدة"  نظام بتداعإ فى الحل ھذا وتمثل ،مواردھا نتظامإ الدولة لخزانة یضمن

 ةالعھد بنظام العمل بتنظیم الباشا من صادرة أوامر نجد فبینما ،النظام بذلك العمل بدأ متى –التحدید وجھ على– نعرف وال
 ألزم على محمد أن 7أرتین یعقوب یذكر ،التاریخ ھذا على سابقا كان النظام ذلك وجود بأن یوحى مما ،18366 عام فى
 أراضى من علیھم أنعم ما نتیجة ثروات كونوا قد كانوا الذین – الجیش وقادة الموظفین كبار من عددا) 1840 عام فى(

                                                             
 .1855 أغسطس 27 \ 1271 الحجة ذى 13 بتاریخ مصر روزنامجى ىإل، 1 رقم أمر، 1882 دفتر، كریمة أوامر 1
 شوال بتاریخ، الروزنامجة ومفتش التجار مجلس رئیس إلى مصر روزنامجى من، 308 وثیقة، 43 محفظة، تركى معیة 2

 .1856 یونیو / 1272
 .1857 أغسطس 14 / 1273 الحجة ذى 22 بتاریخ الدقھلیة مدیر إلى، 73 أمر، 727 دفتر، كریمة أوامر 3
4. De Regny: OP. cit., P300 
 / 1292 األول ربیع 8 فى للداخلیة كریم أمر علیھ صادر 42 رقم خصوصى مجلس قرار، 862 سجل، كریمة أوامر 5

 .1875 أبریل
 .1836 مایو 27 / 1252صفر 22 بتاریخ المصریة الحسابات عموم مفتش إلى صادر، 184 سجل، تركى معیة 6
7. Artin: OP. cit., P128 
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 من علیھا ما وفاء بشرط بأكملھا قرى عھدتھم تحت یأخذوا بأن مألزمھ ،واألعیان البدو شیوخ بعض وكذلك –واسعة
 فى النظام ذلك بتجربة قام على محمد ولعل. المستقبل فى ضرائب من علیھا یستحق ما وكذلك ،الضرائب متأخرات
 تجربةال نجاح من تأكد حین مث ،الضارئب سداد عن العاجزة بالقرى یتعھدون األثریاء بعض فجعل ،الثالثینیات منتصف

  . العھدة نظام بتعمیم قام

 ھو یتولى أن على ،مقدما األموال من القریة على ما بدفع یلتزم المتعھد كون حیث من اإللتزام" العھدة نظام" ویشبھ
 لحسابھ فالحتھا فى المزارعین یسخر األرض من مساحة على المتعھد حصول حیث ومن ،الفالحین من تحصیلھا
 مربوط ھو مما أزید مبالغ دفع على الفالح یجبر أن – نظریا – المتعھد باستطاعة یكن لم أنھ فى عنھ ویختلف ،الخاص

 ،األفدنة على توزع والبقایا الضرائب كانت بل ،الضرائب من تعفى تكن لم المتعھد أرض أن وفى ،األثریة أرضھ على
 وفقا المتعھد لھم یتركھا التى األطیان من بیدھم ما یخص ما األھالى وعلى ،العھدة أطیان یخص ما المتعھد على ویقید

 المادیة أحوالھم تحسنت إذا ،العھدة أطیان من یده تحت ما لألھالى یرد أن المتعھد على كان كذلك. 1المادیة لمقدرتھم
  . 2البقایا من علیھم ما وسداد الضرائب أداء على قادرین وأصبحوا

 نظام كان بینما القرى على المتراكمة الضرائب مشكلة بحل مرھونا –النظریة الناحیة من – العھد نظام وجود كان ثم ومن
 المتعھد كانفقد  .كبیر حد إلى متشابھة كانت النظامین كال فى اإلنتاجیة العالقات ولكن ،ثابتا وإداریا مالیا نظاما اإللتزام
 ذلك ورغم. تبور ال حتى ریةاألث أرضھم زراعة عن ھذا یعوقھم الن أ بشرط ،العھد أطیان زراعة فى الفالحین یسخر
 مواشیھم ویستخدمون ،بالعھدة الخاصة األطیان زراعة على األھالى یرغمون كانوا إذ ،الشرط ھذا المتعھدون راعى فقلما
 من علیھا ما وأداء األثریة أرضھم زراعة على بالتوفر لھم یسمح موقف فى أنفسھم الفالحون یجد فال ،جرأ دون أیضا

 تقضى والمدیرین المأمورین إلى مشددة تعلیمات الدولة وأصدرت األرض من یفرون كانوا ولذلك ،3مالیة لتزاماتإ
 الدولة كانت ،اآلبقین الفالحین على العثور عن اإلدارة رجال یعجز وحین ،للمتعھد وتسلیمھم التعساء أولئك على بالقبض

  . 4للمتعھدین وتسلیمھم ربینالھا الفالحین أثر اقتفاء فى مساعدتھم وتنشد البدو شیوخ إلى تلجأ

 ،الظاھرة ھذه نتشارإ وأدى. 5األھالى أطیان على العھدة أطیان على التى البقایا یوزعون كانوا المتعھدین معظم أن كما
 ذلك على اإلقدام علیھ یثبت من إلزام على نص قرار صدور إلى األرض من الھرب مشكلة تفاقم من علیھا ترتب وما

  . 6حق وجھ بدون األھالى من علیھا یحصل التى المبالغ أضعاف ثالثة درھاق غرامة بدفع األمر

 الستمرارھم ضمانا ولكن ،الفالحین حقوق على حرصا ال– تنفیذھا فى الحكومة واجتھاد ،التعلیمات ھذه صرامة ورغم
 ،السلطة لدى كبیر فوذبن یتمتعون كانوا ممن المتعھدین بعض فإن –للدولة المالیة الموارد وتوفیر األطیان زراعة فى

 ،عھدتھم فك إلى الحكومة دفع مما ،بالفالحین المظالم إیقاع فى تمادوا ،الریف وأعیان البدو شیوخ من المتعھدین وبعض
  . 7للحكومة أموال من علیھ ما ویؤدون زراعتھ یتولون للفالحین الباقى وترك ،األطیان من مساحة وإعطائھم

 – المتعھدین بعض ذلك من ستثنىإ ولكنھ ،العھد بفك 1849 مارس فى أمرا درأص الحكم األول عباس تولى وحین
 على أنعم كما. 8الحیاة مدى العھدة أطیان من حوزتھم فى بما باإلنتفاع لھم فسمح –الحاكمة األسرة أفراد بعض وخاصة
  . 9عشوریة أطیان لىإ -1854 عام منذ – وتحولت ،لھم ملكا فأصبحت ،مال بال رزقة العھدة بأطیان اآلخر البعض

                                                             
1 .Ibid, PP 129 – 130 
 .السابق األمر نفس، 184 سجل، تركى معیة 2
، والعھد الجفالك عموم دیوان لمدیر محرر جواب، الجرناالت بقلم والخطابات الخالصات قید، 4007 سجل، وعھد جفالك 3

 .1846 مایو 27 / 1262آخر جماد غرة بتاریخ
 6 / 1261 شوال 4 بتاریخ، على أوالد عربان شیخ العرجى عبدهللا إلى، 5 رقم إدارة، صادر 18 دفتر، عربى معیة 4

 .1845 أكتوبر
 ناحیتھم على المربوط المال أصل أن فیھا ذكروا بشكوى تقدموا السنبالوین قرى إحدى مشایخ فإن، المثال سبیل وعلى 5

 وقام، كیسا 113 سداد على الفالحین أرغم – الناحیة زمام أرباع ثالثة على یده یضع كان الذى – المتعھد وأن، كیسا 120
 ).الرسالة نفس، 4007 سجل، وعھد جفالك: إنظر. (ظفق أكیاس سبعة بسداد ھو

 .1848 أكتوبر / 1264 الحجة ذى 26، 137 العدد، المصریة الوقائع 6
 .1854 دیسمبر 16 / 1271 األول ربیع 25 بتاریخ، 220 وثیقة، 29 محفظة، تركى معیة 7
 .19 ص، 3 جـ، باشا سعید ومحمد األول باشا حلمى عباس وعصر النیل تقویم، امىس أمین 8
9 Artin: Op. cit., p128. 
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 عھد فى– العھد بنظام العمل واستمر 1سلفھ عھد فى منھم نتزعتإ أن سبق من إلى العھدة أطیان أعیدت سعید عھد وفى
 بقایا علیھا التى القرى عھدة بأخذ الحاكمة األسرة وأمراء الدولة رجال كبار من یشاء من ترغیب طریق عن –إسماعیل

 صدر وأخیرا ،3لألفراد كعھد األطیان إعطاء عن بالكف تقضى أوامر فأصدر –بقلیل ذلك بعد– الخدیو عاد ثم ،2أموال
  . 1866 دیسمبر فى –النواب شورى مجلس طلب على بناء– العھد فك قرار

 فى معتمدا ،فدان 1200000 ب مساحتھا یقدر 4بیر جبریل كان وإن ،العھدة أطیان مساحة التحدید وجھ على نعرف وال
 الجفالك دیوان سجالت اقتصرت فقد ،لھا كامل حصر على –المصریة الوثائق فى– نعثر لم ولكننا. أجنبیة وثائق على ذلك

 مساحتھا بلغت وقد ،وأبنائھ على محمد ذمة على كانت التى العھد بأطیان خاصة إحصائیات ذكر على السنیة والعھد
  . 18486 سبتمبر 7 من إعتبارا ھالذوی ملكا وأصبحت ،مال بال رزق إلى جمیعھا تحولت ،5فدان 327762

 األراضى مساحة ثلث نحو تبلغ كانت العھدة أطیان أن یعنى ذلك فإن ،صحیحا بیر جبریل أورده الذى التقدیر كان فإذا
  . 18637 عام فى فدان 3296376 ب تقدر كانت التى مصر فى الزراعیة

متد ذلك إلى بعض إ ولكن ،جیشھ وضباط كومتھح رجال وكبار على محمد أسرة أفراد على العھد إعطاء یقتصر ولم
 تعھد سمنود عمدة البدراوى على أن كما ،قلیوب لقریة متعھدا الشواربى محمد الشیخ كان فقد شیوخ البدو وأعیان الریف،

 160 البقایا ھذه بلغت وقد ،سنتین على بقایا من ماعلیھا یسدد أن على ،والمحلة وشباسات فوه قسامبأ -1855 عام فى -
 على الحكام من الحصول طریق عن إما ،الخاصة ملكیاتھم تكوین فى العھد أطیان ستغاللإ المتعھدون ستطاعإو 8كیس

 وبذلك. الزراعیة األراضى من مساحات شراء فى عھایر ستغاللإ طریق عن أو ،مال بال رزق إلى بتحویلھا قرارات
  . الكبیرة الزراعیة الملكیات ینتكو فى بارزا دورا – بأخرى أو بصورة – العھد أطیان لعبت

  المسموح أطیان
 األرض من مساحات على الملتزمین من یحصلون ھؤالء كان فقد ،القرى بشیوخ خاصة أراضى فھى المسموح أطیان أما

 یؤدونھ ما نظیر لھم أجر بمثابة األطیان ھذه وتكون ،المال عنھا یؤدون ال" المصطبة مسموح أو بالمسموح" عرفت
  . 9الملتزم لعمال استضافتھم مقابل مالیة عوائد لھم كانت كما ،خدمات نم للملتزم

 من% 5 مساحتھا بلغت أطیانا 1813 عام األطیان ةمساح فى القرى لشیوخ عطىأ ،اإللتزام نظام على محمد ألغى وحین
 خدماتھم یرنظ األمیریة األموال من األطیان من المساحة ھذه وأعفیت ،10"المصاطب مسموح" سمیت قراھم زمام

 المنتفع مات فإذا ،حیاتھم مدى المسموح بأطیان اإلنتفاع حق لھم وكان ،السبیل ولعابرى لرجالھا واستضافتھم للحكومة
 القیام یستطیعون ال أوالده كان أو ،أوالد لھ یكن لم فإذا ،الضیافة مھمة یتولون ماداموا أوالده حق من المسموح كان

  . 184311 عام من ابتداء وذلك ،فیھا ضریبة بأعلى القریة على تضاف بھ الخاصة لمسموحا أطیان فإن ،الضیافة بواجبات

                                                             
 .1854 نوفمبر 11 / 1271 المحرم 18 بتاریخ، 140 وثیقة، 27 محفظة، تركى معیة 1
 .1865 ینایر أول / 1282 شعبان 3 بتاریخ، 33 وثیقة، 75 محفظة، السابق المصدر 2
 .1865 نوفمبر / 1282 رجب  7، قبلى أقالیم مفتش إلى صادر أمر، 1921 دفتر، یمةكر أوامر 3
4. Baer, G A History of Landownership in Modern Egypt. P13 
 .1847 ینایر 5 / 1263 المحرم  17، والعھد الجفالك عموم تفتیش الئحة، 4042 سجل، وعھد جفالك 5
" على محمد بأبناء الخاصة" السنیة العھد بفك" 1848 سبتمبر 7 / 1264 شوال 8 فى" الجفالك مدیرى إلى أمر صدر 6

 8 بتاریخ، 138 رقم صادر، 30 سجل، عربى معیة: إنظر" بأسمائھم المقیدة الباشا وبنات أبناء إلى مال بال رزقة وإعطائھا
 ". 848 سبتمبر 7 / 1264 شوال

7. De Regny; Op. cit., P IX 
 .504 ص، 3جـ. والقضاء اإلدارة قاموس، جالد فیلیب 8
 .39ص، الطرق مفرق فى مصر، غربال شفیق محمد 9

 .332 ص، 1235 الحجة ذى حوادث، 4جـ، اآلثار عجائب، الجبرتى 10
 .1844 یونیو 17 /1260 آخر جماد 19 بتاریخ أمر، 843 سجل، كریمة أوامر 11
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 1.الناحیة فى ضریبة بأعلى المال علیھا فرض حین1857 عام حتى الضرائب من معفاة األطیان ھذه ظلت سعید عھد وفى
  . اجیةالخر األطیان معاملة -القانونیة الناحیة من - تعامل المسموح أطیان أصبحت وبذلك

 أمالكھم من المجتمع فى مركزھم ستمدواإ الذین واألعیان القرى شیوخ ملكیات قیام نواة األطیان من النوع ھذا كان وقد
  . وحدھا الزراعیة

 بأقسامھا العشوریة األطیان فشكلت ،الزراعیة األرض لحیازة معینة أشكال من الكبیرة الزراعیة الملكیات نشأت وھكذا
 توسیع فى دورھا العھدة أطیان ولعبت ،الكبیرة الزراعیة الملكیات من األكبر الجانب -واألواسى والجفالك داألباع-  الثالثة
 شیوخ من المصریین أعیان ملكیات علیھ قامت الذى األساس ھى المسموح أطیان وكانت ،الفئات بعض ملكیات مساحة
 فى على محمد رغبة أبرزھا لعل ،متعددة قتصادیةوإ سیاسیة ظروف نتیجة الكبیرة الملكیات ھذه نشأت وقد. القرى

 مقالید على تسیطر كانت التى القرى جذور الجتثاث حكمھ بدایة عند البالد فى سائدا كان الذى اإلقتصادى النظام تقویض
 لقیام فرصةال تھیأت ثم ومن ،البالد حكم فى علیھا عتمدإ التى اإلجتماعیة للفئات إقتصادیة مصالح وخلق ،البالد فى األمور

  . عقاریة ثروة من تمتلكھ ما على یستندان إجتماعیة ومكانة سیاسى بنفوذ تتمتع طبقة

    

                                                             
 .1858 یولیو / 1274 الحجة ذى 5 فى المالیة إلى أمر، صادر 61 دفتر، باشا سعید محمد دائرة 1
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  الكبیرة الزراعیة الملكیات نمو عوامل - الثانى الفصل

 اإلقتصادیة الظروف لعبت وقد ،عشر التاسع القرن من األول النصف فى الكبیرة الزراعیة الملكیات نشأت كیف رأینا
 وما ،عشر التاسع القرن خالل كبیر تطور من الرى وسائل على طرأ ما فإن ،واتساعھا الملكیات ھذه نمو فى كبیرا دورا
 من كان ،الزراعیة الموارد على اإلقتصادیة الحیاة أساس واعتماد ،مطردة بصورة مصر فى الزراعة تقدم من علیھ ترتب
 بیع عملیات ویسرت ،فیھا األموال رؤوس واستثمار ،راعیةالز األراضى قتناءإ على اإلقبال زیادة إلى یؤدى أن شأنھ

 وشركات بنوك ووفرت ،الكبیرة الملكیات مساحة توسیع سبیل  - القرن أواخر فى -  الدومین وأراضى السنیة الدائرة أطیان
  . لذلك الالزمة األموال رؤوس العقارى الرھن

  . الكبیرة الزراعیة لملكیاتا نمو على ساعدت التى العوامل تلك من لكل یلى فیما ونعرض

  والزراعة الرى وسائل تطور
 تلك فى الرى نظام على أدخلت التى لإلصالحات نتیجة –عشر التاسع اقرن خالل – ملموسا تقدما الزراعة أحرزت

 على عمودیة عرضیة جسور عھده فى فمدت ،القبلى بالوجھ الحیاض رى عملیات بتنظیم على محمد ھتمإ فقد ،الحقبة
 مساحة تسعتإ وبذلك ،العرضیة الجسور تلك بین تصل ةیطول جسور مدت كما ،الصحراء إلى الشاطئین من النیل مجرى

 بعض وكان ،النیل من میاھھا تستمد ترع طریق عن الفیضان میاة تصلھا صغیرة حیاض إلى بدورھا وقسمت ،الحیاض
 الصعید أراضى من كبیر جزء ظل فقد الجھود تلك ورغم ،جدیدة ترعا حفرت كما ،وتوسیعھ إصالحھ فتم قدیما الترع ھذه
  . مرتفعا الفیضان فیھا یكون ال التى السنوات فى الفیضان ماء یصلھ ال

 زراعة لتغذى – 1816 عام حوالى – الصیفى للرى الكبیرة الترع بحفر على محمد ھتمإ فقد ،البحرى للوجھ بالنسبة أما
 والسرساویة الخطاطبة ترع على القناطر فأقام ،عنایتھ موضع كانت ىالت والسمسم واألرز والكتان والنیلة القطن

 شق كما ،العام طوال الترع تلك فى المیاة لتوفیر والمنصوریة والبوھیة مویس وبحر والشرقاویة شبین وبحر والباجوریة
 الرى نظام دعامة – 1861 فى نجازهإ وتم 1833 فى تنفیذه بدأ الذى – الخیریة القناطر مشروع وكان. المحمودیة ترعة
  . 1البحرى بالوجھ الدائم

 أربعة أو ثالثة إنتاج الممكن من أصبح إذ الزراعیة الثروة زیادة البحرى الوجھ فى الدائم الرى تحقیق على وترتب
 الفیضان میاة من األطیان حرمت فقد ،عیوبھ لھ كانت الدائم الرى ولكن ،واحد محصول إنتاج من بدال سنویا محاصیل

 الملحى الطفح من تعانى وأخذت ،عام كل خصوبتھا یجدد كان الذى الطمى إلى فتقرتإ وبذلك ،قبل من تغطیھا كانت ىالت
  . 2بالتسمید اإلھتمام وإلى الصرف نظام إیجاد إلى ملحة الحاجة وجعل ،بالتدریج إنتاجیتھا إنقاص إلى أدى مما

 كما ،بالمیاة لتغذیتھا العطف عند طلمبات وإنشاء المحمودیة ةترع تعمیق عھده فى فتم ،الرى وسائل بصیانة سعید واھتم
  . المنوفیة ریاح عھده فى أنشئ وكذلك ،األول عباس عھد فى اإلھمال ید إلیھا متدتإ التى الترع من غیرھا أصلح

 على ساعدت التى اإلسماعیلیة ترعة بینھا من كان ترعة 112 حفر عھده فى فتم ،السیاسة ھذه إسماعیل وواصل
 زراعة سبیل یسرت التى –الوسطى مصر فى – اإلبراھیمیة وترعة ،الشرقیة مدیریة أراضى من كبیرة مساحة ستصالحإ

 عھده فى تم كما. المدیریات تلك فى الدائم الرى أدخل وبذلك ،3وأسیوط سویف وبنى المنیا مدیریتى فى السكر قصب
 إصالح وكذلك ،والغربیة المنوفیة مدیریتى فى للرى مصدر أھم فأصبح ،قناطرة وبناء وتعمیقھ المنوفیة ریاح إصالح
 ترع إلى النیلیة الترع من كثیر تحویل تم كما ،العام طوال بالمیاة المحمودیة ترعة لتغذیة طاقتھا وزیادة العطف طلمبات
 اقتضى مما ارأمت بعدة الزراعیة األراضى عن منخفضا الصیف فى المیاة مستوى كان فقد الجھود تلك كل ورغم. صیفیة

  . الرافعة اآلالت ستخدامإ

                                                             
 .59- 58، صعشر التاسع القرن فى اإلقتصادى مصر تاریخ، الحتھ 1
2 Willcocks, W.; Egyp an Irriga on, London 1889, PP 89-90. 
 .181-180 ص، 1947 المصریة الكتب دار، التاریخیة الوثائق تصوره كما إسماعیل، وآخر جندى جورج 3
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 عام فى فدان 3218715 من مصر فى الزراعیة األراضى مساحة زیادة بھا والعنایة الرى وسائل تحسین على ترتب وقد
 بمقدار 1872-1863 الفترة فى الزراعیة األراضى مساحة زادت كما ،1872 عام فى فدان 4632221 إلى ،1813

  . 1فدان 327485

 القناطر فأصلحت ،القطن بزراعة الرتباطھ الدائم الرى تعمیم إلى عنایتھ فوجھ ،السیاسة ھذه البریطانى اإلحتالل وواصل
 إلى ،1883 عام فى فدان ألف 600 من صیفیا تروى كانت التى األراضى مساحة زادت وبذلك ،1891 عام فى الخیریة

  . الخیریة القناطر إصالح تم أن بعد فدان 1520000

 نظام عم وبذلك ،العام طول بالمیاة منھا المتفرعة والترع اإلبراھیمیة ترعة لتمد أسیوط قناطر أقیمت 1902 امع وفى
 ،المنوفیة من وجزء الدقھلیة مدیریة منھا فاستفادت 1903 عام فى زفتى قناطر أنشئت كذلك ،الوسطى مصر الدائم الرى

 فیھا یكون التى السنوات فى قنا مدیریة فى الحیاض لرى مةالالز المیاة لضمان إسنا قناطر 1908 عام فى وأقیمت
  . السنوى معدلھ دون الفیضان منسوب

 سبقت التى القناطر إلى باإلضافة الدائم الرى نظام علیھا إرتكز التى الدعامة ھو 1902 عام فى أسوان خزان إنشاء وكان
  . الوسطى ومصر الدلتا فى الدائم الرى متطلبات مواجھةل 1912 عام فى –األولى للمرة – تعلیتھ تمت وقد ،إلیھا اإلشارة

 فدان 5420000 إلى 1882 عام فى فدان 4700000 حوالى من الزراعیة األراضى مساحة زیادة السیاسة تلك عن ونتج
  . 2السنة فى واحدة مرة من أكثر كثیرة أراضى زراعة اإلمكان فى أصبح وكذلك ،%16 قدرھا بنسبة أى. 1914 عام عند

 اإلھتمام إزدیاد عشر التاسع القرن شھد فقد ،ذاتھا الزراعة بتطور الرى ظامن على طرأ الذى الكبیر التطور یقترنو
 محمد فرضھ الذى اإلحتكار نظام سقوط بعد خاصة یتزاید بھ اإلھتمام أخذ الذى القطن وخاصة النقدیة المحاصیل بزراعة

 األراضى على الفالح حقوق وتوسیع ،1842 فى العشوریة لألراضى ةالخاص الملكیة حقوق تدعیم وبعد البالد على على
 تحدد وبذلك –أشرنا أن سبق كما – 1891 عام فى لألرض التامة الملكیة أوضاع استقرت حتى 1858 عام منذ الخراجیة

  . المحاصیل من یشاء ما یزرع أن ستطاعتھإب وأصبح ،والدولة الفالح بین العالقة شكل

 صادرات فارتفعت ،أوربا فى علیھ الطلب لزیادة نتیجة عشر التاسع القرن منتصف منذ القطن إنتاج على لاإلقبا إزداد وقد
  . 19104 عام فى قنطارا 5046604 إلى ،18213 عام قنطارا 944 من المحصول ھذا من البالد

 بسبب المحاصیل من عداه ما على القطن إنتاج فیھا ساد التى الفترة ھى عشر التاسع القرن من األولى الستینات وكانت
 مصانع ھدد مما أوربا إلى األمریكى القطن تصدیر توقف علیھا ترتب التى) 1865-1861( األمریكیة األھلیة الحرب

 أدى مما عظیمة زیادة المصرى القطن على الطلب زاد لذلك ،بالتوقف خاصة وبریطانیا عامة أوربا بلدان فى القطن غزل
  :التالى الجدول یبینھ الذى النحو على ثمنھ وارتفع صادراتھ زادت ثم ومن ،راعتھز فى الكبیر التوسع إلى

  بالقرش ثمن القنطار متوسط  6الثمن بالقرش جملة  5القطن بالقنطار صادرات  السنة
1861  596220  143088000  240  
1862  721002  492066000  600  
1863  1081888  935649000  730  
1864  1718791  1484270000  853  
1865  2001169  1544312000  616  

  

                                                             
.1 De Regny; Statistique de L'Egypte, Anne'e 1873, P IX 
2 Crouchley; The Economic Development of Modern Egypt, London 1938, PP 152-153. 

3. De Regny: Op. cit., P174 
 .19 ص، 1910 األمیریة المطبعة، 1910 سنة فى قطنا المزروعة المسطحات عن إحصائیات مجموعة، المالیة نظارة 4
5 De Regny: Op. cit., P174 
6 Charles Roux, F.: Le coton en Egypte, Paris 1908, P62 
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 األراضى قتناءإ فى بعضھم وتوسع ،المزارعین أیدى فى المال فتوفر ،إقتصادیا نتعاشاإ الفترة تلك فى البالد وشھدت
  . األوربیة الحضارة بمظاھر واألخذ الزراعیة

 تناقص ذلك عن ونتج ،ھائلة بكمیات ورباأ أسواق على األمریكى القطن تدفق إلى األمریكیة األھلیة الحرب نتھاءإ أدى وقد
  :التالى الجدول یوضحھ الذى النحو على التالیة السنوات فى أسعاره وتدھورت ،تدریجیا المصرى القطن على الطلب

  بالقرش ثمن القنطار متوسط  2الثمن بالقرش جملة  1بالقنطار القطن صادرات  السنة
1866  1288762  1142400000  640  
1867  1260946  644206000  450  
1868  1253455  583125000  409  
1869  1289714  600570000  412  
1870  1351797  507529149  342  

  

 إقتصادیة ألزمة البالد تعرضت وبذلك
 من كبیر عدد فقدان علیھا ترتب حادة

 بسبب لملكیاتھم ومتوسطیھم المالك صغار
 ضطرإ فقد ،فیھا غرقوا التى الدیون

 التجار من تدانةاإلس إلى المزارعون
 من وغیرھم والیونانیین السوریین
 التى القطن زراعة على لإلنفاق األوربیین

 إعداد على ینفق المال من قدرا تكلف
 بالعنایة المحصول وتعھد للزراعة األرض

 فیسدد ،ویباع الموسم نھایة فى یجنى حتى
 الریف فى نتشرتإو ،دیونھ الفالح

 التجار من كبیرة أعداد المصرى
 وجھ على والیونانیین لسوریینا

 بدایة یبدأون كانوا الذین الخصوص
 والبنادر بالقرى محاال فیفتحون ،متواضعة

 ویستغلون ،الخمور من ردیئة أنواع لبیع
 إقراض فى التجارة ھذه من أرباحھم
 ،شھریا%7 سعرھا بلغ بفوائد الفالحین
 الفالحین أمیة ستغاللإ على ودرجوا

 ویثقلون الحساب فى یغالطونھم فكانوا
 أراضى على یستولون ثم ،بالدین كواھلھم
 علیھم ما سداد عن یعجزون حین الفالحین

  . 3دیون من

 بالبالد اإلقتصادیة األزمة حلت وحین
 من كثیر عجز ،القطن أسعار تدھور نتیجة

                                                             
1 De Regny: Op. cit., P173 
2 Charles Roux; Op. cit., PP 99-100 
 األمر ینتھى حتى، األخیر لجھل األول تغاللإس مدى یوضح والفالح التاجر بین للتعامل نموذجا الندیم عبدهللا یقدم 3

 عدد"، طامع محتال ید فى جاھل محتاج" بعنوان مقال، والتبكیت التنكیت: إنظر" الفالح أطیان على تاجرال باستیالء
6\6\1881 ." 
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 یشتغلون كانوا الذین رالتجا وأثرى ،األراضى من كبیرة مساحات على الحجز المرابون فوقع دیونھم سداد عن الفالحین
 العقارى البنك" أنشئ فقد ،المزارعین إقراض تتولى مالیة شركات أو بنوك ھناك فیھ تكن لم وقت فى ،فاحشا ثراء بالربا

  . 18801 عام فى –العقارى الرھن حقل فى عملت التى البنوك أول وھو–" المصرى

 ،آخر بعد عاما تتزاید صادراتھ فأخذت ،ینیاتعالسب طلعم فى نتعاشھاإ استعادت ما سرعان المصرى القطن سوق أن على
  . 18803 عام فى 3000002 إلى ،18732 فى قنطارا 2013433 من ارتفعت إذ

 فارتفعت القطن إنتاج فى التوسع نحو لمصر اإلقتصادیة السیاسة بتوجیھ البریطانى اإلحتالل سلطات ھتمتإ كذلك
  . 19104 عام فى قنطار 5046604 لىإ ،1882 عام فى قنطار 2600000 من صادراتھ

 لھا تعرضت التى اإلقتصادیة األزمة خالل بزراعتھ اإلھتمام زدادإ الذى السكر قصب ھناك كان ،القطن إلى وباإلضافة
 ترعة فحفر ،وأسیوط المنیا بمدیریتى الواسعة جفالكھ فى القصب بزراعة إسماعیل الخدیو واھتم ،1865 عام بعد البالد

 بھ تدىقوا ،الصحراء رمال طغیان من القصب مزارع لحمایة مترا كیلو 250 طولھ جسرا وأقام ،الغرض لھذا اإلبراھیمیة
 فى فدان 65750 بنحو قصبا المزروعة األراضى مساحة قدرت وقد ،باشا سلطان كمحمد الزراعیین المالك كبار بعض

 نتیجة – ذلك بعد التناقص فى أخذ القصب اعةبزر اإلھتمام ولكن. القبلى الوجھ فى منھا% 85 یقع كان ،1875 عام
 فبلغت طفیفة زیادة ذلك بعد زادت ثم ،1880 عام فى فدان ألف 40 إلى زراعتھ مساحة فوصلت –القطن سوق النتعاش

  . 19135 عام فى فدان ألف 48

 األموال رؤوس واتجھت ،عشر التاسع القرن من الثانى النصف فى الزراعیة األراضى على متزایدا الطلب كان لذلك
  -بالطبع-  ھذا وساعد ،الزراعیة األراضى اقتناء على اإلقبال فازداد ،الزراعة مجال فى اإلستثمار إلى والمحلیة األجنبیة

  . والصغیرة المتوسطة الملكیات حساب على الكبیرة الملكیات ساعإت على

 التجارة من العائد بكثیر یفوق –عشر التاسع القرن من الثانى النصف فى – الزراعیة المحاصیل أرباح من العائد كان فقد
 زراعیة ملكیات تكوین طریق عن الزراعة فى أموالھم ستثمارإ إلى التجار من الكثیر دفع مما ،األخرى البضائع فى

 لبعض تمنح كانت واسعة ملكیات نشوء سبیل مھدت البحیرة مدیریة فى األراضى ستصالحإ عملیات أن كما ،واسعة
 ،1891 عام فى الخیریة القناطر إصالح بعد خاصةو إسماعیل عصر بعد أكلھا العملیة ھذه وأتت ،مال بال رزقا األفراد
 ،1901 – 1894 عامى بین فیما فدان 587455 إلى ،فدان 429181 من بالبحیرة المستصلحة األراضى مساحة فزادت

 األراضى مساحة فإن أخرى ناحیة ومن% 11 نسبة ككل القطر كل فى الزیادة تتعد لم بینما ،%36.8 قدرھا بنسبة أى
 نصف نحو بالبحیرة یقع كان إذ ،األخرى األقالیم فى منھا البحیرة فى أكبر كانت األخرى لألراضى بالنسبة المستصلحة

 نافدا 50 على مساحتھا تزید التى الملكیات مساحة بلغت وقد. الفترة تلك فى الزمام إلى ضمت التى البور األراضى مساحة
 وكان ،%43.4 النسبة ھذه تبلغ كانت حیث القطر أنحاء بسائر قورنت إذا كبیرة نسبة وھى ،البحیرة أطیانمن % 67.6

 أراضى شركة :ھما األراضى شركات من اثنتان تملكھ بالبحیرة فدانا خمسین على تربو التى الملكیات من األكبر الجانب
 مساحة فزادت ،البحیرة بعد الثانیة المرتبة فى الغربیة وتأتى. جنبیتانأ شركتان وھما ،قیر أبى أراضى وشركة البحیرة

 فدانا خمسین على تربو التى الملكیات مساحة وكانت% 14.6 بنسبة 1901و 1894 عامى بین فیما الزراعیة أراضیھا
 المستصلحة ألراضىا من الكبیرة النسبة ھذه تركز ویرجع. 6بالمدیریة المنزرعة المساحة جملة من% 56.1 بنسبة تقدر

 وأصبح الرى مشروعات من ستفادتإ التى البور األراضى من واسعة مساحات وجود إلى والغربیة البحیرة بمدیریتى
  . میسورا أمرا ستصالحھاإ

                                                             
1 Charles Roux; Op. cit., P 104 
2 De Regny: Op. cit., P174 
3 Ministry of Finance, Cotton Bureau; Index Numbers of Agricultural Production in Egypt 

1913 – 1929, Cairo 1932, P 3 
 .19 ص، 1910 سنة فى قطنا المزروعة المسطحات عن إحصائیات مجموعة، المالیة نظارة 4
5 Mazuel, Jean, Le Sucre en Egypte, Le Caire 1937, P 59 
6 Baer, G.; A History of Landownership in Modern Egypt, PP 24-25 
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  والدومین السنیة الدائرة أطیان بیع
 وكانت. ملكیاتھم لتوسیع امصدر الدومین وأراضى السنیة الدائرة أطیان بیع عملیات فى الزراعیین المالك كبار ووجد

 القصب ومعاصر السكر تكریر معامل من ملحقاتھا إلى باإلضافة فدان 434975 تبلغ السنیة الدائرة أطیان مساحة
 لقرض ضمانا رھنھا ،إسماعیل للخدیو خالصا ملكا كانت وجمیعھا –القبلى الوجھ فى معظمھا وتقع – الرى ومحطات

  . 18671و 1865 عامى فى عقد ھجنی 8815430 قیمتھ

 من الدین أقساط سداد لتتولى 1880 عام فى الصادر التصفیة لقانون وفقا خاصة إدارة تحت السنیة الدائرة ووضعت
 لھذا تكونت شركة إلى الدائرة ممتلكات جمیع بیع الحكومة قررت حین 1898 عام حتى النحو ھذا على واستمرت ،ریعھا

 أصل من تبقى ما وھو ،جنیھ 6431500 بمبلغ بیعھا فتم ،والمصریین نجلیزواإل الفرنسیین الممولین بعض من الغرض
 ختصإ ،جنیھ ألف 150 الصفقة ھذه فى المصریین الممولین نصیب وكان. لھ كضمان الدائرة أطیان رھنت الذى الدین

 أربعة دفعھا فقط جنیھ ألف 25 على الوطنیین الممولین نصیب واقتصر ،منھا جنیھ ألف 125 بمبلغ وشركاه نفسھ سوارس
 بك وعلى ،عبدالرازق بك وحسن ،باشا الشواربى ومحمد ،باشا السیوفى أحمد وھم المصریین الزراعیین المالك كبار من

  . 2شعراوى

 والسكك ومعاملھا الدائرة أراضى جمیع الصفقة تشمل أن على والحكومة الشركة بین المبرم البیع عقد شروط ونصت
 أقساط على القرض قیمة سداد لقاء والمواشى المبانى وسائر والورش والمخازن الزراعة أدواتو ،بھا الموجودة الحدیدیة

 تكوین فى الحق للمشترین وأعطى ،للدائنین القرض لتسدید حدد الذى النھائى الموعد وھو ،1905 أكتوبر 15 حتى سنویة
 كما ،الزراعة بأمور یتعلق ما بكل شتغالواإل مصر فى نشاطھا بمزاولة لھا یسمح اإلنجلیزى القانون وفق منھم شركة

  . 3األفراد أو للشركات بالدائرة الخاصة األراضى من تشاء ما ببیع لھا یصرح

 األحواض حسب كبیرة مساحات شكل فى العلنى بالمزاد الدائرة تفاتیش بیع عن –الصفقة إتمام فور – الشركة وأعلنت
 طبیعیا كان لذلك. 4فدان آالف وأربعة فدانا ثمانین بین للبیع المعروضة المساحات وتراوحت ،األراضى تلك بھا تقع التى
 على شدیدة مزاحمة تزاحموا الذین وأجانب مصریین من الزراعیین المالك كبار سوى األراضى تلك من یستفید ال أن

  . 5الضعف من بأكثر المزاد فى لھ المقدرة األساسیة القیمة للفدان ثمنا دفعوه ما فاق حتى الشراء

 العین بضمان سنویة أقساط على الثمن فیسدد باألجل األرض تبیع كانت الشركة أن الشراء على اإلقبال زیادة على وساعد
 قطع شكل فى للبیع األراضى بعض تطرح 1900 مایو منذ الشركة وبدأت المشترى ممتلكات من غیرھا أو المباعة
 قیمتھا ضعف وھو ،جنیھا 80 – 60 بین تراوحت للفدان ألساسیةا القیمة ولكن ،فدانا 50 – 20 بین مساحتھا تتراوح
 لتوسیع الزراعیین المالك متوسطى لبعض یحتأت قد الشراء فرصة أن ذلك ومعنى ،)6المؤید تقدیر حسب( الحقیقیة
 نتیجة یرةكب ثروات ھؤالء كون فقد ،ملكیاتھم مساحة زیادة فى اإلستمرار المالك لكبار أتاحت ما بقدر ،ملكیاتھم مساحة

 تكالبوا ثم ومن ،السنیة الدائرة أطیان من مساحات شراء فى األموال ھذه واستغلوا ،الحقبة تلك فى القطن أثمان رتفاعإ
 الشركة تحصلھ أن یمكن ما المؤید وقدرت ،أحیانا الضعف من بأكثر المزادات فى األطیان أسعار وارتفعت ،الشراء على
 بھ شترتإ الذى الثمن ضعف من قربی ربحا لشركةل تحقق وبذلك ،جنیھ 10376308 لغبمب السنیة الدائرة ألراضى ثمنا

  . 7الحكومة من الدائرة أطیان

 صغیرة قطع إلى تقسیمھا یتولون ثم السنیة الدائرة أراضى من كبیرة مساحات یشترون الیھود الممولین بعض وكان
 رحمین واشترى ،)المنیا مدیریة( المعصرة أطیان من افدان 3600 حوالى منشا لیفى یعقوب فاشترى ،للبیع یعرضونھا

 وباعوھا اشتروھا التى األراضى تقسیم وأعادوا ،)أسیوط مدیریة( الروضة تفتیش أطیان من فدانا 625 سحقإ ولیشع
                                                             

 .232 ص، المصرى القطر ىف والضرائب األطیان، حنین جرجس 1
 بأنھ –متمصر یھودى ممول وھو – سوارس واتھم، ذلك من أكبر نصیب المصریین للممولین یكون بأن المؤید طالب 2

 الذین المصریین بعض من جمعھ المال رأس فى دفعھ ما أن بحجة الشركة مال رأس فى المصریین نصیب لنفسھ یحتكر
 ".1898\6\23المؤید: إنظر"  بأشخاصھم یظھروا أن رفضوا

 .1 ھامش، 564 ص، 1314 بوالق، 1ط، 2جـ، البحار دول عن األخبار حقائق، سرھنك سماعیلإ3
 .89 \ 81 محفظة، السنیة الدائرة وثائق، المصرى العقارى البنك أرشیف 4
5 Egypt No 1, (1899), p 18 
 .1900\5\3 المؤید 6
 .العدد نفس، السابق المصدر 7
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 "ةالجدید المصریة الشركة" فاشترت ،أجنبیة أموال برءوس نفسھا للغایة األراضى شركات من الكثیر تكونت كما ،لألھالى
 األراضى ھذه طرح وأعید 1،باألقصر فدانا 5078 وشركاه فنتازى ودى ،)المنیا( مطاى تفتیشش من فدانا 1880 نحو
  . ملكیاتھم مساحة توسیع فرصة المالك لمتوسطى ھیأت صغیرة قطع شكل فى للبیع

 ،للفیوم التابعة ترسا ناحیة نم فالحا 150 فكون السنیة الدائرة أطیان من نصیبا ینالوا أن المالك صغار بعض حاول وقد
 السنیة الدائرة أطیان من فدان 1823 لشراء تقدمت –الناحیة عمدة– معتوق عبدالعزیز رأسھا على كان تضامن شركة

 ،األطیان ثمن من علیھم تبقت التى األقساط سداد عن عجزوا الشركاء ألن تتعثر ظلت الصفقة ھذه أن غیر ،ذاتھا بالناحیة
 عقب البائع حقوق األخیر إلى آلت أن بعد( المصرى العقارى والبنك المشتریین بین قضائى نزاع ضوعمو الصفقة وكانت
 المحاولة ھى الصفقة ھذه كانت وربما 2المشترین من المبیعة األطیان بانتزاع األمر وانتھى ،)السنیة الدائرة شركة تصفیة

  . السنیة الدائرة أطیان بیع زاداتم فى الدخول على المالك صغار بعض فیھا أقدم التى الوحیدة

 تزید التى الملكیات مساحة زادت فقد ،السنیة الدائرة أراضى بیع عملیات من األسد بنصیب فازت الكبیرة الملكیات ولكن
 تلك وراء من المالك كبار من الكثیر واستفاد ،3فدانا 164977 بمقدار 1906- 1896 من الفترة فى فدانا 50 على

 واحدة صفقة فدانا 3300  قدرھا مساحة المثال سبیل على سلطان بك عمر فاشترى ،ملكیاتھم مساحة افوسعو العملیات
  . 4أیضاً  بالمنیا الدائرة أطیان من فدانا 630 بك أباظة عبدالحمید واشترى ،المنیا قرى زمامات بعض شملت

 للحكومة عائلتھ عن نیابة األخیر عنھا لوتناز ،إسماعیل الخدیو ألسرة ملكا كانت التى تلك فھى ،الدومین أطیان أما
 إلى إدارتھا سندتأو 5فدان 425729 ب الحین ذلك فى تقدر وكانت ،1878 أكتوبر 26 فى صدر عالى أمر بمقتضى

 روتشلد بیت من لقرض ضمانا األطیان تلك ورھنت ،وفرنسى وإنجلیزى مصرى ،أعضاء ثالثة من مؤلفة خاصة لجنة
 ،السایرة الدیون بسداد لتقوم 1878 أكتوبر 31 فى الحكومة علیھ حصلت استرلینى جنیھ ملیون ونصف ثمانیة بمبلغ

 ،األراضى تلك ریع من الدین أقساط بسداد الدومین أراضى إدارة بھا المنوط للجنة السماح على القرض شروط ونصت
 أطیان بیع الئحة وحددت 6القرض من جزء استھالك فى البیع إیرادات واستخدام األطیان تلك ببیع الحكومة لھا أذنت كما

 المبیعة األطیان تربط وأن ،العلنى بالمزاد البیع یكون أن على فنصت ،البیع شروط 1879 عام فى الصادرة المیرى
 خمس الضریبة من فتعفى البور األراضى أما ،الحوض نفس فى الواقعة لألطیان الممائلة بالضریبة خراجیة كأطیان
  . 7ستصلحتإ قد تكن لم ولو حتى ذلك بعد الضریبة علیھا تربط ثم سنوات

 بین تتراوح صغیرة مساحات شكل على الخصبة الدومین أراضى بیع فى عشر التاسع القرن نھایة منذ الحكومة وشرعت
 لدیھم توافر الذین المالك متوسطى فئات من وخاصة األراضى تلك شراء على اإلقبال زیادة إلى أدى مما ،فدانا 20- 15
 من) أفدنة الخمسة دون یملكون كانوا الذین( المالك صغار یستفد ولم. 8الفترة تلك فى القطن أسعار ارتفاع نتیجة لالما

 12 نحو یبلغ كان للبیع المعروضة القطع لمساحة األدنى الحد ألن ،ملكیاتھم مساحة توسیع فى الدومین أطیان بیع عملیات
 القیمة عن% 117 بمقدار یزید كان الفدان بیع سعر أن حتى المزادات فى شدیدا تنافسا الشراء فى الراغبون وتنافس. فدانا

 تلك فى الدخول من تمكنھم متوسطیھم وبعض المالك لصغار المادیة األحوال تكن ولم ،9بالمزاد لھ المقدرة األساسیة
  . المزادات

 زھیدة بأثمان األراضى لشركات بیرةك مساحات فى تباع فكانت ،إصالح إلى حاجة فى كانت التى الدومین أطیان أما
 وتیجران نوبار باشا كبوغوص – المالك كبار بعض شترىإ كذلك ،10الشراء فى للراغبین بیعھا وإعادة إصالحھا لتتولى

                                                             
 .252 \ 30،236 \ 207،15 \ 186 ملفات، الدائرة وثائق، المصرى عقارىال البنك أرشیف 1
 .463 رقم ملف، السابق المصدر 2
3 Egypt No1, (1907), P 50 
 .252 \ 98،236 \ 81 ملفات، الدائرة وثائق، المصرى العقارى البنك أرشیف 4
 .215 ص، المصرى القطر فى والضرائب األطیان، حنین جرجس 5
 .الصفحة نفس، ابقالس المصدر 6
 .232 ص، السابق المصدر 7
8 Egypt No1. (1904), P17 
9 Ibid, (1908), P13 

10 Ibid, (1906), P27. 
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 مطلع فى فدان 147509 سوى الدومین أراضى إدارة حوزة فى یبق ولم 1فدان األلف تجاوزت مساحات –وغیرھم باشا
 األخیر القسط سداد وبعد. الدومین أطیان جملة من%  13 حوالى األراضى تلك من بیع ما نسبة بلغت وبذلك 19072 عام
 التى األمیریة األمالك مصلحة إدارة تحت الدومین أراضى من تبقى ما أدمج) 1912دیسمبر 31 فى( الدومین قرض من

  . 3المالیة لنظارة تابعة وكانت 1913 أبریل 17 فى الغرض لھذا خصیصا أنشئت

  العقاریة والشركات البنوك
 دور العقاریة والشركات البنوك ولعبت ،تمویل إلى حاجة فى والدومین السنیة دائرةال أراضى شراء عملیات وكانت
 ساھمت وبذلك ،زراعیة أراضى من حوزتھم فى ما بضمان للمالك قروض من تقدمھ كانت بما الصفقات لتلك الممول
  . الكبیرة لزراعیةا الملكیات نمو فى فعالة مساھمة

 إلى نتھىإ تطور من لألرض الخاصة الملكیة حقوق على طرأ ما العقاریة والبنوك الشركات نشاط إزدھار على وساعد
 السوق وانتعاش الزراعة تطور فإن ذلك إلى وباإلضافة ،لألرض التامة الملكیة قواعد وإرساء الحقوق تلك تدعیم

 العقارى الرھن مجال فى أموالھم ستثمارإ إلى األجنبیة األموال رؤوس حابأص أنظار بجذب كفیلین كانا اإلقتصادى
 اإلحتالل وضعھا التى المالیة السیاسة أن كما ،مكفوال كان الزراعیة األراضى متالكإ فى األجانب حق أن وخاصة

 من لھم السیاسة تلك توفره لما نظرا العقارى الرھن حقل فى الدخول على األجانب المستثمرین شجعت لمصر البریطانى
  . 5األجانب المستثمرین لحقوق الضمانات المختلطة المحاكم كفلت وكذلك ،4ضمانات

 ”Credit Foncier Egyptianالمصرى العقارى البنك" ھو العقارى الرھن حقل فى عملت التى البنوك وأھم أول وكان
 الممولین بعض بتأسیسھ قام وقد ،مصر فى یةالعقار البنوك أكبر من الزمن بمرور وأصبح ،1880 عام فى تأسس الذى

 وكانت ،البالد فى المھمة المال بیوت أحد –ولدیھ مع باإلشتراك – یمتلك كان الذى سوارس رأسھم وعلى المتمصرین
 ،فرنسیة تمویل مصادر على البنك مال رأس تدعیم فى عتمادهإ جل كان لذلك الكبرى فرنسا ببنوك وثیقة صالت تربطھ

  . 6البنك فى ساھمت التى والسویسریة والبلجیكیة اإلنجلیزیة األموال رؤوس بعض لىإ باإلضافة

 1882 عام فى بمصر أحاطت التى السیاسیة الظروف بسبب تأسیسھ بدایة فى معامالتھ حجم یقلل أن البنك اضطر وقد
 فى القطن بمحصول اآلفات كولفت ،1883 عام فى بالماشیة فتك الذى الطاعون عن نجم الذى اإلقتصادیة األحوال وسوء

 فى البالد منھا عانت التى السیئة اإلقتصادیة الظروف وأدت. ذلك بعد أعمالھ فى التوسع إلى البنك عاد ثم ،1885 عام
 األراضى من الكثیر ملكیة بنزع البنك فقام ،قروض من علیھم ما سداد عن البنك عمالء من الكثیر عجز إلى الثمانینیات

  . 7بنفسھ األراضى تلك إدارة إلى البنك فاضطر ،الشراء على إقبال یھف یكن لم وقت فى

 إقبال فى سببا والدومین السنیة الدائرة أطیان مبیعات وحركة التسعینات فى الزراعیة األراضى على الطلب زیادة وكانت
 المزید شراء لھم یتیح كبیر قرض على الحصول مقابل البنك لدى أراضیھم رھن على الزراعیین المالك كبار من الكثیر

 ،1904 عام فى جنیھ ملیون 8 إلى 1902 عام فى جنیھ ملیون 6 من سنداتھ قیمة زیادة إلى البنك دفع مما ،األرض من
 شركة من البائع لحق البنك شراء إلى الكبیرة الزیادة ھذه فى السبب ویرجع ،1907 عام فى جنیھ 16500000 إلى

  . 8السنیة الدائرة

                                                             
1 Tignor: Moderniza on and Bri sh Colonial Rule in Egypt, P243 
2 Egypt No1, (1908), P13. 
 .2355 ص، 2جـ، مصر فى بھا المعمول واللوائح القوانین مجموعة، وآخر حسن محمد أحمد 3
4 Baer. G.: A history of landownership in Modern Egypt, P100 
5 Brinton, J. Y.: The Mixed courts of Egypt, Yale University Press, U. S. A. 1930, PP115-116 
6 Crouchley: The Investment of Foreign Capital in Egyptian Companies and public Debt, 

Cairo, 1936, p 34. 
 .13 ص، 1930 القاھرة، الخمسینى عیده بمناسبة البنك أصدره، 1930- 1880 المصرى العقارى البنك 7
 تلك ببیع السنیة الدائرة أراضى شركة تقوم أن على تنص الدائرة أراضى على الشركة بھا حصلت التى الشروط كانت 8

 العملیة ھذه حققت فقد األطیان أسعار الرتفاع ونتیجة –السنیة الدائرة رضق استحقاق تاریخ – 1905 عام قبل األراضى
 إلى یؤدى طویال وقتا یتطلب األقساط سداد كان وبذلك، باألجل األراضى بیعت وقد. استرلینى جنیھ 6800000 قدره ربحا



  عباس حامدد. رءوف     ودورها فى المجتمع المصرى الملكیات الزراعیة المصریة

34  www.RaoufAbbas.org 

 جنیھ 23671012 إلى 1902 عام فى مصرى جنیھ 6798505 من لعمالئھ البنك قدمھا التى لقروضا رتفعتإ وقد
 أراضى بضمان قروض عن عبارة 1905-1903 عامى بین فیما القروض من% 90 وكانت 1907 عام فى مصرى
 جنیھ ألف عن منھا قرض كل قیمة تزید قروض عن عبارة 1905 عام حتى قدمت التى القروض ثلثا وكان ،زراعیة
 عام فى القروض جملة من% 48.3 نسبتھ ما جنیھ آالف عشرة على منھا كل یزید التى القروض وكونت ،مصرى
 أن على واضحة داللة ھذا وفى ،19051 عام فى% 37.9و ،1904 عام فى% 31و ،1903 عام فى% 26.2و ،1902
 تغطى أراضیھم من مساحات رھن باستطاعتھم كان الذین الزراعیین المالك كبار إلى تذھب كانت القروض ھذه معظم
  . البنك من یقترضونھ ما قیمة

 تبلغ بنسبة أى ،1895 عام فى فدان 333953 من المصرى العقارى البنك لدى المرھونة األراضى مساحة زدادتإ وقد
 من% 25 نحو تبلغ بنسبة أى ،1907 عام فى فدان 1031356 إلى ،البالد فى الزراعیة األراضى مساحة من% 10 نحو

 البنك ساھم التى والدومین السنیة الدائرة أطیان بیع عملیات شھدت التى الفترة وھى. البالد فى الزراعیة األراضى مساحة
 البنك ستمرإ وقد. لدیھ أطیانھم رھن مقابل ومتوسطیھم المالك كبار إلى القروض بتقدیم تمویلھا فى المصرى العقارى

 فى فدان 1257550 البنك لدى المرھونة األطیان مساحة فبلغت ،1907 أزمة بعد تىح واسع نطاق على نشاطھ یزاول
 وذلك. 2األطیان تلك من جانبا فیھا البائع حقوق البنك إلى آلت التى السنیة الدائرة أطیان من تبقى ما وتشكل ،1913 عام

 والسوریین األوربیین التجار من والمرابین ،األخرى الرھن وبنوك شركات لدى مرھونة كانت التى األراضى بخالف
  . واألقباط

 Caisse المصرى العقارى الصندوق"  :ھما العقارى للرھن أخریین شركتین تأسیس العشرین القرن مطلع شھد فقد
Hypoth'ecaire d'Egypte  "بلجیكا من أغلبھ جاء مشترك بلجیكى – فرنسى برأسمال 1902 عام فى أنشئ الذى، 

 الرھن حقل فى الفرنسیة اإلنجلیزیة المصالح فیھ مثلت الذى"  Land Bank of Egypt المصرى األراضى بنك"و
  . العقارى

 فى مصرى جنیھ 5968000 من العقاریة والشركات بالبنوك الخاصة والسندات المدفوع المال رأس جملة رتقعتإ وقد
 فى یساھموا لم المصریین ألن بیاأجن المال رأس معظم وكان ،1907 عام فى مصرى جنیھ 39680000 إلى ،1897 عام
 قد المصرى العقارى البنك كان وإن ،الخارج فى تباع البنوك تلك سندات غالبیة وكانت ،محدود بقدر إال المجال ھذا

  . أیضا األجانب من كانوا الذین المحلیین للمستثمرین سنداتھ من جزء خصص

 فقد ،لعمالئھا تقدمھا التى القروض حجم فى للزیادة صدى العقاریة والشركات البنوك أموال رؤوس فى الزیادة وكانت
 فى مصرى جنیھ 35465000 إلى ،1897 عام فى جنیھ 4434000 من لألفراد البنوك تلك قدمتھا التى القروض زادت

  . 1907 عام

 نشاطھم زاولوا دأفرا بواسطة العقارى الرھن فى الستثمارھا البالد على األجنبیة األموال رؤوس تدفقت ،نفسھ الوقت وفى
 ھذا فى المستغل الفرنسى المال رأس قدر وقد ،العقارى الرھن فى المتخصصة المؤسسات أو المحامین مكاتب خالل من

  . 3فرنك ملیون عشر بخمسة 1911 عام فى المجال

 یھجن 10102000 رأسمالھا بلغ العقارى الرھن بنوك سندات من جدیدة كمیات صدرت ،1914-1907 من الفترة وفى
 وبنك فرنسیة – بلجیكیة وواحدة فرنسیتان وأخریان إنجلیزیة إحداھا جدیدة شركات الفترة نفس فى أسست كما ،مصرى
 جنیھ 4787000 بمقدار العقارى الرھن مجال فى المستثمر المال رأس زیادة إلى الشركات ھذه تأسیس أدى وقد. ألمانى

  . 19074 عام على السابقة الفترة عن مصرى

                                                                                                                                                                              
 البائع حق بشراء ماق، خطیرةال المنافسة ھذه المصرى العقارى البنك یتفادى وحتى، عقارى رھن شركة إلى الشركة تحول

 ."Crouchley: Op. cit, P35: إنظر. "جنیھ مالیین ثمانیة بمبلغ السنیة الدائرة شركة من
 .1914-1881 فى الفترة المصرى العقارى لبنكل السنویة التقاریر من تقاةسم والنسب األرقام ھذه 1
 .السنوات نفس، السابق المصدر 2
3 Crouchley: Op. cit, PP56-57 
4 Ibid, P69 



  عباس حامدد. رءوف     ودورها فى المجتمع المصرى الملكیات الزراعیة المصریة

35  www.RaoufAbbas.org 

 مساحة بعشر تقدر كانت بالصعید المرھونة األراضى أن 1894 عام فى الزراعیة األراضى مساحة من تثب وقد
 مالك دیون وكانت ،والجیزة والشرقیة البحیرة من كل فى الزراعیة األراضى مساحة وبثمن بھ الزراعیة األراضى
 من% 15 المالك ھؤالء رھن وقد ،دیونال ھذه جملة من% 70 على یزید بما تقدر فدانا 50 على تربو التى األراضى
  . 1القروض لتلك كضمان أراضیھم

 عشر التاسع القرن أواخر فى األراضى شراء عملیات تمویل فى ھاما دورا العقارى الرھن وشركات بنوك لعبت وبذلك
  . رةوالصغی المتوسطة الملكیات حساب على الكبیرة الملكیات نمو على بذلك وساعدت ،العشرین القرن ومطلع

 التى الفترة وھى 1906- 1896 من الفترة فى تغییرات من الزراعیة الملكیات توزیع على طرأ ما یبین التالى والجدول
  :العقارى الرھن وشركات بنوك ونشاط والدومین السنیة الدائرة أطیان مبیعات حركة نشاط ذروة شھدت

  الملكیة فئات
1896  1906  

 المساحة
  بالفدان

 ملكیة طمتوس  المالك عدد
  الفرد

 المساحة
  بالفدان

 ملكیة متوسط  المالك عدد
  الفرد

  189  12475  2356602  184  11875  2191625  فدانا 50 من أكثر
  37.4  8601  321501  38.5  9297  358298  فدانا 50-30من
  24.2  11488  278793  24.5  12928  317341  فدانا 30-20من
  13.8  37817  523528  13.9  41276  574084  فدانا 20- 10 من

  7  77663  544264  7  80810  565810  أفدنة 10-5 منأكثر 
  1.3  1002806  1264084  1.6  611074  993843  أفدنة 5 من أقل

  4.6  1150850  5288772  6.5  767260  5001001  الجملة
  

  

                                                             
1 Baer: Op. cit., P102 

  

  
18961906 
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 ،فقط سنوات عشر خالل ففى ،اإلتساع فى آخذة تكان) فدانا 50 من أكثر( بیرةالك الملكیات أن الجدول ھذا من ویتضح 
 بنسبة أى ،شخص 600 بمقدار مالكھا عدد زاد بینما% 13.5 قدرھا بنسبة أى ،فدان 164977 بمقدار مساحتھا إزدادت

 فدانا الخمسین دون ما نیملكو كانوا من بعض تمكن نتیجة المالك كبار عدد فى الزیادة ھذه جاءت وربما. %5 نحو تبلغ
 وشركات بنوك تقدمھا كانت التى االئتمانیة التسھیالت ومن والدومین السنیة الدائرة أطیان بیع عملیات من اإلستفادة من

  . المالك كبار من اإلحصائیات تعدھا التى الفئة فى یندرجون فأصبحوا ،ملكیاتھم مساحة توسیع فى ،العقارى الرھن

 وتناقص ،%8 قدرھا بنسبة أى فدان 147447 بمقدار) فدانا 50-5 من( المتوسطة الملكیات احةمس تناقصت حین وعلى
 بنسبة أى فدان 250241 بمقدار) أفدنة الخمسة دون( الصغیرة الملكیات مساحة زادت ،تقریبا النسبة بنفس مالكھا عدد
 عام عن تقریره فى جورست قدمھ لذىا بالتفسیر األخذ إلى ونمیل. %59 بنسبة مالكھا عدد وزاد ،%25 نحو تبلغ

 عشر التاسع القرن من التسعینات أواخر فى األطیان بمساحة الحكومة قیام إلى ترجع الزیادة ھذه أن إلى ذھب فقد ،1909
 أطیانا یملكون كانوا ممن الكثیرین شجع التسجیل رسوم تخفیض وأن ،الحقیقیین مالكھا أسماء على العشرین القرن ومطلع

  . 1قروض من علیھ یحصلون ما مقابل المرابین لدى رھنھا علیھم یسھل حتى بینھم فیما أطیانھم یقسموا أن شاعالم على

 الفرد ملكیة متوسط زاد فقد) 1906-1896( الحقبة تلك فى النمو من كبیرة درجة الكبیرة الزراعیة الملكیات بلغت وھكذا
 6.5 من عامة مصر فى الفرد ملكیة متوسط نقص بینما فدانا 189-184 من ،فدانا خمسین من أكثر یملكون كانوا من بین

 الرى نظم أحرزتھ ما نتیجة الزراعة میدان فى األموال ستثمارإ على اإلقبال زیادة إلى ذلك ویرجع. فدان 4.6 إلى فدان
 یحقق الزراعیة یلبالمحاص واإلتجارمن تقدم خالل الفترة موضوع الدراسة جعل إستثمار األموال فى الزراعة  والزراعة

                                                             
1 Egypt No. 1: (1910), P 12 
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 فى تخصصت التى والشركات البنوك مولتھا التى والدومین السنیة الدائرة أطیان مبیعات لحركة ونتیجة ،مجزیا ربحا
  . العقارى الرھن
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  الزراعیین المالك كبار لطبقة اإلجتماعى البناء - الثالث الفصل

 فى وشكلت ،متباینة أصول من نحدرتإ ،متعددة جتماعیةإ لفئات إقتصادیة مصالح الكبیرة الزراعیة الملكیات على قامت
 بعضھا عن تختلف ظروف فى الفئات تلك من فئة كل ملكیات تكونت وقد ،"الزراعیین المالك كبار طبقة" مجموعھا

 الملكیات تطور على ساعدت التى والسیاسیة واإلجتماعیة اإلقتصادیة الظروف النھایة فى جمیعا حكمتھم وأن ،البعض
  . الكبیرة اعیةالزر

  . تطور من ملكیاتھم على طرأ وما المختلفة اإلجتماعیة الفئات ھذه من فئة كل ملكیات تكوین ظروف یلى فیما وندرس

  على محمد أسرة
 كل وكان ،الزراعیة األراضى من واسعة مساحات متلكتإ فقد ،الزراعیین المالك كبار مقدمة فى على محمد أسرة وتأتى

 كانت األرض ملكیة أن ذلك على وساعدھم ،الخاصة ملكیاتھ لتوسیع –السبل بشتى – یسعى األسرة تلك أفراد من وال
 لذلك ،والدولة الحاكم من كل ممتلكات بین فاصل حد ھناك یكن ولم ،الدولة بید عشر التاسع القرن من األول النصف حتى
  . 1فیھا التصرف حق لنفسھ ویعطى الدولة أراضى ممعظ على یده یضع الحاكم كان

 وأطیان ،اإللتزام نظام إلغاء بعد المحلولة األواسى أراضى من ،على محمد أسرة ملكیات تكونت النحو ھذا وعلى
 یدھا تضع أسرتھ كانت حكمھ نھایة وعند ،وبناتھ وأوالده نفسھ على الوالى خلعھا إنعامات شكل أخذت التى األبعادیات

  . األبعادیات بخالف والعھد األواسى أطیان من دانف 541441 على

 لكل فمنح الحاكمة األسرة أفراد بعض على األراضى من الھبات أغدق) 1854-1848( الحكم األول عباس تولى وحین
 وبنات أبناء منح كما. 2أمالك من لھن كان ما إلى بإلضافة ،فدان آالف خمسة وإبراھیم على محمد زوجات من زوجھ
 وخمسمائة ولد لكل فدان ألف بواقع ،فدان 11500 –الحاكمة األسرة أقارب من ھمو– یكن باشا وإبراھیم ،یكن باشا أحمد
  . 3بنت لكل فدان

 فى ألبعادیتھ ضم كما ،ستصالحھاإ تولى البور األراضى من مساحات على) 1863- 1854( باشا سعید محمد واستولى
 على واستولى. 4مالیة أعباء من علیھم مام تخلصا الفالحون تركھا التى الخراجیة األطیان من فدان آالف ستة البحیرة
. 5الزمام عن الخارجة البور من أخرى أراضى منھا بدال لھم وأعطى أراضیھ فى تداخلھا بحجة األفراد بعض أراضى
 ،أراضیھا من فدان 19668 یملك كان حیث البحیرة وخاصة الدلتا فى تقع باشا سعید محمد بدائرة الخاصة الجفالك وكانت
 أطیان مساحة بلغت وقد ،السویس قناة لشركة باعھا التى الوادى أراضى من فدان 18734 فیھا لھ وكان قیةالشر وكذلك
 بالغربیة الزراعیة األراضى أجود من فدان 19170 یمتلكون وزوجتاه بنھإ كان بینما ،فدان 31117 –وفاتھ عند– دائرتھ

  . 6والدقھلیة

 فى یرغبون الذین الحاكمة األسرة ألفراد أراضیھم عن التنازل على –دسعی عھد فى– یجبرون الفالحون كان ما وكثیرا
 ،شیئا عنھا یعوضونھم لم أو خصوبة أقل أخرى بأراضى عنھا أصحابھا عوضوا سواء ،مزارعھم إلى األراضى تلك ضم

 الحلیم عبد أطیان ستصالحإ فى العمل على یجبرون الفالحون كان كما. 7أرضھ عن التنازل یرفض من جزاء الجلد وكان
                                                             

1 Baer; Op. cit., P40 
 .بعدھا وما 41 ص، 1849 مایو \ 1265 رجب، 13 سجل، الروزنامجة تقاسیط 2
 جماد غایة فى خدیو دیوان كاتب إلى وجرجا أسیوط عموم مدیر شاكر محمد من، 139 وثیقة، 23 محفظة، تركى معیة 3

 .1854فبرایر آخر \ 1270 األول
 12 \ 1276 األولى جمادى 26 فى السنیة العھد إلى البحیرة مدیریة من، 60 عربى وارد، باشا سعید محمد دائرة 4

 .278 ص، 1859نوفمبر
 .96ص،1859أكتوبر 11 \ 1276 أول ربیع فى، التحریرات قلم إلى البحیرة من، 120 عربى وارد، السابق المصدر 5
 \ 1287 األول ربیع حتى 1264القعدة ذى 15 من، كرام ذوات حضرات أطیان زمامات، 36 سجل، الروزنامجة سیطتقا 6

 .1870 یونیو – 1848 أكتوبر
 یشترى أن حلیم وأراد، الفالحون یملكھا بالمطاعنة باشا الحلیم عبد ألبعادیة المجاورة األطیان من فدان 300 ھناك كانت 7

، الرفض أسباب على للوقوف حلیم استدعاھم عندئذ، للباشا بیعھا ھؤالء فرفض بأبعادیاتھ لیلحقھا اأصحابھ من األطیان تلك
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 خزانة وتحملت ،لھا الالزمة اآللیة الرى مضخات وبناء ،وإسنا قنا لمدیریة التابعة بالمطاعنة –على محمد نجل– باشا
  . 1المنشآت تلك تشیید نفقات جمیع المدیریة

 ،لشرقیةوا وأسیوط مزار وبنى المنیا قرى من قریة وخمسین إحدى عھده یتولى –الحكم یتولى أن قبل – إسماعیل وكان
 ومصنعا للرى آلیة مضخات خمس فیھا لھ توكان ،السكر قصب لزراعة خصصھا وقد ،لھ خاص ملك إلى جمیعا تحولت
  . 2للسكر

 یبیعاه أن على باشا فاضل مصطفى خاهأو ،باشا الحلیم عبد عمھ فأجبر ،ممتلكاتھ مساحة یوسع أخذ ،الحكم تولى وحین
 لیقطع ،للسكر ومصانع للرى ومضخات مبان من محتویاتھما بجمیع فدان ألف 75 حوالى مساحتھما بلغت اللتان دائرتیھما
 األراضى من واسعة مساحات على ستولىإ كذلك. لھ السیاسیة منافستھما من ویتخلص بمصر تربطھما التى الصالت
 على عھافوز ،مبتكرة طریقة بعضھا إصالح فى وابتدع ،باسمھ تقاسیطھا وأخرج المستبعدة واألراضى المتروكة
 للزراعة الالزمة المواشىو بالتقاوى وأمدھم ،سنوات خمس مدة مالھا من وأعفاھم ،بھم خاصة مساكن لھم وأقام ،الفالحین

 إیجار تحصیل فى یبدأ الخمس السنوات مرور وبعد ،سنوات خمس على قیمتھا علیھم تقسط أن على األولى السنة فى
  . 3منھم

 اشترى كما والمستبعدة المتروكة األطیان من واسعة بمساحات وجواریھ وزوجاتھ بناتھو أوالده على أیضا إسماعیل وأنعم
 حتى حكمھ على سنوات ثمانى تمر تكد ولم. 4الدولة خزانة من أثمانھا وسدد ،األفراد بعض من بأسمائھم األراضى بعض

 الخدیو عنھا تنازل التى" الدومین نأطیا" –بعد فیما– األراضى ھذه شكلت وقد. 5فدان 472102 یملكون أسرتھ أفراد كان
 تبلغ الحین ذلك فى مساحتھا وكانت جدید لقرض ضمانا ورھنت ،1878 أغسطس فى –أسرتھ عن نیابة– إسماعیل

  . 6فدان 425729

 ،فدان 434975 من األولى وتكونت ،الخاصة والدائرة السنیة الدائرة ،الدائرتین شكلت فقد الخاصة إسماعیل أمالك أما
 حیث الصعید فى والباقى الدلتا فى منھا ألف أربعون ویقع ،للزراعة قابلة الغیر األراضى من فدان ألف 89 بینھما من كان

 من فدان ألف 80 تتضمن السنیة الدائرة أطیان وكانت ،بالجفالك الخاصة والمبانى السكر مصانع مواقع تشمل كانت
 للفدان جنیھات ثمانیة قیمتھ سنوى بإیجار للفالحین یؤجرھا الخدیو وكان ،الغربیة جفلك كونت المستصلحة األراضى

 الدائرة أراضى بقیة كانت ،الواحد للفدان الجنیھ عن قلیال یزید بما تؤجر أخرى فدان ألف 83 ھناك كانت وبینما ،الواحد
 مصنعا 19 علیھا قام التى بالصعید القصب مزارع وتتضمن ،الخدیو لحساب مباشرة تزرع فدان ألف 182 وقدرھا
 اإلبراھیمیة ترعة حفر فى األھالى سخر وقد .7اإلنجلیز بعض جانب إلى الفرنسیین بمعرفة تدار غالبیتھا كانت ،للسكر
  . 8وأسیوط المنیا فى القصب لمزارع الالزمة المیاه لتوفیر

                                                                                                                                                                              
 فقد الباقون أما، للباشا أطیانھم بیع یقبلوا أن الفالحین من فدانا 89 أصحاب واضطر، بجلدھم أمر موقفھم على أصروا وحین

، تركى معیة: إنظر. بشأنھم یتبع بما لیأمر الوالى إلى أمرھم عرف إلى قنا مدیر دفع مما، موقفھم على –الجلد رغم– أصروا
 .1861 دیسمبر 2 \ 1278 األولى جمادى 25 فى المعیة إلى وإسنا قنا ردیم من، 222 وثیقة، 67 محفظة

 نوفمبر 28 / 1278 األولى جمادى 25 فى المعیة إلى وإسنا قنا مدیر من، 214 وثیقة ،المحفظة نفس ،السابق المصدر 1
1861. 

 .1854 نوفمبر 11 / 1271 محرم 18 فى المعیة إلى باشا اسماعیل من 140 وثیقة ،27 محفظة ،السابق المصدر 2
 .1865 ینایر 31 / 1281 رمضان 4 فى السنیة الدائرة إلى العالى نابجال من ،31 وثیقة ،539 محفظة ،السابق المصدر 3
 .518 ص 1936، ب المصریةالكت دار ،الثالث الجزء من الثانى المجلد ،سماعیلإ وعصر النیل تقویم ،سامى مینأ 4
 .1871 یونیو /1288 ثانى ربیع غایة حتى والفاملیة الخدیویة الحضرة أطیان زمام ،35 سجل ،الروزنامجة تقاسیط 5
 .1878/ 11/  29 عدد ،اسحق أدیب إصدار ،یومیة جریدة ،التجارة 6
7 Mc Coan; Egypt as it is, 2nd, ed., London n. d. , PP 151 -153 
8 Edwin de Leon; The Khedive's Egypt, or the House of Bondage Under New Masters, London 

1877, P414. 
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 فى معظمھا یقع فدان لفأ 50 حوالى مساحتھا تبلغ كانت إذالسنیة،  الدائرة من إتساعاً  أقل فكانت الخاصة الدائرة أما
 فكان الباقى أما ،الدائرة بمعرفة تزرع التى الخصبة األراضى من فدان آلفآ عشرة بینھا من كان، الغربیة مدیریة

  . 1سنوى إیجار لقاء بزراعتھ یقومون الفالحون

 تتولى خاصة إدارة إشراف تحت ووضعتا 1870و 1865 فى عقدا لقرضین ضماناً  الدائرتین ھاتین أطیان رھنت وقد
  . ریعھما من القروض أقساط سداد

 مساحة من% 20 یوازى ما أى ،فدان ملیون من مایقرب تبلغ وعائلتھ إسماعیل الخدیو أمالك مساحة كانت وھكذا
 ھذه تكن ولم. على محمد أسرة أفراد بقیة یملكھ ماكان بخالف ھذا. 2الحین ذلك فى مصر فى الزراعیة األراضى
 وقف كان فقد ،عشر التاسع القرن من الثانى النصف فى أفرادھا بعض أوقفھا التى األسرة فأوقا تتضمن األراضى
 على ثم حیاتھن فى الثالث زوجاتھ على أوقفھا ،البحیرة لمدیریة التابعة البارود بإیتاى فدان ألف 12 یشمل إسماعیل
 فى فدان 18450و ،والجیزة حلوان فى انفد 2110و ،األسكندریة من بالقرب المنتزه فى فدان 1200 وحوالى ،3ورثتھن
 ،باشا على محمد أوقفھ الذى قولة وقف إلى باإلضافة ھذا .بالصعید فدان ألف 32 وحوالى ،الكبیر التل من بالقرب الوادى
 ھذا وخصص ،الكبرى بالمحلة فدان ألف 23و ،الشیخ كفر قرى من قریة عشر أحد على موزعة فدان 10742 ویشمل
 مسقط قولة مدینة فى على محمد أنشأھا التى والمكتبة والمكتب المدرسة على واإلنفاق الدینیة لشعائرا إلقامة الوقف
 األراضى أجود من فدان 17763 مساحتھ بلغت الذى –على لمحمد الثانیة الزوجة– قادن دوران ماه ووقف .4رأسھ
 وقد ،بالسنبالوین على محمد بنت زینب ووقف .5بعدھم من ولورثتھم والجوارى العبید من لعتقائھا خصصتھ الذى ،بالدلتا
 من یتكون وكان -باشا عباس والدة - قادن بنبا وقف وكذلك ،الخیریة لألغراض خصصتھا فدان ألف 11 مساحتھ بلغت

 من األراضى أوقفوا ممن كثیرون وغیرھم ،6البر أعمال وعلى عتقائھا على أوقفتھا والقلوبیة الغربیة فى فدان ألف 13
  . على محمد أسرة أفراد

 على –البدایة فى – الحاكمة األسرة أفراد حصل الدومین وأراضى السنیة الدائرة أراضى على الدولة سیطرت وحین
 من إعتبارا- المخصصات ھذه ستبدلتاو ،منھم كل یملكھا كان التى األطیان وقمیة لمساحة تبعا سنویة مالیة مخصصات

 ،اآلخرین األمراء وبعض) الخدیو( إلسماعیل أعطیت فدان 39875 ساحتھام بلغت الدومین من بأراضى - 1888 عام
 وأضیفت ،ورثتھم لصالح منھا خصھ ما نصف إسماعیل یوقف وأن ،األطیان ھذه ثلثى األمراء یوقف أن شترطاو

 ةوالدائر الدومین أطیان من مساحات وبشراء – الطریق ھذا نع ستطاعوااو ،1893 عام فى لألمراء أخرى مساحات
  . 7جدید من ملكیاتھم تكوین یعیدوا أن –للبیع تعرض كانت التى السنیة

  الموظفین كبار
 معظم كانت فقد" الموظفین كبار" فئة ھى الزراعیین المالك كبار ضمن دخلت التى الثانیة جتماعیةإلا الفئة وكانت 

 من أخالطاً  تضم كانت التى التركیة ةرستقراطیألا على اقفو –عشر التاسع القرن أواخر حتى – الكبرى الدولة وظائف
 األخیران العنصران وكان ،8واألرمن والشوام األكراد إلى باإلضافة ،والشراكسة وتونس والمغرب الصغرى آسیا أتراك

 وكان .9األجنبیة للغات وحذقھم المالیة األمور فى لتضلعھم الخارجیة ووظائف المالیة اإلدارة مناصب على الغالبان ھما
. 10والمعاملة التخاطب لغة التركیة اللغة واتخاذ التركیة الحیاة بأسالیب واألخذ بالعادات التمسك العناصر ھذه ینب یجمع

 الكبرى الوظائف ولوج فرصة التركیة اللغة وإجادتھم ثقافتھم لھم ھیأت الذین المصریین بعض الفئة تلك وتضمنت

                                                             
1 Mc Coan, Op. cit., pp 155 – 156 
 De Regny: Statistique de L'Egypte, p:إنظر" 4674221 تبلغ 1872 عام فى الزراعیة األراضى مساحة كانت 2

IX. 
 .47 ص ،1910 القاھرة ،2 ط ،1 جـ ،عشر التاسع القرن فى الشرق مشاھیر تراجم ،زیدان جرجى 3
 .35 – 1 ص ،1844 فبرایر / 1260 صفر ،13 سجل ،الروزنامجة تقاسیط 4
 .140 ص ،1865 اكتوبر/  1282 آخر جماد 22، 30 سجل ،السابق المصدر 5
6 Baer;Op. Cit., pp 43 -44 
7 Ibid, P 44 
8 Milner: England in Egypt,13th, ed., London 1926, p 319 
 .392 ص ،1948السیاسة الداخلیة)، القاھرة ( على محمد مصر ،دولة بناء ،وآخرون شكرى فؤاد محمد 9

10 Milner, Op. cit., p 319 
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 من یزوجونھم فكانوا ،التركیة بالصبغة صبغھم على الحكام حرضو ،محدوداً  عددھم وكان ،1البالد إدارة فى والمشاركة
 من األمر بھذا یحظى من وكان ،التركیة الحیاة وأسالیب العادات یألفوا حتى والشركسیات التركیات المعتقات جواریھم

  . 2الكبرى المناصب لتولى مؤھالً  یصبح المصریین

 فقد ،الكبیرة الزراعیة الملكیات على للحصول السبیل ھى –فائھوخل على محمد عھد فى – الكبرى الدولة وظائف وكانت
 البالد فى إقتصادیة مصالح –المصریین غیر من أكثرھم كان الذین – الموظفین لكبار یخلقوا أن الحكام ھؤالء أراد

  . إستمراره وضمان علیھ المحافظة إلى وتدفعھم ،لھم وفرھا الذى بالنظام تربطھم

 ھؤالء عرف وقد ،الفئات ھذه نصیب من على محمد عھد فى للموظفین منحت التى الواسعة ضىاألرا معظم كانت لذلك
  . ممتاز إجتماعى ومركز عریض ثراء من بھ یتمتعون كانوا ما على للداللة" بالذوات"

 أنعم قدف ،فدان آالف وثالثة فدان مائة بین ما تتراوح على محمد عھد فى للموظفین تمنح التى األطیان مساحات وكانت
 وعلى. 3فدان بألف الجھادیة وكیل المانكلى باشا أحمد وعلى ،فدان آالف بثالثة كریت محافظ باشا مصطفى على الوالى
  .4العسكریة لرتبھم وفقاً  فدان 500 – 100 بین تتراوح بمساحات الجیش ضباط بعض

 ،رجالھ من المقربین على األطیان بعض فوزع السیاسة نفس –األتراك إلى المیل شدید كان الذى – األول عباس وواصل 
 بأطیان وأنعم ،باشا وحمزة باشا خورشید من لكل فدان 350و ،باشا لصالح فدان 750و ،أدھم إلبراھیم فداناً  850 فأعطى

  . 5رجالھ من كبیر عدد على ھذه من مساحة أقل

 ترواحت الھبات ھذه أن 6الوثائق من تنتجونس ،الموظفین لكبار األراضى منح فى كبیراً  توسعاً  اسماعیل عھد مطلع وشھد
 ضباط كبار أعطى كما ،منھم لكل فدان بألف النظار من اإلدارة رجال كبار على فأنعم ،فدان وألف فدان مائة بین مساحتھا
 مدیرى من لكل فدان 300و ،المدنیین الموظفین من مستواھم فى ولمن منھم واحد لكل فدان 600 اللواء رتبة من الجیش

  . مرتبة دونھم لمن ذلك من وأقل ،دیریاتالم

 ،الزمن بمرور تنمیتھا إستطاعوا كبیرة ملكیات وظائفھم إلیھم ساقت الذین األتراك الموظفین لكبار 7عدیدة أمثلة وھناك
 ،إسماعیل عھد فى النظار ورئاسة النظارة وتولى والعسكریة اإلداریة المناصب من الكثیر تقلد الذى باشا شریف فمحمد

 بتلك على محمد علیھ أنعم وقد ،مزار وبنى والمنیا القلیوبیة أطیان من فدان 4517 مساحتھا بلغت أطیان على صلح
 وتوالت ،ملكیتھ إلى ھاأضاف أخرى أطیان بشراء باشا شریف وقام ،خدماتھ على لھ مكافأة –السنوات مر على– األطیان

 وحصل .1870 عام فى فدان 20164 األطیان من یملكھ كان ما مساحة بلغت حتى ،وإسماعیل األول عباس إنعامات علیھ
 وبنى والفیوم الجیزة أطیان من فدان 2604 على –على محمد عھد فى الكتخدا وظیفة تولى الذى– المناسترلى باشا حسن

 تقدیرا لىع محمد علیھبھا  أنعم مزار وبنى بالمنیا فدان ألف –السودان حكمدار– باشا خورشید متلكإو ،والبحیرة سویف
 سعید علیھ أنعم فقد -للنظار رئیس أول وكان الكبرى المناصب من عددا تقلد الذى األرمنى– باشا نوبار أما. لخدماتھ
 عام فى فدان 2644 یمتلك أصبح ثم ،أخرى فدان ألف إسماعیل ومنحھ ،مزار وبنى المنیا أطیان من فدان بثمانمائة

  . والعسكریة اإلداریة المناصب تولوا ممن كثیرون وغیرھم ،1870

 إلى المنتمین المصریین قاعدة إتسعت إذ الموظفین كبار فئة على جوھرى تغییر طرأ ،عشر التاسع القرن منتصف ومنذ
 ھناك كان ،الكبرى الوظائف تولى فرصة تعلیمھم ظروف لھم أتاحت الذین المصریین بعض إلى فباإلضافة ،الفئة تلك

 عھد فى الصغرى اإلداریة الوظائف بعض وتولوا التركیة اللغة وحذقوا ،خاصة ةكفاء أظھروا ممن المصریین بعض

                                                             
 ،1 جــــ ،1882 – 1848 توفیق حكم أوائل إلى على محمد حكم نھایة منذ مصر فى التعلیم تاریخ ،عبدالكریم عزت احمد 1

 .12 ص ،1945 القاھرة ،المعارف وزارة ،وسعید األول عباس عصر
 .63 ص ،1931 القاھرة ،والمقطم المقتطب مطبعة ،1جــ ،الماضى حوادث بعض عن مذكرات ،باشا فھمى قلینى 2
 .1837توبر / أك1253 رجب 29 فى الدیوان مأمور إلى ،81 وثیقة، 5 محفظة ،تركى خدیوى دیوان 3
 .1837 سبتمبر /1253 الثانیة جمادى 15 فى الدیوان مأمور إلى ،223 وثیقة ،4 محفظة ،السابق المصدر 4
 .17 ص ،12 جـــ ،الجدیدة التوفیقیة الخطط ،مبارك على 5
 ."5 رقم ملحق" حكمھ بدایة فى موظفیھ كبار لبعض إسماعیل الخدیو منحھا التى األراضى بیان :إنظر 6
 اكتوبر/  1287 اول ربیع 6 حتى 1264 القعدة ذى 15 من ،كرام ذوات أطیان مامات، ز 36 سجل ،الروزنامجة یطتقاس 7

 .1870 یونیو – 1848
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 أما ،األقسام نظار وظائف –على محمد عھد أواخر فى– یشغلون كانوا المصریین أن 1بك كلوت فیذكر ،على محمد
 أمام الوظائف باب فتح أن باشا سعید محمد مالبث ثم ،وحدھم األتراك على وقفاً  فكانت) المدیرین( األخطاط حكام مناصب

 لیتولوا وعمدھا القرى شیوخ من األكفاء إلختیار المدیرین جمیع إلى التعلیمات فأصدر ،الفالحین أبناء من المصریین
 محل لیحلوا ،الثانیة الوظائف وربع األولى الوظائف ثلث المصریین یخص بحیث ،األخطاط وحكام األقسام نظار وظائف
 - أیضا-  سعید وخطا .2األتراك إستخدام إلى الوالى عاد ذلك على قدرتھم یثبتوا لم فإذا اإلدارة صبمنا فى تدریجیاً  األتراك
 كان وقد ،3القائمقام رتبة إلى الترقى أبواب أمامھم وفتح ،الجیش فى القرى شیوخ أبناء بعض بتجنید قام حین ھامة خطوة

  . بعد فیما العرابیة الثورة زعماء ھم یدسع عھد فى بالجیش لتحقواإ الذین الفالحین أبناء من الضباط

 أعیان من عدد دخل وبذلك األتراك من بدال المدیرین وظائف فى المصریین من فعین ،السیاسة ھذه إسماعیل الخدیو وتابع
  . الكبار الموظفین على الحكام یغدقھا كان التى األطیان ھبات من نصیبھم ونالوا الموظفین كبار عداد فى المصریین

  -النظارة منصب إلى ووصل الكبرى الوظائف بعض تقلد الذى- مبارك باشا على ،المصریین الموظفین ھؤالء من نوكا
 على محمد علیھ أنعم الذى ،الطھطاوى رافع بك ورفاعھ .4الدقھلیة أراضى من فدان بثالثمائة األول عباس علیھ أنعم فقد

 ،وأسیوط جرجا أطیان من فدان 625 بـــــ سعید علیھ وأنعم ،أسیوط مدیریة أطیان من فدان 150 مساحتھا بأبعادیة
  . 5إسماعیل عھد خالل المیرى أطیان من إشتراھا فداناً  771 أمالكھ إلى یضیف أن وأستطاع

 وكیل منصب محمد إبنھ وتولى ،طنطا قسم ناظر وظیفة إلى -بسیطاً  فالحاً  كان الذى-  المنشاوى احمد ترقى وكذلك
 معظمھا كانت ،18706 عام فى فدان 819 مساحتھا بلغت أمالكاً  یكونوا أن -وأوالده ھو-   ستطاعاو ،الدقھلیة مدیریة

 مطلع عند فدان اآلف عشرة على تربو فأصبحت ،األسرة أمالك باشا المنشاوى حمدأ هحفید ووسع ،الحكام من إنعامات
  . 7الغربیة أراضى أجود من جمیعھا انتك فدان اآلف أربعة مساحتھا بلغت التى أوقافھ عدا ھذا ،العشرین القرن

 بعض على حصل وقد ،الضباط رتب إلى وترقوا الجیش دخلوا الذین القرى شیوخ أبناء أحد فكان باشا عرابى أحمد أما
 أمالكھ جملة بلغت حتى المیرى أطیان من مساحات شراء طریق عن یزیدھا أن إستطاع ،الحكام من كمنحة األطیان
  . 18828 عام فى فدان 877.5

 ،أسیوط مدیر منصب إلى وصل حتى قلیمإلا إدارة وظائف فى خدموا الذین الفالحین أولئك أحد باشا سلطان محمد وكان
 حتى أمالكھ مساحة یوسع نأ ستطاعإو ،فدان بثالثمائة إسماعیل الخدیو علیھ وأنعم ،فدانا 137 باشا سعید محمد منحھ وقد

  . مزار وبنى المنیا مدیریة فى جمیعھا تركزت ،18709 عام فى فدان ألفى بلغت

 كھبات األراضى منح بإبطال قرار صدر توفیق عھد ومطلع إسماعیل حكم نھایة فى ذروتھا المالیة األزمة بلغت وعندما
 من كغیرھا العلنى بالمزاد الزمام عن الخارجة األراضى بیع على قاصرا األمر یكون وأن ،)1879 أكتوبر( لألفراد
  . 10)المیرى أطیان( ةالدول أراضى

 عن الخارجة المیرى أطیان شراء طریق عن أمالكھم مساحة یوسعوا أن الموظفین بعض إستطاع ،الھبات إلى وباإلضافة
 اإلستیالء فى مناصبھم الدولة موظفى وكبار النظار بعض ستغلإف ،العلنى بالمزاد للبیع تطرح كانت والتى ،القرى زمام
 فى صدرت التى– األطیان تلك بیع بنظام الخاصة األوامر رغم ،األثمان بأبخس المیرى أطیان من واسعة مساحات على

                                                             
1 Clot Bey; Apereu General Sur L` Egypt, Paris 1840, TomeII,  PP 186-187 
 .189 ص 3 جـــ ،وسعید األول حلمى عباس وعصر النیل تقویم ،سامى مینأ 2
 كتاب ".العرابیة بالثورة المشھورة المصریة النھضة فى األسرار سر عن الستار كشف"  عرابى مذكرات ،عرابى أحمد 3

 .12 ص ،1 جــ ،23 العدد ،الھالل
  /1287ربیع أول  6حتى  1848 أكتوبر/  1264 القعدة ذى 15،من كرام ذوات زمامات ،36 سجل ،الروزنامجة تقاسیط 4

 .1870 یونیو
 .السجل نفس السابق مصدرال 5
 .السجل نفس السابق المصدر 6
 .12/1904/ 29 ،باشا المنشاوى احمد نعى ،أسبوعیة جریدة ،المنعم 7
 .157 – 156 ص ،24 الھالل كتاب ،2جــــ ،السابق المرجع ،عرابى احمد 8
 .السابق لالسج ،الروزنامجة تقاسیط 9

 .26/10/1879 ،المصریة الوقائع 10
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 المزاد إرساء فى سلطتھم یستغلوا ال حتى المزادات فى كمشترین الموظفین دخول حظر على تنص كانت –1861 عام
 مساحتھا بلغت أطیاناً  1862 أغسطس فى یشترى –المالیة دیوان ناظر – رشید باشا أحمد أن نجد ذلك ورغم ،1علیھم

 وإسماعیل ،المدیریة بنفس فدان 556 یشترى –مزار وبنى المنیا مدیر– بك وأرسالن ،الغربیة أراضى من فدان 1025
 – راسم بك حسن إشترى كما ،بالغربیة المیرى أطیان من فدان 3425 یشترى –باألقالیم الحسابات مفتش – راغب اباش

  . 2فدان 1114 مساحتھا بلغت مدیریتھ بنفس أطیاناً  –الدقھلیة مدیر

 أطیان بیع مزادات فى كمشترین الموظفین دخول على مفروضاً  كان الذى الحظر رفع أن إسماعیل الخدیو مالبث ثم
 باألقالیم اإلدارة رجال ستغلإو ،المیرى أطیان شراء على الموظفین إقبال زیادة إلى أدى مما 3)1864 أكتوبر( المیرى

 سبباً  كان ما بقدر ،الریف أعیان من الكثیرین شكوى محل ھذا وكان ،البعض بعضھم على المزادات اءإرس فى مناصبھم
   4.فاحشاً  ثراء وإثرائھم الموظفین كبار بعض ملكیات توسیع فى

 فى –بآخر أو بشكل– یدخلوا أن الحكومة لموظفى الیجوز بأنھ یقضى 1896 یونیو 27 فى قراراً  الحكومة أصدرت لذلك
 یقض لم القرار ھذا كان وإن .5وظائفھم دائرة فى للبیع القضائیة السلطة أو الحكومة تطرحھا التى األطیان بیع تمزادا
 فى أطیانا ھذا فیشترى ،القانون على یتحایلوا أن بإستطاعتھم كان ألنھ ،الدولة أراضى بشراء الموظفین كبار إستئثار على
  . جرا وھلم ذلك عمل دائرة

 مجلس قرار صدور أثر على ،1866 عام فى البور األراضى من واسعة مساحات على الموظفین اركب بعض حصل كذلك
 لمدة مال بال كرزقة –إستصالحھا فى یرغب لمن– األراضى من النوع ذلك بإعطاء یقضى كان الذى النواب شورى
 النوع ھذا أن ریب وال .وربالعش نھایتھا فى تربط) خصوبتھا درجة حسب( عاما عشر وخمسة أعوام خمسة بین تترواح

 كبار من األثریاء إال األراضى تلك طلب على یقدم لم لذلك ،وزراعتھ إلستصالحھ كثیرة نفقات إلى یحتاج األراضى من
 ،6بالبحیرة البور األراضى من فدان 3635 على حصل الذى -األحكام مجلس عضو– فھمى باشا عارف أمثال الموظفین

  . 7سویف بنى بمدیریة النوع نفس من فدان 800 على حصل الذى باشا سلطان ومحمد

ً  التقاعد إلى إحالتھم عند كمعاش لھم تعطى كانت التى األطیان فى تمثل الموظفین كبار لملكیات آخر مصدر ثمة وكان  وفقا
 أصبح ثم 8معاشھم عن بدالً  أطیاناً  المستخدمین من یرغب من كل بمنح یقضى كان الذى 1860 نوفمبر فى الصادر للقرار
 أخذ على یوافق ال من بأن یقضى 1861 ینایر فى أمر فصدر ،ذلك بعد إجباریاً  الصفة بھذه للموظفین األراضى إعطاء

 تعطى التى األطیان مساحة تكون وأن ،"المعاش لترتیب آخر طریق یوجد ال ألنھ" المعاش من یحرم معاشھ نظیر األطیان
  . 9المدنیین مرتبات من یعادلھا لما وفقاً  أو ،العسكریة لرتبتھم وفقاً  للمتقاعدین

  األعیان
 العائالت بعض المصرى الریف فى قامت فقد ،"الریف أعیان" فكانت الزراعیین المالك كبار فئات من الثالثة الفئة أما

 على النفوذ ھذا وارتكز الریفى المجتمع فى كبیراً  نفوذاً  یحرزوا أن) رؤساؤھا( أو شیوخھا إستطاع ،الفالحین من الكبیرة
  . علیھا أیدیھا عائالتھم تضع التى الزراعیة األراضى مساحة وعلى ،السلطة خدمة فى یلعبونھ الذى الدور

 لحیازة الممیز الطابع ھو اإللتزام نظام كان منذ ،مبكر وقت إلى الریفیة العائالت لرؤساء التاریخیة األھمیة وترجع
 یحرزوا أن –ذویھم حیازات عن الملتزم أمام مسئولین إعتبروا الذین– العائالت شیوخ ستطاعإو ،الزراعیة األراضى

 عائالت أكبر رأسی من فأصبح ،شأناً  األقل العائالت من وغیرھا ،عائالتھم أفراد على النظام ھذا ظل فى النفوذ بعض

                                                             
 1864 أكتوبر /1281 األولى جمادى 24 فى ،األحكام مجلس إلى عال أمر ،1613 سجل ،عربى أوامر 1
 سبتمبر – یولیو /1279 آخر ربیع – صفر ،270 – 231 ص ،16 سجل ،58 ص ،15 سجل ،الروزنامجة تقاسیط 2

1862. 
 .األمر نفس ،السابق السجل ،عربى أوامر 3
 .30/4/1896 ،إسبوعیة جریدة، العمدة 4
 29/6/1896 ،إسبوعیة نصف جریدة ،ىاألھال 5
 .130 ص ،1868 دیسمبر / 1285 رمضان، 25 سجل ،الروزنامجة تقاسیط 6
 .153 ص ،1869 یونیو /1286 أول ربیع، 26 سجل ،السابق المصدر 7
 .202 ص ،1862 أغسطس /1279 أول ربیع 16،25 سجل ،السابق المصدر 8
 .342 ص ،3 جــ ،باشا سعید ومحمد ولاأل حلمى عباس وعصر النیل تقویم ،سامى أمین 9
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 الثامن القرن نھایة حتى– كانت) كبیرة( ثروات تكوین فرصة الشیوخ لبعض الوضع ھذا وھیأ ،كلھا للقریة شیخاً  القریة
 كان التى سیة األحبا الرزق أطیان من جانب على أیدیھم یضعون القرى شیوخ كان فقد ،مصادر ثالثة من تستمد –عشر
 مدرجة تكن لم التى األراضى من كبیر جانب على أیدیھم یضعون كانوا كما ،السبیل عابرى إلطعام مخصصاً  منھا جزء

 وعرفت خدمات من یؤدونھ ما نظیر الملتزم لھم یتركھا كان األرض من مساحة لىإ باإلضافة ھذا ،القریة زمام ضمن
  . 1المسموح بأطیان

 یمثلون أصبحوا إذ ،القرى لمشایخ والقضائى اإلدارى النفود إزدیاد إلى على محمد عھد فى اإللتزام نظام لغاءإ وأدى
 اإلدارة بأعباء قیامھم نظیر ،2"المصاطب مسموح"ـبـ عرفت قراھم زمام من% 5 القرى شیوخ الباشا ومنح ،الدولة سلطة

  . السبل وعابرى الحكومة ماللع وإستضافتھم

 وقد .عشر التاسع القرن من الثانى النصف فى بالعمد یعرفون أصبحوا الذین القرى شیوخ ملكیات قامت النواة ھذه وحول
 مساحة تتولى التى اللجان فى یمثلوا أن البد –مناصبھم بحكم– كانوا فقد ،قانونیة غیر سبالً  ملكیاتھم توسیع فى ھؤالء سلك

 كانت ولما ،األطیان علیھم تكلف الذین األشخاص تحدید فى بھم الحكومة ستعانتإو ،علیھا الضرائب وتقدیر األطیان
 ھذا أتاح فقد جماعیة مسئولیة أدائھا عن مسئولین سكانھا من الفالحین جمیع ویعد ،ككل القریة أطیان على تربط الضرائب

 – أصبحت األراضى من واسعة مساحات على أیدیھم ووضع ،األطیان بمكافآت التالعب فرصة القرى لمشایخ النظام
  . لھم خاصا ملكا –الفردیة الملكیة حقوق وبتطور الزمن بمرور

 ،قاصرین ورثة ركت أو ورثة المتوفى األثر لصاحب یكن لم إذا وخاصة ،لھم بالنسبة مناالً  أسھل المتوفین أطیان وكانت
 مستندات یزورون أو ،المتوفى الشخص سمإ على تكالیفھا ویبقون األطیان تلك على أیدیھم یضعون القرى مشایخ فكان
 على أیدیھم یضعون كانوا كما ،لذلك السبیل یعدمون ال وھم وفاتھ قبل بھا اإلنتفاع حق لھم أسقط قد المتوفى أن تثبت

  . 3عاتقھم على الملقاة الضریبیة األعباء من تخلصاً  القریة من یفرون الذین" المتسحبین" أطیان

 أن حتى عظیماً  ثراء بعضھم وأثرى ،قراھم أطیان من واسعة مساحات على أیدیھم یضعوا أن القرى شیوخ إستطاع وھكذا
 –فوه عمدة– البدراوى على فتولى ،القرى ببعض یتعھدوا أن على األثریاء الشیوخ ھؤالء بعض أرغم باشا سعید محمد
 ووعد ،بعھدتھا لزمھمأو األثریاء العمد من أربعة على الغربیة قرى من جانباً  وزع كما ،والمحلة وشیاسات فوه أقسام عھدة

 أطیان بعض بقیت وقد ،4الحیاة مدى بالسجن ذلك عن یعجز من وبمعاقبة ،بقایا من عھدتھ قرى على ما یسدد من بمكافآة
  . لھم خاص ملك إلى وتحولت ،لعمدا من المتعھدین بأیدى العھدة

 فتحدثنا للبیع تطرح التى المیرى أطیان من مساحات بشراء ملكیاتھم مساحة یوسعوا أن والشیوخ العمد بعض ستطاعإو
 ثمنھا وسدد ،بالغربیة المیرى أطیان من فدان 1153 إشترى الذى -الغربیة قرى إحدى عمدة– أحمد البدراوى عن الوثائق

 أحمد سید الشیخ مثل ،الموظفین كبار بعض یملكھا كان التى تلك من عشوریة أطیاناً  بعضھم إشترى ذلكك .5واحدة دفعة
 ملكاً  كانت العشوریة األطیان من فداناً  230 إشترى الذى –الغربیة بمدیریة أبیانھ عمدة–) زغلول باشا سعد جد( زغلول
  . 6الغربیة مدیر باشا فاضل محمد لورثة

 - عبدالعال الشیخ ھؤالء ومن ،خدماتھم على لھم مكافأة باألطیان علیھم فأنعموا الحكام لدى ةظوالح العمد بعض ونال
 كان كما .7مال بال كرزقة الغربیة قرى ببعض العشوریة األطیان من فدان 400 إسماعیل الخدیو منحھ الذى - سمنود عمدة
 الصادر النواب شورى مجلس لقرار وفقاً  - قابلم بدون-  البور األراضى من واسعة مساحات على یحصلون األعیان بعض

 . 8األرض خصوبة درجة تحدده السنوات من معین عدد بعد بالضریبة علیھم تربط ثم إستصالحھا لیتولوا ،1866 عام فى

                                                             
1 Baer, G: The Village Shaykh in Modern Egypt 1800 – 1950, (Heyd ed:Studies in Islamic 

History and Civilisation, Jerusalem 1961, P138).( 
 .332 ص ،1235 الحجة ذى حوادث ،4 جـــ ،اآلثار عجائب ،الجبرتى 2
 .5/1880/ 31 ،یومیة جریدة، المحروسة 3
 .504ص  ،1891اإلسكندریة  ،3فیلیب جالد، قاموس اإلدارة والقضاء، ج  4
 .220 ص، 1862 أغسطس /1879 أول ربیع 29 بتاریخ ،16 سجل ،الروزنامجة تقاسیط 5
 .139 ص ،1871 نوفمبر /1288 رمضان ،40 سجل ،السابق المصدر 6
 .153 ص ،1865 أكتوبر /1282 آخر جماد، 26 سجل ،السابق المصدر 7
 .279 ص ،1869 فبرایر/1285 القعدة ذى ،25 سجل ،السابق المصدر 8
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 ،زیاتا كان الذى البدراوى على مثل ،الحكومة لجھات المواد بعض بتورید اإلشتغال طریق عن ثرواتھم العمد بعض وكون
 فحاكم ،قسم ناظر ثم ،القریة شیوخ من شیخا –على محمد عھد فى – یصبح أن إلى كفایتھ وأھلتھ ،سمنود بقریة شدام ثم

 كانت التى( المطریة عوائد مصلحة لتزمإ األول عباس عھد وفى .األمیریة والورش الجفالك لبعض وناظراً  فمأموراً  ،خط
 للورش الالزم القطن بتورید وتعھد ،كیس ألف 16 بنحو ةالمالح والتزم ،كیس 7000 بنحو) الصیادین على تفرض

 ھذه ستمرتإو .الحكومة جھات وبعض الباشا لقصر والمسلى ،الحكومیة والمصالح بالجفالك الخاصة والمواشى األمیریة
 منودبس العقارات من وعدد فدان آالف أربعة - وفاتھ بعد-  فترك ،1867 عام فى المنیة وافتھ حتى یده فى اإللتزامات

   .1المال من كبیر مبلغ إلى باإلضافة واألسكندریة والقاھرة وطنطا

 عام( األثر صاحب أوالد أكبر سمبا األطیان بتكلیف الخاص القرار بفضل ،التفتت من مصونة األعیان ملكیات وكانت
 ،العائلة أفراد سائر لىع وسیطرتھم العائالت رؤساء سلطة ودعم ،التماسك األعیان لمكلیات القرار ھذا كفل فقد ،)1869

 ھمفوبخس بھم عائالتھم رؤساء إستبداد من الناس شكایات كثرت حین 1881 عام حتى القانون بذلك العمل إستمر وقد
 األنصبة حسب الورثة على األطیان تقسم وأن) یولیو 9( األرشد بإسم األرض تكلیف بإبطال قرار فصدر ،لحقوقھم
  . العائالت رؤساء نفوذ یتداعى وبدأ ،للتفتت تتعرض یاناألع أطیان بدأت وبذلك .2الشرعیة

 أفراد ملكیات بعكس ،ذاتھا القریة مجتمع داخل المعامالت لتطور نتیجة تكونت الریف أعیان ملكیات أن لنا یتبین ثم ومن
   .لألفراد أراضى من الحكام یمنحھ ماكان على أساساً  قامت التى الموظفین كبار وملكیات الحاكمة األسرة

 ملكیة على أساساً  یقوم الذى الواسع بالثراء شتھرتإو ،متعددة ألجیال القرى فى العمدة منصب توارثت عائالت ثمة وكان
 لمدیریة التابعة شندویل قریة فى المنصب ھذا توارثت التى الشندویلى عائلة عن فنسمع ،القریة أطیان من مساحة أكبر

 حشیش وأبو ،غربیة –بإبیار والھرمیل ،منوفیة– عشما بكفر شعیر توعائال ،3فدان ألفى نحو تزرع وكانت ،جرجا
 سلیمان وعائلة 4الخصبة األطیان من األفدنة آالف تزرع التى أسیوط –بالحواتكة محفوظ أبى وعائلة ،قلیوبیة – بالمرصفا

  . 5فدان ألف 12 نحو یمتلك سلیمان أبو حسن عمیدھا كان التى المنیا – عبید ببنى

 أصبح ثم ،الحكومیة بالوظائف أفرادھا إشتغال خالل من الریف فى مكانتھا إكتسبت التى العائالت بعض ناكھ كانت كما
 – نفوذھا یرجع التى ،منوفیة – بتال عبدالغفار عائلة مثل ،بھا العمدة منصب بعضھم وتولى ،قراھم فى كبیر نفوذ ألفرادھا

 من ترقى جندیاً  كان الذى– 6عبدالغفار أحمد البكباشى عمیدھا أكتسبھ ما إلى –العشرین القرن منتصف حتى إمتد الذى
 عائالت أبرز من أصبحت حتى ملكیاتھا مساحة األسرة وسعت ثم ،إسماعیل الخدیو لھ منحھا أراضى من -السالح تحت

  . البالد فى األعیان

  البدو شیوخ
 كونت التى بتلك شبیھة ظروف فى بعضھا ونوتك البدو لشیوخ كبیرة ملكیات ثمة كان ،األعیان ملكیات إلى وباإلضافة

 التاسع القرن فى وخلفاؤه على محمد إتبعھا التى البدو توطین لسیاسة نتیجة اآلخر بعضھا ونشأ ،الریف أعیان ملكیات فیھا
  . عشر

 زمرة فى بعضھم ودخل ،الدلتا وأطراف الصعید إستوطنوا الذین البدو شیوخ بعض ملكیات تنتمى األول النوع وإلى
 فى كبیر بنفوذ وتمتعوا ،اإلستقرار حیاة وألفوا البداوة نطاق من خرجوا ثم ومن –عشر الثامن القرن فى– الملتزمین

 أعادوا أن مالبثوا ثم اإللتزام نظام لتصفیة على محمد إتخذھا التى باإلجراءات وتأثروا ،الحقبة تلك فى المصرى الریف
 وتقلد ،ظروفھم نفس وعاشوا ،وعمدھا القرى شیوخ جملة من وأصبحوا ،فوذن من لھم كان ما وإستعادوا ثرواتھم تكوین

  . المناصب أرفع إلى وصلوا حتى فیھا وتدرجوا الحكومیة الوظائف بعضھم

 -عشر التاسع القرن فى – أصبحوا ثم ،قنا بالد لبعض ملتزمین كانوا الذین –یحیى أوالد قبیلة من– مناع آل ھؤالء ومن
  األحكام مجلس عضویة إلى وصل حتى الحكومة وظائف فى) مناع بك حمدأ( كبیرھم وترقى ،بقنا ناعم أبو لقریة شیوخاً 

                                                             
 .50- 49 ص ،12جـــ ،الجدیدة التوفیقیة الخطط ،مبارك على 1
 .878 ص، 1926، القاھرة  2 جـــ ،مصر فى بھا المعمول واللوائح القوانین مجموعة ،وآخر حسن محمد احمد 2
 .137 ص،  12 جــ ،التوفیقیة الخطط ،مبارك على 3
 .84 ص ،10 جــــ ،السابق المصدر 4
 .93 ص،  9 جـــ ،السابق المصدر 5
 .95 ص ،الجزء نفس ،السابق المصدر 6
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 وعلى محمد ولدیھ من كل وتولى ،إسماعیل الخدیو عھد فى أسیوط ثم لجرجا مدیراً  عمر إبنھ وأصبح ،سعید عھدفى 
  . 1مناع أبو ببلدة للفاكھة ئقوحدا واسعة أمالك لھم وكانت ،إسماعیل الخدیو عھد على مدیریة وكیل وظیفة

 سمیت قریة النجوع تلك من وكونوا ،جرجا بمدیریة المنشأة قسم فى النجوع ببعض إستقروا الذین ،كریشة أبو آل وكذلك
 عام– على محمد عھد فى قسم ناظر وظیفة شغلوا من أوائل من" كریشھ أبو احمد" شیخھا كان التى" كریشھ أبى "عرابة
  . 2فدان ألف 16 نحو األطیان من یزرعھ ماكان مساحة وبلغت -1833

 وظیفة" أبودومة عبدالرحمن السید"  كبیرھم وتولى ،كذلك البدو شیوخ من -جرجا مدیریة - "دومة أم" قریة شیوخ وكان
 أعضاء من وأصبح إسماعیل الخدیو عھد فى طھطا لقسم ناظراً  عبدالرحمن بنھإ وكان ،على محمد عھد على قسم ناظر

  . 3الفالحین على والسطوة الواسع بالثراء العائلة ھذه واشتھرت ،النواب ورىش مجلس

 ملكیات فیھا تكونت التى لتلك مشابھة ظروف فى ملكیاتھم وكونوا ،بدویة أصول من ینحدرون الذین المالك كبار أھم ومن
 الرابع القرن فى بمصر نزلت تىال العائد قبیلة عشائر من –مبارك على روایة فى – وھم بالشرقیة أباظة آل ،األعیان

 ،القرى تلك أطیان زراعة فى الفالحین وسخروا ،القرى بعض أراضى على ستولتإو ،بالشرقیة واستقرت المیالدى عشر
 فیكون ،الفالحین معاملة یعاملوا أن بین خیرھم ،الحكم على محمد تولى وحین. الزمان من طویلة فترة بداوتھم على وبقوا

 من أیدیھم تحت ما فینزع ،البدو معاملة یعاملوا أن وبین ،واجبات من ھؤالء على ما وعلیھم ،حقوق نم لھؤالء ما لھم
 عتادواإو ،الفالحة حیاة ألفوا ثم ومن ،الفالحین معاملة یعاملوا أن فقبلوا. حق وجھ بدون علیھا أیدیھم وضعوا أطیان

 عام فى الشرقیة نصف مشایخ شیخ وظیفة أباظة حسن فشغل بینھم من أباظة بیت وبرز. للسلطة والخضوع اإلستقرار
 ،الكبرى المناصب بعض تقلد" الشأن عظیم" رجال باشا أباظة السید ابنھ وأصبح ،فدان 4000 نحو یزرع وكان ،1812
 ،قریة 15 نحو فى فدان 6000 نحو یمتلك وكان ،وإبراھیم على محمد عھد فى الشرقیة قرى من قریة 20 بنحو وتعھد

  . 4فدان 2000 – 500 بین ما أباظة عائلة أفراد بقیة ملكیات حتتراو وقد

 الظاھر وأسند ،المیالدى عشر الثالث القرن فى مصر إلى نزحت الحجاز من عربیة قبائل إلى ینتمون الشواربى آل وكان
 بن محمد وكان ،)قلیوب من بالقرب( البرادعة بقریة رزقة بأطیان علیھم وأنعم ،األعمال إلیھم) م1277 – 1259( بیبرس

 ناحیة بأراضى وتعھد) 1833 عام( على محمد عھد على قلیوب أول لقسم مأمورا ثم ،لقلیوب شیخا الشواربى سالم
 المناصب أوالده وتولى ،مشیخة كمسموح لھ أعطیت فدان 400 بینھا من وكان ،فدان 4000 زراعتھ بلغت وقد ،قلیوب

 ،قلیوب قریة زمام من% 58 نحو تمتلك الشواربى عائلة كانت حتى نھایتھ نم عشر التاسع القرن یقترب یكد ولم ،الكبرى
 وثمانى ،القطن وحلج الدجاج لتفریخ معلمین جانب إلى ،بھا الفاكھة وبساتین ،ووكالتھا البلدة حوانیت جمیع إلى باإلضافة
  . 5لھم خاصا ملكا جمیعا وكانت ،للرى آلیة مضخات

 ینزلون كانوا الذین البدو بتوطین الخاصة على محمد بسیاسة تكوینھ رتبطإ فقد ،البدو شیوخ ملكیات من اآلخر النوع أما
 الحیاة على كبیرا خطرا غاراتھم وشكلت ،الزراعیة األراضى من بالقرب والغربیة الشرقیة الصحراء أطراف على

 أطیان من واسعة اتمساح شیوخھم منح متاعبھم من الباشا یتخلص وحتى. األمن ضطرابإ عن فضال ،اإلقتصادیة
 أو السخرة بأعمال یكلفوا بأال وعدھم وإنما ،لھا حیازتھم تثبت تقاسیطا یعطھم ولم ،الضرائب من وأعفاھا ،األبعادیة
  . 6العسكریة الخدمة

 األرض وتركوا ،الخیام یسكنون وظلوا ،حیاتھم أنماط منھم كثیر یغیر فلم ،بسھولة اإلستقرار حیاة لیألفوا البدو كان وما
 تأجیر من البدو شیوخ بمنع قضى 1837 عام فى أمر فصدر ،المحصول نصف مقابل لحسابھم یزرعونھا للفالحین
  . 7بأنفسھم زراعتھا یتولوا أن وألزموا ،مزارعتھا أو أطیانھم

                                                             
 .28 ص،  8 جـــ ،السابق المصدر 1
 .28 ص ،14 جــ ،السابق المصدر 2
 .82 ص ،8 جـــ ،السابق المصدر 3
 .4-  2 ص ،14 جـــ ،السابق المصدر 4
 .116 ص ،الجزء نفس ،ابقالس المصدر 5
6 Artin Y: La Propriete Fonciere en Egypte, p 263 
 .197 ص ،المصرى القطن فى والضرائب األطیان ،حنین جرجس 7
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 من لھم یروق ما یأخذون فكانوا ،بالفالحین ستبدواإو ،الحال تلك على البدو إستمر ،تكررةلما والتعلیمات األوامر ورغم
 ویطلقون األرض على ربطت التى الضرائب والیدفعون ،خصوبة األقل األراضى للفالحین ویتركون ،الخصبة األراضى

 فكانت ،حمایتھم تحت ضرائب من ماعلیھم سداد من والمتھربین المجرمین ووضعوا ،األھالى حقول فى وأغنامھم بلھمإ
 إلى البدو شیوخ إضطرت الدولة سطوة ولكن .األطیان من أیدیھم اتحتم وإنتزاع لتأدیبھم علیھم الحمالت تجرد الحكومة
 على تقع التى تلك ھى للبدو تعطى التى األراضى تكون بأن یقضى 1841 عام فى أمر فصدر ،الحكومة طاعة فى الدخول
 وأن ،المستبعدات أو المعمورة األطیان من األھالى حاجة عن یزید ما بھا الیكون التى بالبالد الزراعیة األراضى أطراف

  . 1علیھم المقررة األمیریة األموال یسددوا أن بعد إال زراعتھم غالت من شئ بنقل لھم یسمح ال

 أمراً  األول عباس فأصدر ،والنھب السلب إلى رتكانإلوا الحكومة على التمرد من األولى سیرتھم عادوا أن البدو ومالبث
  . 2بأنفسھم فالحتھا یتولوا لم إذا منھم أطیانھم بنزع فیھ ھددھم 1850 عام فى

 الغربیة الصحراء إلى الفرار إلى ضطرھماو علیھم العسكریة الحمالت باشا سعید محمد جرد ،حالتھم على ستمرواإ وحین
 البدو شیوخ بعض عاد سنوات بضع وبعد .3شیوخھم من الحكومة طاعة فى دخل لمن بعضھا وأعطى ،أمالكھم وصادر

 آل ھؤالء بین من وكان ،طلبھم إلى فأجیبوا ،أمالكھم من ماصودر وإسترداد عنھم العفو واوالتمس علیھم المغضوب
 عام فى صودرت قد كانت القلیوبیة أطیان من فدان 4500) 1858 عام( إستردوا الذین –الھنادى قبیلة شیوخ– الطحاوى

  . 4الحكومة على خروجھم بسبب 1854

 إضطراب شھد الذى ،إسماعیل عصر حتى تتعثر –الزراعیة باألرض ھمربط طریق عن– البدو توطین سیاسة ستمرتاو
 قبیلة شیوخ بحوزة ماكان إنتزاع إلى الحكومة ضطرتاو ،الفالحین على البدو إعتداء بسبب الصعید جھات ببعض األمن

  . 5جدید من الطاعة لواء رفعوا حین لھم ردتھا ثم –فدان ألف مساحتھا بلغت– المنیا أطیان من الجوازى

 الضریبة علیھا تربط  -التاریخ ذلك بعد- خراجیة أصبحت ثم ،1855 عام حتى عشوریة أطیاناً  تعد البدو أطیان وكانت
 فأصدرت البدو توطین سبیل فى أخرى خطوة الحكومة خطت 1863 نوفمبر وفى .6بالناحیة لھا المماثلة األطیان فئة بنفس
 او اإلستبدال أو الھبة أو بالبیع لھم المعطاة األطیان فى البدو تصرف جواز بعدم یقضى األقالیم عموم تفتیش إلى أمراً 

 أن بشرط أموال من ماعلیھا یسددون ماداموا أیدیھم من األطیان تنزع ال وأن ،التصرف ضروب من ذلك غیر أو الرھن
 ھناك یكن لم إذا الدولة إلى األطیان ھذه ولوتؤ ،أطیانھ فى حق لورثتھ یكون فال منھم یتوفى من أما ،الخیام سكنى یتركوا

  . 7یأخذھا أن یستحق من

 ثم ومن ،األطیان من النوع ذلك معاملة عوملت فقد ،1855 عام منذ خراجیة أصبحت قد البدو شیوخ أطیان كانت ولما
  . األراضى من النوع ھذا على لتطورھا تبعا علیھا الملكیة حقوق وتطورت) 1871 عام( المقابلة قانون من إستفادت

 یحدد أن دون القبائل شیوخ بأسماء تصدر وكانت للبدو تعطى كانت التى األطیان تقاسیط أن بالمالحظة جدیر ھو مماو
 على ترتب وقد ،أفرادھا بین مشاع األطیان تلك ملكیة أن على ینص أن ودون بل ،القبیلة أفراد من فرد كل نصیب فیھا
 وتحولوا ،الیدین صفر القبیلة أفراد وخرج ،الشیوخ لعائالت ملكاً  ىاألراض ھذه أصبحت أن ،الفردیة الملكیة بتطور ذلك
 قرى فى أعیان إلى الشیوخ فتحول ،الزمن بمرور تفتتت أن القبائل وحدة مالبثت ثم ،شیوخھم لدى أجراء مجرد إلى

 بالطبقة فأتصلوا ،لكبارا المالك سبل وسلكوا الكبرى الوظائف وتقلدوا إلیھا فنزحوا المدن حیاة إجتذبتھم من ومنھم ،الریف
 ذاب وبذلك ،اإلبل ظھور على البضائع نقل أو بالفالحة العیش سبیل یلتمسون القرى فى القبائل أفراد إنتشر بینما ،الحاكمة

  . القدیمة عاداتھم عن - تدریجیا – وتخلوا واإلستقرار الفالحة حیاة وإعتادوا المصرى الریف بوتقة فى البدو

                                                             
 .14 ص،  6جــــ ،والقضاء اإلدارة قاموس ،جالد فیلیب 1
 .197 ، صالسابق المرجع ،حنین جرجس 2
 .1854 دیسمبر 1271/24 الثانى ربیع 3 فى لشرقیةا مدیر من ،21 وثیقة ،30 محفظة ،تركى معیة 3
 .1858 اكتوبر / 1275 صفر 28 فى المالیة وكیل من ،208 ةقوثی ،56 محفظة ،السابق المصدر 4
 .82 ص ،1865 أكتوبر / 1282 آخر جماد ،22 سجل ،الروزنامجة تقاسیط 5
6 Artin, Op.cit. p 263 
7 Ibid, p 262 
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 ففى ،جدیدة إجتماعیة بفئة الزراعیین المالك كبار –عشر التاسع القرن فى تمت التى– البدو نتوطی عملیات زودت وقد
 یملكھا واسعة أراضى ھناك كانت الشرقیة وفى ،1والفواید البراعة قبائل شیوخ ملكیات تركزت سویف وبنى الفیوم مدیریة
 أطیان وتركزت ،المدیریة بتلك واسعة أطیان من عائدال قبیلة شیوخ یملكھ ماكان إلى باإلضافة ھذا ،الھنادى قبیلة شیوخ
  . كثیرون وغیرھم ،2بالبحیرة على أوالد قبیلة شیوخ

  األقباط
 المجتمع فى وضعھم مع تتسق ظروف فى ملكیاتھم كونوا األقباط من فریق الكبیرة الملكیات أصحاب بین من وكان

  . عشر التاسع القرن فى المصرى

 الضرائب وجبایة ،األطیان بمساحة یشتغلون فكانوا ،القدم منذ مصر فى اإلدارى الجھاز صبع یشكلون األقباط كان فقد
 دیوان وظائف معظم وأحتكروا ،جیل بعد جیال األعمال ھذه یتوارثون وكانوا .المحاسبة وأعمال ،الدواوین فى والكتابة

 محمد عھد فى الوظیفة ھذه غالى المعلم بن بك باسیلیوس شغل وقد .3منھم واحدا الدیوان ذلك رئیس وكان ،الروزنامجة
 یضعون ورثتھ كان وفاتھ وبعد ،فدان ألفى نحو أمالكھ بلغت حتى األطیان من واسعة بمساحات االباش علیھ وأنعم ،على

 دوس وكذلك .والقلیوبیة وأسیوط المنیا أطیان من فدان ألف نحو على –عشر التاسع القرن من السابع العقد فى– أیدیھم
 ،4الروزنامجة موظفى كبار من وھما ،فدان 500 لھ كانت الذى بك مجرى وحنا ،فدان 1065 یمتلك كان الذى بك اطوبی

  . الوالة من كإنعامات األطیان ھذه على وحصلوا

 عن ملكیات تكوین فرصة الوظیفیة مراكزھم لھم أتاحت فقد ،المدیریات دواوین وظائف معظم یشغلون األقباط كان ولما
 صلیب المعلم فأشترى ،وظائفھم دوائر فى العلنى بالمزاد للبیع تطرح كانت التى) المیرى( الدولة أطیان ءشرا طریق

 إشترى كما ،5فدان 200 مساحتھا بلغت -المدیریة بنفس– الجرایدة بكفر أطیاناً  الغربیة بدیوان الكاتب الملیح منقریوس
 صلیب سیداروس أخوه شترىإو ،المدیریة بنفس المیرى أطیان نم أفدنة 205 البحیرة بمدیریة الكاتب صلیب رزق المعلم

  . 6ذاتھا المدیریة أطیان من فدان 300 البحیرة مدیریة باشكاتب

 ستطاعإو ،الفالحین على واسعاً  نفوذاً  ذلك لھم وھیأ ،وحدھم األقباط على وقفاً  تكون تكاد الضرائب جبایة أعمال وكانت
 ومن ،األولى العالمیة الحرب بعد ما حتى ورثتھم أیدى فى بقیت كبیرة ملكیات نتكوی فى وظائفھم یستغلوا أن بعضھم
 محمد زمن دمیاط فرع شرق الواقعة البالد فى) باشصراف( المیرى أموال جبایة عن مسئوالً  كان الذى رزق المعلم ھؤالء
 وظلت ،غمر میت من بالقرب" رزق كفور" مجموعھا فى كونت األراضى من واسعة مساحات قتنىإو وخلفائھ على

  . 7العشرین القرن مطلع حتى وأحفاده ألوالده ملكاً  الكفور ھذه أطیان

 ومن ،ملكیاتھم األعیان بھا كون التى الطریقة بنفس ملكیاتھم وكونوا ،القرى شیوخ نھج نھجوا الذین األقباط بعض وثمة
 أجود من واسعة مساحة یقتنى أن ستطاعإو ،منیاال قرى إلحدى شیخاً  كان الذى "األشروبى ثناسیوسإ بك میخائیل" ھؤالء

 ثم ،بالصعید الثریة العائالت أبرز من تعد عائلتھم أصبحت حتى إتساعاً " حنا" أخوه وزادھا ،بالمنیا الزراعیة األراضى
  . 8العشرین القرن مطلع عند البالد فى الزراعیین المالك كبار أبرز من واحداً  كان الذى" حنا بك ناشد" نجلھ خلفھ

 متلكوإ ،فدان ألفى على تربو أمالكھ وكانت ،بالدقھلیة الالوندى لقریة شیخاً  كان الذى جریس المعلم -أیضاً - ھؤالء ومن
 أكبر من عائلتھ كانت العشرین القرن مطلع وفى ،9اآللیة الرى مضخات من وعدداً  للقصب ومعصرة ،للقطن محلجاً 

  . 1بالمنصورة الالبرتغ قنصل منصب" جریس بك واصف" حفیده وشغل ،البحرى بالوجھ األعیان عائالت

                                                             
1 Baer, G, Op, cit., p 59 
2 Ammar. Y. The People of Sharqiya, Cairo 1944, P 40 
 .387 ص ،"الداخلیة السیاسة" على محمد مصر دولة بناء ،وآخرون شكرى فؤاد محمد 3
 أكتوبر/  1287 أول ربیع 6 - 1264 القعدة ذى 15 ،ذوات حضرات أطیان زمامات ،36 سجل ،الروزنامجة تقاسیط 4

 1870 یونیو – 1848
 217 ص ،1862 أغسطس /1279 أول ربیع ،16 سجل ،سابقال المصدر 5
 .ومابعدھا 27 ص ،1863 یونیو /1280 محرم ،11 سجل ،السابق المصدر 6
 56 ص 1911 القاھرة ،مصر جریدة مطبعة ،3 جــ ،العشرین القرن فى األقباط ،تادرس رمزى 7
 .61- 60 ص ،الجزء نفس ،السابق المصدر رمزى تادرس، 8
 .11 ص ،15 جـــ الجدیدة، التوفیقیة لخططا ،مبارك على 9
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 ألفى على یزید ما متلكإو –وإسماعیل سعید عھد فى– جرجا بمدیریة زاید الشیخ لقریة شیخاً  بطرس المعلم كان كذلك
  . 2جرجا بمدینة لھا قنصال روسیا وعینتھ ،واإلبل واألغنام الماشیة رؤوس من ومئات فدان

 – الخارجیة التجارة وخاصة ،بالتجارة یشتغلون كانوا الذین أولئك من تكون األقباط المالك كبار من األھم القسم ولكن
 ،األموال رؤوس أیدیھم فى فتراكمت ،اإلحتكار نظام سقوط منذ نشاطھم إزداد والذین –أوربیة تجاریة لبیوت كوكالء

 سوق ورواج عشر التاسع القرن من ىالثان النصف فى تطور من لألرض الفردیة الملكیة حقوق على طرأ ما وشجعھم
 أموالھم یستثمروا أن على ،ومجزیاً  مضموناً  فیھا اإلستثمار عائد جعلت بصورة الزراعة تطور نتیجة الزراعیة المحاصیل

 من إستفادوا فقد ،األجنبیة الدول لبعض القنصلیة الوظائف یشغل بعضھم كان ولما .الواسعة الضیاع قتنواإف ،الزراعة فى
 وأمالكھم ثرواتھم وزادت ،المختلطة كالمحاكم األجانب مصالح ترعى كانت التى المؤسسات ومن األجنبیة یازاتاإلمت
  . لھا الحكام مصادرة من وحماھم ،أموالھم إستثمار سبل لھم یسر الذى البریطانى اإلحتالل تحت نمواً 

 األقصى الشرق بضائع بتجارة یشتغل" بشارة وسأندرا" عمیدھا كان التى باألقصر بشارة عائلة تنتمى الفریق ھذا وإلى
 ،الزراعة إلى إستثماراتھ مجال حول اإلحتالل وبعد ،باألقصر وبلجیكا إلیطالیا قنصال وعمل كبیراً  ثراء أثرى حتى

 ،سنوات عشر مدى فى فدان اآلف ستة یمتلك أصبح حتى إتساعاً  أمالكھ مساحة زادت ثم ،واحدة دفعة فدان ألف شترىإف
 مع باإلشتراك- إشترى كما ،اآلخرین الممولین بعض مع باإلشتراك السنیة الدائرة أطیان من فدان آالف أربعة ىشترإو

  . 3فدان 4700 مساحتھ تبلغ كانت التى المطاعنة تفتیش –بك یسى نجلھ

 ختارتھإو ،عظیمة ثروة كون حتى بالتجارة یشتغل" بقطر ویصا" عمیدھا كان التى بأسیوط ویصا عائلة ،ھؤالء ومن
 مساحةبلغت  حتى األبعادیات یشترى السبعینات أواخر منذ وبدأ ،بأسیوط املھ قنصالً  وھولندا األمریكیة المتحدة الوالیات

 فدان ألف 16 إلیھا وأضاف ،أسیوط بمدیریة األراضى أجود من جمیعاً  وكانت، 1898 عام فى فدان ألف 12 نحو أطیانھ
 بنى فى وتكریره القصب لعصر مصنع لدیھ وكان ،السكر قصب زراعة فى وتخصص ،بأسیوط السنیة الدائرة أطیان من
  . 4"الضیقة الفیوم حدید سكك شركة" أسھم معظم متلكإو ،قره

 ثم ،بأسیوط روسیا قنصل منصب وتولى ،بالتجارة یشتغل عمیدھا كان التى بأسیوط" میخائیل حنا" عائلة أیضاً  ومنھم
 دائرة كانت وإن ،بأسیوط المالك كبار من أصبح حتى عشر التاسع القرن من األخیر الربع منذ الزراعة فى أموالھ إستثمر

 أوائل فى یعرف أصبح للفالحین األموال إلقراض بأسیوط مصرفاً  أنشأ فقد ،وحدھا الزراعة على تقتصر لم إستثماراتھ
 وراغب وسینوت بشرى أوالده ولىت 1901 عام فى مات وحین" حنا وسینوت بشرى البكوات بنك" سمإب العشرین القرن
  . 5بأسیوط روسیا قنصل منصب فى أولھم وخلفھ ،الواسعة أعمالھ إدارة

 فأمتلكوا ،الزراعة إلى إستثماراتھم نطاق مدوا ثم ،بالتجارة العمل من أموالھم رؤوس كونوا ممن كثیرون ھؤالء وغیر
 أكثر ھؤالء یكن ولم ،بالمنیا" سولایر حنا" وعائلة ،بقنا" یدعب"و" قریاقص" وعائلتى ،بأسیوط" مقار" كعائلة ،األفدنة آالف
  . عامة ومصر خاصة بالصعید المالك كبار أبرز من كانوا بل ،فحسب ثراء األقباط المالك كبار

 ملكیات فیھا تكونت التى لتلك مماثلة ظروف فى تكون قد بعضھا كان وإن ،األقباط ملكیات أن ،كلھ ذلك من ونستخلص
 الربع فى مصر فى والسیاسیة اإلقتصادیة األوضاع ولید كان منھا واألھم األكبر الجانب أن إال ،واألعیان ظفینالمو كبار

 مع یتفق السیاسیة الحیاة فى بارزاً  دورا –سنرى كما– الملكیات تلك ألصحاب وكان ،عشر التاسع القرن من األخیر
  . المادیة مصالحھم

  األجانب
 تكوین بدایة وترجع) األوربیین بھم ونقصد( األجانب من تتكون فكانت الزراعیین المالك كبار من األخیرة الفئة أما

 أعمال من وغیره الجیش فى بھم ستعانإ الذین األجانب لبعض األبعادیة من أطیاناً  منح الذى على محمد عھد إلى ملكیاتھم
 فى إستثمروھا أموال رؤوس لدیھم كانت الذین الیونانیین التجار من لكثیر األبعادیة من أطیاناً  منح كما ،الحكومة

 كما ،والبذور والماشیة القروض لھم فیقدم األموال رؤوس لدیھم تتوافر ال من یساعد الباشا وكان ،األراضى إستصالح

                                                                                                                                                                              
 .58 ص ،3ج ،السابق المرجع ،تادرس رمزى 1
 .92 ص ،11 جــ ،السابق المرجع ،مبارك على 2
 .51-  49 ص ،5 جــ ،السابق المرجع ،تادرس رمزى 3
 .75 – 74 ص،  3جــــ ،السابق المصدر 4
 .70- 69 ص،  3 جـــ ،السابق المصدر 5
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 25 نحو 1840 عام فى اإلنجلیز یملكھ كان ما مساحة بلغت وقد ،األطیان من ھبات على اإلنجلیز التجار من عدد حصل
 فبرایر فى الصادر للقرار وفقاً  لھم ملكاً  األجانب علیھا حصل التى األراضى أصبحت وقد ،1األبعادیة أطیان من دانف ألف

 بالقرى األجانب بعض تعھد كذلك .العثمانیة الدولة فى العقارات ملكیة حق -الحین ذلك حتى– لھم یكن لم أنھ رغم ،1842
  . 2بھا اإلنتفاع بحق وتمتعوا العھدة أطیان بعض ىعل أیدیھم فوضعوا ،الضرائب سداد عن العاجزة

 رغب أن بعد بالمزاد للبیع طرحت التى الخراجیة" المتروك" أطیان من واسعة مساحات بشراء لألجانب سعید وسمح
 ھذه تحولت ثم ،)1859 ینایر/  1275 األولى جمادى 15( الدولة قبل المالیة إلتزاماتھم من تخلصاً  عنھا الفالحون

 كأطیان علیھا التامة الملكیة حق األجانب ألربابھا فأصبح األطیان تلك معاملة وعوملت عشوریة أطیان إلى ضىاألرا
  . 3بسواء سواء األبعادیة

 -كأفراد– یقبلون األجانب بدأ الخراجیة لألرض اإلنتفاع حق تثبیت من علیھا ترتب وما السعیدیة الالئحة صدور وبعد
 أو ،الشراء طریق عن إما ،4الخراجیة األطیان من مساحات على أیدیھم فوضعوا ،األطیان تلك فى أموالھم إستثمار على
 وما ،دیون من علیھم ما سداد عن یعجزون من أطیان على بالتالى اإلستیالء ثم للفالحین المالیة القروض تقدیم طریق عن
  . ھؤالء أكثر كان

 إلیھم منفعتھا تئول التى الخراجیة المزارع بأطیان للقطن جمحال یقیموا أن األجانب حق من أصبح ،1860 نوفمبر وفى
 كان وقد اإلطالق فى ینفذ لم الشرط ھذا ولكن .الوطنیین الرعایا مع الحكومة تتبعھا التى لإلجراءات یخضعوا أن بشرط

 والعقارات ناألطیا لملكیة الناقلة العقود لتسجیل خاص مكتب -876 فى المختلطة المحاكم تأسیس حتى-  قنصلیة لكل
  . 5البالد فى الساریة المحلیة القوانین إلى باالً  یلقى وال دولتھ قوانین یطبق المكاتب تلك من كل وكان ،الرھونات وعقود

 ،)الحق ذلك تعطیھم تكن لم أنھا رغم( األجنبیة اإلمتیازات إلى إستناداً  الضرائب دفع عن یمتنعون األجانب كان ما وكثیراً 
 اإللتزامات من ولغیرھا للضرائب األجانب تأدیة ضرورة تؤكد التى) 1860 یولیو( األوامر إصدار إلى الحكومة دفع مما
  . 6الوطنین المالك من كغیرھم الزراعیة األطیان على تقع التى

 بمنح الخاص القانون صدر حین ،1867 یونیو فى إال والیاتھا فى العقارات بملكیة لإلجانب العثمانیة الدولة ترخص ولم
 فى بھا المعمول واللوائح للقوانین بالخضوع یلتزموا أن على ،الحجاز إقلیم ماعدا الوالیات سائر فى الحق ھذا األجانب
 للسلطات یرجعوا وأن ،العثمانیة الدولة رعایا من كغیرھم وأموال إلتزامات من ماعلیھم یؤدوا وأن ،الدولة أراضى
  . 7المعاھدات لھم كفلتھا التى باإلمتیازات المساس دون العقارات ةبملكی یتعلق نزاع كل فى العثمانیة القضائیة

 نزاع كل فى القنصلیة المحاكم إلى ویلجأون المصریة للسلطات الخضوع من ینفرون –ذلك رغم– األجانب ظل ولكن
 بأراضى ةالخاص التصرفات عقود تسجیل عملیة فتولت ،1876 عام فى المختلطة المحاكم تأسست حتى ،بملكیاتھم یتعلق

 معامالت حجم زیادة على وترتب ،مالیة قروض مقابل األجانب لدى ترھن التى األھالى بأطیان الخاصة والعقود ،األجانب
 موحد أساس ھناك وأصبح ،8عملھا وتشعب ،المختلطة بالمحاكم الملحقة التسجیل إدارة توسیع المجال ھذا فى األجانب

  . األجانب بأطیان الخاصة للمعامالت

                                                             
ً  ،8/1840/ 17 فى باإلسكندریة البریطانى القنصل نائب ھوجز تقریر 1  فى مصر فى واإلدارة اإلقتصاد ،رفلن فى مذكورا

 .93 ص ،1969 المعارف دار ،وآخر مصطفى عبدالرحیم أحمد ترجمة ،عشر التاسع القرن مستھل
 یولیو ،6 السنة 2 عدد، والتجارة اإلقتصاد مجلة من مستخرج ،1862 – 1849 والسودان مصر فى األجانب ،الحتة احمد 2
 .198 ص ،1958 دیسمبر –
 .94 ص ،1 جــ ،والقضاء اإلدارة قاموس ،جالد فیلیب 3
 .95 ص،الجزء نفس ،السابق المصدر 4
 .27 ص ،1939 القاھرة ،ومستقبلھا وحاضرھا ماضیھا ،األھلیة والمحاكم المختلطة المحاكم ،خانكى عزیز 5
 .355ص ،باشا سعید ومحمد األول حلمى عباس رصوع النیل تقویم ،سامى أمین 6
 .36 ص،  5 جـــ ،السابق المرجع ،جالد فیلیب 7
8 Brinton: The Mixed Courts of Egypt, p 248 
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 ھذه وزادت ،1887 عام فى فدان 225181 مصر فى الزراعیة األطیان من األجانب یملكھ كان ما مساحة لغتوب
 ،19061 عام فى فدان 622522 و، 1896 عام فى فدان 573819 فبلغت ،سنوات عشر خالل فى كبیرة زیادة المساحة

 تزید األجانب ملكیات من% 90 وكان ،البالد فى الزراعیة األراضى مساحة جملة من% 11- 10 بین یتراوح ما أى
 نع مساحتھا تزید التى الملكیات جملة من% 37.5 حوالى –1906 عام فى– األجانب إمتلك وقد ا،فدان 50 على مساحتھا
  . فدانا خمسین

 تجمع مراكز منھا بالقرب تقع حیث البحیرة ومدیریة القناه منطقة فى وخاصة ،الدلتا فى األجانب ملكیات تركزت وقد
 ذلك ولعل ،المدیریات شتى فى الواسعة الملكیات من كبیرة مساحات إمتلكوا كما ،وبورسعید األسكندریة فى األجانب

  . 2دیون من ماعلیھم سداد عن عجزھم بسبب األجانب الدائنین إیدى فى المصریین المالك أراضى تراكم إلى راجع

 ،بك یوركر كیمباشىحال ھؤالء ومن ،الحكام نم نعاماتإ شكل فى أمالكھم على حصلوا الذین األجانب بعض ثمة وكان
، وكذلك باولینو بك كبیر الصیادلة الذى حصل على األبعادیة أطیان من فدان بخمسمائة إسماعیل الخدیو علیھ أنعم الذى

 – باشا انتدر ملكیة قامت كذلك ،3الدوار كفر من بالقرب قرى ثالث بین موزعة كانت بالبحیرة فدان من األبعادیة 1485
 قرى ببعض– أطیانھ مساحة بلغت وقد ،األطیان من إسماعیل لھ یمنحھ ماكان على –الخدیویة لألوبرا مدیرا كان الذى
  . 4العشرین القرن مطلع فى فدان ألف 12 - الدوار كفر

 القرن من توالتسعینا الثمانینات فى تأسست التى األراضى شركات فى تمثل األجانب ملكیة من األكبر الجانب ولكن
 تلك وقامت ،المحلى المال رأس من محدود قدر جانب إلى األجنبیة األموال رؤوس على تعتمد وكانت ،عشر التاسع

 ،إستصالحھا على عكفت ثم ،الخدیو من كمنحة علیھا حصلت أو ،البور األراضى من واسعة مساحات بشراء الشركات
  . اآلخر بعضھا وزراعة للغیر بعضھا وبیع

 شترتإو" الزراعیة األخضر الكوم شركة" إسم تحت فرنسى برأسمال 1874 عام فى الشركات ھذه ولىأ وتأسست
 وبلغت ،المصریة الحكومة من كمنحة األفدنة من فآال بضعة على حصلت ثم ،بخسة بأثمان البور األراضى من مساحات

 ترعة من المیاه لتوصیل ترعة شق فى ذلك بعد وشرعت ،فدان اآلف تسعة بالبحیرة الشركة تملكھ كانت ما مساحة
 عام فى وتصفیتھا الشركة بإفالس األمر نتھىإو ،باھظة كانت األراضى إستصالح نفقات ولكن ،أراضیھا إلى المحمودیة

18885 .  

 بعض وإقامة ،الخطاطبة ترعة شق لتتولى -إنجلیزیا معظمھ كان برأسمال- 1883 عام فى البحیرة رى شركة نشئتأو
 رى عن كأجر األھالى من تأخذه ما عدا ،سنویا مصرى جنیھ 26320 الحكومة لھا تدفع أن على ،آللیةا الرى مضخات
 الرى أحوال ولوكانت حتى ،1900 عام حتى المبلغ ھذا لھا تدفع الحكومة تظل أن على إمتیازھا عقد فى ونص ،أراضیھم

 القناطر إصالح بعد بالبحیرة الرى أحوال تتحسن حین ولذلك .الشركة عمل عن اإلستغناء إلى یدعو بشكل تحسنت قد
 وتبلغ ،السنیة للدائرة التابع بسندیلة تفتیش أطیان على 1894 مایو فى الشركة حصلت ،البحیرة ریاح وتعمیق الخیریة
 بإسم زراعیة شركة إلى وتحولت ،6اإلمتیاز مدة نھایة حتى ھالقب المالیة الحكومة إللتزامات وفاء فدان لفأ 123 مساحتھ

  . تدریجیاً  ذلك بعد ملكیتھا زادت ثم ،"البحیرة أراضى شركة"

 وإستصالح أبوقیر بحیرة تجفیف لتتولى ،1887 عام فى" أبوقیر أراضى شركة" اإلنجلیز الممولین بعض وكون
 مالھا رأس وزید بلجیكى مال برأس –1897 عام فى –" المصریة الصناعیة الزراعیة الشركة" تأسست كما ،أراضیھا

  . جنیھ ألف 701 إلى جنیھ ألف 114 ، منتأسیسھا من سنوات خمس بعد

                                                             
1 Egypt NO 1 (1907), P50 
2 Baer, G: A History of landownership in Modern Egypt, p 66-67 
 .570 – 497 ص ،3 جــ ،2 مجلد ،اسماعیل وعصر النیل تقویم ،سامى امین 3
 .8/1901/ 31 ،المصرى القطن مزارعى إتحاد نقابة مجلة 4
 .18/6/1891 ،عون أیوب یحررھا أسبوعیة مجلة الزراعة 5
 .14/5/1894 ،السابق المصدر 6
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 الدائرة أراضى تقسیم وتولت ،إنجلیزیا معظمھ كان مال برأس" السنیة الدائرة أراضى شركة" تأسست ،1898 عام وفى
 حاتمسا شترتإو مشترك مصرى – فرنسى مال برأس" المصرى العقارى اإلتحاد شركة" تأسست كذلك .1وبیعھا السنیة
 12 على یدھا تضع كانت حتى تأسیسھا على عام یمر یكد ولم .لألھالى وبیعھا إستصالحھا لتتولى األراضى من كبیرة
  . 2فدان ألف

 دعم الذى) 1898( فاشودة حادث بعد الزراعى اإلستثمار مجال فى الدخول على األجنبیة األموال رؤوس إقبال وزاد
 إرتفعت ولذلك ،مدعماً  أصبح مصر فى البریطانى الوجود أن واضحاً  أصبح إذ ،البالد فى األوربیة اراتثماإلست مركز
 42992000 لى،إ1897 عام فى جنیھ 30868000 من - عامة بصفة- مصر فى المستثمرة األجنبیة األموال رؤوس قیمة
  . فیھا وقعت التى الزمنیة للفترة بالنسبة كبیرة زیادة وھى ،3%26.5 بنسبة أى ،1902 عام فى جنیھ

 شركات فى المستثمر المال رأس قیمة رتفعتإف ،الزراعیة الشركات فى اإلستثمارات حجم فى ملحوظة زیادة ذلك وتبع
 19356000 إلى،  1902 عام فى مصرى جنیھ 2974000 إلى ،1897 عام فى مصرى جنیھ 1342000 من األراضى

  . 19074 عام فى مصرى جنیھ

 من لیستفیدوا أجنبیة جنسیات على یحصلون والیھود) الموارنة( الشوام من الزراعیین المالك كبار بعض كان كذلك
 الجنسیة على وحصل فدان لفأ 33 یمتلك كان الذى شدید بك سلیم ھؤالء ومن .األجانب بھا یتمتع كان التى اإلمتیازات
 هللا لطف باشا وحبیب باشا ینىوسكاك ،المانیا إلى وینتمى فدان الف 16 یمتلك كان الذى شدید بك هللا وزرق ،البرتغالیة

 رعویة على حصلوا األتراك من المالك كبار بعض أن بل ،5الفرنسیة الجنسیة وحمال األفدنة آالف یملكان كانا الذین
 شریف باشا على ھؤالء ومن ،المصادرة من وأمالكھم أراضیھم على ولیأمنوا الحكام نقمة من ظلھا فى لیحتموا أجنبیة
 وكان ،إسماعیل عھد فى اإلیطالیة الجنسیة على وحصل ،)1894 – 1891( القوانین شورى مجلسل رئیساً  كان الذى

  . 6الزراعیة األراضى أجود من فدان لفأ 13 نحو یمتلك

 فوق جعلتھا إمتیازات من بھ تتمتع كانت ما إال بینھا یربط ال ،متعددة إجتماعیة فئات تضم األجانب ملكیات كانت وبذلك
 مصالح بینھم جمعت الناس من خالطاأ فشملت ،أموالھا لرؤوس مربح إستثمار من تجده كانتا وم ،بالدال أھالى مستوى

  . مشتركة وسیاسیة إقتصادیة

 أصولھا إختلفت ما بقدر المادیة مصالحھا إتفقت متعددة إجتماعیة فئات من -إذن- الزراعیین المالك كبار إنحدر لقد
  معنى؟ من الكلمة تحمل ما بكل متماسكة إجتماعیة طبقة تكون جعلھا الفئات ھذه بین تجانس ثمة كان فھل .اإلجتماعیة

 – تنتمى نجدھا ،"الزراعیین المالك كبار" مجموعھا ىف كونت والتى لھا عرضنا أن سبق التى الفئات فى النظر أمعنا إذا
  - :ھى رئیسیة عناصر ثالثة إلى -األمر نھایة فى

  ) الذوات( األتراك -أ

 وأتراك الصغرى آسیا أبناء من األتراك الموظفین كبار أو على محمد أسرة أفراد ذلك فى سواء الحاكمة األقلیة بھم ونعنى
 بالتقالید ویتمسكون ،التخاطب لغة التركیة یتخذون كانوا الذین ،والشوام واألرمن ادرواألك والشركس والجزائر تونس

  . التركیة الحیاة وأسالیب

                                                             
1 Crouchley: The Investment of Foreign Capital in Egyptian Companies and Public Debt, Cairo 

1936, P 40. 
 .5/8/1906 ،أسبوعیة جریدة ،اإلكسبریس 2
3 .4Crouchley; Op.cit., p4 
4. Ibid, p 58 
 .11/1909/  27 ،الجریدة 5
 .85 ص الرابع، الكراس ،كراسات خمس فى مخطوط م،1891 سنة إبتداء من مصر تاریخ ،فرید محمد 6
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  ) یسمونھم كانوا كما الفالحین أو ،لعربا أوالد أو( المصریون -ب

 ،الفئة ھذه فى یندرجون الذین األقباط فیھم بما ریفلا وأعیان ،الحكومة مناصب فى تقلبوا الذین الموظفین كبار بھم ونقصد
 ىإل واإلرتكان المدن سكنى من الحاكمة الطبقة سبیل وسلكوا ،مبكر وقت فى اإلستقرار حیاة ألفوا الذین البدو وشیوخ
  . العیش ولین الدعة

  :األجانب - جـ

 ،والیھود الموارنة الشوام من بھم رتبطإ ومن ،الزراعیة األراضى فى أموالھم استثمروا الذین األوربیون أولئك وھم
 ،األوربیة للدول القنصلیة المناصب أفرادھا وشغل ،الخارجیة بالتجارة إشتغلت التى القبطیة العائالت بعض إلى باإلضافة

  . مصر فى لألجانب كانت التى اإلمتیازات بكافة عواوتمت

 الصفوة بین للتخاطب كلغة التركیة اللغة ویستخدمون التركیة بالتقالید التمسك على یحرصون ظلوا فقد األتراك أما
 عال مامھ - ویعتبرونھم ،للتابع المتبوع نظرة المصریین إلى ینظرون ولبثوا ،1المرموق االجتماعى المركز ذات الممتازة
 إلى بعضھم ووصول ،أمامھم الترقیة باب وفتح ،الحكومیة للوظائف المصریین تقلد ولكن ".فالحین "مجرد – قدرھم

 اإلجتماعیة الفئة ھذه إنعزال حدة كسر ،التركیة الحیاة سبل وإتخاذھم ،األتراك بأذیال تعلقھم ثم ومن ،الكبرى المناصب
 رساأل إلى اإلصھار على المصریین من الموظفین كبار حرص نتیجة تدعیمھا دإزدا جدیدة دماء إلیھا وحمل ،نفسھا على

  . األعیان من المصریین وبعض األتراك بین إجتماعیة وصالت روابط إیجاد إلى أدى مما ،التركیة

 وبعض ،المختلفة بفروعھا على محمد أسرة فى إنحصرت قد الفئة تلك كانت حتى نھایتھ یبلغ عشر التاسع القرن یكد ولم
 وعباس على محمد عھد خالل مصر على إنھمر الذى– األتراك سیل أن ذلك على وساعد ،بھا تلوذ التى التركیة العائالت

 معظم كونت التى– التركیة أو الكردیة أو الشركسیة العناصر من عنصر أى یعد ولم ،ذلك بعد اإلنحسار فى أخذ –األول
 المورد من الطبقة تلك حرم ،إسماعیل عھد منذ الممالیك جلب توقف أن كما ،مصر إلى الھجرة على تقبل –التركیة الطبقة
  . 2نموھا إستمرار لھا یضمن الذى

 نصیب من الكبرى الحكومیة الوظائف أصبحت فقد ،اإلحتالل بعد -إجتماعیة كفئة-  األتراك شأن إضمحالل زاد ثم
 ،السوریین من عدد إلى الھامة اإلداریة الوظائف إسناد إلى اإلحتالل سلطات تجھتاو ،خاصة واإلنجلیز عامة األوربیین

  . 3أوربا فى تعلیمھم تلقوا الذین المصریین أعیان أبناء من الجدید الجیل وإلى

 المدنیة بمظاھر أخذوا كما ،حیاتھم أسلوب فى األتراك معظمھم قلد فقد ،الزراعیین المالك كبار من المصریین عن أما
 الجوارى وإقتنوا ،األرجاء المتسعة والمضایف ،الطرز أحدث على المشیدة القصور وأقاموا لمدنا فسكنوا ،مثلھم األوربیة
 إنفاق علیھم نعوا فقد -الثمانینات منذ– الكتاب من الكثیر إنتقاد موضع جعلھم مما والترف اللھو حیاة وعاشوا ،والعبید
 تدرأ مصریة صناعة خلق على والعمل تعلیمیة مؤسسات ةإقام على وحثوھم ،بالفائدة مواطنیھم على یعود ال فیما أموالھم

 یسعىو ،األتراك الذوات إلى یتقرب من المصریین أعیان من كان كذلك .4واألوربیة اإلقتصادیة المصالح زحف البالد عن
 فى راكاألت الذوات وكبار والوزراء الحاكمة األسرة أمراء ةرزیا على یحرص فكان ،بعضھم مع إجتماعیة عالقات إلقامة

 إسماعیل أن درجة إلى األتراك إستیاء مثار كان ذلك ولكن ،سابقة صلة أى ھؤالء وبین بینھ تكن لم ولم حتى ،األعیاد

                                                             
1 Milner, England in Egypt, P 320 
2 Baer G: Social Change in Egypt 1800 -1914 (Holt, ed; Political and Social change in Modern 

Egypt, London 1968, p 150)  
 .88 ص ،الكراس نفس ،السابق المرجع ،فرید محمد 3
 بعنوان مقال ،األول العدد ،والتبكیت التنكیت مجلة/  إنظر( مصر سراة یعیشھا كان التى اللھو حیاة الندیم عبدهللا وصف 4
 وكذلك ،)17/1/1895 ،الفیوم جریدة /إنظر( الموضوع نفس فى رمزى براھیمإ كتب كما ،)6/6/1881، "نطاعاأل سھرة"

 مصر ذوات حیاة بین) 18/6/1907 عدد( ستانةألا جریدة وقارنت ،)27/3/1904 ،النافع جریدة/  إنظر( نافع مصطفى
 أثریاء حیاة وبین .."،قارعوال والمتاع المال من آبائھم عن بالموروث "واإلكتفاء والدعة والسكون الراحة إلى یخلدون الذین

 ألن كبیرة بعظمائھا المصریة األمة مصیبة أن الجریدة ورأت ،".. الحیویة األعمال إلى أوقاتھم یصرفون"..  الذین أمریكا
 النھج ھذا على تصرف التى األموال نأو ،أوالدھا لمستقبل مضیع ،المحالة لنسائھا مفسد العمل ھذا على وجودھم .."

ً  الموسر العظیم ھذا ویصبح كثرت مھما تتالشى  مدرب شغل وال عمل بدون الكسل على الفریق ھذا مقام وأن ..ذلیالً  حقیرا
 ."..النافعة األشیاء من االستزادة طلب وعدم الحیاة وراء السعى عدم على األمة لناشئة
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 المصریین أعیان تزاید الزمن وبمرور. 1لكرامتھم صونا المسلك ھذا عن العزوف األعیان إخوانھ مناشدا كتب اباش أباظة
 أعیان شعور وإزداد .بالبالد مرت التى واإلجتماعیة واإلقتصادیة السیاسیة الظروف نتیجة األتراك الذوات وتناقص

  . منھم والسخریة باإلتراك التندر شاع ثم ومن ،السیاسیة الحیاة فى لعبوه الذى للدور نتیجة "بمصریتھم" المصریین

 فى اإلجتماعیة حیاتھا منھا كل شتعی شراذم یشكلون ظلوا فقد ،األخرى اإلجتماعیة الفئات من بھم رتبطإ ومن األجانب أما
 كانت ولكنھا المالك كبار من اآلخرین العنصرین مع وثیقة بعالقات حتفظوااو ،إلیھا تنتمى التى الطائفة أو الجالیة محیط

 صلتھم توثیق على حریصین وكانوا ،اإلقتصادى للنشاط التمویل مصادر یمثلون كونھم بحكم -أساساً -  إقتصادیة عالقات
  . بالمجتمع صلتھم بتوثیق إھتمامھم من أكثر بالدولة

 المختلفة اإلجتماعیة الفئات بین قائمة كانت التى التناقضات حدة تخفیف إلى اإلقتصادیة المصالح بوحدة اإلحساس أدى وقد
 من لك أمام -دائماً – مفتوحة أبوابھا كانت التى الطبقة تلك ،"الزراعیین المالك كبار طبقة" مجموعھا فى كونت التى

 ،السیاسیة الحیاة فى وزناً  لھ یجعل ممتازاً  وإجتماعیاً  إقتصادیاً  وضعاً  تكسبھ بصورة الزراعیة ملكیتھ ینمى أن یستطیع
 برجوازیة" فھى اإلجتماعى ووضعھ المالیة حالتھ على یؤثر بشكل ملكیتھ تتضاءل من كل الطبقة تلك زمرة من ویخرج
 ویقاس ،األموال إلستثمار جدیدة مجاالت فیھ تنشأ لم وقت فى ،الزراعة على صادیةاإلقت حیاتھ تقوم كانت بلد فى" زراعیة

  . الزراعیة األطیان من الفرد یملكھ بما الثراء فیھ

  

                                                             
 األعیاد فى طوافھم األعیان على فیھما نعى) 15/3/1892، 3 دىعد( األھالى جریدة فى مقاالن باشا أباظة إسماعیل كتب 1
 بقصد –التشریفة بكساوى – معرفة سابق دون والوزراء الذوات بیوت على - الخدیو بسراى التشریفات حضور بعد –

ً  سمع أنھ روذك ،والتعارف والتھنئة المعایدة ً  إنتقادا - األعیان بوطال ،التصرف ھذا على والذوات األمراء بعض من شدیدا
ً  بإعتباره ً  ذویھم بین األعیاد لقضاء بالدھم إلى یعودوا ثم یة،الخدیو التشریفات حضور على یقتصروا بأن -منھم واحدا  صونا
 .لكرامتھم
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  الزراعیة الملكیة على وأثرھا الزراعیة اإلحتالل سیاسة - الرابع الفصل

 البریطانى الوجود یبررون راحوا ثم ،رابیةالع الثورة على والقضاء الخدیو، سلطة تدعیم بحجة مصر اإلنجلیز إحتل
 نظارة مناصب أسندوا ثم ومن .الدیون سداد وتكفل بالدال مالیة إستقرار تحقق بصورة المصریة اإلدارة تنظیم على بالعمل
 زاإلنجلی المھندسین من عددا عینوا كما ،المالى المستشار رأسھم على اإلنجلیز الموظفین من عدد إلى الكبرى المالیة
 حیاة علیھ تقوم الذى األساس بإعتباره الرى أمور فى تتحكم التى الرئیسیة المناصب شغلوا العمومیة شتغالاأل بنظارة
 حجر كان التى الزراعیة اإلحتالل سیاسة أساسھ على وبنیت ،اإلحتالل عنایة من كبیر بقدر الرى فحظى ،الزراعیة البالد

  . الصیفى الرى من وفیر قدر ضمان من القطن لزراعة والبد ،قطنال إنتاج فى مصر تتخصص أن فیھا الزاویة

 النیل على قناطر وأقیمت ،1891 عام فى الخیریة القناطر فأصلحت ،الدائم الرى توفیر سیاسة اإلحتالل واصل فقد لذلك
 لمرةل– تعلیتھ وتمت) 1902( أسوان خزان فى العمل وأنجز ،)1908( وإسنا) 1903( وزفتى) 1902( أسیوط عند

 لتوسیع الفرصة إتاحة إلى باإلضافة ھذا ،الوسطى ومصر الدلتا فى الدائم الرى متطلبات لمواجھة 1912 عام فى –األولى
  1914،1 عام فى فدان 5460000 إلى 1894 عام فدان 4700000 من مساحتھا زادت التى ى الزراعیةضااألر رقعة
 من أكثر األراضى من كبیرة مساحات زراعة الممكن من فأصبح الزراعیة الدورة وتعدلت ،%16 نحو تبلغ بنسبةأى 
  . العام فى واحدة مرة

 على المالیة اإلعتمادات من كبیر قدر لھا فخصص ،المصروفات میزانیة من األكبر بالنصیب األشغال نظارة وفازت
  . 2التالى الجدول یوضحھ الذى النحو

  سبةالن  المصروفات جملة  األشغال نظارة میزانیة  السنة
1883  515101  1903262  34%  
1896  736789  2430909  31%  
1914  3949021  18382605  16%  

  
 من عدد بتنفیذ النظارة قیام إلى اإلحتالل عھد مطلع فى األشغال نظارة میزانیة إعتمادات فى الكبیرة الزیادة وترجع

  . آنفاً  إلیھا أشرنا التى الرى مشروعات

 كشركات- األجانب من كانوا سواء ،البالد فى اإلقتصادیة المصالح أصحاب ترضى ىحت بدقة الرى سیاسة رسمت وقد
 ،البالد أبناء من أو -المصرى الدین سندات وحملة وأوربا بإنجلترا الغزل مصانع وأصحاب المالیة والبیوت األراضى

  . 3كبیرة دةإستفا اإلحتالل عھد فى الرى سیاسة من إستفادوا الذین األراضى مالك طبقة بھم ونعنى

 الالزمة المیاه كمیات توزیع سالمة –ما حد إلى– یضمن الرى لنوبات ثابتاً  نظاماً  العمومیة األشغال نظارة وضعت فقد
 میاه من یشاؤن ما على الحصول حیث من القدیمة إمتیازاتھم یمارسون المالك كبار یعد ولم ،المختلفة القرى على للرى
 أدركوا أن مالبثوا ثم  -األمر بدایة فى - الجدید بالنظام المالك كبار وضاق ،یشاءون اووقتم یریدون الذى بالقدر الرى

  . 4الرى أحوال تنظیم من ممكن قدر بأكبر یستفیدون كونھم بحكم ،السنین مر على مزایاه

 وأطیان نھمأطیا رى فى منھا لإلستفادة الترع على للرى آلیة مضخات بإقامة المالك كبار من للكثیر السلطات وسمحت
 باھظة أسعاراً  للمیاه ویضعون بالفالح یستبدون" كانوا المضخات تلك أصحاب أن غیر ،لھم المجاورین المالك صغار

 على معلوم جعل لھم والمھندسون ونوالباشمھندس .... الحكومة وبین بینھم المعقودة بالشروط الفالحین جھل مستغلین
 فھناك ،صیفیة ترعة على رافعة آلة یركب أن الفالح أراد فإذا ،فیھم الفالح شكوى یسمعون فال ،الوابورات ھذه أصحاب
 طریق فى وضعت ما العقبات وھذه ،الواسع والنفوذ والمال الوجاھة ألرباب إال إجتیازھا الیتیسر التى الكبرى العقبات

                                                             
1 Crouchley: The Economic Development of Modern Egypt,pp 152-153 
 ،1 ملحق ،1948، القاھرة 1948 إلى 1882 من لفترةا فى مصر فى الحكومى اإلنفاق سیاسة ،العربى عبدهللا محمد 2

 .22-2 ص ،8، 3، 1 الكشوف
3 Tignor: Modernization and British Colonial Rule  in Egypt 1882 – 1914, PP111-112 
4 Milner: England in Egypt, p 78 
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 الماء شراء على الفالحین وإجبار ،أراضیھم لرى الرافعة اآلالت ونصب الترع یحتكرون والمشایخ العمد لجعل إال الفالح
 حقولھم لرى علیھ رافعة آلة وتركیب زىارتوإ بئر إلنشاء المال وجمعوا الفالحین بعض إجتمع وإذا ،مرتفع بثمن منھم
  . "1المھندسو والشیخ للصراف المجموع المال نصف فیذھب ،المناوبات وطأة من اذھاوإنق

 نوبتھم حلت إذا حتى العمومیة األشغال نظارة وضعتھ الذى لمناوباتا لنظام تخضع المالك صغار أطیان ظلت ولذلك
 بعضھم بین تنشب المنازعات كانت ما وكثیراً  ،وغیرھا والشادوف كالطنبور التقلیدیة الرافعة اآلالت یستخدمون راحوا

  .الرى نوبات من اإلستفادة على التزاحم بسبب البعض

 لتلك یتوفر أصبح لما الصیفى الرى من تستفید كانت التى األراضى قیمة عإرتفا الرى سیاسة على ترتب فقد ،كل وعلى 
 منذ البالد شھدتھ الذى اإلقتصادى الرخاء نتیجة الزراعیة األطیان على الطلب إزداد وحین ،إنتاجیة مزایا من األراضى

 قیمة إرتفعت ،ارھموكب المزارعین متوسطى أیدى فى األموال وتوفرت القطن أسعار فیھ إرتفعت الذى 1897 عام
 إلى ،1900 عام فى جنیھاً  8048 من الفدان ثمن إرتفع -المثال سبیل على-  مینوالد أطیان ففى ،كبیراً  إرتفاعاً  األطیان
 إیجار إرتفع ،المثال سبیل وعلى ،للفدان اإلیجاریة القمیة إرتفاع بالتالى ذلك على وترتب ،1906 عام فى جنیھا16977

 727 إلى 1901 عام فى جنیھا 368 من اإلسماعیلیة ترعة ضفاف على تقع كانت التى السنیة ائرةالد أراضى فى الفدان
  . %100 نحو قدرھا بنسبة أى 2 1905 عام فى جنیھا

 الذى المحصول ذلك ،القطن لزراعة تخصص كونھا فى الدائم بالرى تتمتع التى األراضى قیمة إرتفاع فى السبب وكان
، مما أدى إلى ربط اإلقتصاد المصرى إنتاجھ فى مصر تتخصص أن على وعملت ،عنایتھا لاإلحتال سلطات إلیھ وجھت

 وأوربا خاصة بریطانیا فى الغزل مصانع أصحاب إحتیاجات وفق تحدد القطن أسعار أصبحت إذ باإلقتصاد البریطانى،
  . 3التالى الجدول وضحھی الذى النحو على البالد صادرات معظم یشكل –اإلحتالل عھد فى– القطن وأصبح .عامة

  النسبة  الصادرات جنیھ مجموع قیمة  القطن جنیھ صادرات قیمة   الفترة
1885-1889  8900000  11043000  81%  
1890-1894  10190000  12913000  80%  
1895-1899  11104000  13308000  88%  
1902-1904  15944000  18335000  87%  
1905-1909  21971000  24129000  91%  
1910-1914  29498000  31666000  93%  

  

  

                                                             
 .1908/ 8/ 12 دیالمؤ: إنظر "،الحاضرة الحكومة فى رأى –المصرى الفالح" عنوان تحت فھمى نسیم بقلم مقال 1
2 Crouchley: The Investment of Foreign Capital in Egyp an Companies, p 51 
3 Crouchley: The Economic Development of Modern Egypt, p169 
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 شورى مجلس خالل من– الحكومة األعیان وطالب ،واحد محصول على اإلعتماد لمخاطر البالد تعرضت وبذلك
 من الحكومة علیھ تحصل ما أن بإعتبار اإلحتالل أبطلھا التى الزراعة تلك ،الدخان زراعة بإعادة تسمح بأن -1القوانین

 1890یونیو 25 فى– الصدد بھذا عال أمر وصدر ،بكثیر زراعتھ من دخلھا یفوق لمستوردا الدخان على جمركیة عوائد
 وأعطى ،الفدان من جزء أو فدان كل عن مصرى جنیھ 200 قدرھا غرامة بدفع دخاناً  یزرع من معاقبة على نص –

 المزروعات من النوع ذلك فیھا یضبط التى البلدة شیخ معاقبة مع ،القضاء إلى الرجوع دون الغرامة توقیع سلطة للمدیرین
  . 2الزارع عقوبة بنفس
 عام فى القطن من قنطار 5.80 من الفدان إنتاجیة تناقص إلى أدى رسمیة بصفة القطن زراعة على البالد إعتماد أن غیر

 من أكثر الفدان محصول نقص وبذلك ،3 1912 عام فى قنطاراً  3.32 إلى 1906 عام فى قنطارا 3.80 إلى 1898
 إمتدت وقد ،للتربة مجھد محصول ذاتھ حد فى القطن نأ إلى ذلك فى السبب ویرجع. عاماً  عشر أربعة خالل% 22

 من غیره إلى بالنسبة ربح من لفالحل یحققھ كان ما إغراء تحت الضعیفة األراضى إلى السنوات تلك خالل زراعتھ
 أنھا رغم قطناً  تزرع أصبحت القبلى ھجبالو الرى مشروعات من إستفادت التى األراضى أن كما ،األخرى المحاصیل

 تكن لم الحكومة أن كما ،البذور بإنتقاء یھتمون یكونوا لم الفالحین معظم أن إلى باإلضافة ھذا ،غیرھا من جودة أقل كانت
 من راً كبی حداً  بلغ قد الصرف نظام یكن ولم ،لھا یتعرض المحصول كان التى اآلفات إلبادة العلمیة الوسائل إلى ترشدھم
  . 4بھا األمالح ترسب ویمنع التربة یخدم الذى بالشكل التطور

-الزراعیین  المالك كبار قطن وقد ،شئونھا وترقیة الزراعة رعایة على تعمل مؤسسة إیجاد إلى ماسھ الحاجة تكان لذلك
 مؤسسة إیجاد قطری عن ،ورعایتھا اإلقتصادیة مصالحھم تنمیة أجل من الجھود توحید ضرورة إلى - مبكر وقت منذ

 طرأ الذى العلمى التقدم من واإلستفادة ،وكیفاً  كماً  الزراعى اإلنتاج بمستوى النھوض إلى فتسعى ،المھمة بھذه تضطلع
  میدان الزراعة، وتذلیل العقبات التى قد تعترض سبیل اإلنتاج وتتسبب فى زیادة نفقاتھ. على

 برئاسة 1880 مارس فى "المصریة الزراعیة الجمعیة" تأسیس ھى - الصدد ھذا فى-  تمت التى المحاوالت أولى توكان 
 األجانب وكان األجانب المالك وكبار المصریین أعیان وكبار األتراك الذوات من كبیراً  عدداً  وضمت ،5یكن باشا حیدر

 كما .6یسھاتأس من قصیرة فترة بعد عضو المائتى نحو أعضائھا عدد بلغ التى الجمعیة إدارة مجلس أعضاء معظم یمثلون
 إلى باإلضافة ھذا ،الزراعیة والشركات والدومین السنیة كالدائرة ،الكبیرة الزراعیة المصالح إدارتھا مجلس فى مثلت
  . العمومیة واألشغال المالیة نظارتى موظفى كبار بعض

 بین مستمرة قویة روابط إیجاد طریق عن الزراعة أحوال تحسین إلى تسعى أنھا" المصریة الزراعیة الجمعیة" وأعلنت
 األوربیة المعاھد من شھادات على وحصلوا الزراعة فى تخصصوا الذین الفنیین ذلك فى سواء ،بالزراعة المشتغلین
 المحاصیل على زراعیة تجارب إجراء على تعمل كما .المالك كبار من فعالً  الزراعة یمارسون الذین وأولئك ،المختلفة
 البیئة مع منھا یتالئم ما إلختیار مصر فى زراعتھا یسبق لم التى المحاصیل من اغیرھ وعلى ،القطن وخاصة المختلفة

 األعضاء فیھا لیعرض آلخر حین من تقام التى الزراعیة المعارض خالل من الخبرات تبادل إلى باإلضافة ھذا ،المصریة
 على توزع مطبوعة نشرة فى الجدیدة التجارب نتائج تنشر كما مالیة جوائز الفائزون ویمنح ،إنتاجھم من نماذج

   .7األعضاء

 إلى تعد لم أنھا كما ،عنھا نسمع نعد فلم" المصریة الزراعیة الجمعیة" أخبار إختفت ،العرابیة الثورة أحداث خضم ووسط
 من المالك كبار بین التناقضات كانت وربما .البریطانى اإلحتالل تحت مصر ووقوع الثورة إنتھاء بعد نشاطھا ممارسة

                                                             
 23/11/1912 جلسة، القوانین شورى مضابط 1
 543 ص ،مصر فى بھا لالمعمو واللوائح القوانین مجموعة ،وآخر حسن محمد احمد 2
3 Crouchley; Op. cit., p 265 
 .63 ص ،اإلقتصادى مصر مركز عریان، ملیكة 4
 ومنحھما والده مع 1843 عام مصر إلى األخیر إستقدمھ وقد ،على محمد ختأ بن یكن باشا براھیمإ بن حیدر ھو 5

ً  عین حتى مناصب عدة فى وتقلب انقاه،الخ مدرسةب حیدر وتعلم ،الواسعة األبعادیات  ثم ،1879 أغسطس فى للمالیة ناظرا
 فرغت ثم المصرى العقارى البنك رئاسة وتولى ،1882 فبرایر 2 فى أخرى مرة عنھا أقصى ثم ،لتولیھا وعاد ،منھا إستقال
 القاھرة ،1 جـــ ،بمصر الرجال أكابر ورسوم تاریخ فى العصر مرآة ه،زاخور لیاسإ: إنظر ( الواسعة أمالكھ إلدارة
 ).68- 65 ص ،1897

 1880/ 16/4 عدد ،المحروسة 6
 5/1880/ 31 ،الرابع العدد ،األولى السنة ،المصریة الزراعیة الجمعیة نشرة 7
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 وأدت بالجمعیة عصفت التى ھى –حدتھا من وزادت العرابیة الثورة ھاتأبرز التى– المصریین وأعیان األتراك اتالذو
  . نشاطھا إیقاف إلى

 رفع على تعمل أھلیة مؤسسة إیجاد على بالعمل مصر فى البریطانى اإلحتالل سلطات إھتمت فقد ،أمر من یكن ومھما
 ةدعو - الثمانینات أواخر فى-   باشا ریاض إلى فأوكلت ،الزراعیین المالك بارك مصالح وترعى الزراعى اإلنتاج مستوى

 بعدد باشا ریاض وإتصل .ونوعاً  كماً  الزراعى باإلنتاج النھوض على تعمل" زراعیة جمعیة" تشكیل إلى المزارعین كبار
  . 1نھاویؤیدو الجمعیة سیشجعون اإلنجلیز أن لھم وأكد ،بالفكرة وأقنعھم المزارعین كبار من

 من مدیریة كل فیھ تمثل مجلس شكل على تكون أن 2البعض فرأى ،المقترحة الجمعیة شكل حول اآلراء تعددت وقد
 تحسین على بالعمل المجلس ویختص ،باشا ریاض إلى المجلس رئاسة تسند وأن ،أعیانھا كبار من بإثنین المدیریات

  . الزراعیة المعارض قامةوإ التجارب إجراء طریق عن والحیوانى الزراعى اإلنتاج

 واألعیان واألكابر األمراء "مثل البالد فى الزراعیین المالك كبار یضم "مجمع" شكل على تكون أن اآلخر البعض ورأى
 الزراعة فى المتخصصین الفنیین بعض إلى باإلضافة ،"والجفالك األباعد أصحاب المزارعین وطبقات والشیوخ والعمد

 ،لھا حل إیجاد على ویعمل بحثھا یتولى مشاكل من الزراعة یواجھ بما توافیھ المدیریات فى روعف المجمع لھذا یكون وأن
 وفقاً  الحاصیل من زراعتھ یمكن ما إلى المزارعین إرشاد حیث من الزراعة أحوال تحسین فى بالنظر المجمع یختص وأن

 البالد داخل فى الزراعى اإلنتاج تسویق یتولى" وطنى زراعى بنك" لتأسیس یسعى وأن ،األرض خصوبة لدرجة
 اإلستیالء إلى البنك ضطراو السداد عن عجزوا إذا حتى أراضیھم بضمان للفالحین القروض تقدیم یتولى كما ،وخارجھا

 المقترح المجمع قیام إلى باإلضافة ھذا ،األجانب دون المصریین وأعیان الذوات إلى یبیعھا فإنھ ،األراضى تلك على
 أن ضرورة مع ،الزراعة فى الحدیثة اآلالت إدخال على والعمل النموذجیة والحدائق والحقول الزراعیة المعارض بإقامة
  . 3العمومیة األشغال نظارة أو الداخلیة نظارة إلشراف یخضع أن یجب الذى المجمع فى ممثلین األجانب یكون

 خدمة على یقتصر لم الثانى المشروع كان إنو المقترحة المؤسسة إلیھا تھدف التى الغایة على إتفاق ثمة كان وبذلك
  إقامة خالل من األموال رؤوس إلستثمار جدیدة میادین فتح إلى ترمى مالیة إھتمامات لھ كانت وإنما ،وحدھا الزراعة

  . ملكیاتھم مساحة توسیع على المالك كبار ویساعد الفالحین أطیان على األجانب إستیالء یوقف" وطنى زراعى بنك"

) 1896 عام( زراعیة معارض إلقامة لجنة فتكونت ،المقترحة الزراعیة الجمعیة لتأسیس تمھیدیة خطوات خذتإت وقد
 إسم تحت 1898 مارس من إعتباراً  جمعیة إلى اللجنة ھذه تحولت ثم ،الخبرات تبادل فرصة المزارعین لكبار تتیح

 المختلفة بالوسائل أحوالھا وترقیة المصریة الزراعة تحسین على بالعمل أغراضھا وتحددت ،"الخدیویة الزراعیة الجمعیة"
 ،المصریة البیئة مع تتفق جدیدة نباتات وإدخال ،التقاوى فى تستخدم التى البذور إلنتقاء طریقة إلى الوصول محاولة مثل

 وتجربة ،الزراعیة اآلالت وتحسین للفدان ممكنة إنتاجیة أقصى إلى الوصول بھدف المزروعات على التجارب وإجراء
 المستوردة الكیماویة واألسمدة المحلیة األسمدة على التجارب وإجراء ،المصریة األراضى فى الحدیثة اآلالت إستخدام
 وتوفیر ،الممتازة بالطالئق تھجینھا طریق عن الماشیة سالالت تحسین إلى باإلضافة ھذا ،للتربة أنواعھا أنسب لتحدید

 على إلیھا لصتتو التى النتائج الجمعیة تسجل أن على ،بالزراعة الضارة شراتوالح اآلفات إلبادة الالزمة الوسائل
  . 4والفرنسیة واإلنجلیزیة العربیة باللغات دوریة بصفة السنة فى مرات ست تصدرھا مجلة صفحات

 المزاعین ركبا من عدداً  یضم إدارتھا مجلس كان التى الخدیویة الزراعیة الجمعیة رئاسة باشا كامل حسین األمیر وتولى
 كما ،الجمعیة فى المشتركین طلیعة فى -البریطانى المعتمد– 5كرومر اللورد وكان ،واألجانب األتراك والذوات المصریین

                                                             
 1891/  9/ 6 ،أسبوعیة مجلة ،الزراعة 1
 1892/  8/  25السابق المصدر 2
 .1894 أكتوبر 30 / 1312 ثان ربیع 11 ، عددالزراعیة المجلة 3
 .1898/  5/  30 الزراعة 4
ً  كرومر كان 5  التسھیالت وتقدیم ،تشجیعھا الحكومة وتتولى ،الزراعیة المصالح ترعى أھلیة مؤسسة قیام على حریصا

 بالسیر تصلإف - عشر التاسع القرن أواخر فى- أیرلندا فى قامت التى التعاونیة بالتجربة ذلك فى وإستفاد ،لھا الممكنة
 وصلتھا الجمعیات عمل طریقة عن وافیة معلومات على منھ وحصل –لندابأیر التعاون رواد حدأ– النكتب ھوراس

 Egypt No 1, (1905), P 81  :إنظر. "الخدیویة الزراعیة الجمعیة" تجربة فى بھا لإلستفادة بالحكومة
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 الذوات إقبال ذلك على وترتب ،الجمعیة ھذه مثل قیام عن اإلحتالل رضاء إلى إشارة اإلنجلیز الموظفین كبار فیھا إشترك
  . 1اإلیھ اإلنضمام على واألعیان

جنیھا مصریا  1500یمنح الجمعیة مبلغ  قراراً  النظار مجلس أصدر فقد ،إنشائھا منذ للجمعیة الحكومة مساعدة وتجلت
 بفضل– الدین صندوق ووافق ،التجارب إلجراء تخصص الزراعیة األراضى من فدان 300كإعانة سنویة، باإلضافة إلى

  . 2جنیھ 8000 وقدرھا الجزیرة بأرض الزراعى رضالمع مبانى تكالیف دفع على –اإلحتالل سلطات جھود

 رأى تكوین" مظاھر من مظھراً  ذلك وعد الجمعیة فى المصریین مع األجانب إشتراك على كبیرة أھمیة كرومر علق وقد
 األجانب إشتراك أن بذلك یقصد كان ولعلھ .3المصریین والذوات باشا كامل حسین بأریحیة وأشاد ،"مستنیر عام

 قد بشكل واألجانب المصریین من لكل اإلقتصادیة المصالح بین الروابط توثیق إلى یؤدى كھذه مؤسسة فى والمصریین
  . مصر فى الوطنیة الحركة على صداه یترك

 وركزت التجارب حقول فأعدت ،تأسیسھا بدایة منذ كبیرة بھمة نشاطھا الخدیویة الزراعیة الجمعیة زاولت فقد ،كل وعلى
 للقطن بالنسبة طیبة بنتائج التجارب ھذه أتت وقد ،المزروعات على الكیماویة األسمدة إستخدام أثر ةتجرب على اً ھإھتمام
 أنحاء مختلف من المعلومات تجمع الجمعیة وأخذت ،المزروعات من وغیرھا والشعیر القمح من أنواع وبعض والذرة
 الفدان إنتاج لمتوسط تقدیر إلى الوصول بھدف ،المحصول ومقدار ،الزراعة ونوع ،المزروعة األطیان مساحة عن القطر

 قدر وأكبر أجود لتحقیق األمثل الحد إلى الفدان إنتاجیة رفع إمكانیة مدى ودراسة المدیریات فى المختلفة المحاصیل من
 إقامة فى -1901 عام منذ– وشرعت ،بالقاھرة السنویة الزراعیة المعارض بإقامة الجمعیة إھتمت كما ،الغلة من ممكن

  . 4طنطا بمدینة بدأت إقلیمیة معارض

 فألغیت ،الجمعیة طلبتھا التى التسھیالت وتقدیم ،لھا الحكومة مساعدة إلى الجمعیة حققتھ الذى النجاح فى الفضل ویرجع
 قیمة تزایدت وبذلك الحدیدیة بالسكك النقل أجور وخفضت ،الكیماویة األسمدة على مقررة كانت التى الجمركیة الرسوم
 عام فى جنیھ ألف 20 إلى 1902 عام فى جنیھ ألف 12 إلى 1901 عام فى جنیھ 6000 من المستوردة الكیماویة دةاألسم

  . 19045 عام فى جنیھ ألف 31 إلى 1903

 تمد ولم ،المالك كبار من -معظمھم فى- كانوا الذین أعضائھا على خدماتھا قصرت الخدیویة الزراعیة الجمعیة أن غیر
 كانت الذى الغرض مع ال یتفق ما وھو ،زراعتھم سبل تطویر على وتعمل مشاكلھم لتحل لمزارعینا صغار إلى یدھا

 إقامة عن كبدیل الجمعیة نشاط دائرة لتوسیع الحكومة تدخلت فقد ولذلك ،الجمعیة أقامت عندما إلیھ ترمى اإلحتالل سلطات
 الخدیویة الزراعیة الجمعیة رئیس إلى مطولة كرةمذ  -1904 أكتوبر فى- المالیة ناظر وقدم ،6بالزراعة خاصة نظارة

 وذلك ألعضائھا الجمعیة توفرھا التى الخدمات من المزارعین صغار إستفادة یحقق للجمعیة جدید نظام إقتراح تضمنت
) عمومیة لجنة( تشكیل على المقترح المشروع ونص ،واحد جنیھ إلى جنیھات خمسة من السنوى اإلشتراك قیمة بتخفیض

 ومندوبین والصحة الرى مفتش من) المدیریات لجان( تتكون وأن ،الرئیس بینھم من یختار عضوا خمسین من یةللجمع
 الزراعى البنك" عن ومندوب ،الداخلیة نظارة بموافقة األعیان بین من إختیارھما یتم المدیریة مراكز من مركز كل عن

 مھمة لیتولى الزراعة مدرسة خریجى من لزراعیةا فى متخصص سكرتیر المدیریة للجنة یكون أن على ،"المصرى
 األسمدة توزیع على اإلشراف ویتولى ،الخدیویة الزراعیة بالجمعیة الفالحین ربط على ویعمل بالمدیریة الزراعى اإلرشاد
  . 7األعضاء على والبذور

 أعضائھا عدد كان أن فبعد ،لجمعیةا قاعدة لتوسیع الالزمة التعدیالت إجراء وتم ،المقترح النظام على الجمعیة وافقت وقد
 كبار خدمة على إقتصارھا بسبب ،1904 عام فى عضواً  243 إلى 1899 عام فى عضواً  758 من تناقص قد

                                                             
 1898/ 4/ 27: الزراعة 1
2 Egypt No 1, (1900). p 37 
3 Ibid, p 37 
 1901 ابریل – مارس الخدیویة، الزراعیة الجمعیة مجلة 4
5 Egypt No 1, (1905), P 81 
6 Egypt No 1, (1906). p 23  
 190 4اكتوبر – سبتمبر ،الخدیویة الزراعیة الجمعیة مجلة 7



  عباس حامدد. رءوف     ودورها فى المجتمع المصرى الملكیات الزراعیة المصریة

60  www.RaoufAbbas.org 

 إلى الجمعیة تحولت وبذلك ،1عضواً  3131 بلغ حتى 1905 عام فى الجدیدة التعدیالت بعد األعضاء عدد زاد ،المزارعین
  . للبالد الزراعیة السیاسة تنفذ حكومیة شبھ مؤسسة

 ،1905 عام فى منھا بیع ما قیمة فبلغت ،الفالحین على األسمدة توزیع فى التوسع نحو الجمعیة نشاط الحكومة ووجھت
 وساھمت) أفدنة الخمسة دون یملكون الذین( المالك صغار من 4000 بینھم منتفع 6000 على وزعت جنیھ ألف 68

 بیع الجمعیة تتولى أن على ،2%2 قدرھا بفائدة جنیھ ألف 30 قیمتھ قرضاً  للجمعیة فقدمت ،العملیة ھذه تمویل فى الحكومة
 القرض قیمة وزیدت ،األسمدة تجار منافسة الجمعیة ولتتجنب ،مناسباً  الثمن یكون حتى الفائدة لسعر معادل بربح األسمدة

 بعد ،تدریجیاً  األسمدة لتجار المجال ھذا عیةالجم تترك أن ىعل األمل ةومالحك وعلقت ،جنیھ ألف 100 إلى التالى العام فى
  . 3الزراعة فى الكیماویة األسمدة ستخدامإ المصرى الفالح یعتاد أن

 الجمعیة إمكانیات بقیت فقد ،منھ المنشود الغرض یحقق لم الخدیویة الزراعیة الجمعیة نظام على طرأ الذى التطور ولكن
 العمومیة الجمعیة تخذتإو ،للزراعة نظارة صیصتخ بضرورة المطالبة توإستمر ،بھا المنوطة المھمة أداء على قاصرة
 تستطیع" الخدیویة الزراعیة الجمعیة"  أن بحجة القرار لھذا تستجب لم الحكومة ولكن ،1908 فبرایر فى الشأن بھذا قراراً 

، وإزاء 4والمعارف المساحةو بالرى الخاصة الحكومیة المصالح بمعاونة الزراعة طریق تعترض قد التى المشاكل تحل أن
 مصلحة"  بتأسیس فبدأت ،الزراعة أمور رعایة تتولى حكومیة ھیئة تأسیس إلى ضغط الراى العام إضطرت الحكومة

 خدمةو ،سیاستھا وتوجیھ الزراعة رعایة عبء الخدیویة الزراعیة الجمعیة عن لتحمل 19105 عام فى" للزراعة
  . المالك وصغار متوسطى

 البرجوازیة" مصالح رعایة إلى یھدف كان الذى الرئیسى نشاطھا ممارسة إلى ”الخدیویة الزراعیة لجمعیةا“ عادت وبذلك
 مستوى تحسین غایتھ" المزارعین كبارل إتحاد" بمثابة كانت بأنھا 6رمنجوأ وصفھا حتى ،تنمیتھا على والعمل" الزراعیة

  . الربح من ممكن قدر أكبر لتحقیق اإلنتاج

 على تأخذ بأن مقتنعة تكن لم الحكومة أن عن "الزراعة لمصلحة" المیزانیة فى خصصت التى عتماداتاإل ضآلة وتكشف
 اآلف عشرة قیمتھ بلغت إعتماد 1911 میزانیة فى الزراعة لمصلحة خصص فقد الزراعى اإلنتاج توجیھ مھمة عاتقھا
 إلى اإلعتماد رفع ثم% 0.2 نحو بلغت بنسبة أى ،جنیھ 5308537 قدرھا البالغ الحكومة مصروفات جملة من جنیھ

 فى أخذت أن الزراعة مصلحة أعمال لبثت وما ،1913 میزانیة فى جنیھ 42944و ،1912 عام میزانیة فى جنیھ 26260
 إلى 1915 – 1914 میزانیة فى مخصصاتھا وزیدت ،1913 نوفمبر فى "نظارة" إلى الحكومة فحولتھا .اإلتساع

 ضئیل إعتماد وھو ،%0.7 قدرھا بنسبة أى ،7جنیھ 18382605 قدرھا البالغ اتالمصروف جملة من جنیھ 125200
  . األموال رءوس إلستثمار الوحید المیدان تمثل كانت وقد ،الحین ذلك فى المصریة الزراعة تتطلبھ كانت لما بالنسبة

 التى اإلقتصادیة السیاسة فى لزاویةا حجر وإعتباره اإلقتصادیة الحریة بمبدأ األخذ إلى اإلحتالل إتجاه مع یتسق ذلك وكان
 فى تدخلھا ألن الزراعیة السیاسة توجیھ فى الحكومة توریط عدم على اإلحتالل سلطات حرص كان ثم ومن ،للبالد رسمھا

 یقوم كان والذى والصناعة للتجارة بالنسبة اإلقتصادیة لسیاستھا وضعتھ الذى الرئیسى الخط عن بھا یخرج قد المجال ذلك
 الصناعات وأد إلى أدت سیاسة وھى ،الحكومة جانب من تدخل أى دون الحرة المنافسة أمام الباب فتح اسأس على

  البالد فى قائمة كانت التى الحرفیة

 .  

                                                             
1 Egypt No 1, (1906), p 23 
2 Ibid p 23 
3 Egypt No 1, (1907), P 48 
 1908/  2/  25 جلسة العمومیة، الجمعیة مضابط 4
 ،1914 منذ" السلطانیة الزراعیة الجمعیة"  تسمى ،فكانت متعددة أسماء تحت نشاطھا تمارس عیةالزرا الجمعیة إستمرت 5

 الھیئة" تسمى فأصبحت ،1952 عام حتى كذلك وإستمرت 1922 فى" الملكیة الزراعیة الجمعیة" تسمى أصبحت ثم
 ."المصریة الزراعیة

6 Arminjon, P.: La Situation Economique et Financiere de LÉgypte, Paris 1911, P38 
 .23 ص، 8 كشف،  19 ص ،7 كشف ،المالحق ،السابق المرجع ،العربى عبدهللا محمد 7
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 1884 عام منذ إتفاقیات الحكومة عقدت فقد الواردات على المقررة الجمركیة الرسوم ضآلة إلى تستند السیاسة ھذه وكانت
 الرسوم وتحددت ،تجاریة عالقات مصر وبین بینھا تقوم كانت التى األوربیة الدول من عدد مع 1901 عام وحتى

 بالمنتجات المصریة األسواق غمرت أن ذلك على وترتب ،قیمتھا من %10- 8 بین یترواح بما الواردات على الجمركیة
 المنتجات على اإلقبال فزاد ،اإلستھالك عادات فى تحول یحدث وبدأ. 1جودة المحلیة الصناعات تفوق كانت التى األوربیة
 أن وخاصة ،2تدریجیا یضمحل الحرف طوائف شأن أخذ وبذلك ،المحلیة المصنوعات سوق بالتالى وكسدت ،األجنبیة

 الطوائف شیوخ سلب )1883( األھلیة المحاكم وإنشاء ،عشر التاسع القرن من األخیر الربع فى المصریة اإلدارة تنظیم
 وطنیاً  المصریة بالدیار قاطن لكل أباح حین الطوائف نظام بإنھیار )1891 مارس 8( الباتنتا قانون جلوع ،نفوذھم معظم

 التغییر نتیجة قویة ضربة التجار طوائف وتلقت 3)1 مادة( تجارة أو فن أو حرفة أو صنعة أى یمارس أن ،أجنبیاً  أو كان
 تدریجیاً  ینحل السوق نظام بدأ ناحیة فمن ،عشر تاسعال القرن منتصف منذ المصرى التجارى النظام على طرأ الذى

 ناحیة ومن ،غیرھم دون المصریین التجار على وقفاً  قبل من كانت منھا بفروع األجانب ولیعمل ،المدن فى التجارة لتنتشر
 القاھرة فكانت ،والشرقیة والعربیة السودانیة بالبضائع تتجر كانت أن فبعد ،كامالً  تحوالً  الخارجیة التجارة تحولت أخرى
 الرئیسى اإلتجاه أصبح ،بھا یقومون الذین واألتراك والسوریین المصریین والتجار التجارة لھذه المھمة المراكز من مركزاً 
 إلى المصنوعة األوربیة البضائع وإستیراد أوربا إلى القطن تصدیر ھو عشر التاسع القرن أواخر فى الخارجیة للتجارة
 ذلك على وزیادة ،الرئیسین والمستوردین المصدرین ھم األخرى الجنسیات من واألوربیون نالیونانیو وأصبح .مصر
 یعفون األجانب التجار كان بینما ،الیدویة الحرف طوائف منھا ماعانت بقدر الباھظة الضرائب من التجار طوائف عانت
  . 4الحق ھذا تعطیھم تكن لم أنھا رغم ،األجنبیة باإلمتیازات ذلك فى متعللین منھا

 المالیة األعمال مجاالت إقتحام حاولوا الذین المصریین أثریاء بعض طریق فى عثرة حجر الجمركیة السیاسة ووقفت
 مصنعاً  أنشأ فقد ،1885 عام فى عبدهللا بك وحسن باشا المنشاوى أحمد بھا قام التى المحاولة ذلك ومن ،والصناعیة

 وجھ فى الصمود عن المصنع عجز بسبب الفشل أصابھ المشروع أن غیر ،باإلسكندریة باشا راغب بمنطقة للزجاج
  . 5مصرى جنیھ ألف 60 من مایقرب المشروع ھذا فى صاحباه وخسر ،األجنبیة المنافسة

 أحمد مساھمیھا أبرز من كان 1896 دیسمبر فى باإلسكندریة والنسیج للغزل شركة المصریین الممولین بعض وكون
 تحت المشروع وضع الذى الثانى حلمى عباس الخدیو 6مایبدو على بینھم ومن الحاكمة األسرة أمراء وبعض باشا السیوفى
 وتدریب لتشغیلھا الخارج من الفنیین الخبراء وجلب والنسیج للغزل تآال بإستیراد الشركة وقامت ،لھ وتحمس رعایتھ

 إلى األسھم من كبیر جانب بیع إلى سسوھامؤ ضطرإو ،األجنبیة المنافسة أمام تصمد لم الشركة ولكن ،7علیھا المصریین
 أبریل 13 فى( قراراً  –اإلحتالل سلطات ضغط تحت– أصدرت أن الحكومة مالبثت ثم، 1898 عام فى إنجلیزیة شركة

 على المقررة الجمركیة الرسوم تعادل مصر فى تصنع التى القطنیة المنسوجات على ضریبة بفرض قضى )1901
 قیمة وھبطت ،األجنبیة المنافسة وجھ فى الصمود عن الشركة عجزت ولذلك ،الخارج من واردةال لھا المماثلة المصنوعات

  . نشاطھا مزاولة عن وتوقفت ،8سمیةاإل قیمتھا نصف من أقل إلى -القرار ذلك صدور بمجرد– أسھمھا

 ،إنجلیزیاً  معظمھ كان مال برأس" األھلیة والنسیج الغزل شركة"  أسم تحت 1911 عام اإلسكندریة شركة إنشاء أعید ثم
 من الشركة ینقذ ولم ،األجنبیة للمنافسة الشركة إنتاج فتعرض ،جمركیة حمایة وجود عدم بسبب تتعثر الشركة أخذت ثم

 التى– الحرب ظروف وشكلت ،1914 عام فى األولى العالمیة الحرب إعالن سوى ،السوق فى أقدامھا ویثبت اإلفالس
  . 9اإلنتعاش من الشركة مكنت طبیعیة حمایة –ألجنبیةا المصنوعات إستیراد دون حالت

                                                             
 .350 – 347 ، صعشر التاسع القرن فى اإلقتصادى مصر تاریخ: الحتة احمد 1
2 Baer. Egyptian Guilds in Modern Times, p 130 
 .827 ص ،مصر فى بھا المعمول للوائحوا القوانین مجموعة ،آخرو حسن محمد أحمد 3
4 Baer: Op. cit., pp 138- 139 
 .634 ص ،1935 القاھرة ،مصر فى الصناعة ،الرفاعى على حسین 5
 بعض وجود وكذلك ،الشركة مساھمى بین للخدیو  بتشیعھم المعروفین المالك كبار من كبیر عدد وجود ذلك یفسر 6

 بمؤسسیھ. -أحیانا-، وإجتماعھ بالمشروع الخدیو تمامإھ إبراز على "المؤید" وحرص ،األمراء
 .1896\12\10، أسبوعیة جریدة العمدة، 7
 .1901\4\24 ،المؤید 8
 .158ص السابق، المرجع الرفاعى، على حسین 9
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 الفیوم حدید سكك شركة"  -1898 عام فى- كونوا الذین والسوریین األقباط من األعیان بعض بھا قام أخرى محاولة وثمة
 من مایقرب إمتلك الذى بقطر ویصا أبرزھم شخصاً  12 أسھمھا یملك وكان جنیھ ألف 200 رأسمالھا بلغ التى" الضیقة

 لتلك الالزمة والعربات القاطرات ستوردتإو ،كیلومتراً  90 نحو طولھا بلغ خطوطاً  الشركة ومدت ،1األسھم أرباع ثالثة
 من تشجیعاً  الشركة تلق ولم ،الشركة أرباح فى منھم كل حصة حول بینھم فیما إختلفوا الشركة أصحاب ولكن ،2الخطوط
 غیر األعمال فى المصریین لفشل مظھراً  أصابھم ما وعدت ،وأصحابھا كةالشر على شعواء حملة المقطم فشنت ،الحكومة
 أھل" المصریین أن وأكدت قدراتھم حدود یفوق مجال فى وأموالھم بأنفسھم زجھم الشركة أصحاب على ونعت ،الزراعیة
 أصحاب إضطر وأخیراً  اإلحتالل عھد طوال سادت التى النغمة وھى ،3الزراعة بغیر لإلشتغال یصلحون ال" الفالحة
  . 4سمیةاإل قیمتھا من% 20 بنحو قدرت بخسارة 1900 یولیو فى إنجلیزیة شركة إلى أسھمھا یبیعوا أن الشركة

 فى ومتخصص إقتصادى نظام داخل لھم المحدد الدور إطار فى المصریین الممولین إبقاء على اإلحتالل حرص وبذلك
  . 5البریطانى باإلستعمار مرتبطة اإلقتصادیة مصالحھم تظل وبذلك ،یطانیةالبر للصناعة األولیة المواد لتوفیر القطن إنتاج

 اإلستعماریة السیاسة مع یتفق أمر وھو نموھا وإیقاف اإلنتاجیة اإلجتماعیة العالقات تجمید السیاسة ھذه على ترتب ولقد
 العالقات یجمد أن ستعماراإل مصلحة من كان ثم ومن ،الوطنى التحرر لحركة تطور یصاحبھ اإلنتاج قوى تطور ألن

 الصناعیة المنتجات وإستیراد فقط الخام المواد إنتاج فى التخصص نحو القومى اإلقتصاد یوجھ بأن اإلنتاجیة اإلجتماعیة
  . الخارج من

 ،األولى العالمیة الحرب قبیل ما حتى المصریة الزراعیة للبرجوازیة الطبقیة المصالح مع اإلستعمار مصلحة إتفقت وقد
 حركة على آثار من ذلك على یترتب بما لنشاطھا وإزدیاد العاملة للطبقة نمو یصاحبھ أن البد اإلنتاجیة القوى نمو نأل

 الزراعیة للبرجوازیة بالنسبة الضررین أخف ستعمارىإلا ستغاللإلا مجاراة كانت ثم ومن ،اإلجتماعى الصراع
  . المصریة

 فى تتركز كانت إستثماراتھا ألن الجمركیة حتاللاإل بسیاسة كبیراً  أثراً ت المصریة الزراعیة البرجوازیة تتأثر لم كذلك
. العالمیة السوق فى والطلب العرض حركة حسب أسعاره تتحدد الذى القطن وخاصة النقدیة المحاصیل وإنتاج الزراعة

 المال یجرى التى الثریة لطبقةا كانت ألنھا األجنبیة المنتجات مستھلكى من العریض القطاع تمثل كانت الطبقة ھذه أن كما
 بأسعار المستوردة اإلستھالكیة والمصنوعات المواد من حاجتھا على تحصل أن یھمھا كان ثم ومن ،أیدیھا بین وفیراً 

 المنتجین صغار إفقار إلى إال تؤد لم والتى ،اإلحتالل إتبعھا التى الجمركیة السیاسة لھا توفره كانت ما وھو ،رخیصة
  . األجنبیة المنافسة مواجھة عن عجزت التى الحرف وائفط من المحلیین

 العقارى الرھن كشركات ،أیضاً  الزراعى اإلقتصاد تخدم تقلیدیة مجاالت على األجنبیة األموال رؤوس إستثمار قتصرإو
 تتولى كانت التى الزراعیة األراضى وشركات ،للمزارعین القروض تقدیم تتولى التى المالیة والشركات والبنوك

 والسكك كالترام النقل وشركات ،الشراء فى للراغبین صغیرة مساحات فى بیعھا وإعادة البور األراضى إستصالح
  . 6والمیاه والغاز كالكھرباء المرافق وشركات النھریة والمالحة الضیقة الحدیدیة

 زیادة  1914-1882 من الفترة مر على مصر فى الشركات فى المستثمرة األجنبیة األموال رؤوس قیمة إزدادت وقد
 6400000 قیمتھا تبلغ كانت فبینما ،مصر فى البریطانى اإلحتالل سلطات إتبعتھا التى ،المفتوح الباب سیاسة نتیجة كبیرة

                                                             
 .6/7/1900 ،المؤید 1
 .20/10/1899  ،السابق المصدر 2
 .1900\6\29 ،المقطم 3
 .1900\7\6 ،المؤید 4
 الشریك مكان لھ كان وإنما الكبیرة المالیة المشروعات فى بالعمل ینفرد أن الوطنى المال لرأس لاإلحتال یسمح لم 5

 إلى السنیة للدائرة التابع" بسندیلة" تفنیش بیع النظارعلى مجلس عترضإ حین 1894 مایو فى حدث ما ذلك من األصغر،
 قد المزاد وكان ،واألعیان والتجار العمد وبعض مدكور بك وحسن ابلىبال بك محمد من الغرض لھذا تكونت وطنیة شركة

 وفضلت للتفتیش المقدر األساسى الثمن عن جنیھ ألف 30 قدرھا بزیادة جنیھ ألف 247 بمبلغ الوطنیة الشركة على رسا
 فعھتد أن الحكومة على كان مبلغ مقابل) أجنبیة شركة وھى" ( البحیرة رى شركة"  إلى السندیلة  تفتیش تعطى أن الحكومة

 ).78ص الكراس الرابع، ،1894حوادث مایو  ،1891 بتداءإ من مصر تاریخ فرید، محمد :أنظر. (لشركةل
6 Crouchley: The lnvestment of Foreign Capital, P70 
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 عام فى جنیھ 82039000 إلى قیمتھا وتصل ،1897 عام فى جنیھ 30868000 إلى تقفز نجدھا ،1883 عام فى جنیھ
 لصغار القروض تقدیم وفى القطن تجارة فى األجانب من أفراد یستغلھا كان التى األموال رؤوس بخالف ھذا .1914

  . 1لھا دقیق حصر یوجد ال طائلة مبالغ وھى ،باھظة بفوائد الفالحین

 التبادل طریق وعن األرباح تصدیر طریق عن القومى الدخل من كبیر جزء على األجنبیة اإلحتكارات إستیالء أدى وقد
 ما ذلك إلى أضف ،المصرى للمواطن الشرائیة القدرة وإضعاف القومیة السوق إنكماش إلى أدى ،كافئالمت غیر التجارى

 تقرب درجة إلى المصریة الوطنیة للرأسمالیة الطبیعى التطور بطاءإ من اإلنتاجیة اإلجتماعیة العالقات تجمید على ترتب
  . التام التوقف من

 عدم خلق ظروف مالئمة إلى اإلنتاجیة القوى وضعف للخارج األرباح وتصدیر ،القومى الدخل مستوى إنخفاض وأدى
 الزراعیین المالك كبار من حفنة أیدى فى األموال فائض من جزء تجمع ذلك من الرغم وعلى ،الوطنى المال رأس لتراكم
 التسعینات واخرأ فى نشطت التى– المالیة األوراق سوق فى المضاربة عملیات وفى بالبنوك المودعة األرصدة فى تمثل

 كبیراً  إرتفاعاً  ترتفع أسعارھا جعلت بصورة الزراعیة األراضى شراء على المتزاید اإلقبال وفى –العشرین القرن ومطلع
  . ذاتھا الفترة فى

 الزراعیة البرجوازیة بعثرت فقد ،القومى اإلقتصاد تدعیم إلى یؤد لم الوطنى المال رأس من القدر ھذا تراكم أن غیر
 ینفق األموال تلك من كبیراً  جانباً  كان ثم ومن ،2الغربیة المدنیة بمظاھر األخذ وراء الجرى على األموال ھذه المصریة

 من تملكھ ما مساحة توسیع على المصریة البرجوازیة من القطاع ھذا حرص ذلك إلى أضف ،اإلستھالكى المجال فى
 اإلنتاج قوى دعم على تساعد األموال إلستثمار جدیدة تمجاال إرتیاد عن –سنرى كما– وعزوفھ ،بإطراد زراعیة أطیان

  . مصر فى القومیة

  :متوازیین إتجاھین فى تسیر كانت فقد الزراعیة للملكیة بالنسبة اإلحتالل سیاسة عن أما

  .المالك كبار مصالح ورعایة الكبیرة الزراعیة الملكیات تدعیم  :أولھما
إنطالقا من الخط الرئیسى للسیاسة . تثبیتھا –األقل على– أو الصغیرة تالملكیا مساحة زیادة على العمل  :وثانیھما

  اإلقتصادیةاإلستعماریةالتى تعمل على تجمید العالقات اإلجتماعیة اإلنتاجیة وعدم إدخال أى تغییر على قوى اإلنتاج.

 تیسر أن شأنھا من التى لدومینا وأطیان السنیة الدائرة أطیان بیع حركة اإلحتالل سلطات شجعت :األول لإلتجاه وبالنسبة
 الفرصة إتاحة إلى كبیرة مساحات فى األطیان تلك بیع یؤدى كما ،بضمانھما إسماعیل عھد فى عقدت التى القروض سداد
 بلغت التى الفترة وھى ،1906-1896 من الفترة ففى .بالفعل تحقق ما وھو ،ملكیاتھم مساحة لتوسیع المالك كبار أمام

 خمسین من أكثر( الكبیرة الزراعیة الملكیات مساحة زادت ،ذروتھا الدومین وأطیان السنیة الدائرة أطیان بیع حركة خاللھا
 بتقدیم العقارى الرھن وشركات بنوك قیام ذلك على وساعد ،3%13.5 قدرھا بنسبة أى ،فدان 164977 بمقدار) فداناً 

 كبار أیدى فى األموال من فائض ھناك فأصبح ،السنوات تلك فى القطن أسعار إرتفاع إلى باإلضافة ھذا ،للمالك القروض
  . 4والدومین السینة الدائرة أطیان من جدیدة مساحات شراء فى إستثمروه المالك

 الخراجیة واألطیان العشوریة األطیان بین المساواة تحقق بصورة األطیان ضرائب تعدیل فى اإلحتالل سلطات وترددت
 الدولة خزانة على بالفائدة یعود ضروریاً  إصالحاً  یعد كان التعدیل ذلك مثل إجراء أن رغم ،الضریبیة األعباء تحمل فى
 وأصبحت المختلفة الرى مشاریع من إستفادت - مستصلحة أراضى األصل فى كانت التى– العشوریة األطیان معظم ألن

                                                             
1 Ibid, P44 
 التى یةالمصر الزراعیة البرجوازیة حیاة ،"الزمن من فترة أو ھشام، بن عیسى حدیث" كتابة فى المویلحى محمد صور 2
 الذى النفیس الكتاب ذلك من موضع من أكثر فى" العمد"و" األعیان"و" الكبراء" عن حدیثھ عند والبذخ بالتبذیر تسمتإ

 حدیث ویلحى،مال محمد :إنظر. (العشرین القرن ومطلع عشر التاسع القرن نھایة فى المصرى للمجتمع ساخرة صورة یرسم
 )257-185 ،141 ،62ص ،1964 قاھرةبال القومیة الدار طبعة ھشام، بن عیسى

 .الثانى الفصل إنظر 3
4 Egypt No 1., (1904), P17 
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 بینما ،1قرشاً  37 نحو تبلغ العشورى انللفد ضریبة أعلى كانت فقد ذلك ورغم ،الخراجیة األطیان من كثیر من إنتاجاً  أكثر
  .2قرشاً  128 نحو تبلغ الخراجى للفدان ضریبة أعلى كانت

 مجلس أثار فقد ،األطیان من النوع ذلك ضرائب بتخفیض –خراجیة أطیانھم معظم كانت الذین– األعیان طالب ولذلك 
 لضرائب جدید نظام وضع ضرورةب وطالب الموضوع ھذا 1893 عام میزانیة مشروع نظره عند القوانین شورى

 الحكومة تقوم أن القوانین شورى مجلس أعضاء بعض إقترح كما ،3األھالى عاتق على الواقعة األعباء یخفف األطیان
 تلك ربط أن وذكر ،األطیان ضرائب تخفیض فى -الدین بصندوق لحسابھا المودع– المیزانیة فائض من باإلستفادة
 جعل األسعار ھبوط من ذلك أعقب ما ولكن ،المالك دخول وزادت ،األسعار فیھ تفعتإر عصر فى تم قد كان الضرائب

  . 4الممولین كواھل یثقل اعبء الضرائب تلك من

 الجمعیة" إنعقادد دور أثناء فى الطلب األعیان من األعضاء بعض فجدد ،المجلس طلب على الرد الحكومة وأغفلت
 المعنیة الدول موافقة وإستصدار األطیان ضرائب تعدیل فى اإلسراع الحكومة وناشدوا) 1896 فبرایر( "العمومیة
 بمطالبة قضى قراراً  العمومیة الجمعیة وأصدرت .الغرض ھذا فى الدین بصندوق المودع المیزانیة فائض من لإلستفادة
 المعاملة فى المدیریات جمیع بین والمساواة العدالة یكفل األطیان لضرائب جدید نظام وضع فى بالنظر الحكومة

  . أیضاً  الطلب ھذا على الحكومة تعقب ولم 5الضریبیة

 األطیان بین الضریبیة األعباء فى المساواة یحقق بما األطیان ضرائب تعدیل اإلنجلیز المالیة موظفى من الكثیر طالب كما
 فى عارضاً  اإلنجلیزى المالى والمستشار –البریطانى المعتمد–) كرومر( بیرنج ولكن ،الخراجیة واألطیان العشوریة

 تحقیقھ الیمكن الضریبیة األعباء فى بینھا والمساواة الضرائب حیث من األطیان بین التفرقة إلغاء أن بحجة التعدیل إجراء
 ربط یسھل ثم ومن لذلك وفقاً  الفدان إیجار وتحدید األطیان خصوبة درجة لتقدیر لألطیان جدیدة مساحة عمل بعد إال

 إستمرار من البد كان ثم فمن ،توفیرھا الیسھل كبیرة مالیة إعتمادات تتطلب األطیان مساحة كانت ماول ،علیھا الضریبة
  . اإلحتالل عھد بدایة فى ساریاً  كان الذى الضرائب بنظام العمل

 ابأصح المالك كبار معارضة یلقى كان المشروع ذلك أن ھو ،األطیان ضرائب تعدیل لعدم عنھ یعلن لم سبباً  ثمة أن غیر
 الطبقة رغبات مراعاة اإلنجلیز مصلحة من أن - اإلنجلیزى المالى المستشار- Vincent فنسنت ورأى ،العشوریة األطیان
 من حذراً  أكثر یكون أن یجب األجنبى الحكم" أن أساس على ،األقل على اإلحتالل عھد من األولى السنوات فى الحاكمة

 الطبقات تتحول أن إلى الضرائب نظام إصالح یؤدى أن من مخاوفھ رومرك وأبدى"" القرارات إتخاذ عند الوطنى الحكم
 مساحة إجراء یتم حتى الضرائب نظام تعدیل فى النظر رجئأ ولذلك "،اإلحتالل تأیید عن البالد فى ونفوذاً  أھمیة األكثر
  . 6لألطیان جدیدة

 بربط قضى الذى ،1899 مایو 10 ودكریت –العام والرأى األعیان ضغط تحت– تصدر أن الحكومة إضطرت وأخیراً 
 اللجان بمعرفة قررت التى للفدان اإلیجاریة القیمة من% 28.64 بواقع - عشوریة أو خراجیة– األطیان على الضرائب

 منھا حوض كل أطیان تكون حیاض إلى ناحیة كل أطیان تقسم وأن ،)1 بند( 1896 -1895 عام التقدیرات أجرت التى
 تعدیل یتم أن على ،)2بند( فدان كل على للضریبة موحدة فئة حوض كل على وتقدر ،الخصوبة درجة فى متماثلة

 ینتخبون عمد أربعة بین من ینتدبان العمد عن إثنین ومندوبین المالیة نظارة عن مندوبین من مؤلفة لجان بمعرفة الضرائب
 ،)5 بند( بالناحیة المالك كبار یختارھما عینالمزار من وإثنین ،ذاتھا البلدة عمدة إلى باإلضافة ھذا ،المركز عمد بمعرفة
 ربط أن على) السادس البند فى( ینص ان حرصت الحكومة فإن ،القرار ھذا فى المالك لكبار الضمانات كل توفیر ورغم

 لكذ معنى وكان ،7الضرائب لجان تقدیر إلعالن التالیة الخامسة السنة من إعتباراً  إال الیتم الجدید األساس على الضرائب
 ،واحداً  عاماً  تستغرق الضرائب تقدیر عملیة أن إفترضنا إذا ھذا ،1905 عام حوالى حتى القدیم بالنظام العمل یستمر أن

                                                             
 .1895\3\14، أسبوعیة الفیوم، 1
 .231ص ،1جـ قرن، نصف فى مذكراتى شفیق، أحمد 2
 .1893\12\11 جلسة القوانین، شورى مضابط 3
 .1893\8\28 جلسة السابق، المصدر 4
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 من معظمھم كان الذین المالك كبار من العشوریة األطیان أصحاب بمصالح المساس عدم على الحرص منتھى ذلك وفى
 كبار من األعیان وكذلك ،خراجیة أطیاناً  یمتلكون كانوا الفالحین كالمال من األعظم السواد أن رغم األتراك الذوات
  . األطیان ضرائب من األكبر لعبءا یتحملون كادوا ھؤالء وأن ،المالك

 15( الخراجیة لألطیان التامة الملكیة حقوق لھم فكفلت ،نسبیاً  تعویضاً  ذلك عن األعیان عوضت اإلحتالل سلطات أن غیر
 بشكل باألھالى اإلدارة لعالقة حدوداً  -ما حد إلى - البولیس ورجال بالموظفین الخاصة اللوائح ووضعت ،)1891 ابریل
 تشكل لجنة بمعرفة العمد إختیار یتم أن فیھ روعى) 1895( العمد لتعیین نظام وضعو ،القدیم اإلستبداد عودة دون یحول

 ھذا جعل إذ ،اإلحتالل لسلطة -الوقت نفس فى-  ھمأخضع ولكنھ ،العمد عن ممثلون أعضائھا بین من یكون مدیریة كل فى
 16 قرارات توخلع .اإلنجلیزى الداخلیة لمستشار تابعین كانوا الذین المدیرین سلطة من وتأدیبھم العمد تعیین النظام
. والجنائیة المدنیة الدعاوى بعض فى النظر فخولوا القضائیة السلطات بعض العمد على 1898 أبریل 25و 1895 مارس

 قریة كل فى محكمة تشكیل على نص الذى) 1912یونیو 8( "األخطاط محاكم" قانون بصدور القضائیة سلطتھم تدعمت ثم
 األطیان بحدود الخاصة القضایا فى للنظر بالقریة األمالك ذوى بین من السلطات تختارھم أعضاء خمسة من تتكون

والمشاركة على  ،قرش 1000 حدود فى التعویض یاوقضا قرش 500 حدود فى الدیون وقضایا والصرف الرى ومشاكل
 اإلداریة السلطات ھذه وفرت وقد ،1األھلیة المحكمة إلى فیرفع ذلك عدا ما أماقرش،  3000المحصول فى حدود 

  . الفالحین على للعمد واسعا نفوذا والقضائیة

 ما( الصغیرة الملكیات مساحة زیادة إلى رمىی كان فقد ،الزراعیة للملكیة بالنسبة اإلحتالل سیاسة فى اآلخر اإلتجاة أما
 یتزایدون السكان كان بینما ،محدودة الزراعیة األراضى مساحة كانت فقد ،تالشیھا دون والحیلولة) أفدنة الخمسة دون

 إلى ،18992 عام فى نسمة 10027000 إلى 1884 عام فى نسمة 7161000 من السكان عدد زاد إذ ،كبیرة زیادة
 كان وقت فى% 75 نحو عاما 30 خالل السكان عدد فى الزیادة نسبة بلغت وبذلك. 19143 عام فى نسمة 12300000

 القیمة لذلك تبعا وارتفعت ،أسعارھا فارتفعت الزراعیة األراضى متالكإ على –قدمناھا التى لألسباب – شدیدا فیھ اإلقبال
 كبیرة مساحات على أیدیھم األجانب ویضع ،إتساعا الكبیرة الملكیات فیھ تزداد كانت الذى الوقت فى ھذا. للفدان اإلیجاریة

. األجانب للمرابین دیون من علیھم ما سداد عن عجزوا الذین المالك صغار من بعضھا على حصلوا التى األراضى من
 فى حدث ما نحو على والفالحین المالك كبار بین إضطرابات قیام إلى –الزمن مر على– یؤدى قد ذلك أن كرومر ورأى

 عدد وزیادة الصغیرة الملكیات تثبیت على بالعمل إال تفادیھا یمكن ال مشكلة وھى ،وأیرلندا الھند وخاصة أخرى بالد
 الزراعیین المالك كبار بین العالقة ینظم تشریع إیجاد إلى ملحة حاجة ثمة أن ورأى .4مساحتھا زیادة ومحاولة ،مالكھا

" القائمة الظروف فى تحقیقھ یصعب ما" - تعبیره حد على- وھو ،الزراعیین لالعما أو األطیان مستأجرى من والفالحین
 فى التوازن یتحقق أن بواسطتھ یمكن الذى الوحید اإلجراء ھو الصغیرة الملكیات تثبیت أن إلى جورست وذھب ،5أنذاك

  . 6ةاإلجتماعی األوضاع إستقرار تضمن بصورة الصغیرة والملكیات الكبیرة الملكیات بین المجتمع

 فألغت الفالح عاتق على الملقاة المالیة األعباء بعض تخفیف على اإلحتالل سلطات عملت ،الغایة ھذه تحقیق أجل ومن
 عشر الثانیة یبلغون الذین الذكور على وفرضت الرؤوس على مقررة كانت التى" كالفردة" الشخصیة الضرائب من عدداً 
 للفرد بالنسبة العام فى قرشاً  50 -15 بین ما مقدارھا ویترواح -سواء حد على والذمیین المسلمین- عمرھم من عاماً 

 الملح إنتاج الحكومة إحتكرت إذا -1873 سبتمبر فى فرضت التى-  "الملح" وضریبة ،والماعز األغنام وعوائد ،الواحد
 یصرف الملح من تأقا ست قیمة سنویاً  قروش تسعة دفع سنوات ست على عمره یزید فرد كل على وقررت ،بھ واإلتجار

 وأفردت ،المدن إلى ترد التى السلع جمیع على تفرض كانت التى الدخولیة وعوائد ،إلیھا حاجة فى یكن لم ولو حتى لھ
 معاملة فى اإلشتطاط عنھم وعرف ،والجشع بالرشوة عمالھا إشتھر الضریبة تلك لتحصیل خاصة مصلحة الحكومة
 ھذه ألغیت وقد .سواء حد على والمشترین الباعة من بالمدینة السوق ملتزم لھایحص كان التى "الجملة" وعوائد ،الفالحین

  . 18927 عام من إعتباراً  الضرائب
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 بعد إرتفعت األراضى أسعار أن لوال ،للفالح المادیة األحوال إصالح إلى الضرائب ھذه إلغاء یؤدى أن الممكن من وكان
 بقاء أن كما األقالیم من كثیر فى الضعف إلى لألطیان اإلیجاریة لقیمةا زیادة تبعھ كبیراً  إرتفاعاً  التسعینات منتصف
 كان -العشرین القرن من األول العقد منتصف حوالى حتى-  علیھ ماكانت على" المیرى المال" الخراجیة األطیان ضریبة
  . المزارعین صغار كواھل أثقل عبئاً  یشكل

 أو السخرة إلغاء بمحاولة اإلحتالل سلطات قامت المزارعین صغار قعات عن المالیة األعباء بعض تخفیف إلى وباإلضافة
 إستغلت ثم ،العصور أقدم منذ الفیضان زمن وحراستھا الجسور صیانة فى العمل على یجبرون الفالحون كان فقد) العونة(

 وأوالدھم ھم فیھا العمل إلى یساقون فكانوا ،وتفاتیشھم المالك كبار دوائر فى العمل على الفالحین إرغام فى ذلك السلطة
 أتوا التى البالد بین الشقة بعدت إذا لماشیتھم األعالف قدم وربما ،لھم والشراب الطعام بتقدیم المالك یقوم وال ،ودوابھم

 ،ولدوابھم لھم المأوى بتوفیر ملزماً  األرض صاحب یكن لم كذلك ،فیھا العمل على یرغمون التى المزارع وبین ،منھا
 كانوا كما ،1والنصب الجوع ببعضھم یودى كان ما وكثیرا ،الطقس لتقلبات ویتعرضون ،العراء فى نیقیمو فكانوا

 أى منھم بدا ما إذا بالسیاط ظھورھم یلھبون كانوا الذین العمل على المشرفین من البدنى العقاب صنوف ألقسى یتعرضون
 عن عجزوا فإذا ،ضرائب من علیھا ما وأداء ،یةاألثر أطیانھم بفالحة –الوقت نفس فى– مطالبون وھم كسل أو تھاون

  . 2عسیراً  حسابھم كان الضرائب أداء فى قصروا أو ذلك

 بالسخرة للعمل الفالحون قیس فقد ،إسماعیل الخدیو زمن بالصعید السنیة الدائرة أطیان فى یحدث كان ما ،لذلك مثل وأبرز
 ترعة حفر فى العمل على كذلك الفالحون وأجبر ،الطعام لھم تقدم الدائرة كانت وقلما ،عام كل یوم لمدة الدائرة مزارع فى

 أعمارھم تتجاوز لم الذین واألطفال والنساء الرجال العملیة تلك فى إستخدم وقد ،الدائرة ألطیان المیاه لتوفیر اإلبراھیمیة
  . 3یومیاً  لھم الدائرة تقدمھا كانت الخبز من قلیلة مقادیر سوى عملھم على أجراً  ھؤالء ینل ولم ،الثامنة أو السابعة

 فى المأجور غیر الجبرى للعمل إستخدامھم فأبطل ،18794 عام حتى والجفالك األباعد أطیان فى الفالحین تسخیر وإستمر
 ،الفیضان لعوامل دفعا وحراستھا الجسور صیانة فى العمل على السخرة إستخدام وإقتصر ،التاریخ ذلك منذ الذوات أطیان
  . "بالعملیات" یعرف كان ما وھو

 الذین واإلناث الذكور من القطر أھالى جمیع على الحكومة فرضتھا عمل ضریبة بمثابة" العملیات" فى السخرة وكانت
 المساجد وخدمة التعلیم ورجال والفقھاء العلماء عدا فیما ،ًعاما والخمسین ،عاماً  عشر الخامسة بین أعمارھم تتراوح

 البالد وخفراء والمالحین والصیادین) الویركو( ضریبة یدفعون الذین الحرف وأرباب والمعابد سوالكنائ واألدیرة والمقابر
 یقدم أن الممكن من وكان ،العمل عن تقعدھم أمراض من یعانون الذین األفراد من وغیرھم ،المدن وأھالى والكفور
  . 5منھ بدال آخر شخصاً  السخرة فى بالعمل المكلف الشخص

 فقد ،المالك كبار بأطیان الضرر ویلحق الزراعة أعمال یعطل الفیضان زمن بالسخرة للعمل لفالحینا خروج كان ولما
 ناظر بمعرفة یحدد نقدى مبلغ أداء مقابل السخرة من أراضیھم مزارعى بإعفاء األوامر إستصدار على ھؤالء حرص

 المالك یسدد بأن -الصدد بھذا الصادرة-  التعلیمات وقضت ،أیامھ وعدد العمل طبیعة وفق سنویاً  العمومیة األشغال
 تبح ولم. 6بمعرفتھم منھم تحصیلھ یتولون ثم ،واحدة دفعة" العونة بدل" من فالحیھم على یستحق ما المدیریات خزائنل

 لمو ،المزارعین كبار یملكھا كان التى والتفاتیش العشوریة األباعد بأطیان العاملین لغیر نقداً  العونة بدل أداء الحكومة
 كانوا ھؤالء أن وخاصة 7الفالحین جمیع على النقدى البدل أداء بتعمیم مطالبة إرتفعت التى األصوات إلى الحكومة تستمع
  . بالسخرة العمل من تذمرھم یبدون

 أعمال من تیج أبو قرى بعض فى الفالحون تمرد فقد تتفاقم السخرة ضد الفالحین إنتفاضات أخذت ،إسماعیل عھد فمنذ
 وإتخذ ،قراھم زمام فى الواقعة السنیة الدائرة أطیان فى بالسخرة العمل عن وأمتنعوا -1865و 1863 عامى فى-  أسیوط

 تسلحت الثائرین الفالحین ھؤالء على حملة إسماعیل الخدیوى وجرد ،حینالالف أحد تزعمھا مسلحة ثورة شكل التمرد ھذا

                                                             
 171 ص ،1 ج ،هعبد محمد الشیخ االمام األستاذ تاریخ: رضا رشید محمد 1
 95- 94 ص ،القاھرة الكاتب، على ترجمة ،مصر من رسائل ،جوردون فد  2
3 Edwin de Leon: Op. cit., PP 211 – 215 
 .171 ص ،السابق المرجع ،رضا رشید محمد 4
 .290 ص ،3ج ،ضاءقوال االدارة قاموس ،جالد فیلیب 5
 .285 ص ،المجلد نفس ،السابق المصدر 6
 .1881/ 5/12 ،المحروسة 7
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 نجوا من وفرار ،أنصاره من كبیر وعدد زعیمھا بمقتل الحركة ھذه وإنتھت ،ثورتھم إخماد على بنفسھ وأشرف بالمدافع
 عام فى بالسخرة العمل على الدلتا بشمال) األرز بالد( فى الفالحون تمرد كذلك ،الثائرة القرى تلك بیوت وھدم ،القتل من

 ولكنھم ،موعاقبتھ منھم عدد على وقبضت ،المتمردین أیدى على للضرب العسكریة القوات الحكومة وجردت ،1880
 رفضوا -بحیرة– حماده كوم قرى إحدى أھالى أن 1881 عام فى حدث كما ،1سراحھم أطلق أن بعد التمرد إلى عادوا

 للعمل الخروج على إلجبارھم القریة إلى توجھوا الذین اإلدارة ورجال المركز مأمور على عتدواإو ،العونة إلى الخروج
  . 2عسكریة بتعزیزات ھؤالء إستعان حین إال لھم یستجیبوا فلم

 فاقنلإل سنویاً  جنیھ ملیون ربع فخصصت ،السخرة حدة من التخفیف على تعمل اإلحتالل عھد مطلع فى الحكومة وشرعت
 تكن لم للمقاوالت المخصصة المیزانیة ولكن ،المقاولین إلى العملیات ھذه إسناد طریق عن الجسور صیانة عملیات على
 ال لمن" العونة بدل" بأداء 1887 عام منذ لھم سمح نإو السخرة فى الفالحین إستخدام ستمراف ،العملیات كل إلنجاز كافیة

 فى قرشاً  30و ،البحرى الوجھ مدیریات فى الواحد للفرد قرشاً  40 البدل ھذا قیمة بلغت وقد ،بالسخرة العمل فى یرغب
 ولم ،السخرة عملیات إستمرت وبذلك ،البدل عدف عن یعجزون جعلھم للفالحین المادیة األحوال سوء ولكن ،القبلى الوجھ
 فى العسكریة للخدمة الالئقین الشبان إلستخدام 3القوانین شورى مجلس أعضاء بعض بھ تقدم إلقتراح الحكومة تصغ

 أرباب من ضباط وصف ضباط إشراف تحت عملھم یكون وأن ،قرشاً  60 قدره شھرى أجر مقابل الجسور صیانة أعمال
  . السخرة من الفالحین رقاب ولعتق ،المقاوالت بطریق العملیات إجراء عن كبدیل ،المعاشات

 ھو منھا واحد نوع على اإلبقاء مع القطر أنحاء جمیع فى السخرة بإلغاء عالى أمر صدر ،1889 دیسمبر 19 وفى
 والبدل بالعونة تبدلساو، "الفیضان أثناء الخطر حالة فى المستعجلة األعمال بتأدیة" وحفظھا النیل جسور بحراسة الخاص
 للفدان بالنسبة القرش ونصف قروش أربعة حدود فى ،والخراجیة العشوریة األطیان على فرضت جدیدة ضریبة النقدى
 التى جنیھ الملیون ربع مبلغ إلى تضاف سنویاً  مصرى جنیھ ألف 150 عن منھا المتحصل مجموع الیزید بحیث ،الواحد
  . 4تالمقاوال ألعمال قبل من مخصصة كانت

 الترع تطھیر عملیات وأسندت ،العمل من واحد نوع على إستخدامھا قصر ولكنھ السخرة یوقف لم القرار ھذا أن وبدیھى
 قدرة سنوى مبلغ إعتماد یتطلب لھا التام اإللغاء أن السخرة على اإلبقاء تبریر فى 5وقیل ،المقاولین إلى الجسور وتدعیم

 یقى الفیضان أثناء الفالحین بواسطة الجسور حراسة وأن ،تحملھ عن المصریة ةالمیزانی ماتعجز وھو ،جنیھ ألف 100
 أنھم وخاصة ،الفیضان أخطار من بالدھم رقابة على المقاولین من حرصاً  أشد الفالحین ألن ،الغرق من األطیان

 على غیرھم من أقدر الحونالف كان فإذا ،المنطق مع یستقیم ال تبریر وھو ،الزراعیة أعمالھم فیھ تقل وقت فى یستخدمون
 ھذا فى یستخدموا أن الممكن من وكان ،الجسور حراسة فى یسخروا أن ھذا معنى فلیس ،الفیضان غوائل من البالد حمایة
 تستفید كانت والتى ،الكبیرة الملكیات معظم تشكل كانت التى العشوریة األطیان ضریبة مقدار زید إذا باألجر العمل

 یقبلوا أن المعقول من یكن ولم ،البالد فى السلطة أصحاب كانوا األراضى تلك مالك ولكن ،الرى الأعم من كبیرة إستفادة
 تعدیل أن ترى كانت اإلحتالل سلطات أن كما ،أراضیھم على المقررة العقاریة الضریبة مقدار برفع اإلنتاج نفقات زیادة

  . ألوانھ سابق - الزمان من الحقبة تلك فى- األطیان ضرائب

 إلى 1892 عام فى فرداً  84391 من - تدریجیاً - یقل بالسخرة للعمل خرجوا الذین الفالحین عدد أخذ فقد ،كل ىوعل
 زیادة فیھ یتزایدون السكان كان الذى الوقت فى وذلك ،6 1896 عام فى فرداً  25113 إلى ،1894 عام فى فرداً  49484

  . كبیرة

 إلى یرجع كان ما بقدر ،األھالى إستخدام عن الحكومة عزوف إلى یرجع بالسخرة المشتغلین عدد فى النقص یكن ولم
 من أطیانھم على قرر ما تقدیم متنعواعناف ،تفاتیشھم زراعة تعطل عدم على الكبیرة الزراعیة الملكیات أصحاب حرص

 كان التى ىالر مشروعات إنقاص إلى الحكومة وإضطرت ،المدن إلى المعدمین الفالحین ھجرة إلى باإلضافة ھذا ،أفراد
 سوى تجمع أن الحكومة تستطع فلم ،لھا الالزم العمال عدد على الحصول تعذر بسبب 1885 عام خالل تنفیذھا المقرر من

                                                             
1 Baer G: Studies in the Social History of Modern Egypt, Chicago1969, pp 99 – 101 
 .19/5/1881 ،المحروسة 2
 .26/2/1887 جلسة ،القوانین شورى مضابط 3
 298 ص 3، ج ،السابق المرجع ،جالد فیلیب 4
 )90 ص ،6 ج ،السابق مصدرال(،  1890 عام فى العونة أعمال عن العمومیة شغالألا ناظر تقریر 5
 )4/8/1897،الزراعة( 1896 عام العونة أعمال عن العمومیة األشغال ناظر تقریر 6
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 إلنجاز آخر طریق عن البحث إلى الحكومة دفع مما ،العام ذلك فى للسخرة طلبوا فرداً  116607 بین من فرداً  83346
 العامة األعمال فى السخرة إستخدام إستمر ذلك ورغم ،المسخرین عدد فى رالمستم النقص ولتعویض ،1الرى مشروعات

  . األولى العالمیة الحرب حتى

 الدیون مشكلة من یعانون ھؤالء كان ،الفالحین عاتق على الملقاة والبدنیة المالیة األعباء تخفیف على العمل إلى وباإلضافة
  . ھململكیات منھم الكثیرین فقد علیھا یترتب كان التى

 كان  -وقتئذ-   السائد اإلتجاه أن وخاصة ،المحاصیل زراعة على لإلنفاق الالزم المال رأس إلى یفتقرون الفالحون كان فقد
 المحصول ورعایة للزراعة األرض إعداد على اإلنفاق من مزیداً  تتطلب التى النقدیة بالمحاصیل اإلھتمام على قاصراً 

 بخزن لھ یسمح مركز فى الصغیر المزارع یكن ولم .السوق حالة وفق صولالمح یباع ثم ،الحصاد موسم یحل حتى
 الذى بالثمن –الرئیسى محصولھ– القطن بیع إلى تدفعھ كانت لھ الدائنین مالحقة ألن المالئم بالسعر یبیعھ حتى المحصول

  . وعرقھ جھده الفالح یبخس الثمن ھذا ماكان وكثیراً  المرابون یحدده

 مبالغ الفالحین صغار إقتراض فى منھا األول النوع تمثل ،الفالحون علیھا یحصل كان التى القروض من نوعان ثمة وكان
 فریسة یقعون الحالة ھذه فى وھم 2القطن محصول بیع بعد الخریف فى بسدادھا یقوموا أن على ،العام بدایة فى المال من

 ھذا ،أموالھم إلستثمار مجاالً  الفالحین لصغار األموال ضإقرا فى وجدوا الذین واألقباط واألوربین السوریین من المرابین
 یجزئون ثم ،%9 بفائدة العقاریة البنوك من كبیرة قروض على یحصلون كانوا الذین الزراعیین المالك كبار إلى باإلضافة

 فى- تتراوح نتكا باھظة فائدة لقاء أراضیھم ومستأجرى مزارعیھم من للفالحین یقدمونھا صغیرة مبالغ إلى القروض تلك
  . 3%40و %25 بین - الحاالت معظم

 أغراض لمواجھة الفالح إلیھ یلجأ ،األجل طویل فكان ،المزارعین لصغار تقدم كانت التى القروض من اآلخر النوع أما
 تستلزم طارئة نفقة یواجھ أو ،األرض من قطعة یشترى أو ،الزراعة أدوات أو الماشیة رؤوس بعض یشترى كأن ،متعددة

 تلك من قروض على الحصول ولكن ،الكبیرة القروض تقدیم تتولى العقاریة البنوك كانت الحالة ھذه وفى .المال من راً قد
 ومن ،4لھ یعطى الذى القرض قیمة رھنھا یغطى الزراعیة األطیان من لمساحة مالكاً  الفالح یكون أن یقتضى كان البنوك

 تثبت حجج لدیھم یكن لم معظمھم أن وخاصة ،5العقاریة البنوك مع لتعاملا فرصة ینالون كانوا قلما المالك صغار كان ثم
 ھذه على الحصول نظیر سدادھا علیھم كان التى الرسوم بسبب الملكیة حجج على بالحصول یعنوا لم إذ ،لألرض ملكیتھم
 ھذه إستخراج تیسیر ابلمق الرشاوى من  المحاكم كتبةو  والصیارف القرى شیوخ یطلبھ ماكان إلى باإلضافة ھذا، الحجج
 ولذلك ،النحو ھذا على مالھا یؤدون ورثتھم وإستمر ،المتوفین بأسماء مقیدة المزارعین صغار أطیان معظم فبقیت ،الحجج

 قروض من مایلزمھم على للحصول الكبیرة الملكیات وأصحاب التجار من المرابین إلى اللجوء من مفر أمامھم یكن لم
   6.باھظة بفوائد

 نتیجة لملكیاتھم الكثیر فقدان ذلك على وترتب األرض بضمان یقترضھا التى الدیون سداد عن یعجز الفالح ماكان وكثیراً 
 المالك متوسطى سوى األراضى تلك شراء یستطیع یكن ولم ،للدیون وفاء وبیعھا علیھا الحجز إلى الدائنین لجوء

 الفالحین دیون لمشكلة حل إیجاد من البد كان ثم منو ،للتالشى عرضة الصغیرة الملكیات أصبحت وبذلك ،وكبارھم
  . الصغیرة الملكیات تالشى دون للحیلولة

                                                             
 280 ص ،1936 القاھرة ،2 ط ،وبدران العبادى ترجمة ،1910 – 1875 المصریة المسألة تاریخ ،رونشتین 1
2 Egypt No 1, (1900), p 5 
 صدارإ الحكومة عتزامإ بمناسبة الدیون لمشكلة دقیقة دراسة  -الوطنى حزبال بلسان الناطقة - "العلم" جریدة نشرت 3
 یولیو 7 من الفترة فى أسبوعیا الدراسة جزاءأ وظھرت ،للجریدة اإلقتصادى المحرر الدراسة وكتب "،أفدنة الخمسة قانون"
 إستقاھا صاحب التى سمیةالر االحصائیات من وفیر عدد على تعتمد دقیقة تحلیلیة دراسة وھى ،1912 أكتوبر 17 –

 ).23/9/1912(انظر/ العلم،  .العقارى الرھن وشركات البنوك میزانیات واقع من الدراسة
  ).Egypt No 1, (1904), P 13: نظر( .المرھونة األرض قیمة نصف تعادل  - عادة– القروض كانت 4
 البنوك من بنك أى قبول وبعدم راضتقإلا امنظ بتوحید ىیقض ،العقارى الرھن وشركات بنوك بین یجمع تحالف ھناك كان 5

 كانوا المصرى العقارى البنك إدارة مجلس أعضاء من عددا أن التحالف ھذا تنفیذ سبیل یسرو ،األخر عمیل المتحالفة
 اإلئتمان سوق على تسیطر كانت التى الرئیسیة المالیة المؤسسات وھى ،كاسل وبنك األراض بنك إدارة مجلس فى أعضاء
 .)26/1/1910 عدد ،الجریدة  :نظرإ( .البالد فى ىالعقار

 2/12/1881 ،المحروسة 6
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 تقاوى من أردب ألف 50 فخصصت ،للفالحین إئتمانیة تسھیالت بتقدیم تضطلع أن -1895 عام فى-  الحكومة فحاولت
 ،بالمرصاد التجربة لھذه وقفوا مرابینال ولكن ،المحصول جنى عند ثمنھا یحصل أن على الفالحین على لتوزیعھا القطن
 إلى أدى مما ،علیھم الحكومة تعرضھا التى البذرة أخذوا إذا أراضیھم على والحجز معھم التعامل بإیقاف الفالحین فھددوا

  . 1المشروع فشل

 عام میزانیة فى جنیھ  10000 الھ خصصت للفالحین صغیرة قروض تقدیم بتجربة الحكومة قامت التالى العام وفى
 عشرة أقصى بحد فدان لكل جنیھین حدود فى الغربیة لمدیریة تابعة قرى خمس فى للفالحین القروض ھذه وقدمت ،1896

  . 2المائة فى نصف قدرھا وبفائدة ،جنیھات

 فحاولت ،للفالحین إئتمانیة تسھیالت تقدیم بعبء إضطالعھا صعوبة أدركت الحكومة أن أو أخفقت قد التجربة أن ویبدو
 یستفید حتى ،جنیھ مائة إلى جنیھ ألف من لعمالئھ یقدمھا التى للقروض األدنى الحد بتخفیض المصرى العقارى البنك اعإقن

  1898 عام فى المصرى األھلى البنك تأسیس یتم كاد فما ،الطلب لھذا اإلستجابة رفض البنك ولكن ،المالك صغار منھا
 للفائدة سعر أعلى وھو( %9 بفائدة طویل أجل على للفالحین غیرةص قروضاً  یقدم أن على الحكومة معھ إتفقت حتى

 تلك أقساط تحصیل الحكومة وتتولى الفائدة تلك من% 1 قدرھا عمولة على باألقالیم البنك وكالء یحصل أن على ،)قانوناً 
 القریة صراف من مداً معت كشفاً  للبنك الفالح یقدم بأن وإكتفى .3األطیان مال سداد عند القرى صیارفة بواسطة القروض

 ،4المطلوب القرض على بالحصول لھ یسمح حتى ،األطیان تلك على تصرفات وجود بعدم وشھادة ،أطیانھ مساحة یوضح
  . 5العملیات تلك أرباح للبنك الحكومة وضمنت

 لھذا خاص بنك یستأس إلى أدى ،6ملحوظاً  نجاحاً  أثبتت التى التجربة لھذه میداناً  الشرقیة بمدیریة بلبیس مركز وأختیر
 األھلى البنك وساھم ،"of Egypt  The Agricultural Bank المصرى الزراعى البنك" ھو 1902 عام فى الغرض

 عام فى مصرى جنیھ 1699350 من المال رأس وإزداد ،إنجلیزیاً  معظمھ كان الذى الجدید البنك رأسمال فى المصرى
 للبنك الحكومة ضمنت وقد .7القروض على المتزاید الطلب جھةلموا 1907 عام فى مصرى جنیھ 8589750 إلى 1904

 من دالح فى األمل الحكومة علیھ وعلقت .%9 قدرھا بفائدة للفالحین القروض یقدم أن على ،%3 قدره لألرباح أدنى حداً 
 الغایة ھذه یقتحق فى ینجح لم البنك ولكن ،تثبیتھا -األقل على-أو الصغیرة الملكیات مساحة وزیادة ،المرابین نشاط

 كواھلھم بھا المرابون أثقل التى الدیون من جانب سداد فى علیھا حصلوا التى القروض إستخدموا الفالحین ألن ،األخیرة
 ،ھنوھاری أراضى لدیھم لمن إال تقدم تكن لم البنك قروض أن كما ،لھم یدفعونھا كانوا التى الباھظة الفوائد من للتخلص

  . 8الحین ذلك فى األراضى قیمة إلرتفاع نظراً  األطیان إمتالك فرصة المعدمین للفالحین تیحت أن تستطع لم فھى ولذلك

 عملیات فى والمؤسسات األفراد بعض دخل ،1907 أزمة سبقت التى األسعار وإرتفاع المالى التضخم فترة أثناء وفى
 فى عام ركود علیھ ترتب .1907 سممو فى القطن سوق فى األسعار ھبوط ذلك وتبع ،إمكانیاتھم تفوق واسعة إقراض
 وكان ،الكثیرین ملكیات نزع بذلك فتم ،المدینین أطیان على یحجزوا أن العقاریة البنوك من كبیر عدد وإضطر ،األسواق
 نم ضد القانونیة اإلجراءات یتخذ أن" المصرى الزراعى البنك" إضطر فقد ،األزمة تلك ضحایا طلیعة فى المالك صغار
 328 ضد لصالحھ أحكام على -1909 نوفمبر حتى 1908 دیسمبر آخر من الفترة فى- فحصل ،الدیون ادسد عن تأخروا

 صغار أطیان من الكثیر ملكیة المرابون فنزع ،التالیین العامین فى العملیة ھذه وتفاقمت .فداناً  794 أثرھا على بیع ،مدیناً 
  . 9المالك صغار بحمایة مطالبة األصوات وإرتفعت ،المالك

 الجمعیات أو-  التعاون نقابات" تأسیس إلى) 1908 نوفمبر أول( لطفى بك عمر فدعا ،المبادرة زمام الوطنى الحزب وأخذ
 تلك أولى وأنشئت ،اإلئتمانیة التسھیالت لھ فتقدم ،األجانب المرابین من الفالح حمایة على لتعمل "- الزراعیة التعاونیة

                                                             
 7/1/1895 ،االھالى 1
 24/1/1896 ،الزراعة 2
3 Egypt No 1, (1900), P 5 
 .8/7/1902 ،المؤید 4
5 Crouchley: The Investment Of Foreign Capital, P 54 
6 Egypt No 1, (1910), P 5 
7 Crouchley: Op. Cit., p55 
8 Egypt No 1 (1910), P12 
9 Crouchley, op. cit., P 67 
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 تلك فى أسست التى الجمعیات من وغیرھا الجمعیة تلك وتولت ،)1910 أبریل فى( -غربیة– النملة شبرا بقریة الجمعیات
 ،%9 بفائدة المالیة القروض لھم قدمت كما ،معتدلة بأسعار الكیماویة واألسمدة بالبذور فیھا المشتركین إمداد 1الفترة

 بأفضل إنتاجھم تسویق على ھموعاونت ،المحاصیل أجود لتحقیق للزراعة المالئمة الطرق أفضل إلى الفالحین وأرشدت
  . 2األسعار

 تلك وضع إلى یدعو إتجاه وبرز ،الولیدة الجمعیات فى المساھمة على األعیان بتشجیع الحركة على القائمون ھتمإو
 كامل ینسح األمیر یرأسھا التعاونیة الجمعیات على اإلشراف تتولى عامة لجنة ھناك تكون وأن ،رئاستھم تحت الجمعیات

 رعایة إلى الحكومة إجتذاب إلى ورائھا من یھدفون كانوا الدعوة ھذه أصحاب ولعل .3اإلداریة الجھات فیھا ثلوتم باشا
 لتشجع تكن لم اإلحتالل سلطات ولكن ،محاربتھا من المزارعین كبار ومنع ،لھا العون ید ومد الناشئة الجمعیات تلك

 بین ولتحول ،الفالحین دیون لمشكلة الناجح العالج فیھا كان لو ىحت ،إلیھا یدعو الوطنى الحزب دام ما التعاونیة الحركة
 المزارعین كبار أن كما ،التعاونیة الجمعیات إلى باال الحكومة تلق لم لذلك ،الفالحین جماھیر وسط التغلغل وبین الحزب

 ،الفالح على نفوذ من الھمم إلى قاضیة ضریة یوجھ ،وإنتشارھا التعاونیة الجمعیات نجاح ألن الدعوة لتلك یستجیبوا لم
 ،المناسب بالسعر محصولھ بیع من ویمكنھ ،باھظة بفوائد منھم األموال إقتراض عن اإلستغناء فرصة لألخیر ویھیئ
  . للسوق إحتكارھم بذلك فتكسر

 سبتمبر ىف-  فأنشأت ،التعاونیة الجمعیات لھ تقدمھا أن یمكن التى الخدمات من جانباً  للفالح توفر أن الحكومة وحاولت
 مجالس وتولت ،والموازین باألسعار القطن تجار تالعب من المزارعین صغار حمایة بغرض" القطن حلقات" -912

 ،للقطن المنتجة الرئیسیة األقالیم فى تركزت صغیرة أسواق بمثابة كانت التى الحلقات تلك على اإلشراف المدیریات
 -بارز مكان فى تعلق -   یومیة نشرات فى تعلن" القطن حلقات" انتوك ،والبنادر المراكز من عدد فى حلقة 92 فأنشأت
 حسب أكثر أو زانو حلقة لكل وخصص ،التجار بأكاذیب الفالحون ینخدع ال حتى اإلسكندریة بورصتى فى القطن أسعار
 ھذه ولقیت ،عللبی یعرضھا التى الكمیة من التحقق أراد من لكل والمراجعة الوزن بأعمال للقیام الحلقة أعمال إتساع

  . 4مزارع ألف 145 نحو 1913 -  1912 موسم خالل فیھا أقطانھم باعوا من عدد فبلغ ،الفالحین إقبال الحلقات

 قانون –1912 نوفمبر 28 فى – فصدر ،التشریع طریق عن الصغیرة الملكیات لحمایة تتدخل أن الحكومة حاولت كذلك
 –أیضا– الحجز یجوز ال أنھ على نص كما ،دونھا ما أو أفدنة ةخمس یملكون من أطیان على الحجز جواز بعدم یقضى

 فالحة فى تستخدم التى الزراعیة واألدوات ،الجر فى تستعمل التى الدواب من ودابتین وملحقاتھ المالك سكنم على
 زیدت ملكیاتھم كانت من ذلك من یستثنى أن على نص –1913 مارس أول فى – القانون على تعدیل أدخل ثم ،5األرض

 مقیدة سنداتھم تكون الذین الدائنین حقوق ضیاع" القانون على یترتب ال وأن) 1 مادة( الدین نشوء وقت أفدنة خمسة على
 من الدائنین ضغط تحت صدر التعدیل ذاك أن ویبدو. 6)2 مادة( ". . . القانون بھذا العمل عند بھ مسجلة أو السجل فى

 فى – القانون ھذا إصدار عتزامھاإ عن الحكومة أعلنت عندما بأیدیھم التى ینالد عقود یسجلون ھرعوا الذین المرابین
 على الدعاوى برفع الدائنون دراوب ،عقد ألف 125 نحو الحین ذلك فى سجلت التى العقود جملة فبلغت –1912 صیف

 القانون على المصرى اعىالزر البنك حتجإ كذلك ،حقوقھم على المحافظة یھمھم كان ولذلك. 7القانون صدور قبل الفالحین
 من أنشئ التى المھمة أداء عن بالعجز تھامھإو البنك مھاجمة إلى - البریطانى المعتمد - كتشنر دفع مما ،صدوره عند

  . 8أجلھا

                                                             
 على موزعة كانت ،جمعیات عشر، 1919 عام حتى بمصر موجودة كانت التى الزراعیة التعاونیة الجمعیات عدد بلغ 1

 9350 ھارأسمال وجملة ،عضوا 1868 أعضائھا عدد وبلغ ،والقلیوبیة والجیزة والدقھلیة الغربیة مدیریات قرى من عشر
 )42 ص ،اإلقتصادى مصر مركز ،عریان ملیكة: نظر( مصرى جنیھ

 2/1912/ 15 یوم العمومیة النقابة لجمعیة مقدم 1911 عام عن سنوى تقریر ،الزراعیة الدلیل وكفر النور كوم نقابة 2
 .7/12/1910 ،المؤید 3
4 Hussein Ali El Rifai, La Question Agraire en Egypte, Paris 1919, PP 89 – 90 
 ، مجموعة القوانین واللوائح المعمول بھا فى مصر،وآخر حسن محمد دمأح /فى مذكورا ،1912 لسنة 31 رقم القانون 5

 .ومابعدھا 13 ص ،1913 القاھرة ،فدنةأ الخمسة قانون شرح ،قمحة أحمد /أیضا وإنظر .141 ص
 142 ص ،السابق المرجع ،وأخر حسن محمد احمد فى مذكورا ،1913 لسنة 4 رقم القانون 6
 1912/ 7/ 21 ،العقاریة بالدیون الخاصة الدراسة العلم، 7
8 Lloyd: Egypt Since Cromer, vol 1, London1933,p149. 
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 شورى مجلس وعضو بالصعید المالك كبار أحد– بك سمیكة مرقص وقدم ،القانون على المالك كبار اعترض كذلك
 الدفع فیھا یجوز ال التى الممتازة الدیون من اإلیجار یعتبر بأن فیھ طالب) 1913 ینایر( لمجلسا إلى اقتراحا –القوانین

 یتوفر ال –للفالحین أطیانھم یؤجرون الذین– بالصعید المالك كبار بأن الطلب ھذا وبرر ،األمالك على الحجز إمكان بعدم
 فى التصرف فى المستأجر یسرع ولذلك حبوبا تزرع الصعید أراضى ألن ،اإلیجار فى لحقھم الكافى الضمان لھم

 ضمانا القطن یوفر حیث البحرى الوجھ فى الحال بعكس ،اإلیجار لقیمة وفاء علیھ یحجز ما المالك والیجد ،المحصول
 بل ،الطلب ھذا القوانین شورى مجلس أعضاء من الكثیرون وأید. اإلیجار بتسدید المستأجر قیام عدم حالة فى للمالك كافیا

 للفالحین أطیانھم تأجیر عن سیمتنعون المالك كبار بأن –المجلس وعضو الشرقیة أعیان أحد– باشا خلیل مصطفى ددھ
 حسین فرد ،"المالك كبار من ألنھم" برویة األمر فى یفكروا أن النظار من وطلب ،لحقوقھم كاف ضمان ثمة یكن لم إذا

 صغار یمثل من أعضائھ بین ولیس ،"المالك كبار من كبمر" المجلس بأن ذلك على –الحقانیة ناظر– باشا رشدى
 األمر وانتھى. المشكلة ھذه فى اآلخر الطرف نظر وجھة غیبة فى التعدیل ھذا یطلب أن حقھ من فلیس ولذلك ،الفالحین

  . 1الصغیرة الملكیات على الحجز توقیع فیھا یجوز التى الممتازة الدیون من اإلیجار عتبارإ بعدم

 "المصرى الزراعى البنك" بھا یقوم كان التى قراضإلا لعملیات نھایة وضع إلى أفدنة الخمسة قانون رصدو أدى وقد
 عام فى جنیھ 578668 إلى ،1914 عام فى جنیھ 5533355 إلى ،1912 عام فى جنیھ 6970296 من فتناقصت

  . 19342 عام فى نھائیاً  البنك صفى ثم ،1932

 الالزم المال على منھ یحصل أن یستطیع آخر مصدر ثمة یكن لم ألنھ المرابین من ضاإلقترا إلى یضطر الفالح كان ولما
 –لذلك تبعاً – وإزداد .یحددونھ الذى بالسعر مقدماً  للمرابین محصولھ یبیع أن إال أمامھ یكن لم فإنھ ،الزراعة على لإلنفاق
 الفالحین یقرضون فأصبحوا ،فاحشاً  إرتفاعاً  حینللفال یقدمونھا كانوا التى القروض فوائد أسعار وإرتفعت المرابین نشاط

 على ترتب كذلك. 3كده وثمرة قوتھ من الفالح فحرم ،للدیون وفاء المحاصیل على الحجز ووقعوا المحاصیل بضمان
 حتى األسرة أفراد أسماء على وتسجیلھا أطیانھم تجزئة إلى الفالحون لجأ فقد ،الصغیرة الملكیات تفتیت زیادة القانون

  . 4علیھا الدائنین حجز شر منوایأ

 من أن ذلك ومعنى ،أقل أو أفدنة خمسة یملكون من على حمایتھ قصر أنھ منھا متعددة نقص أوجھ على القانون إشتمل وقد
 یعتبر وال ،أفدنة خمسة عن المستقبل فى أمالكھ نقصت ولو ،القانون الیحمیھ ،واحد بقیراط ولو أفدنة خمسة من أكثر یملك

 حكمة مع یتفق ال وھذا ،الصغیر المزارع من حاالً  أسوأ یصیر وبذلك ،منھا یتعیش أفدنة خمسة یستبقى أنب جدیراً 
 یزید لما مالكاً  األصل فى المزارع یكون أن فسیان ،الصغیرة الزراعیة الملكیة حمایة منھ الغرض مادام ألنھ ،التشریع

 من یخرج الملكیة من أدنى حداً  مالك لكل القانون ضمنی أن الواجب وكان ،منھ ألكثر أو ،الملكیة ھذه نصاب على
 الزراعى للتسلیف صالحاً  مصدراً  للفالحین یوجد لم أنھ القانون ذلك فى النقص أوجھ ومن .بأوده لیقوم العقاریة التنفیذات

  . 5بیعھا إلى یضطرون فال الصغیرة ملكیتھم إلستثمار لیھإ یحتاجون الذى المال الزراعیین المالك صغار فیھ یجد

ُعد أنھ القانون على عاب لوید لورد أن من الصغیرة الملكیات تثبیت فى أفدنة الخمسة قانون فشل على أدل وال  على أ
 تشكك ولكنھ التعاونیة الجمعیات فى یكمن إنما المالك صغار لمشاكل الناجح العالج أن وذكر ،بالثغرات ملیئاً  فجاء ،عجل

 ،بالفعل موجودة كانت التعاونیة الجمعیات بعض أن رغم وذلك ،6المتخلفة المجتمعات فى ةالتعاونی الروح نمو إمكانیة فى
  . لھا العون ید مد الحكومة تحاول ولم

) 1914 فبرایر( الزراعیة التعاونیة الجمعیات تنظیم قانون مشروع "التشریعیة الجمعیة" إلى قدمت أن الحكومة ومالبثت
 إجراءات وتعقید ،للحكومة والمالیة اإلداریة الوصایة تحت التعاونیة الجمعیات ضعو إلى یتجھ كان المشروع ذلك ولكن

 رغم لقانونا التشریعیة الجمعیة أقرت وقد ،سیاسیاً  نشاطاً  تزاول بدأت أنھا رأت إذا حلھا حق الحكومة ویعطى ،تكوینھا

                                                             
 .21/1/1913 جلسة ،القوانین شورى مضابط 1

2   Crouchley, Op. cit.p68. 
 الخمسة قانون بإلغاء فیھا یطالبون التشریعیة الجمعیة إلى قلیوب مركز السد قریة فالحى بعض من مرفوعة عریضة 3

 )6/5/1914 جلسة التشریعیة الجمعیة مضابط :إنظر( ،أفدنة
4 Gabra, Sami, Esquisse de L’ Histoire Economique et Politique de la Propriete Fonciere en 

Egypte, Bordeaux 1919, PP 120 -121 
 361- 360 ص، فرید محمد ، الرافعى عبدالرحمن 5
6 Lloyd, Op. cit., P 149 
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 بنفس 1923 عام فى إال یصدر لم قانونال فإن ذلك من الرغم وعلى ،1التعاونیة الجمعیات نشاط تعرقل عیوب من مافیھ
 ذى من أكثر بحریة نشاطھا تمارس التعاونیة الجمعیات جعلت بصورة 1927 عام فى عدل ثم ،1914 عام مشروع بنود
  . 2قبل

 الزراعیة الملكیات مساحة توسیع إلى ترمى كانت التى اإلحتالل سیاسة حققتھ الذى الفشل أو النجاح مدى یقاس وال
 من إال الیقاس .إجتماعیة ثورة نشوب دون وتحول المجتمع فى إستقرار عنصر لتشكل –األقل على– تثبیتھا أو الصغیرة

  . الزمان من الحقبة تلك فى الزراعیة الملكیة بتوزیع الخاصة اإلحصائیات دراسة تقدمھ ما خالل

 -نعلم فیما - النوع ھذا من إحصاء ولأ وھو 1894 عام فى الزراعیة الملكیات توزیع بین مقارنة التالى الجدول ویقدم
  : 1914إلیھ توزیع الملكیات الزراعیة فى عام  آل وما البریطانى اإلحتالل عھد فى صدر

  

                                                             
 .16/6/1914 -10، 4/ 22، 11/2، جلساتالتشریعیة الجمعیة مضابط 1
 .362 ص ،السابق المرجع ،الرافعى عبدالرحمن 2

 

 

18941914
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 فئات
  الملكیة

1894  1914  
 متوسط  المالك  المساحة

 ملكیة
 الفرد
  فدان

 متوسط  المالك  المساحة
 ملكیة
 الفرد
  فدان

  النسبة  العدد  النسبة  فدان  النسبة  العدد  النسبة  فدان

 من أكثر
  فدان 50

1997500  42.5  11220  1.7  178  2396940  43.9  12480  0.8  192  

 -30 من
  فدان 50

343100  7.3  8580  5.3  40  333060  6.1  7800  0.5  42.7  

 -20 من
  فدان 30

324300  6.9  3200  2  24  267540  4.9  10920  0.7 24.5  

 -10 من
  فدان 20

554600  11.8  39600  6  14  507780  9.3  37440  2.4  13.5  

 10 -5 من
  فدان

649900  11.7  75240  11.4  7.3  529620  9.7  76440  4.9  7  

 5 من أقل
  أفدنة

930600  19.8  512160  77.6  1.8  1425060  26.1  1414920  90.7  1  

  3.3  100  1560000  100  5460000  7.1  100  660000  100  4700000  الجملة
   

 

  

 

 

18941914
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 عاماً  عشرین خالل فى زادت) فداناً  خمسین من أكثر( الكبیرة الملكیات مساحة أن الجدول ھذا دراسة من لنا ویتضح
 نحو تبلغ بنسبة أى ،فرداً  1260 مالكھا عدد زاد كما ،%25 نحو تبلغ ةببنس أى فداناً  99440 بمقدار) 1894-1914(

 أطیان مبیعات حركة إلى الزیادة ھذه وترجع ،%8 نحو تبلغ بنسبة أى ،فداناً  14 بمقدار الفرد ملكیة متوسط وزاد ،11%
 لتوسیع المالك متوسطى بعض أمام الفرصة وھیأت ،التسعینات منتصف منذ بدأت التى الدومین وأطیان السنیة الدائرة
 الذى اإلقتصادى الرخاء ذلك على وساعدھم ،المالك كبار نم اإلحصائیات تعدھا التى الفئة إلى واإلنتقال أمالكھم مساحة
 فى األموال فتوافرت الفترة تلك فى أسعاره وإرتفاع القطن زراعة إزدھار نتیجة 1906 – 1896 الفترة فى البالد شھدتھ
   .األراضى تلك شراء عملیات تمویل فى دورھا العقارى الرھن وشركات بنوك لعبت كما ،ومتوسطیھم المالك كبار أیدى

 168840 بمقدار مساحتھا نقصت فقد) فدانا 50 - 5( من المتوسطة الملكیات مساحة أصاب الذى النقص یفسر ذلك ولعل
 أقرب الفرد ملكیة متوسط كان% 3.4 بنسبة أى ،فردا 4020 مالكھا عدد نقص وبینما% 9.5 نحو تبلغ بنسبة أى ،فداناً 

  . الثبات إلى یكون ما

% 99 نحو تبلغ بنسبة أى ،فدان 494460 بمقدار مساحتھا إزدادت فقد) أفدنة خمسة من أقل( الصغیرة الملكیات عن أما
 من المالك صغار بین الفرد ملكیة متوسط نخفضإ بینما% 174 نحو تبلغ بنسبة أى ،فردا 902760 ھامالك عدد وإزداد

  . %45 نحو تبلغ بنسبة أى 1914 عام فى واحد فدان إلى ،1894 فدان 1.8

 عشر التاسع القرن أواخرفى – األطیان بمساحة الحكومة قیام إلى الصغیرة الملكیات مساحة فى المستمرة زیادةال وترجع
% 1 إلى% 5 من 1902 عام فى التسجیل رسوم تخفیض أن كما ،الحقیقیین مالكھا أسماء على -العشرین القرن ومطلع

 یستطیعوا حتى بینھم فیما ملكیاتھم بتقسیم یقوموا أن على ،عالمشا على أطیاناً  یملكون كانوا الذین شجع األطیان قیمة من
 ، ھذا باإلضافة إلى تفتیت األرض نتیجة توریثھا وفق الشریعة اإلسالمیة،1ملكیاتھم بضمان القروض على الحصول

  . الفترة تلك خالل كبیرة زیادة السكان عدد وزیادة

 الزراعیة الملكیات تدعیم ألن ،النتیجة ھذه إلى تؤدى أن من لھا البد كان الزراعیة الملكیة نحو اإلحتالل سیاسة أن والواقع
 أن البد ،السكان عدد فیھ ویتضاعف ،محدود بقدر إال الزراعیة األراضى مساحة فیھ تزید ال بلد فى نموھا وزیادة الكبیرة
 ،اإلحتالل علیھا رجد التى اإلقتصادى التخصص سیاسة أن وخاصة والصغیرة المتوسطة الملكیات حساب على یكون
 ھذا على اإلنفاق یستطیعون كانوا الذین المالك كبار مصالح تخدم كانت ،القطن إلنتاج واسعا حقال مصر من جعلت والتى
 وھى ،منھم واإلستدانة المرابین حبائل فى الوقوع إلى المالك صغار تدفع اإلنتاج تكالیف كانت بینما ،الزراعة من النوع

  . لھا حل إیجاد عن إلحتاللا عجز التى المشكلة

 كبار ألن الصغیرة الملكیات حمایة سیاسة وراء من ینشده كان الذى اإلجتماعى التوازن تحقیق فى اإلحتالل فشل وبذلك
. وواضحا عمیقا اإلجتماعى التناقض كان ثم ومن فقرا یزدادون المالك صغار كان بینما ثراء یزدادون كانوا المالك
 ولذلك الزراعة على –رئیسیا اعتمادا– یعتمد مجتمع فى اإلقتصادیة للحیاة الفقرى العمود تشكل یرةالكب الملكیات وبقیت
  . التالى الفصل فى سنراه ما نحو على اإلقتصادیة الحیاة فى بارزا دورا الكبیرة الملكیات لعبت

  

  

    

                                                             
1 2Egypt No 1, (1910), P 1 
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  اإلقتصادیة الحیاة فى الكبیرة الزراعیة الملكیات دور - الخامس الفصل

 القرن من الثالث العقد وحتى عشر التاسع القرن طوال مصر فى اإلقتصادى لإلنتاج الممیز الطابع ھى لزراعةا كانت
 لھا یقدر لم التجربة ھذه فإن ،الحدیثة المصانع بعض بإنشاء –1816 عام منذ– على محمد قیام فرغم ،العشرین

 األھداف لخدمة أقیمت المصانع تلك ألن ،اإلنتاج شكل ىعل أو اإلقتصادیة الحیاة على بال ذا أثرا تترك ولم ،اإلستمرار
 تأثرا –عھده فى– الصناعة تأثرت ولذلك ،أنشأه الذى الحدیث للجیش والعدة العتاد توفیر وھى ،الباشا إلیھا رمى التى

 وقل ،المحاربة القوات عدد عھده أواخر فى تناقص فحین ،بانكماشھ وتنكمش باتساعھ تنشط ،الحربى بالمجھود كبیرا
  . اإلضمحالل فى وأخذت الصناعة نجم أفل ،الصناعیة المنتجات على الطلب

 تقوم والتى ،الزراعى باإلقتصاد المرتبطة بالصناعات اإلھتمام إلى تجھإ التصنیع تجربة بمتابعة إسماعیل الخدیو قام وحین
 أنواع وصناعة الزیوت وعصر نالقط لجوح السكر صناعة عھده فى فنشطت ،أولیة مواد من الزراعة توفره ما على

  . طویال تعمر أن الصناعات لھذه وقدر ،محدود نطاق على القطنیة األقمشة من رخیصة

 لھ كان الذى القطن وخاصة الزراعیة المحاصیل على تعتمد –الفترة تلك طوال– التجارى التبادل ةكحر كانت كذلك
  . عشر التاسع رنالق من الستینات مطلع منذ البالد صادرات بین كبیر نصیب

 التخصص أساس على -رأینا كما-) 1914- 1882( البریطانى اإلحتالل عھد فى اإلقتصادیة مصر سیاسة وقامت
 القطن إنتاج وارتبط ،البریطانیة للصناعة الالزمة الزراعیة المحاصیل إلنتاج واسعة مزرعة مصر فأصبحت ،اإلقتصادى
  . الخصوص وجھ على البریطانیة السوق لمتطلبات وفقا ه أسعار وتحددت ،أوربا بأسواق المصرى

 الكبیرة الزراعیة للملكیات أصبح فقد ،الزراعى اإلنتاج على –رئیسیة بصفة– تقوم مصر فى اإلقتصادیة الحیاة كانت ولما
 ،الریفى معالمجت فى سادت التى اإلنتاجیة والعالقات ،اإلنتاج قوى على آثاره ترك ،للبالد اإلقتصادیة الحیاة فى بارز دور
 الملكیات لعبتھ الذى الدور أبعاد یلى فیما وندرس. والمعدمین المالك صغار من الفالحین على واضحة آثارا خلف ما بقدر

  . آنفا إلیھا أشرنا التى الزوایا عن المصرى المجتمع فى الكبیرة الزراعیة

  اإلنتاجیة القوى
 التى الزراعیة فالدورة ،عشر التاسع القرن من الثانى النصف ىحت الزراعة فى متبعة التقلیدیة اإلنتاج طرق ظلت لقد

 الدورة كانت حیث ،وأوالده على محمد جفالك فى إال اللھم ،الفترة تلك طوال سائدة ظلت سحیق عھد منذ تستخدم كانت
 التى التحسینات جةنتی ذلك بعد الزراعیة الدورة نظمت ثم ،"السنیة والعھد الجفالك دیوان" بمعرفة سنویا تحدد الزراعیة

 من أكثر إنتاج اإلمكان فى فأصبح ،الوسطى ومصر الدلتا مناطق معظم فى الدائم الرى وتحقیق ،الرى نظام على أدخلت
  . العام فى محصول

 المصریون اختراعھا إلى ھتدىإ منذ األرض زراعة فى الفالح داةأ كانت التى التقلیدیة الزراعیة اآلالت ستخدامإ واستمر
 األدوات من ،وغیرھا والساقیة والطنبور والشادوف الخشبى والنورج الثیران تجره الذى والمحراث كالفأس ،ءالقدما

 یجعلھا ،یذكر تعدیل علیھا یدخل أن دون ،القدیمة العصور فى بھ عرفت الذى الشكل بنفس تستخدم ستمرتإ التى الزراعیة
  . العصر ظروف وفق اإلنتاج متطلبات مع تتالءم

 كبار تفاتیش فى ظھر ،عشر التاسع القرن من الثانى النصف منذ الزراعیة اإلنتاج أدوات على طرأ طفیفاً  تطوراً  ةثم ولكن
 فى - بالبخار تدار التى– اآللیة الرى مضخات یستخدمون بدأوا الذین –الحاكمة األسرة أفراد وخاصة– الزراعیین المالك

 من عدداً  أقام الذى إسماعیل الخدیو ھؤالء من اآللى الرى إستخدام من أبرز وكان ،التحاریق زمن مھجفالك أراضى رى
 ،باشا وعبدالحلیم ،باشا فاضل مصطفى وكذلك ،1وأسیوط المنیا بمدیریة تقع كانت التى بأراضیھ اآللیة الرى محطات

  .2مزار وبنى والمنیا وإسنا بقنا الواسعة أطیانھم فى اآللى الرى إستخدما اللذان

                                                             
 1854 نوفمبر 11 / 1271 محرم 18 بتاریخ ،140 وثیقة ،27 محفظة تركى، ھیمع 1
 1287 اول ربیع حتى 1264 القعدة ذى 15 من ،كرام ذوات حضرات أطیان زمامات ،36 سجل ،الروزنامجة تقاسیط 2
 1870 یونیو -1848 أكتوبر/



  عباس حامدد. رءوف     ودورها فى المجتمع المصرى الملكیات الزراعیة المصریة

76  www.RaoufAbbas.org 

 ببا تفاتیش ففى -للكلمة اإلقتصادى بالمفھوم -  المتكامل الزراعى للمشروع متعددة نماذج السنیة دائرةال جفالك وقدمت
 فى علیھا وتقوم بعینھا محاصیل إلنتاج تخصص واسعة مساحات ھناك كانت ،قرقاص وأبى ومطاى والمنیا والروضة

 الالزمة الخام المادة وتوفیر القصب نتاجإل التفاتیش تلك من كل مساحات خصصت فقد ،تحویلیة صناعة الوقت نفس
 بعض خصصت كذلك .الصنع وفرنسیة إنجلیزیة حدیثة آالت فیھ تستخدم كانت والذى ،بالتفتیش القائم السكر لمصنع
 تفتیش بكل وأنشئت ،للتصدیر تعد باالت فى وكبسھ القطن حلج تتولى محالج علیھا وقامت ،القطن إلنتاج التفاتیش أطیان
 الحدیدى بالخط التفتیش تربط كما ،إلیھا الحاصالت نقل سبل لتیسر ،بالمصانع المزارع تربط ،الحدیدیة لسككا من شبكة

 بكل للصیانة ورش أقیمت ذلك إلى وباإلضافة .الخارج إلى السلعة تصدر حیث ،فاألسكندریة القاھرة إلى المتجھ الرئیسى
 إدارة وتولى .1لھا الالزمة الغیار قطع بتصنیع -أحیاناً  - قوموت ،عطب من المصانع آالت یصیب ما إصالح تتولى تفتیش

 أو المصریین من ونظار ومأمورین مفتشین بید فكانت المزارع إدارة أما ،أوربیون فنیون الصیانة وورش المصانع
   2.األتراك

 نموذجاً  تقدم فھى Enterprise اإلقتصادى المشروع لشكل المحددة العناصر على السنیة الدائرة تفاتیش إشتملت وبذلك
 بعض على المشرفون ینسق فلم ،الدقیق التنظیم إلى فیھا العمل إفتقر نإو ،الزراعة فى الرأسمالى لإلستثمار خالصاً 

 ثم ومن ،اإلقتصادى لإلنتاج الضروریة المتطلبات تراع ولم ،بھا الملحقة المصانع على المشرفین مع خططھم المزارع
  . 3األمر نھایة فى روعالمش أصاب الذى الفشل كان

 والملكیات األراضى شركات مزارع فى تمثلت الزراعى للمشروع متعددة صور ثمة كان ،السنیة الدائرة جانب وإلى
 دفعت اإلقلیمین ھذین أراضى طبیعة فإن ،الخصوص وجھ على والشرقیة البحیرة فى باألجانب الخاصة الكبیرة

 عائد على والحصول األرض إلستصالح الزراعى اإلنتاج فى الحدیثة ئلالوسا بعض إدخال إلى األجانب المستثمرین
 البذور لفرز الحدیثة اآلالت ستخدمواإو ،الكیماویة والمخصبات األسمدة بإستیراد فقاموا ،فیھا المستثمرة ألموالھم مجزى
 البذور كمیة من% 35 نحو توفر اآلالت ھذه وكانت( الیدوى البذر من بدالً  القمح لبذر اآلالت بعضھم وإستخدم ،وتنقیتھا

 ضیقة حدیدیة بخطوط مزارعھم أرجاء بین وربطوا ،اآللیة والمحاریث ،البخاریة القمح درس آالت وكذلك ،)المستخدمة
 وتحسین الماشیة لتربیة مشاریع وأقاموا ،البغال أو الثیران تجرھا التى) الدیكوفیل( الصغیرة النقل عربات علیھا سارت

  . 4المزارع تلك على أقیمت التى األلبان منتجات لمعامل الالزمة اللبن كمیات رلتوفی سالالتھا

 الخاصة لھا المجاورة والمزارع مزارعھم خدمة لتتولى لألرز ومضارب للقطن محالج األجانب مالكال كبار بعض وأقام
 أنواع زراعة ولتجربة ،یةالزراع التجارب إلجراء أطیانھ من مساحات بعضھم وخصص .الفالحین أو المصریین بأعیان
 واألسمدة التربة وتحلیل البذور بفحص لتقوم الكیماویة للتحالیل بمعامل مزارعھم وزودوا ،واألشجار النباتات من جدیدة

  . 5المزرعة فى تستخدم التى والمخصبات

 المفاجئ الھبوط نتیجة -عشر التاسع القرن من الستینات منتصف فى - البالد منھا عانت التى اإلقتصادیة األزمة وكانت
 تطویر على للعمل المصریین مالكال كبار لبعض داعما ،األمریكیة األھلیة الحرب إنتھاء بعد المصرى القطن أسعار فى

 ستخدمواإف ،باألسعار لحق الذى الھبوط یعوض المحصول من ممكن قدر أوفر على الحصول أجل من اإلنتاج وسائل
 اآللیة المحاریث وإستخدموا ،اآللى الفرز طریق عن التقاوى بإنتقاء وإھتموا ،)فوسفات رالسوب وخاصة( الكیماویة األسمدة
 تلك أثمان إلرتفاع ونظراً  .القمح غرس آالت وكذلك ،العادى المحراث من أحسن بصورة التربة تقلیب على لقدرتھا
 وطوسون باشا كامل حسین مثل كمةالحا األسرة أمراء بعض مزارع على إستخدامھا إقتصر فقد ،الحین ذلك فى اآلالت

 اكبار - الزراعیین المالك من ھؤالء غیر أما ،6األقباط أثریاء وبعض ،باشا ونوبار باشا ریاض مثل الذوات وبعض ،باشا
 اآلالت إستخدام عن یستغنوا أن وإستطاعوا ،مزارعھم فى التقلیدیة اإلنتاج وسائل یستخدمون كانوا فقد -صغاراً  أم كانوا
 تعجز -والدقة التقدم من بلغت مھما -  الزراعیة اآللة أن وخاصة ،الرخیصة العاملة األیدى توفر نتیجة الزراعة فى ةالحدیث

                                                             
 82 -81 ص 11 وجــــ 55 ص ،16 جـــ ،4- 3 ص ،9 جـــ ،التوفیقیة الخطط ،مبارك على 1
2 Edwin de Leon, The Khedive's, P 213.  
3 Ibid, pp 211 -212 
 مساحتھا وبلغت الزقازیق من بالقرب ركاب ومیت الدتوھیة بكفر تقع كانت التى بایرلى مسیو عةمزر وصف إنظر 4

 )9/1901/ 30 ،المصرى القطر مزارعى اتحاد نقابة مجلة( فدان 1500
 )31/8/1901 ،السابق المصدر( الدوار بكفر اشبا درانت دائرة وصف إنظر 5
 ) .20/11/1901 السابق المصدرانظر/ ( باشا لریاض حدیث 6
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 تغرى قلما فھى ولذلك ،الصناعة فى الحال ھو كما ،كبیرة زیادة اإلنتاج وزیادة ،ملموس بشكل اإلنتاج نفقات توفیر عن
  . الرخیصة ملةالعا األیدى توفرت إذا بإستخدامھا المنتجین

 عیر من الزراعة لھم ماتوفره إلى ھمنإلرتكا الزراعة غیر مجال أى فى أموالھم یستثمروا أن المالك كبار یحاول ولم
 ما على نشاطھم وإقتصر ،لإلستثمار جدیدة مجاالت وإقتحام أموالھم برؤس المخاطرة یحاولوا لم ثم ومن ،مضمون سنوى
 فى محدود بقدر - الجسور وإقامة الترع بحفر الخاصة المقاوالت أعمال فى عضھمب فساھم ،أعمال من بالزراعة یتصل
 بأیدى بالرى الخاصة المقاوالت عملیات نصف نحو أصبح حتى المجال ھذا فى نشاطھم وسعوا أن لبثوا ما ثم - األمر بدایة
   1.الجنیھات من مئات وبضع ألف 12 مابین منھم كل إلى المسندة العملیات قیمة تراوحت ،مصریاً  مقاوال 47

 خبرتھم بحكم فیھا أموالھم إستثمار على المالك كبار فأقبل ،األموال لرؤوس إجتذاباً  أكثر الزراعیة الشركات وكانت
 إمتلك ،جنیھ ألف 200 مالھا رأس بلغ 1895 عام بملوى زراعیة شركة تأسیس عن فنسمع ،الزراعى اإلستغالل بمجال
 فى الشركة تلك وتخصصت ،أسیوط أعیان من آخرین مع باإلشتراك ملوى أعیان أحد" محمد بك تونى" أسھمھا معظم
  . 18962 عام من إعتباراً  بملوى مصنعھا إلى القصب بتورید السكر شركة من إمتیاز على وحصلت ،السكر قصب إنتاج

 ،باشا السیوفى أحمد یھاف الرئیسیین المساھمین بین من كان ،1897 عام فى المصریین أعیان بعض من شركة تألفت كذلك
 غرضھا الشركة ھذه حددت وقد ،سوارس والخواجھ ،شعراوى بك وعلى ،عبدالرازق بك وحسن ،باشا الشواربى ومحمد
 15 على الباقى ویقسط نقداً  الربع یدفع أن على ،جنیھ ملیون وربع بملیون السنیة للدائرة التابعین والفشن ببا تفتیش بشراء

  . 3سنویاً % 5 قدرھا بفائدة سنة

 الشركة" ھى ،مشترك بلجیكى – مصرى مال برأس 1898 عام فى تكونت زراعیة شركة فى الذوات بعض وساھم
 بالغربیة فدان 9000 تأسیسھا فور وإشترت ،مصرى جنیھ ألف 200 مالھا رأس بلغ التى "المصریة والصناعیة الزراعیة
 إلعادة اآلخر بعضھا وتستصلح ،األطیان ھذه بعض زراعة تتولى وكانت ،الدومین أطیان من فدان 4800و ،والشرقیة

 ،رئاستھا تولى الذى باشا كامل حسین األمیر الشركة تلك فى المساھمین رأس على وكان .الشراء فى یرغبون لمن بیعھ
  . 4واألجانب المصریین الممولین بعض إلى باإلضافة ،باشا ریاض مصطفى وكذلك

 بعیدة مشاریع فى أموالھم رؤوس إستثمار الزراعیین المالك كبار من فریق فیھا حاول التى النادرة الحاالت بعض وھناك
 مصنعاً  أنشآ اللذان عبدهللا بك وحسن باشا المنشاوى احمد ھؤالء ومن ،حلیفھم یكن لم التوفیق ولكن ،الزراعة مجال عن

 شركة" 1898 عام فى كونوا الذین والسوریین األقباط من األعیان بعض وكذلك ،1885 عام فى باإلسكندریة للزجاج
 دیسمبر( باإلسكندریة والنسیج لغزلل شركة والذوات األعیان من آخر فریق أسس كما "،الضیقة الفیوم حدید سكك

 سلطات تشجیع 5-رأینا كما- یلقى ال كان والصناعیة المالیة باألعمال المصریین الممولین إشتغال أن غیر ،)1896
  . المشروعات ھذه نصیب لفشلا كان ثم ومن ،اإلحتالل

 ،زراعیة غیر مشروعات فى أموالھم رؤوس إستثمار لفكرة الزراعیین المالك كبار تقبل على دلیال األمثلة ھذه تعد وال
 ،طویل باع مجالھا فى لھم وكان ،المالیة واألعمال بالتجارة تمرسوا ممن أفرادا كانوا المشروعات ھذه فى المساھمین ألن
 - األول المحل فى -  وترجع ،أصحابھا إرادة عن خارجة لعوامل ذلك مرد كان فإنما ،فشلت قد المشروعات هھذ كانت وإذا
 متخصص إقتصادى نظام داخل لھم المحدد الدور طارإ فى المصریین الممولین إبقاء على اإلحتالل سلطات حرص إلى
  . البریطانى باالستعمار مرتبطة اإلقتصادیة مصالحھم تظل وبذلك ،البریطانیة للصناعة األولیة المواد إنتاج فى

 طریق عن بأموالھا المغامرة عدم على الشدید حرصھا المصریة الزراعیة البرجوازیة على الغالبة السمة كانت ولذلك
 الوان من ذلك ماعدا وتركوا ،القطن وتجارة بالزراعة اإلشتغال على وإقتصروا ،واسعة مالیة مشروعات فى المساھمة

                                                             
 .12/12/1889 ،المؤید 1
 .1895 ینایر 26 / 1312 رجب 7 ،أسبوعیة ،الزراعیة المجلة 2
 .21/5/1897 ،أسبوعیة ،ةالزراع 3
 .1898 وأبریل فبرایر عددى ،شھریة ،المصریة الفالحة 4
 .الرابع الفصل/  إنظر 5
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 عن بعید مجال فى أموالھم إستثمار عن ورغبوا ،1منافس دون ویجولون فیھ یصولون لألجانب اإلقتصادى النشاط
  . 2الزراعة

 مصرى مال برأس" وطنى بنك" لتأسیس المتكررة للدعوات المصریة الزراعیة البرجوازیة تحمس عدم یفسر ذلك ولعل
 األموال رؤوس إلستثمار جدیدة مجاالت وفتح ،المصرى اإلقتصاد على األجنبى المال رأس سیطرة من التخلص لتحقیق
  . الوطنیة

 إلى مشروعاً   - بمصر المقیمین السوریین التجار أحد - 3شمیل أمین قدم حین ،1879 إبریل إلى الدعوات ھذه أقدم وترجع
 یلزم األسھم من عدد على توزع الجنیھات من ملیونا 14 قدره مال برأس "وطنى بنك" إقامة فیھ یقترح إسماعیل الخدیو

 دین إلى المصرى الدین تحویل البنك ذلك تأسیس من الغرض ویكون .المادیة لحالتھ وفقاً  منھا عدد بشراء مصرى كل
 ،المالیة األعمال سائر مباشرة یتولى للدولة مركزى بنك بمثابة ویكون ،الدین سندات - تدریجیاً  - البنك یشترى بأن ،وطنى
 العربیة الوالیات من وغیرھا مصر فى نشاطھا وتمارس ،ودائعھ فیھا تستثمر وصناعیة ةوزراعی تجاریة شركات ویقیم

 ھذا مثل بتنفیذ تسمح تكن لم - الحین ذلك فى - واإلقتصادیة السیاسیة البالد ظروف ولكن .4العثمانیة للدولة التابعة
 اإلستثمار حدود تجاوزت قد اقھمآف تكن لم األموال رؤوس أصحاب من المصریین أن كما ،الكبیر المالى المشروع
  . الدعوة ھذه إلى باال یلقوا لم ثم ومن ،الزراعى

 أن على ،الوطنى البنك تأسیس لفكرة الترویج على باإلسكندریة الشوام الممولین بعض العرابیة الثورة ظروف وشجعت
 باللغة ومكاتباتھ حساباتھ ونوتك ،5الشوام والمستوطنین الوطنیین من مالھ رأس یجمع وأن ،مصریون إدارتھ یتولى

 فى آخرین فرعین إلى باإلضافة ،األقالیم ومدن بالقاھرة فروع لھ وتقام ،باإلسكندریة الرئیسى مركزه ویجعل ،العربیة
 للفالحین اإلئتمانیة التسھیالت تقدیم البنك ویتولى ،أوربا أسواق إلى المصرى القطن تصدیر على للتعاقد وباریس لندن

 ،حدیثة صناعیة مشاریع إقامة على ویعمل ،محاصیلھم بتسویق ویقوم ،معتدلة بأرباح لھم الالزمة موالاأل فیقرضھم
 رأسمال یتكون أن -ورغیب وعائدة مخلع جبران سمبإ عرفت المال بیوت من ثالثة وكانوا - المشروع أصحاب وإقترح

 باب یفتح أن على ،المبلغ ھذا نصف لتقدیم دادھمإستع وأبدوا ،إسترلینى جنیھ ألف 400و ملیونین من البدایة فى البنك
 دعامة سیقیم أنھ أساس على للمشروع الدعایة وروجت ،للمصریین إال تباع ال أسھم شكل فى اآلخر النصف على اإلكتتاب

 النفوذ من من سیطرة رأس المال األجنبى على إقتصادیات البالد، توطئة للتخلص التخلص بتحقیق اإلقتصادى اإلستقالل
 إستعداد أى جانبھم من یبد لم ولكن ،إستحسنوه واألعیان الذوات كبار على المشروع عرض وحین .األجنبى السیاسى
 فى البالد ودخول ،األجنبى اإلحتالل وقوع إلى أدى الذى بالشكل العرابیة الثورة أحداث تطورت ثم ،6فیھ للمساھمة
  . الظروف تلك بسبب فكرتھ خبت الذى المشروع مصیر عن شیئاً  نسمع نعد فلم ،جدیدة وإقتصادیة سیاسیة ظروف

 ترتب وما ،1907 فى البالد لھا تعرضت التى اإلقتصادیة األزمة خالل جدید من الظھور إلى المشروع فكرة عادت ثم
 بتأسیس بالمناداة األصوات فتعالت ،دیونھم سداد عن عجزوا الذین المدینین أطیان لملكیة العقاریة البنوك نزع من علیھا
 سیوفر المشروع ھذا أن إلى األنظار یلفت حرب طلعت وبدأ ،األجنبى المال رأس سیطرة من البالد إلنقاذ وطنى بنك

 البالد إحتیاج من تقلل أو ،وصناعتھا أوربا تجارة عن اإلستغناء من تمكنھا وتجاریة صناعیة شركات إقامة فرصة للبالد

                                                             
 20/9/1892 ،أسبوعیة ،ستاذألا 1
 مالیة شركة بتكوین األعیان إقناع البعض حاول ،بالقاھرة الكھربائى الترام خطوط دلم مناقصة عن الحكومة أعلنت حین 2

 أطیان قوم نحن" بقولھ الموضوع ھذا فى فاتحة منفأجاب أحدھم  اإلمتیاز ھذا على للحصول بعطاء تتقدم مصریة
، جریدة یومیة، خبارألا/أنظر( "ترید ما أعطیتك ،المشروع ھذا فى كتتابىإ قیمة إسترداد لى ضمنت إذا ...وأقطان

29/9/1896( 
، وإمتدت أعمالھ بین لیفربول واإلسكندریة وسوریة، وإتسعت تجارتھ إتساعا بالتجارة إشتغل ،األصل لبنانى ،شمیل أمین 3

، وإشتغالھ بتجارة القطن وأعمال الربا، ولكن بمصر نھائیا ارهستقرإو عظیما، ثم واجھتھ عدة أزمات مالیة إنتھت بإفالسھ
 عام وتوفى) 1886( "الحقوق جریدة" وأصدر ،بالمحاماة اإلشتغال إلى فتحول  ما بقى من ثروتھ، خسرف لفشل الزمھ، ا

-  206ص ،1911القاھرة  ،2ط  ،2 جـــ ،عشر التاسع القرن فى الشرق مشاھیر تراجم ،زیدان جورجى/  إنظر( .1896
208 

 17/4/1879 ،التجارة 4
 1/1882/ 23 ،، جریدة نصف أسبوعیةیدفالم 5
 15/3/1882 ، جریدة أسبوعیة،مصر 6
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 أبناء بعض سوى الفكرة تجذب ولم ،المقترح البنك لمشروع تصوراً  یتضمن لم المشروع لفكرة الترویج ولكن ،1إلیھا
 مما ،بالصمت فالذوا األعیان أما .المشروع مؤیدین الصحف فى یكتبون فراحوا ،والتجار المتعلمین من الوسطى الطبقة

  . اإلستثمار مجاالت من غیرھا دون الزراعة فى أموالھم رؤوس بإستثمار قانعین  - الوقت ذلك حتى - ظلوا أنھم على یدل

 للمؤتمر التحضیریة اللجنة تقریر فى النھایة فى تبلورت حتى ،الجرائد صفحات على للبحث مطروحة الفكرة وظلت
 سیطرة من التخلص یقتضى اإلقتصادیة الحالة إصالح أن إلى ذھب الذى ،1911 أبریل 29 فى المنعقدة 2المصرى

 على یقوم "مصرى بنك" بتأسیس إال الیتحقق ذلك وأن ،المصریین فى حكمھاوت السوق على األجنبیة المالیة البیوت
 البنك مال برأس تفى أن یمكن األجنبیة بالبنوك المصریین ودائع أن التقریر وأوضح ،خالصة مصریة أموال رؤوس

 نوقشت وقد .3لبنكا أعمال إدارة فى المالیة باألعمال خبرة إكتسبوا الذین بالمصریین اإلستعانة یمكن وأنھ ،المصرى
 مصطفى رأسھم وعلى المزارعین كبار وخاصة ،كبیراً  تحمساً  األعضاء لھا وتحمس ،المؤتمر إجتماعات خالل الفكرة
 وقرر ،4المؤتمر عن صدرت التى اإلقتصادیة القرارات مقدمة فى البنك إنشاء قرار وكان ،)المؤتمر رئیس( باشا ریاض

 على المصرى للبنك مشروع ووضع بھا البنوك نظم لدراسة أوربا إلى حرب طلعت إیفاد -1911 یونیو 2 فى - المؤتمر
 بقرارات أودت –قالئل بأیام ذلك بعد-باشا ریاض مصطفى وفاة ولكن ،5للبالد اإلقتصادیة الظروف مع یتفق ،علمى أساس

 الحمایة وإعالن ألولىا العالمیة الحرب نشوب وعرقل "،المصرى البنك" بإنشاء الخاص القرار بینھا ومن المؤتمر
  . 1920 عام فى إال النور یرى أن لھ یقدر لم الذى المشروع تحقیق إمكانیة ،مصر على البریطانیة

 األفكار على طرأ تغییر ثمة أن على یدل "المصرى البنك" تأسیس ضرورة على الزراعیین المالك كبار إجماع أن على
 لرؤوس األمثل اإلستثمار مجال - وحدھا - تقدم تعد لم األرض أن تقتنع اجعلھ المصریة الزراعیة للبرجوازیة اإلقتصادیة

  . المالیة واألعمال والصناعة لتجارةا میادین وإرتیاد ،لإلستثمار جدیدة مجاالت عن للبحث حان قد الوقت وأن ،األموال

 القرن طوال سادت التى نتاجیةاإل القوى تغییر إلى  -منھا وعى دون ربما - المصریة الزراعیة البرجوازیة تطلعت وبذلك
-  یعنى اإلنتاجیة القوى تطور أن رغم .قبل من ترضیھا كانت والتى ،العشرین القرن مطلع حتى وإستمرت عشر التاسع

 القرن نھایة مع بدأت قد إرھاصاتھا كانت التى حركتھا شأن وعلو المصریة العاملة للطبقة النمو فرصة إتاحة  -بالضرورة
 من علیھ یترتب لما للخطر المصریة البرجوازیة مصالح یعرض المصریة العاملة الطبقة نمو أن ریب الو .عشر التاسع

  . اإلجتماعى الصراع حركة على آثار

 اإلحتالل مصلحة مع -أیضاً  - یتعارض اإلنتاجیة للقوى المصریة الزراعیة البرجوازیة رؤیة فى التطور ھذا وكان
 اإلنتاج قوى تطور ألن ،مصالحھ وضمان وجوده لتأمین علیھ ھى ما على اإلنتاج قوى إبقاء على یحرص الذى البریطانى

 أن من المصریة للبرجوازیة البد كان ولذلك ،الوطنى التحرر لحركة تطور -أشرنا أن سبق كما -  بالضرورة علیھ یترتب
 األسباب بین من كان ذلك ولعل .صرىالم المجتمع فى السائدة اإلنتاجیة القوى تطور أن أرادت ما إذا باإلحتالل تصطدم

  . قیادتھا زمام وتمسك قیامھا عند 1919 ثورة تدعم المصریة الزراعیة البرجوازیة جعلت التى

  اإلنتاجیة العالقات
 أحد یتبع كان المالك أن نجد ،الكبیرة الزراعیة الملكیات فى قائمة كانت التى اإلنتاجیة العالقات دراسة إلى إنتقلنا فإذا
  . بنفسھ زراعتھا یتولى أو اإلیجارعلى ریع  یعیش بأن ویكتفى للغیر یؤجرھا ماإ فھو ،األرض لزراعة ینسبیل

 ،علنى مزاد فى - سنویاً  - طرحھا طریق عن واحد لمستأجر جمیعاً  تؤجر إما فھى ،األطیان لتأجیر طریقتان ھناك وكانت
 ،للمالك یدفعھا التى تلك من أعلى إیجاریة بقیمة المزارعین ارلصغ بالتالى وتأجیرھا ،تجزئتھا المزاد علیھ یقع من ویتولى

 عن بعیداً  المدن فى المالك یعیش الحالتین كلتا وفى ،المزارعین لصغار وتأجیرھا بنفسھ أطیانھ تجزئة المالك یتولى أو
   .6بمزارعیھ یربطھ الذى الوحید الرباط یشكل الذى السنوى الریع سوى أمرھا من یعنیھ وال األرض

                                                             
 .1/10/1907 ،الجریدة 1
 ،القبطیة الطائفة مطالب فى للنظر بأسیوط عقد الذى األقباط مؤتمر على ردا ،1911 عام ربیع فى عقد الذى المؤتمر ھوو 2

 .1910 عام فى النظار رئیس باشا غالى بطرس مقتل نتیجة وقعت التى للفتنة صدى كان والذى
 .29/4/1911 ،المؤید 3
 .4/5/1911 ،السابق المصدر 4
 .4/6/1911 ،السابق المصدر 5
 .110 ص ،1926 القاھرة ،والمقطم المقتطف مطبعة ،واإلجتماعیة اإلقتصادیة حالتھ الفالح، نحاس، یوسف 6
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 یدیرون ھؤالء كان وقلما ،المالك كبار بین ملموسة غالبیة شكلوا فقد ،لحسابھم أطیانھم یزرعون كانوا الذین المالك أما
 أو ،والفینة الفینة بین عملھم بمراقبة ویكتفون ،الموظفین من عدد إلى إدارتھا یسندون كانوا وإنما ،بأنفسھم مزارعھم

 مؤثثة عظیمة قصور فى ،رغدة ناعمة حیاة ویعیشون ،المزارع بسجالت یدون ما وفق العام آخر بمحاسبتھم یكتفون
 بمشاكل بالھم یشغلون وال ،مزارعھم بزیارة یعنون كانوا ما ونادراً  ،الكبرى بالمدن ویقیمون ،والریاش األثاث بأفخر

 سوى أمره من یعنیھم وال ،كونھایمتل التى الزراعیة اآلالت جملة من آلة بإعتباره إال الفالح إلى ینظرون وال ،اإلنتاج
  . 1كده ثمرة من ممكن قدر أكبر على الحصول

 یكون "مفتش" مزرعة كل إدارة یتولى وكان" التفاتیش" بإسم المزارعین كبار یملكھا كان التى الواسعة المزارع وعرفت
 من معظم وكان .حركتھا ویدیر ،لھا الالزمین العمال ویرتب الزراعة أمور ینظم أن علیھ كان إذ ،للتفتیش عام مدیر بمثابة
 بالمھام الالئق الفنى اإلعداد یعدوا فلم ،الزراعة بأمور معرفة إدارى موظف أى عن یفترقون ال الوظیفة ھذه تقلدوا

 جمیع على السیطرة لیستطیعوا والصرامة الحزم عنھم عرف الذین الموظفین بین من یختارون كانوا وإنما ،بھم المنوطة
 أقسام من قسم على باإلشراف منھم واحد كل یختص "النظار" من مجموعة المفتش یعاون وكان ،التفتیشب العاملین
 العاملة األیدى ویرتب ،لألرض اإلنتاجیة الطاقة وفق المحاصیل من القسم بذلك یزرع ما یحدد أن وعلیھ ،المزرعة
 كل ویعاون ،لذلك المحددة األوقات فى وعاتالمزر رى وعلى ،والقنوات الجسور إصالح على ویشرف ،للفالحة الالزمة

 العادة جرت وقد ،الفالحین من معلوم عدد على شرافاإل منھم واحد كل یتولى) خولى مفردھا( "الخولیھ" من عدد ناظر
  . 2نقداً  یتقاضونھ شھرى أجر لقاء التفتیش موظفو یعمل أن على

 بصفة بالتفتیش مونییق الذى األجراء ھناك فكان ،الزراعیین المالك كبار تفاتیش فى الفالحین معاملة ضروب تعددت وقد
 أجرا -أحیاناً  - یتقاضى فكان" التملى" لمعاملة ثابت أساس ھناك یكن ولم ،3"القراریھ" أو" لیھمالت" بأسم وعرفوا ،دائمة
 األجر فى التخفیض وھذا ،التفتیش أو الدائرة أراضى خارج من یجلب الذى العامل أجر عن قلیالً  ینقص عمل یوم كل عن

 بعضھ لیزرع الفدان عن یزید ال األرض من جزء المالك یعطیھ الحالة ھذه وفى ،التفتیش بمساكن وأسرتھ إقامتھ نظیر
 ما یزرع حتى وذلك ،األرض خصوبة درجة وفق تحدد بنسبة مخفض سنوى إیجار نظیر قمحاً  اآلخر وبعضھ برسیماً 

 الخاصة زراعتھ تشغلھ ال وحتى ،یجھدھا ال حتى قطناً  األرض تلك یزرع أن لھ یجوز وال ،ماشیتھ ومئونة مئونتھ یكفى
 على التملیة التفاتیش وشجعت 4العاملة األیدى من المزید إلى تحتاج التى القطن زراعة وقت المالك أطیان فى العمل عن

 وتضمن بالتفتیش اإلستقرار ىلع ملىالت ولتشجع ،لألرض الالزم العضوى السماد إنتاج فى بھا تستفید حتى الماشیة إقتناء
  . بالدین الوفاء عن الفالح عجز حالة فى الماشیة على اإلستیالء یستطیع إذ ،أموال من إیاه یقرضھ فیما حقھ للمالك

 من التفتیش أطیان لحمایة الفیضان زمن -أجر بدون -  الجسور صیانة عبء التملى على وقع ،الزراعة إلى وباإلضافة
  . لیالً  الحقول حراسة فى یعاون انك كما ،ائلتھغ

 قدم إذا- المحصول ربع مقابل إما النیلیة الذرة لزراعة المخصصة التفتیش أرض من جزء یزرع أن التملى حق من وكان
 كان كذلك ،الخاص حسابھ على األرض تسمید تولى اإذ المحصول نصف مقابل أو -للزراعة الالزم السماد التفتیش لھ

 الخاص لحسابھ زراعتھا لیتولى وفدانین فدان بین مساحتھا تتراوح األرض من قطعة التملى یعطون المالك كبار بعض
  . 5المالك ھؤالء أطیان خدمة فى عملھ مقابل ،إیجاراً  أو ماالً  عنھا یدفع وال ،العام طوال أسرتھ وأفراد ھو أجره عن كبدیل

                                                             
1 Arminjon, P., La Situation Economique et Financiere de l'Egypte, P172 
 .1898، مجلة شھریة، ینایر المصریة الفالحة 2
 أنحاء سائر فى عشر التاسع القرن فى ىاألول إستخدام شاع وقد "،قرارى" مفردھا والقراریة "،تملى" مفردھا ،التملیة 3

 تطلق كانت التى تسمیةال من مأخوذة وھى ،اآلخر البعض دون الجھات بعض على إستخدامھا إقتصر فقد الثانیة أما ،البالد
 فى األوسط الشرق فى اإلقطاعیة النظم ،انخطر على إبراھیم/  إنظر( الممالیك عصر فى الفالحین من النوع فسن على

 .)237 ص ،1968 القاھرة ،العربى الكاتب دار الوسطى، العصور
 20/11/1901 ،المصرى القطر مزارعى إتحاد مجلة 4
 .1898عدد ینایر  ،المصریة الفالحة 5
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- التملیة أسر من أسرة كل وتعد ،أجره من أیام بضعة صمبخ عوقب أحدھم أھمل فإذا ،صارم إدارى لنظام التملیة وخضع
 إلیھ طلب كلما المزرعة أراضى فى للعمل ماشیتھ یقدم أن التملى على كان وكذلك ،1المزرعة عمال ضمن -أفرادھا بسائر

  . ذلك

 إنخفاض من ستفیدونی وھم ،العام طول والعمل اإلستقرار لھم یتوفر إذ ،الفالحین من غیرھم من حاالً  أحسن التملیة ویعد
 ونحو ،الجھات بعض فى لھا المماثلة لألطیان اإلیجاریة القیمة ثلثى نحو تبلغ كانت والتى لھم تعطى التى األرض إیجار

 التملى بین العالقة تكن ولم .اإلستقرار فى وترغیبھم باألرض ربطھم ذلك من الغرض وكان ،أخرى جھات فى نصفھا
  . 2العرف ینظمھا كان نماوإ ،مكتوب عقد یحددھا والمالك

 كانوا أولئك وھم" باألجریة" عرفوا الكبیرة الزراعیة الملكیات بأطیان یعملون كانوا الذین الفالحین من آخر نوع وثمة
 كالبذر ،العاملة األیدى من كبیراً  عدداً  تتطلب التى األعمال فى للمعاونة التفتیش أراضى خارج من یجلبون كانوا الذین

 الحرث زمن فى أجره فكان ،إلیھ تسند التى األعمال إلختالف تبعاً  الزراعى العامل أجر تفاوت وقد ،وھاونح والحصاد
 یقل التى البالد فى قروش ثالثة إلى تصل ،القطن جنى وقت قرش ونصف وقرشین قرش بین ما األجر وتراوح ،قرشان

 ما مقابل الغروب إلى الشروق من یعمل أن األجرى على لزاماً  وكان ،كالبحیرة ،العاملة لألیدى بالنسبة العرض فیھا
  . 3الظھیرة ساعة للراحة فترة العمل ویتخلل ،األجر من علیھ یحصل

 مساحات یملكون الذین المالك صغار من كبیر فریق بینھم كان وإن ،المعدمین الفالحین إلى ینتمون األجریة معظم وكان
 المالك كبار لدى العمل سبیل یلتمسون فكانوا ،وألوالدھم لھم ورىالضر بالقوت تفى أن عن تعجز األراضى من ضئیلة

  . 4الحصاد أو البذر مواسم فى

 أو المشاركة بھا ونعنى ،الكبیرة الملكیات فى قامت التى اإلنتاجیة العالقات ضروب من ضرباً " المزارعة"  وكانت
ما  أو النصف أو الخمس أو كالربع المحصول من معلوم قدر على الحصول مقابل للمالك الفالح یزرع حیث ،المقاسمة

  . العرف یحددھا زراعتھ تحكم عینةم قواعد األنصبة ھذه من نصیب لكل وكان ،5شاكل ذلك 

 واألدوات واألسمدة التقاوى تقدیم المالك ویتولى ،عملھ مقابل یزرعھ ما فى الربع ولھ النیلیة الذرة یزرع الذى ھو فالمرابع
 فى یعمل أن - أیضاً  - وعلیھ الموسم نھایة فى للممالك المحصول یسلم حتى بالرعایة فیتعھدھا حالفال أما ،لھ الزراعیة

  . الذرة زراعة خدمة من فراغھ أثناء المالك أرض

 أن بعد المحصول خمس على حصولھ مقابل المزروعات سائر بخدمة المزرعة أراضى فى یشتغل الذى فھو خامسالمُ  أما
 على المالك یستولى أن على العادة جرت وقد .6األرض على المالك ینفقھا التى ریفالمصا خمس حصتھ من یخصم

 من شىء ینالھم كان قلما ھؤالء ولكن ،فیھ نصیبھم على "مخامسیھ" ویحاسب ،یوافقھ الذى بالثمن ویبیعھ القطن محصول
 متطلبات لمواجھة أموال من جھیحتا ما األرض صاحب من العام طوال یقترض الفالح ألن ،المحصول ھذا فى كدھم ثمرة

 یقدر كان كذلك .القطن بیع عند إال علیھا الفالح یحاسب وال ،العام طوال سجالتھ فى القروض ھذه المالك ویقید معیشتھ
 على یعترض أن الفالح یستطیع وال ،لھ یروق الذى بالثمن العام طوال الحبوب من الفالح یأخذه ما المزرعة صاحب
 ،القطن محصول عائد من شئ لھ یتبقى أن یندر إذ ،الیدین صفر یخرج الفالح ماكان كثیراً  ولذلك ،دین من المالك مایقدره

                                                             
 100 یشكلون كانوا غربیة – روح بمحلة باشا ریاض بأبعادیة یعملون كانوا الذین التملیة الفالحین نفإ المثال سبیل وعلى 1

 ھمو قرش، 200 قدره سنوى إیجار مقابل لحسابھا لتزرعھا قیراطا 18 على أسرة كل وحصلت فردا، 600 نحو تضم أسرة
 كذلك القرش، ونصف وقرشین ونصف قرش بین راوحیت یومى أجر مقابل األبعادیة بأراض للعمل فردا 150 للباشا یقدمون

 فى) یارة 40=  القرش( یارة 60-20 بین یتراوح أجر مقابل المحصول وجنى القطن ورق تنقیة فى یعملون أطفالھم كان
 .1901\11\20 ،المصرى القطن مزارعى اتحاد نقابة مجلة  :إنظر(. الیوم

 .111 ص اعیة،واإلجتم اإلقتصادیة حالتھ ،الفالح نحاس، یوسف 2
 .1898 فبرایر المصریة، الفالحة 3
4 Arminjon, P.: Op. cit., P172. 
 .108 ص السابق، المرجع النحاس، یوسف 5
 .1898 فبرایر المصریة، الفالحة 6
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 القطن محصول فى حصتھ تعجز الفالح على الدین بعض بقاء عن المحاسبة عملیة تسفر أن على یحرص ماكان وغالباً 
  . 1یلیھ الذى العام فى هؤوفا علیھ كدین فتقید ،بھ الوفاء عن

 حتى الزرع یتعھد أن وعلیھ ،لھا الالزمة واألسمدة التقاوى وتقدیم بحرثھا ویقوم ،األرض یزرع الذى فھو "المناصف" أما
 كان فقد المحصول على اإلنفاق یستطیع أن من أعجز الفالح كان ولما .الحصاد عند المحصول نصف لھ فیكون ،ینمو

 ،قروض من لھ ماقدمھ كل المحصول فى الفالح حصة من یستوفى ثم ،نفقات من الزراعة یلزم ما بكل مده یتولى المالك
 یفى ال یجعلھ الذى بالقدر ردیئاً  المحصول وكان ،الطبیعیة العوامل بسبب الضرر أصابھ أو لآلفات المحصول تعرض فإذا

 من النوع ھذا فى جاإلنتا مخاطر وحده یتحمل الفالح كان وبذلك ،یلیھ الذى العام فى حسابھ إلى الدین أضیف ،الفالح بدین
  . المزارعة

 یطلق كان التى وھى "بالمثل الزراعة" ھو الواسعة المزارع فى قامت التى اإلنتاجیة العالقات أشكال من أخیر شكل وثمة
 بزراعة قیامھ مقابل مخفض بإیجار األرض من مساحة یستأجر كان المزارع أن أى ،)فدان یخدم فدان( الفالحون علیھ

 حیث ،والغربیة المنوفیة جھات بعض فى شائعة بالمثل الزراعة وكانت .المالك لحساب األطیان من اماً تم مماثلة مساحة
  . 2العاملة األیدى من كبیر عدد ویتوفر .عالیة الزراعیة األرض خصوبة درجة

 نقص نتیجة -1840 عام -  الجفالك زراعة فى للعمل العبید إلستخدام محاوالت قامت ،)األحرار( الفالحین إلى وباإلضافة
 من خبرة أقل كانوا العبید ألن ،بالفشل باءت المحاوالت تلك ولكن ،الجیش فى الفالحین تجنید بسبب العاملة األیدى

 السنیة الدائرة جفالك فى القصب زراعة فى العبید إستخدام كذلك .عالیة اإلنتاج تكلفة كانت ثم ومن ،بكثیر الفالحین
 فى العبید وإستخدم ،العبید من - 1884 عام فى - بإسنا اآللیة الرى مضخات فى نیعملو من معظم وكان ،بالصعید

، وقلیال من الخبرة الفنیة، وخاصة فى الوجھ البحرى. البشرى الجھد من مزیداً  تتطلب كانت التى األراضى إستصالح
 الفالحین فى إال تتوفر ال خبرة تتطلب الفالحة ألن ،محدودة كانت الزراعة فى إستخدموا الذین ولكن أعداد العبید

 المالك كبار قصور داخل المنزلیة الخدمة فى - عشر التاسع القرن مر على -  للعبید الشائع اإلستخدام وكان ،)األحرار(
  . 3المصریین وأثریاء

 عن ثیراً ك تفترق -الدراسة موضوع الفترة خالل - الكبیرة الزراعیة الملكیات فى سادت التى اإلنتاجیة العالقات تكن ولم
 ویقیمون إقطاعاتھم عیر على یعیشون الممالیك كان حیث ،الوسطى العصور فى الممالیك زمن مصر فى سادت التى تلك

 التى بتلك تماماً  شبیھة الممالیك إقطاعات فى الفالحین أوضاع وكانت ،رجالھم لبعض إدارتھا أمر ویتركون ،عنھا بعیداً 
) القراریة( الدائمون األجراء ھناك فكان ،العشرین القرن عقود بعضو عشر التاسع القرن خالل مصر فى سادت

 ،والحصاد البذور مواسم فى للمعاونة اإلقطاعیة أراضى خارج من یجلبون كانوا الذین) الطوارئ( المؤقتون واإلجراء
  . 4النقدى واإلیجار العینى واإلیجار ،)المزارعة( أو المقاسمة نظام شاع كذلك

 بأطیان العمل یترك أن بإستطاعتھ یكن فلم باألرض وثیقاً  إرتباطاً  مرتبطاً  كان المصرى الفالح أن تبارناإع فى وضعنا فإذا
 من- التاریخ ذلك بعد یستطیع یكن لم وأنھ ،السلطة من صارم عقاب ینالھ أن دون -الثمانینات مطلع حتى - الكبیر المالك
 من حرمانھ یعنى لدیھ العمل تركھ فكان ،بالدیون یكبلھ كان األخیر ألن ،الكبیر مالكال أرض یترك أن -العملیة الناحیة
 من الرغم على ھذا ،الدین بقیمة ممتلكاتھ توف لم إذا جلد أو سجن وربما ،للدین وفاء الزراعیة وأدواتھ ودواجنھ ماشیتھ

 األرض صاحب خدمة لترك یسع لم الفالح ولكن ،الكبیر المالك أطیان فى بالعمل ملزماً  -القانونیة الناحیة من - یكن لم أنھ
 فى وضعنا إذا .العام طوال أسرتھ وأفراد ھو أوده یقیم ما على الحصول -األقل على -  لھ یضمن كان فیھا وجوده ألن

 أقنان بوضع شبیھاً  كان -الزمان من الحقبة تلك فى - المصرى الفالح وضع أن نستنتج أن إلستطعنا كلھ ذلك إعتبارنا
 مثقالً  كان ألنھ ،منزلة األرض أقنان دون كان أنھ بل ،الوسطى العصور فى المعروف بشكلھ اإلقطاعى النظام فى األرض

 وإقامة الحمایة كحق ،الوسطى العصور فى لصنوه كانت التى كتلك حقوق سادتھ على لھ یكن لم الذى الوقت فى بالواجبات
 شكل أن رغم ،خالصة إقطاعیة كانت -الحین ذلك فى -  المجتمع فى سادت التى اإلنتاجیة العالقات أن كما ،العدل

 -تدریجیاً  -  یغلب األخیر أخذ وأن ،معاً  الرأسمالى واإلستثمار اإلقطاعى اإلستثمار بین یجمع كان اإلقتصادى اإلستغالل
  . عشر التاسع القرن منتصف منذ اإلقتصادى اإلستغالل طابع على

                                                             
 .108 ص السابق، المرجع النحاس، یوسف 1
 .1898 فبرایر المصریة، الفالحة 2
3 Baer, G.: Social Change in Modern Egypt 1800-1914, (Holt, ed.:Political and Social Change in 

Modern Egypt, London 1968, PP151-152.( 
 .242-234 ص السابق، المرجع طرخان، على إبراھیم 4
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 الحیاة فى بالغاً  أثراً  -مصر فى الحاكمة الطبقة یمثلون أصحابھا كان التى- الكبیرة الزراعیة الملكیات تركت وقد
 ومن السلطة مظالم من ھؤالء ماعاناه نتیجة السوء من الفالحین أحوال بھ إتسمت فیما تمثل الریفى للمجتمع اإلقتصادیة

  . مالیة دیون من كواھلھم أثقل وما ،العیش شظف

 الجسور صیانة فى للعمل الفالحون یساق كان حیث بالفالحین لحقت التى المظالم مقدمة فى) العونة( أو السخرة وتأتى
 ھذه لرفع بذلت التى الجھود ورغم ،المالك كبار تفتیش دوائر فى للعمل یسخرون كانوا كما ،الفیضان زمن وحراستھا
 كان بالسخرة العاملین دعد ولكن ،األولى العالمیة الحرب حتى إستمرت السخرة فإن ،الفالحین كواھل عن البدنیة الضریبة
  . 1سبق فیما ذكرناھا التى لألسباب آخر إلى عام من یتناقص

 وحدھم علیھم یقع وكان ،المادیة طاقاتھم تفوق كانت التى الضرائب من الكثیر الفالحون عانى، السخرة إلى وباإلضافة
 فكانوا واألجانب األتراك الذوات -ةالعشوری األطیان أرباب من - المزارعین كبار أما ،الضرائب تلك معظم دفع عبء
 ما إلى إستناداً  اآلخر البعض دون بعضھا یؤدون أو ،الضرائب سداد عن یمتنعون الذوات كان فقد ،المغارم تلك عن بمنأى

 الضرائب دفع عن ویمتنعون ،األجنبیة باإلمتیازات یتعللون فكانوا األجانب أما ،منھم كانوا الذین الحكام لدى حظوة من لھم
 نظام وضع فى )1879( باشا ریاض وزارة شرعت وحین .2الحق ھذا تعطیھم تكن لم األجنبیة اإلمتیازات أن رغم

  . 3دفعھا عن أضربوا قد كانوا سنوات سبع ضرائب علیھم تراكمت األجانب بعض أن وجدت ،األموال لتحصیل

 تجبى فكانت ،إسماعیل حكم تحت البالد ابھ مرت التى المالیة األزمة خالل الفالحین على الضرائب عبء ثقل وزاد
 عمل واشتط ،4أخرى أحیان فى كاملة وبسنة ،األحیان بعض فى شھور بثمانیة ستحقاقھاإ میعاد قبل األطیان ضرائب
 بیوت یدھمون كانوا ما وكثیرا ،منھ یطلب ما دفع عن یتأخر من جزاء الجلد فكان ،الضرائب تحصیل فى الحكومة
 المصریین -  المرابین من اإلستدانة إلى الفالحون ضطرإ لذلك ،السجون فى بأصحابھا ویزجون ،فیھا ما وینھبون الفالحین

 لھذا ماشیتھ یبیع أو ،بخس بثمن نضجة أوان قبل المحصول یبیع بعضھم كان كما ،منھم یطلب ما لیسددوا -واألجانب
 ألزمت أن الحكومة لبثت ما ثم ،األمر بدایة فى اختیاریإ دفعھا كان فقد ،بلة الطین لتزید" المقابلة" وجاءت. 5الغرض
  . 6التحصیل فى وتشددت بدفعھا الفالحین

 من الفارین عدد وأخذ. األثریة أطیانھم وتركوا ،قراھم من الفرار سبیل والتمسوا ،المغارم بھذه ذرعا الفالحون ضاق لذلك
 التشریعات تسن فراحت ،ضریبتھا بالتالى وتتناقص ،األطیان تبور أن الحكومة خشیت حتى آخر بعد عاما یتزاید الفالحین

 بإعطاء یقضى) 1865دیسمبر 14 فى( عال أمر صدر إذ ،إلیھا العودة فى قراھم ھجروا الذین" المتسحبین" ترغیب بغیة
 ،سنوات ثالث خالل فى عاد إذا أطیانھ ستردادإ حق للمتسحب وأعطى ،موتھم بعد وراثتھم حق لھم لمن المتسحبین أطیان

 ما وحفظت ،اإلیجار قیمة من األطیان مال ستوفتإو لحسابھ األطیان یربتأج المدیریة قامت ،أقارب أو ذریة لھ یكن لم فإذا
 لم فإذا ،قریتھ أھالى من" أثر" لھ یكون ال لمن تعطى األطیان فإن ،یعد لم إذا أما. قریتھ إلى یعود حتى للمتسحب یتبق قد

  . 7البلدة أطیان من مساحة أقل لصاحب األرض أعطیت ،ذمتھ على أطیانا یزرع ال من بینھم یوجد

 فالحة فى اإلستمرار یستطیع حتى الفالح عاتق على الملقاة المالیة األعباء بعض تخفیف ضرورة الحكومة وأدركت
 رفع طریق عن وتعویضھا الصغیرة الضرائب بعض إلغاء على -1879 عام منذ - تعمل فأخذت ،مالھا وأداء األرض

                                                             
 .الرابع الفصل :إنظر 1
 فلم المنقولة األموال أما الضرائب، دفع عبء الفالحین على وقع ثم ومن ،ضریبيال التمویل مصدر وحدھا األرض كانت 2

 حققت أنھا رغم لضرائبل والتجار والشركات البنوك أرباح تخضع لم ثم من الضرائب، أنواع من نوع ألى تخضع تكن
 أربعة السویس قناة شركة أرباح بلغت المثال، سبیل وعلى. األولى العالمیة الحرب على السابقة الفترة فى باھظة أرباحا
 أرباحا الكبار القطن تجار حقق كما. . جنیھ ألف 340 السكر وشركة جنیھ، 291103 والصودا الملح وشركة جنیھ، مالیین
 800 وخوریمى بناكى جنیھ، ألف 800 نحو 1917 معا فى كارفر ربح المثال، سبیل وعلى الحرب، سنوات خالل باھظة

 شئون مصریة،  خانكى، یزعز  :إنظر( كضرائب للدولة. واحدا ملیما لئكأو وأ ھؤالء یدفع لم ذلك ورغم..  أیضا ألف
 ).64 ص ،1921 القاھرة

 .171 ص ،1ج عبده، محمد الشیخ اإلمام اإلستاذ تاریخ رضا، رشید محمد 3
 .107 ص الكاتب، على ترجمة ،مصر من رسائل جوردن، دف 4
 .1879\10\3التجارة 5
 .284 ص ،1923 المصریة الكتب دار باشا، إسماعیل الخدیو عھد فى مصر تاریخ :األیوبى الیاس 6
 .543 – 542، ص 3والقضاء، ج اإلدارة قاموس جالد، فیلیب 7
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. 1األمیریة األموال لتحصیل كوسیلة والحبس البدنیة العقوبات بإبطال التعلیمات وأصدرت. العشوریة األطیان ریبةض
  . الفالح كد ثمرة عتصارإل العنف ستخدامإ عن یقلعوا لم الحكومة عمال ولكن ،1883 عام فى األوامر ھذه مثل وتكررت

 المالك كبار أطیان فكانت ،الفادحة الضرائب من یدفعونھ كانوا ما لقاء الحكومة من خدمات أى على الفالحون یحصل ولم
 وعمالھ الرى مھندسى ضحیة الفالح كان ،الثمانینیات فى الرى أعمال نظمت حین وحتى ،أطیانھم على الرى فى مفضلة

 تھتم ولم. مزروعاتھم لنمو یكفى الذى بالقدر أراضیھم برى لھم السماح نظیر الفالحین على اإلتاوات یفرضون كانوا الذین
 من ماشیتھ بحمایة تعن ولم ،بالمحصول تفتك كانت التى اآلفات مقاومة على الفالح بمعاونة  - ندر فیما إال -  الحكومة
  . السنین آالف منذ أجداده بھا یفلحھا كان التى بالطرق األرض یفلح وتركتھ ،2علیھا یقضى كان الذى الطاعون

 بذلتھا التى الجھود تنجح فلم ،للمرابین سائغة لقمة  -المالك صغار من -  الفالحین تترك السلطة أن ذلك من واألدھى
 الملكیات لحمایة صدرت التى التشریعات تنجح لم كما ،للفالحین اإلتمانیة التسھیالت لتقدیم معتدلة مصادر لتوفیر الحكومة
  . والصغیرة المتوسطة الملكیات حساب على الكبیرة الملكیات زدیادإ نحو السائد اإلتجاه إیقاف فى الصغیرة

 المالك كبار اإلقتصادیة حیاتھ على یسیطر مجتمع فى للفالح الشاغل الشغل وحدھا تكن لم المشاكل ھذه أن على
 للكثیر مصدرا  -قراھم فى المالك كبار وھم - وعمدھا القرى شیوخ سلطة كانت فقد ،األجنبى المال ورأس ،الزراعیین

  . العشرین القرن ومطلع عشر التاسع القرن فى المصرى الفالح منھا یعانى انك التى المظالم من

 واسعة إداریة سلطات من لھم كان ما إلى باإلضافة  - العرف بحكم -  محدودة غیر قضائیة سلطات یزاولون العمد كان فقد
 1871 عام فى" الدعاوى مجالس" بإنشاء الخاص األمر صدر حتى ،واألموال الضرائب جباة مھمة وتیسیر األمن لحفظ
 مجلس" باسم ویعرف اإلداریة األمور فى بالنظر األول یختص ،شیخھا یرأسھما مجلسان قریة لكل یكون بأن قضى الذى

 أول( محكمة بمثابة یعد وكان ،"الدعاوى مجلس" باسم ویعرف القضائیة الشئون فى بالنظر فیختص اآلخر أما ،"المشیخة
 ضعفت ثم. 3فیھا البت عن هعجز حالة فى المدیریات فى األحكام مجالس إلى القضایا حیلی أن حقھ من كان إذ ،)درجة

 اإلداریة السلطات بزیادة المطالبة عن األعیان یتوان ولم ،1883 عام فى األھلیة المحاكم تأسیس نتیجة الدعاوى مجالس
 فى أثرھا المطالب لھذه وكان. 4الریف فى األمن على المحافظة بحجة القضائیة سلطتھم بتوسیع وتعزیزھا ،لھم المخولة
 المدنیة الدعاوى بعض فى النظر حق العمد بتخویل قضت التى ،1898 أبریل 25و 1895 مارس 16 قوانین صدور

  . 1912یونیو 8 فى" األخطاط محاكم"  قانون بصدور القضائیة سلطتھم تدعمت ثم ،5والجنائیة

 دفعا ذلك إلى تدفعھم وظائفھم أعباء أن ھؤالء مظالم تبریر فى 6وقیل ،ینالفالح على سطوتھم وعظمت العمدعتو فازداد
 قدر فللمأمور ،متعددة إتاوات العمد على یفرضون كانوا الذین اإلدارة لرجال لتزاماتإ من علیھم بما الوفاء یستطیعوا حتى

 األمیریة األموال جبایة أمورىوم وللمدیر ،أیضا یبنص الرى ولمھندسى ،عینا أو نقدا العمدة من علیھ یحصل معلوم
 الذین للعمد بالنسبة ذلك جاز فإذا ،قریتھ نزولھم عند اإلدارة رجال بضیافة العمدة التزام إلى باإلضافة ھذا. كذلك نصیبھم

 بیةغال على نسحابھإ یسھل التبریرال ھذا فإن  -البالد عمد بین ضئیلة أقلیة یشكلون وھم - أفدنة العشرة ملكیاتھم تتجاوز لم
  . المالك كبار من كانوا الذین العمد

 تقرر التى الضریبة تقدیر فى فتدخلوا ،وظلمھ الفالح قھر فى والقضائى اإلدارى نفوذھم وعمدھا القرى شیوخ استغل وقد
 كان ولما ،القریة بزمام األطیان أحواض على الضرائب بربط تقوم كانت التى اللجان فى باشتراكھم الفالح أطیان على
 من واسعة مساحات واقتنوا ،كبیرة ثروات فكونوا ،الریفى المجتمع داخل المعامالت تطور من استفادوا قد العمد ممعظ

 أطیان سلب فرصة ذلك لھم وأتاح. 19047 عام فى جنیھ فلأ 20 بنحو یقدر لبعضھم السنوى الدخل كان حتى ،األطیان
                                                             

 .173ص السابق، المرجع رضا، رشید محمد 1
 .1904\3\72سبوعيأ النافع، 2
 .32ص ،1922 القاھرة ،1ط ،1جـ المصرى، والتشریع الفالح فضلى، عباس 3
 .1893\3\ 15،الزراعة 4
 .1912\5\7،الوطن 5
 مشایخ المحرر فیھا ھاجم ،األزھر شیوخ وأحد المحررین أحد بین) المحروسة( جریدة اتصفح على مساجلة دارت 6

 ھذه نایطتعو تصرفاتھم، بررو) سمھإ الصحیفة تذكر لم الذى( األزھرى الشیخ عنھم دافع بینما مساوئھم، وعدد القرى
 .آنذاك المصریة القریة الألحو حیة صورة ،1880 فبرایر شھر طوال المحروسة صفحات على ظھرت التى ةجلاسمال
 ).1880\2\24 ،المحروسة :إنظر(
7 .Egypt No1. (1905), P51 
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 تؤول حتى المغالطة عن یعجزون وال الحیلة یعدمون ال وھم ،أرضھ رھن مقابل لھ القروض تقدیم طریق عن الفالح
 تطور من ذلك تبع وما ،اإلحتكار نظام إلغاء بعد حبائلھم فى الفالح وقوع فرص زدادتوإ ،إلیھم األمر نھایة فى األرض

 أسعار فى دالعم وتحكم ،عینا ال نقدا تدفع فأصبحت ،الضرائب بھا تسدد التى الطریقة فى تغییر ومن ،المحاصیل إنتاج فى
 ،السداد عن عجزه حالة فى المحصول مصادرة أو األطیان ضرائب بسداد الفالح بمطالبة المبادرة طریق عن المحاصیل

  . 1ذلك نظیر التجار من سخیة عمولة العمد ویتقاضى ،األسعار بأبخس للتجار المحصول بیع إلى فیضطر

 إیجاریة بقیمة األطیان من إحتیاجاتھم عن زاد ما لھم جرواوأ ،أراضیھم زراعة فى الفالحین یسخرون العمد كان كذلك
 بعض فى - التجارى الوسیط دور ولعبوا ،للقریة المخصصة الرى میاه من األوفر بالحظ أطیانھم وخصوا ،مرتفعة
 حققونفی ،المناسب الوقت فى األسواق فى یطرحونھا ثم ،لھم یروق الذى بالثمن الفالح محاصیل یشترون فكانوا - األحیان
 الغالل ومطاحن القصب معاصر تأجیر نتیجة مكاسب من یجنونھ كانوا ما إلى باإلضافة ھذا ،ذلك وراء من طائلة أرباحاً 

 ،سمنة الخنازیر یفوقون أصبحوا لقد" 2بقولھ وصفھم األتراك المدیرین أحد أن حتى ،للفالحین البخاریة الرى ومضخات
 بعض إن - أجنبیة وثائق إلى إستناداً  - بیر جبریل یذكر كما ."التعساء حینالفال نھب طریق عن منھم الكثیر أثرى فقد

  . 3كأجراء واألوربین الذوات مزارع فى العمل وفضلوا ،قراھم مشایخ جور من تخلصاً  أطیانھم ھجروا القلیوبیة فالحى

 مجال على اإلنتاجیة القوى فإقتصرت ،دللبال اإلقتصادیة الحیاة فى بارزاً  دوراً  - إذن - الكبیرة الزراعیة الملكیات لعبت قد
 قامت التى اإلنتاجیة العالقات ولكن ،الرأسمالى واإلستثمار اإلقطاعى شبھ اإلستغالل بین جمع اإلستثمار مجاالت من واحد

 فبرزت ،الریفى المجتمع مالمح میزت التى السمة وھى ،خالصة إقطاعیة كانت الكبیرة الزراعیة الملكیات ظل فى
 عبء علیھم وقع إذ ،السلطة مظالم من الفالحون وعانى ،واضحة بصورة وصغارھم المزارعین كبار بین تالتناقضا

 توفر أن ودون والتعلیمیة الصحیة الخدمات الدولة لھم تقدم أن دون ،الضرائب من األكبر القسط وتحملوا ،بالسخرة العمل
 بذلت التى الجھود وفشلت ،الفالحین كواھل الدیون وأثقلت ،الزراعى اإلنتاج مستوى لرفع الالزمة الفنیة الخدمات لھم

  . وعمدھا القرى مشایخ مظالم من عانوا ما بقدر العیش شظف من الفالحون فعانى ،الصغیرة الملكیات لحمایة

                                                             
 .1896\9\ 3،  یومیة ،األخبار 1
2 Baer, G: Village Shaykh in Modern Egypt (Heyd, ed.: Studies in Islamic History and 

Civilisation, Jerusalem 1961, PP 140 -142. 
3. Baer, G.: A History of Landownership in Modern Egypt, P 53 
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  السیاسیة الحیاة فى الزراعیین المالك كبار دور - السادس الفصل

 التاسع القرن من الستینات من الثانى النصف حتى ،على محمد حكم عمطل منذ المصریة السیاسیة الحیاة على الركود ران
 البالد أبناء یشترك أن دون ،للبالد والخارجیة الداخلیة األمور على الباشا فیھ یھیمن ،مطلقاً  فردیاً  الحكم كان حیث ،عشر

 على محمد عھد فى التعلیم من قسطاً  تلقوا ممن منھم قلیل نفر عدا فیما ،فعلیة مشاركة الداخلیة البالد أمور دفة توجیھ فى
 ذلك فى اإلدارى الجھاز عصب یشكلون كانوا الذین األتراك بالذوات واإلرتباط الحكومیة الوظائف تولى فرصة لھم أتاح

  . الحین

 أسس وقد ،للبالد العامة الشئون فى الرأى إلستطالع على محمد عھد فى أنشئت التى للمجالس تذكر أھمیة ثمة تكن ولم
 مأمورى واألفندیة) الضباط( األغواط یضم وكان "،الخدیوى الشورى مجلس" إسم تحت 1824 عام فى المجالس ھذه ولأ

 تنظیم أعید ثم .شیخان خط كل من ختیراف ،ىرالق مشایخ بعض -التالى العام فى - إلیھ ضم ثم ،والقبلیة البحریة األقالیم
ٍسم تحت 1829 عام فى المجلس  وھم ،معینون 58 منھم عضوا 157 من مؤلفاً  فأصبح" ملكیةال المشورة مجلس" إ
 األشراف ونقیب الدواوین ونظار والبحریة القبلیة األقالیم حكام جمیع ثم ،القدیم المجلس أعضاء والمأمورین األغوات
 یكن فلم السلطات محدود كان المجلس ھذا أن غیر .القرى مشایخ من عضوا 99و ،مذھب كل من العلماء كبار من وأربعة

 على یترتب فلم ،1نفسھ فى ھوى صادفت إذا إال الباشا بھا یعتد ال إستشاریة أراؤه وكانت ،عام كل فى واحدة مرة إال ینعقد
  . البالد أمور إدارة فى حقیقیاً  إشتراكاً  البالد أبناء من الوطنیین إشتراك قیامھ

 بصورة الحدیثة األوروبیة األنظمة بعض أدخل الذى لإسماعی حكم تحت المصریة السیاسیة الحیاة فى یدب النشاط وبدأ
 أن ورأى ،الھامة اإلداریة المناصب بعض تولى فرصة المصریین ألعیان وأتاح ،الشئ بعض الدولة شكل من غیرت
 إطار فى منظمة بصورة الداخلیة األمور مناقشة فى األعیان فیھ یشترك نیابى مجلس بإقامة الحدیثة الدولة شكل یكمل
  . دستوریة نیابیة ھیئة إلى المجلس تحول دون ویحول المطلق الحكم جوھر یمس ال محدد

 بغرض المطلقة والسلطة الجماھیر بین الصراع نتیجة طبیعى تطور ولید -النحو ھذا على - النیابیة الحیاة نشؤ یكن ولم
 إزاء الحاكم إلتزامات وتحدد ،احقوقھ ألمةل تحفظ دستوریة بقیود الحكم وتقید السلطة فى المشاركة حق على الحصول

 شورى مجلس" قیام كان وإنما -أوربا دول فى نیابیة نظم قیام إلى أدت التى للظروف بالنسبة الحال ھو كما - شعبھ
  -الحین ذلك حتى - یعتادوا لم البالد أعیان أن وخاصة ،بابھ فى غریبا یبدو قد أمر وھو ،الخدیو من منحة بمثابة" النواب

  . النیابى للحكم األذھان تھیئ الذى بالشكل تبلورت قد تكن لم الوطنیة الحركة وأن ،الحاكم وجھ فى أصبعا یرفعوا أن

 الشعب ضیق بدأ فقد ،وخارجیة داخلیة ضغوط كانت إسماعیل الخدیو علیھا أقدم التى الخطوة تلك أن مالورتى ذكر وقد
 ثم ومن ،المصریة بالمالیة ثقتھا تفقد بدأت الدول أن كما ،المالیة مةاألز إلحتدام تبعاً  تتزاید أخذت التى الفادحة بالضرائب

  . 2النواب شورى مجلس بإقامة الضغوط تلك تفریغ على الخدیو حرص

 تفجیر حد إلى وصل قد یكن لم الفادحة بالضرائب -األعیان وخاصة -  الشعب ضیق ألن ،الرأى ھذا مایؤید ثمة ولیس
 ولم شیئا للبالد المالیة األوضاع من لیغیر یكن لم الجدید المجلس أن كما ،للحكومة یةسیاس معارضة حركة وقیام ،السخط

 جعل الذى الحقیقى الدافع فإن ثم ومن ،المالیة األزمة تفاقمت عندما 1875 عام فى إال المصریة بالمالیة ثقتھا الدول تفقد
 ،المالیة سیاستھ تبعة تحمل فى بإشراكھم عیاناأل توریط فى رغبتھ إلى یرجع الخطوة تلك على یقدم إسماعیل الخدیو
 أشركھم فإذا - الشعب سواد -  الفالحین) زعماء( كانوا األعیان ھؤالء أن وخاصة ،3قرارات من إصداره لھ یعن ما وتنفیذ
  . معارضة دون السیاسة ھذه تنفذ أن السھل من كان ،المالیة سیاستھ تقریر فى الخدیو

 الخدیو من أمر بھا صدر خاصة لالئحة وفقا تشكیلھ فتم 1866 أكتوبر فى "النواب ىشور مجلس" إنشاء كان ثم ومن
 فیما برأیھ المجلس ویدلى "،المجلس خصائص من الحكومة تراھا التى والمسائل" "الداخلیة المنافع" فى النظر لیتولى

                                                             
 .10، ص1947 القاھرة ،4، ج مصر فى یةبیانال الحیاة تاریخ ،صبحى خلیل محمد 1
2 Malortie, Baron Le: Egypt, Native Rulers and Foreign Interference, London 1883, P117 
 23 -22 ص ،1965 المعارف دار ،1882 – 1876 المصریة والمسألة مصر مصطفى، عبدالرحیم احمد 3
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 الموافقة حق وحده لھ الذى الخدیو إلى ثم "،الخصوصى المجلس" إلى الرأى علیھ استقر ما یبلغ ثم ،أمور من علیھ یعرض
  . 1)األساسیة الالئحة من 2 بند( رفضھ أو المجلس رأى على

 المسائل من تشاء ما عرض حق لنفسھا وأبقت واضح شكلب المجلس إختصاصات تحدد لم الحكومة أن ذلك من ویضح
 الخدیو یعینھ كان الذى - المجلس سرئی سطلة وجعلت ،بعینھا مسائل فى النظر حق المجلس بإعطاء تتقید أن دون ،علیھ
 ویعاقب الجلسات حضور على األعضاء مواظبة یتابع فھو ،بالمجلس العمل دفة إدارة فى مطلقة - األتراك الذوات كبار من
 عدد كان ولو حتى ،أراد وقتما وتأجیلھا ،یشاء وقتما الجلسات عقد حق ولھ ،)15-12 بند( حضورھا عن یتخلف من

 المداولة على موافقتھا على الحصول من البد فكان ،الداخلیة نظارة إلشراف المجلس وخضع ،)30 بند( كامالً  األعضاء
 الداخلیة البالد أمور من أمر فى الخدیو یتخذھا التى لقرارات ا وكانت) 15 بند( األعضاء بھا یتقدم التى المقترحات فى

 اإلداریة الھیئات إلى أقرب النواب شورى مجلس كان وبذلك. 2)44 بند( للمناقشة قابلة غیر ،نافذة وتعتبر ،بالمجلس تتلى
  . النیابیة الھیئات إلى منھ

 سنھ تقل ال أن الناخب فى وإشترط ،)9بند( سنوات ثالث لمدة ینتخبون ،)10 بند( عضواً  75 من یتكون المجلس وكان
 بأحكام وأمالكھم أموالھم على حكم ذینال األشخاص من یكون ال وأن) 2بند( "الوطن أوالد" من یكون وأن ،عاما 25 عن

 القاھرة لنواب مقاعد ست وخصصت ،)3بند( بالشرف یخل حكم ضده صدر قد یكون أن أو ،الفقراء أو ..اإلفالس
 إنتخابھم یتم الذین األقالیم لنواب خصصت فقد المقاعد بقیة أما .3)6بند( األخرى والمدن الثغور وبعض واألسكندریة

 أعضاء غالبیة كانت ثم ومن ،)7بند( بینھم من القسم نائب إلنتخاب بالمركز یجتمعون كانوا الذین ىالقر مشایخ بواسطة
 كبار من بإعتبارھم الواسعة الزراعیة المصالح -الوقت نفس فى - یمثلون كانوا الذین ،واألعیان العمد من المجلس

 وراء من تكسب الحكومة فإن ،للریف التقلیدیة الزعامات یشكلون األعیان كان ولما .یمثلونھا التى األقالیم فى المزارعین
 مجلس تحول دون یحول ما والقیود الضوابط من تضع ولكنھا .لھا الفالحین جماھیر تأیید سیاستھا تقریر فى إشراكھم
  . دستوریة نیابیة ھیئة إلى النواب شورى

 والزراعة كالرى ،الریفى بالمجتمع تتعلق تكان التى المسائل إلى جھدھم معظم النواب شورى مجلس أعضاء صرف لذلك
" العملیات" فى بالسخرة العمل بتنظیم قرارا   -1866  إنعقاد دور فى - المجلس أصدر للرى فبالنسبة 4األطیان وحیازة
 القناطر بصیانة الخاصة األعمال تتناول للرى سنویة خطة تضع بأن) 1869 یونیو( الحكومة وطالب. 5بالرى الخاصة

 إنجاز على الحكومة وحث ،البحرى بالوجھ الرى وتحسین القبلى بالوجھ للرى نظام بوضع طالب كما ،6لترعا وحفر
 مجالس ترتیب الئحة" صدور ھو النواب شورى مجلس مطالب من تحقق ما أبرز وكان. 7الخیریة القناطر فى العمل
 أعضاء تضم وكانت ،المدیریات فى رىوال الزراعة أمور فى بالنظر اختصت التى) 1871ینایر( "الزراعة تفتیش

  . 8)األعیان أى( "األھالى معتبرین" من یختارون

 عام فى صدر الذى - العھد فك قرار وكان ،األطیان حیازة نظام إصالح على النواب شورى مجلس أعضاء وحرص
 الالئحة علیھ نصت ام وفق الخراجیة األطیان توریث نظام على المجلس واعترض. 9اإلصالحات تلك مقدمة فى  -1866

. )1بند( الشرعیة األنصبة حسب المتوفى والدھم األثر صاحب وبنات أبناء یرث بأن تقضى كانت التى) 1855( السعیدیة
 واستجابت ،"شئونھا وتأخیر البیوت شھرة واضمحالل التشتت یوجب مما ھو العائلة أطیان تقسیم" أن المجلس ورأى

 كذلك ،186910 عام من عتباراإ العائلة أفراد أرشد باسم الخراجیة األطیان تكلیف ارقر فصدر المجلس طلبھ لما الحكومة
 ویتم ،الحیازة ضاعأو تستقر حتى لألطیان حیازتھم تثبت ستخراجحججإ سبیل ألھالىل الحكومة تیسر بأن المجلس طالب

                                                             
 .676 ص ،3 جــ ،2 مجلد ،إسماعیل وعصر النیل تقویم ،سامى أمین 1
 .679 – 678 ص السابق، المصدر 2
 .677- 676 ،صالسابق المصدر 3
4 Landau: Parliaments and Par es in Egypt, New York 1954, P22 
 92- 91 ص ،2 جــ ،اسماعیل عصر الرافعى، 5
 .1869 یونیو 17/  1286 لأو ربیع 8 ،إسبوعیة ،النیل وادى 6
 .1875/ 3/ 28 ،أسبوعیة ،األخبار روضة 7
 .4 ص ،الزراعة تفتیش مجالس ترتیب الئحة نص ،المصریة األطیان لوائح ،المالیة نظارة 8
 .94- 93 ص، 2، عصر إسماعیل، جالرافعى 9

 .4/6/1869 ،النیل وادى 10
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 أحواضھا مساحة تبین طةخری قریة لكل فتخصص ،حدة على ناحیة كل زمام یحدد وأن ،العقاریة التصرفات تسھیل
  . 1األطیان زمام تحدید حول نزاع قیام عند مراجعتھا األھالى على یسھل حتى ،حیازة كل وحدود

 مظھرا كونھ حیث من ،لھ رسمتھا التى الحدود عند النواب شورى مجلس یظل أن على صةیحر الحكومة كانت ولما
 ،2لھا إقرارھم نتیجة شرعیة صبغة مالیة إجراءات من الحكومة ذهتتخ ما وإعطاء ،البالد شئون إدارة فى األعیان تراكإلش
 عامة بالزراعة المشتغلین مصالح تخدم اقتراحات من المجلس أعضاء بھ تقدم ما بتلبیة جانبھا من الحكومة متاق فقد

 تضمن أن ةالحكوم استطاعت وقد. مةالحاك الطبقة مصالح مع تتعارض ال اإلقتراحات ھذه أن طالما ،خاصة واألعیان
 حتى المتتالیة اإلنعقاد أدوار فى للحكومة المالیة السیاسة فأقر ،قصیرة غیر لفترة لھ حددتھ الذى اإلطار فى المجلس بقاء
 عام فى لإلنعقاد المجلس یدع لم ثم ،1871نعقادإ دور نھایة فى المجلس نقضاضإ بعد المقابلة قانون وصدر ،1871 عام

 المجلس الحكومة دعت ثم ،لإلنعقاد المجلس بدعوة والمطالبة المقابلة قانون على حتجاجباإل صوت أى یرتفع ولم ،1872
 أن الحكومة مالبثت ثم ،إعتراض أدنى دون الحكومة تخذتھاإ التى المالیة اإلجراءات فأقر ،1873 عام فى اإلنعقاد إلى

 المیزانیة وارتباك الكبیرة لقروضا عقد شھدت التى الفترة وھى ،1875و 1874 عامى فى لإلنعقاد دعوتھ أغفلت
 ،الدائنین لمصلحة األوربیة القوى مارستھا ضغوط من تبعھ وما للبالد المالیة األحوال لفحص كیف بعثة وقدوم ،المصریة

  . 18763 عام فى اإلنعقاد إلى النواب شورى مجلس دعوة إلى الحكومة فاضطرت

 الحیاة إنطالق بدایة شھدت التى السنوات طوال الحكومة لھم حددتھ ذىال اإلطار عن یخرجوا لم الذین البالد أعیان ولكن
 حدود العامة بالحیاة إھتمامھم یتجاوز لم والذین ،1876 حتى 1866 عام فى النواب شورى مجلس أنشئ منذ السیاسیة
 الحیاة فى بارزاً  دورا یلعبون وبدأوا ،علیھم فرض الذى اإلطار حدود تجاوزوا أن لبثوا ما ،بالزراعة المتعلقة المصالح
  . للبالد السیاسیة

 فقد ،األعیان موقف على طرأ الذى التطور ھذا وراء تاریخھا من الحقبة تلك فى البالد بھا مرت التى الظروف وكانت
 وصایة إلى یتحول األوربى الضغط ھذا وبدأ ،الدائنین مصالح حمایة بحجة البالد شئون فى األجنبى التدخل وطأة إزدادت

 فى الحكومة واشتطت .المختلطة المحاكم ثم ،الثنائیة المراقبةو ،الدین صندوق فى تمثلت للبالد المالیة الشئون على بیةأجن
 األذھان تنویر فى ھاما دورا الصحافة ولعبت ،السوء من كبیرا حدا الفالحین أحوال فیھ بلغت وقت فى الضرائب جبایة

 أن كما .والسوریین المصریین الكتاب من وغیرھم األفغانى الدین جمال تالمیذ بأقالم تنشر كانت التى المقاالت خالل من
 إلى أدى بشكل األفكار وتبادلوا ،الماسونیة بالمحافل إلتحقوا النواب شورى مجلس أعضاء وبعض الجیش ضباط بعض
 العثمانیة الدولة ىف الدستور إعالن ونبھ ،4"المصرى الوطنى الحزب" لنشؤ نواه كانت بینھم الروابط من نوع خلق

 الترك بین ثم) 1876( والصرب الترك بین الحرب فرصة الصحافة إنتھزت كما ،الشعب حقوق إلى االفكار) 1876(
 إلى كلھ ذلك وأدى ،المستعمرین مطامع من المصریین وتحذر ،الشرق فى أوربا مطامع عن لتتحدث ،)1877( والروس

 الحیاة على إنعكاساتھ لھ كان ،واألعیان المثقفین من الممتازة لصفوةا بین عام رأى وتكوین ،الوطنیة الروح نمو
  . 5السیاسیة

 لالنعقاد المجلس اسماعیل الخدیو دعا فقد ،1876 إنعقاد دور أثناء النواب شورى مجلس داخل المعارضة بدایة وكانت
 الھرمیل عثمان طالب إذ ،ضاءاألع من صریحة بمعارضة الحكومة ووجھتف ،المقابلة بقانون العمل إعادة فى للنظر

 حصلت التى المبالغلرد  إتباعھا نیتھا فى كان التى الطریقة -أوال - تحدد بأن الحكومة) غربیة – مرحوم محلة عمدة(
 13 أو 12 -الحین ذلك حتى – بلغ الحكومة حصلتھ ما مجموع أن وذكر ،بالقانون العمل أبطل لو فیما المقابلة من علیھا
 ،والمصروفات اإلیرادات حركة على لیقف ،1875 عام میزانیة فى ینظر أن المجلس حق من وأن ،یھاتالجن من ملیونا
 إلى توجھت أعضاء ثالثة من لجنة وشكلت ،اإلقتراحات ھذه على المجلس وافق وقد .إستھالكھا ومدى الدیون حجم ولیعلم
 إعادة إقتراح إلى فیھ إنتھت تقریراً  وضعت ثم ،لوبةالمط البیانات على والحصول ،المیزانیة على لالطالع المالیة نظارة

                                                             
 .22/6/1870 ،السابق المصدر 1
 ص ،1879 االسكندریة ،مصر خدیوى األول توفیق األمیر جاللة إلى مرفوعة إصالح الئحة ،الفتاة مصر اتحاد جمعیة 2

13. 
 .122- 115 ص ،2، عصر إسماعیل، ج الرافعى 3
4 Sabry, M, La Genese  de L'Esprit Na onal Egyp en 1863 – 1882, Paris 1924, PP 142-143 
 .87- 86 ص ،1966دار المعارف  ،1882 -1876ى، مصر والمسألة المصریة مصطف لرحیمعبدا احمد 5
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 دیون من ماعلیھا سداد الحكومة تستطیع وحتى ،منھا الحكومة حصلتھا التى المبالغ رد تعذر بسبب المقابلة بقانون العمل
  . 1ألجانبل

 ما داسد عن الحكومة عجزل المقابلة بقانون العمل یستمر أن یھمھم كان الذین األعیان مصالح مع یتفق القرار ھذا وكان
 بقانون جاء حسبما الخراجیة لألطیان ملكیتھم حقوق وتتدعم ،األطیان ضریبة بتخفیض یتمتعوا وحتى ،منھم حصلتھ
  . األجنبیة المالیة الضغوط من) یخفف( مصدراً  للحكومة -الوقت نفس فى - یوفرون وھم ،المقابلة

 السیاسى - األوروبى الضغط فیھ بلغ الذى 1878 عام فى لنوابا شورى مجلس داخل السیاسیة المعارضة حدة وزادت
 باشا نوبار برئاسة مرة ألول أنشئ وزراء لمجلس سلطاتھ بعض عن التخلى على الخدیو فأرغم ،ذروتھ -واإلقتصادى

  . لإلشغال فرنسى واآلخر للمالیة إنجلیزى أحدھما بوزیرین األوربیة المصالح فیھ ومثلت ،)1878 أغسطس 28(

 األجنبى التدخل من والحد ،)األوربیة بالوزارة عرفت التى( نوبار وزارة من للتخلص اإلجتماعیة القوى مختلف زرتآتو
 وإزداد ،شھراً  20 مدة الجیش ضباط ومعظم الجنود مرتبات تصرف فلم ،اإلفالس تعانى الخزانة وكانت .البالد شئون فى

 ریفرز وأخذ ،مجحفة بشروط جدید قرض بعقد عھدھا الوزارة ستھلتوإ ،النیل میاه إنتظام عدم نتیجة الفالحین بؤس
 الموظفین رواتب فیھ خفضت الذى الوقت فى ضخمة بمرتبات األجانب الموظفین تعیین فى یتوسع - المالیة ناظر - ولسون

 إلى مصریینال دعا مما ،مستحقاتھم یتسلموا أن دون الضباط مئات وفصل ،اإلقتصاد بحجة المدارس وأغلقت ،المصریین
  . لألجانب مصر تسلیم إلى یرمیان ونوبار ولسون بأن اإلعتقاد

 حتى جمعھا فى وتشددت ،المحصول جنى موسم قبل األطیان أموال بأداء الفالحین وطالبت ،الضرائب الحكومة وزادت
 وملك ،ضرائبال جباة إیذاء من یتخلصوا لكى قیمتھ بربع مقدما 1879 – 1878 محصول یبیعوا أن الفالحون ضطرإ

 أنھا على العملیة ھذه وبدت ،إنجلیزى موظف برئاسة األطیان لمسح لجنة تشكل الحكومة رأوا حین الفالحین قلوب الرعب
 على الضرائب زیادة على الحكومة عزم وشاع .2بالصعید المجاعة فیھ إستفحلت وقت فى ،األطیان ضریبة لزیادة مقدمة

 المالیة األعباء تحمل تستطیع ال البالد أن وأعلنوا ،)1879 ینایر( القاھرة إلى یاناألع وفود فھرعت ،العشوریة األطیان
  . جباتھا تعنت من والحد الضرائب بتخفیف وطالبوا ،األھالى عاتق على الملقاة

 على والتضییق البالد شئون فى األجنبى التدخل ةءومناو على بھم یستعین حتى االعیان ةألمما إلى الخدیو وإضطر
 النواب شورى مجلس أعضاء ثقة زیادة إلى ذلك وأدى ،الحكومة معارضة فى المضى على األعیان فشجع ،تھسلط

 -  ولسون ریفرز تعمد حین النواب شورى مجلس أعضاء حنق وإشتد. 3عاتقھم على الملقاة بالمسئولیة وإحساسھم ،بأنفسھم
 وطلب المجلس أمام المثول ورفض ،منھ المجلس طلبھا ىالت واإلستفسارات البیانات بعض على الرد إغفال - المالیة ناظر

 ،الطلب لھذا اإلستجابة إلى المجلس وإضطر .أمور من لھم یعن فیما معھ للتداول النظارة إلى األعضاء بعض یحضر أن
 ولكن .المجلس رأى أخذ قبل شئ بأى اإللتزام دون معھ األمر وبحث ،المالیة ناظر لمقابلة أعضاء خمسة من لجنة وأوفد

  . 4المجلس إلى نظارتھ مشروعات یرسل ولم ،المماطلة فى إستمر ولسون

 بتجاھل فیھا نددوا) 1879 ینایر( المجلس إلى عریضة منھم 5عضواً  عشر ستة مفقد ،األعضاء ثائرة إثارة إلى ذلك وأدى
 تفرض الحكومة ذتأخ أن ذلك على وترتب ،المیزانیة نظر فى حقوقھ بمزاولة المتكررة المجلس طلبات الحكومة

 إلى باإلضافة الشخصیة الضرائب من وغیرھا األطیان ضریبة وزادت ،رقیب أو حسیب دون ھواھا وفق الضرائب
 ووضع ،تخفیفھا أو األھالى عن المغارم ھذه رفع تكفل التى الوسائل وتوفیر األمور ھذه ببحث المجلس وطالبوا ،المقابلة

                                                             
 .152 ص ،2 جـــ ،السابق المرجع ،الرافعى 1
 .73-72 ص السابق، المرجع مصطفى، عبدالرحیم أحمد 2
3 Landau; Op. cit., P22.  
 .163 -162 ص ،2جـ السابق، المرجع الرافعى، 4
 خضر –" فیوم – السیلیین عمدة" هللا جاد أحمد –" بالقاھرة التجار كبار من" العطار دمحمو  ،ھم األعضاء ھؤالء 5

 خربتا عمدة" الجبار إبراھیم –"  غربي – مرحوم محلة عمدة" الھرمیل عثمان –" قلیوبیة – حشیش أبو كفر عمدة" إبراھیم
 –" سویف بنى – الفالحین زلةن عمدة" یوسف حنا –" دقھلیة – رزق یوسف كفر عمدة" رزق یوسف –" بحیرة –

 التجار كبار من" ىبالعز سلیمان –" منوفیة – أدشاى عمدة" السرسى أحمد –" جرجا – البلینا عمدة" بطرس عبدالشھید
 – فرسیس عمدة" عبدهللا حسن –" قنا – ةندش عمدة" عبدهللا محمود –" الصعید أعیان من" هللا لطف باخوم –" سكندریةإلبا

 – محمود فرج نزلة عمدة" فرج محمد –" دمیاط أعیان من" اللوزى السید –" جیزة – ناھیا عمدة" مرزلا فضل –" شرقیة
 ".أسیوط
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 وذیلوا ،المحصول جنى لمواسم موافقة السداد مواعید تكون أن مراعاة مع أساسھ على تحصل للضرائب ثابت نظام
 والشئ المقدسة" حقوقھم من األمر ھذا أن إعتبار على ،واألھالى البالد إلنقاذ اإلقتراحات ھذه یقدمون إنما بأنھم العریضة

 الطلب ھذا موضوع فى لمناقشتھ المالیة ناظر حضور ضرورة على المجلس رأى فإستقر ".1العادلة بالقوانین یخل مما فیھ
 ناظر غیبة فى الطلب موضوع فى التداول قرروا ،النواب إلى اإلستماع یرید ال ولسون أن األعضاء أیقن حین ولكن

  . 2األھالى مصالح ضوء فى الموضوع یبحث حتى األمر إلیھ إنتھى بما الداخلیة إلى وكتبوا ،المالیة

 لوائح وضع العلیا التحقیق لجنة تتولى بأن یقضى قرار إلصدارھا الحكومة على جاجاإلحت حد بأنفسھم األعیان ثقة وبلغت
 األعضاء ونعى ،القرار موضوع فى المجلس إلى الرجوع دون وذلك ،إھتمامھا موضع تعد التى الجھات لجمیع نظم أو

 ورأى ،"إنتھاكھا یصح ال التى ،المقدسة النواب مجلس حقوق یجھل ال" أنھ رغم ،للمجلس تخطیھ النظار رئیس على
 من الموضوع ھذا لدراسة أعضاء عشرة من لجنة وشكلوا ،معھ األمر لبحث النظار رئیس إستدعاء ضرورة األعضاء

  . 3القانونیة الوجھة

 دون علیھا الرد یمكن ال المسألة ھذه أن فیھ ذكر غامض بیان وأدلى 1879 ینایر 22 بجلسة المجلس أمام نوبار وحضر
 یوافق فلم .الموضوع ھذا فى یتبع بما لیأمر الخدیو على البحث عنھ یسفر ما وعرض ،النظار مجلس فى األمر بحث

 وزادت ،4البالد أمور من أمر كل فى النظر فى الكامل بحقھ للمجلس تعترف بأن الحكومة وطالبوا ،األمر ھذا على النواب
 عبدالسالم المعارضة تلك فتزعم ،األعیان جانب لىإ التجار دور وبرز ،نوبار وزارة ضد المجلس داخل المعارضة حدة

  . بالعاصمة التجار كبار ومن األفغانى الدین جمال تالمیذ أخلص من كانا اللذان - للقاھرة نائبا– العطار ومحمود المویلحى

 ایرفبر 18( المشھورة الضباط مظاھرة ونتیجة ضدھا المختلفة اإلجتماعیة القوى تجمع نتیجة نوبار وزارة وسقطت
 ولى- باشا توفیق محمد یرأسھا كان التى الجدیدة الوزارة فى مصالحھا تمثیل على األوربیة الدول إصرار ولكن ،)1879
 شورى مجلس من إتخذت التى المعارضة حدة من زاد ،الفیتو حق وإعطائھما ینیاألورب الوزیرین على باإلبقاء -العھد

 الثالث فترة إنقضاء بحجة النواب شورى مجلس حل تقتضى المصلحة أن األوربیان الوزیران فرأى ،لھا مركزا النواب
 29( الخدیو إلى عریضة ورفعوا القرار ھذا سماعھم عند األعضاء ثائرة فثارت ،)مارس 27( إلنعقاده المقررة سنوات
 الذى المالى وعالمشر على إحتجوا كما ،المجلس حقوق إمتھان على دأبت التى الحكومة مسلك على فیھا إعترضوا) مارس
 إفالس إعالن إلى ویرمى إصداره تنوى الحكومة وكانت -ولسون ریفرز مع باإلشتراك - "العلیا التحقیق لجنة" أعدتھ
 حقوق على المحافظة الخدیو وناشدوا ،تنفیذه عن وإمتناعھم ،المشروع لھذا رفضھم وأعلنوا ،المقابلة وإلغاء مصر

  . 5المجلس

 وضعت التى بالحدود یقنعوا ولم ،النواب شورى مجلس أنشئ عندما علیھم فرض الذى طاراإل عن األعیان خرج وبذلك
 بقیود المطلقة السطلة وتقیید ،البالد أمور إدارة فى نصیب لھم یكون بأن فطالبوا السیاسیة الحیاة فى مشاركتھم على

 تحقیق على الحین ذلك فى البالد بھا تمر كانت التى الصعبة والسیاسیة اإلقتصادیة الظروف وساعدتھم ،دستوریة
  . أغراضھم

 لھذا متتالیة إجتماعات فعقدوا ،الوزارة إسقاط ضرورة على والعلماء والتجار والذوات واألعیان النواب رأى إستقر وقد
 یتضمن بیان وضع على فیھ إتفقوا) ابریل اوائل فى( 6باشا راغب إسماعیل منزل فى عقد إجتماع أھمھا كان الغرض
 والمطالبة -دیونھا وفاء على- بضمانتھم قادرة البالد یجعل التحقیق لجنة مشروع بھ یعارضون مالیة تسویة مشروع
 حقوق لتأمین البالد مالیة على "الثنائیة المراقبة" وإعادة منصبھما عن األوربیین الوزیرین وإقصاء وطنیة وزارة بتألیف

                                                             
 .1879\1\25 ،التجارة 1
 .164 ص السابق، المرجع الرافعى، 2
 .3،8/2/1879ة، التجار 3
 .1879\2\8، السابق المصدر 4
 .180 – 179 ص ،2جـ إسماعیل، عصر الرافعى، 5
 المدنیین األتراك الذوات بلسان المتحدث عدی كان كما)؛ 1866( النواب شورى لمجلس رئیس أول راغب عیلإسما كان 6
 كما ،)1879 یولیو 5 – أبریل 7( باشا شریف محمد وزارة فى المالیة ناظر منصب شغل وقد الكبرى، بصالمنا ربابأ

 ).1882 أغسطس 21 – یونیو 17( النظار مجلس رئاسة تولى
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 الئحة تعدیل یتم أن على ،النواب شورى مجلس أمام مسئولة فیھ ةالوزار تكون للبالد دستورى نظام وتقریر ،الدائنین
   1."الوطنیة الجمعیة" إسم أنفسھم على المجتمعون أطلق وقد ،أنفسھم النواب بمعرفة المجلس

 فى إشتركت التى للفئات ممثلون وقعھا "،الوطنیة بالالئحة" تعرف أصبحت مذكرة شكل فى البیان ذلك بنود وصیغت
 بحضور - مقابلتھ إلى الدول قناصل ودعا األجنبیة اللغات إلى بترجمتھا فأمر إسماعیل الخدیو إلى رفعت ثم ،صیاغتھا

 محمد كلف فقد ولذلك ،األمة إرادة على للنزول مضطر أنھ وأبلغھم ،الالئحة من نسخاً  وسلمھم - الوطنیة الجمعیة زعماء
  . 2األمر جلیة لىع یطلعھا اإلستانة إلى وأرسل ،الوزارة بتشكیل باشا شریف

 تلك تجمیع فى إسماعیل دور عن -بالقصر قویة صلة على كانوا الذین - الوطنیة الجمعیة زعماء شخصیات وتكشف
 -األقل على- كان فقد ،الحركة بتلك موعزاً  یكن لم إذا فھو ،تناقضات من بینھا ما رغم موحد سیاسى عمل فى الفئات
  . لھا مشجعاً 

 الالئحة مشروع للمجلس وقدمت ،اإلنعقاد إستمرار على النواب شورى مجلس بإقرار اعملھ شریف وزارة وإفتتحت
 المیزانیة فى النظر النواب حق من أنھ على ونصت) 43 مادة( الوزاریة المسئولیة مبدأ أقرت التى الجدیدة األساسیة
 وبذلك ،3)45 مادة( مجلسال موافقة دون ضریبة تفرض أن یجوز ال بحیث تحصیلھا وأوقات وطرق الضرائب وتقریر
 أمور إدارة فى مسموع صوت لھم یكون أن فى المنشود أملھم تحقیق من أدنى أو قوسین قاب النواب من األعیان أصبح
 الخدیو لعزل العالى الباب لدى التدخل إلى فسارعت ،یدھا من یفلت الموقف تترك أن تشأ لم األوربیة القوى ولكن .البالد

 الالئحة نظر أن بحجة) یولیو6( النواب شورى مجلس إجتماعات عطلت ثم ،)یونیو 26( أرادت ما لھا وتم ،إسماعیل
 إعتراض دون للطلب ستجابوافا ،بالدھم إلى العودة النواب من وطلب ،طویالً  وقتاً  یتطلب اإلنتخاب والئحة األساسیة

 الذى المجلس تعطیل قرار على إحتجوا حین لھم إسماعیل الخدیو مساندة على یعتمدون كانوا أنھم یؤكد مما ،یذكر
-  وقبلوا ،السالمة آثروا فقد ،الحاكم الخدیو أصبح قد األخیر كان ولما ،)مارس 27 فى( باشا توفیق محمد وزارة أصدرتھ

  . المجلس تعطیل قرار - مضض على

 فنفى ،السیاسیة رضةالمعا وتصفیة ،المطلق الحكم وتكریس األجنبى للضغط بالخضوع عھده توفیق الخدیو بدأ وھكذا
 نفوذا للرقیبین جعلت بصورة "الثنائیة المراقبة" نظام وجدد 4)أغسطس 24( البالد خارج إلى األفغانى الدین جمال
 األوربین الدائنین حقوق فیھ روعیت الذى) 1880 یولیو 17( "التصفیة" قانون وضعت دولیة لجنة تألفت ثم ،5واسعا

 یقضى كان والذى) ینایر 6 فى الصادر( المقابلة بإلغاء الخاص القانون فأید ،طنیینالو الدائنین حقوق وأغفلت وحدھم
 األطیان على المقررة الضرائب الحكومة زادت كما 6المقابلة بقانون العمل قبل علیھ ماكانت إلى األطیان ضرائب بإعادة

  . 7سنویاً  جنیھ ألف 150 بمقدار العشوریة

 فى األجنبى التدخل على السخط فعم ،إسماعیل نھایةحكم فى إتقدت التى الوطنیة وةالجذ تخمد أن الطبیعى من یكن ولم
 المصریین أعیان ووجد ،الصمیم فى مصالحھم أصابت التى الجدیدة باإلجراءات ذرعاً  المالك كبار وضاق ،البالد شئون

 المصریین الضباط إلیھم ضمواو ،للحكومة معارضتھم عن للتعبیر متنفساً  السرى الوطنى الحزب فى األتراك والذوات
 ،والشراكسة األتراك الضباط زمالئھم وبین بینھم الحقوق فى المساواة وعدم ،الجیش داخل المعاملة سوء من تذمروا الذین

 أحمد صیت ذاع وقد .)1881 فبرایر أول( الشھیر النیل قصر حادث بعد) رفقى عثمان( الحربیة ناظر إقصاء فى ونجحوا
 وشیوخ واألعیان العمد إعجاب فلقوا ،وآمالھ الشعب آمانى لتحقیق األنظار إلیھم وإتجھت ،الحادث ھذا دبع ورفاقھ عرابى

                                                             
 .1879\4\5 ،التجارة 1
 راغب إسماعیل –) واألعیان والتجار الدینیة والطوائف ءلماالع عن( البكرى على السید: ھم الوطنیة الجمعیة زعماء كان 2

). النواب شورى مجلس رئیس( رشید باشا أحمد –) ینالعسكری اتوالذ عن( باشا راتب محمد –) المدنیین الذوات عن( باشا
 .1879\4\9، السابق المصدر \ إنظر

 .200-199 ص السابق، المرجع الرافعى، 3
 .1879\8/ 31، المصریة الوقائع 4
 .42 ص العرابیة، الثورة الرافعى، 5
 .1880\1\12 ،المصریة الوقائع 6
 .1880\1\19 ،السابق المصدر 7
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 ،البالد مصالح فى للنظر یتفرغ حتى األمن حفظ على معاونتھ فیھا یناشدھم ھؤالء إلى النشرات یرسل عرابى وأخذ ،البدو
  . 1نواب مجلس وتشكیل الوزارة بإسقاط المطالبة طریق عن االمة حقوق على المحافظة یعتزم وأنھ

 أخذوا قد -باشا الشریعى وحسن باشا أباظة وسلیمان باشا سلطان محمد وخاصة -  الوطنى الحزب رجال من األعیان وكان
 تجدید فى الحركة من اإلستفادة فى التفكیر وبدأ الوطنى الحزب إلى الجیش حركة زعماء نضمإف ،بالضباط صلتھم یوثقون

 2الضباط أعضائھ مع باإلتفاق الوطنى الحزب تدبیر نتیجة) سبتمبر 9( عابدین مظاھرة فكانت ،النیابى بالحكم المطالبة
  . دسائسھم إلحباط فسعوا الدوائر بھم یتربصون الشراكسة الضباط وكبار القصر أن أحسوا الذین

 فى تردد الذى باشا شریف إلى زارةالو وأسندت ،باشا ریاض وزارة بإسقاط األمة مطالب إجابة عن المظاھرة وأسفرت
 فیھا إلتمسوا باشا شریف إلى مذكرة 3األعیان كبار بعض قدم بأن األمر وإنتھى ،العسكریین ضغط تحت الیقع حتى قبولھا
 عمد من شخص 1600 من علیھا موقعا مذكرة لھ قدموا كما ،للحكومة الجیش والء یضمنون وأنھم ،النظار رئاسة قبولھ

 إزاء الشرعیة الحقوق من المتمدنة األوربیة األمم لمجالس ما" لھ یكون نیابى مجلس تشكیل فیھا یطلبون البالد وأعیان
  . األمة بأسم قدمتھا التى المطالب فى موقفھ وأیدوا ،الجیش األعیان آزر وبذاك ،4"الحكومة ھیئة

 المندوبین إختیار القرى مشایخ لىیتو بأن تقضى كانت التى 1866 الئحة وفق الجدید النواب شورى مجلس تشكل وقد
 وأصبح ،النواب إختیار فى األھالى إشتراك فیھ یراعى لإلنتخاب جدید نظام وضع إنعقاده بعد المجلس یتولى أن على

 المبرمة للمعاھدات التعرض وعدم ،الداخلیة البالد بأحوال المتعلقة المسائل جمیع مناقشة حریة للمجلس سیكون أنھ مفھوماً 
  . 5التصفیة وقانون ،الدیون ومسألة األوربیة والدول مصر بین

 إلى باإلضافة ،واألعیان العمد من أعضائھ غالبیة وكان ،1881 دیسمبر 26 فى الجدید النواب شورى مجلس وإفتتح
 كبذل فكان للمجلس رئیسا باشا سلطان محمد وعین .األخرى الثغور وبعض واألسكندریة القاھرة مثلوا الذین التجار بعض

 أولى باشا سلطان إستھل وقد ،األتراك الذوات على قاصرة رئاستھ كانت أن بعد المصریین أعیان من لھ رئیس أول
 ،6والثبات والتبصر واإلعتدال بالحكمة األمور وعالج الدول مع مصر عھود حفظ إلى األعضاء بدعوة المجلس جلسات

 األجنبیة بالدول اإلصطدام حد إلى الثورة تصعید ومنع الموقف ةتھدئ تقتضى األعیان مصالح أن إلى بذلك یشیر كان ولعلھ
  . العرابیة الثورة من األعیان موقف على غلب إتجاه وھو ،البالد فى المصالح صاحبة

 لھذا شكلت خاصة لجنة بحثھا فتولت) 1882 ینایر 4 فى( الجدیدة الالئحة مشروع المجلس على الحكومة وعرضت
 فیما وفرنسا إنجلترا تدخل ولكن ،علیھا الطفیفة التعدیالت بعض إدخال بعد وأقرتھا لسالمج أعضاء بین من الغرض

 فى المیزانیة إقرار حق المجلس تخویل عدم طلب من الدولتین قنصال علیھ أقدم وما) ینایر 7( "المشتركة بالمذكرة" عرف
 وجھة بتغلب األمر وإنتھى ،الجدیدة الالئحة رإقرا أمام العراقیل وضع إلى ذلك أدى ،المقترح) الدستور( الالئحة مشروع

) فبرایر 4( البارودى سامى محمود برئاسة الثورة وزارة وتشكیل ،باشا شریف وزارة وإسقاط النواب شورى مجلس نظر
 یةللحرب ناظراً  الوزارة عرابى ودخل ،لألوقاف ناظراً  باشا الشریعى حسن فأختیر ،الجدیدة الوزارة فى مقعدا األعیان ونال

  . 7أیام بثالثة ذلك بعد) الدستور( الالئحة إقرار تم ثم ،والبحریة

 على وحرصھم ،عاتقھم على الملقاة بالمسئولیة النواب إحساس إزدیاد المرحلة ھذه فى النواب شورى مجلس ویمثل
 اةیالح تمس التى األوضاع بعض تقنین فى بھم المحیطة الظروف من اإلستفادة فحاولوا ،العامة المصلحة المحافظة على

 فى السخرة ینظم قانون بوضع فطالبوا ،خاصة واألعیان عامة األھالى بمصالح السلطة إلستبداد تجنباً  للبالد اإلقتصادیة
 الجفالك أراضى فى األھالى فتسخر للحكومة الغارب على الحبل یترك ال حتى فیھا األھالى واجبات ویحدد العامة األعمال
 فى أزمة البالد تواجھ ال حتى الخارج إلى الغالل تصدیر تمنع أن المالیة نظارة من طلبوا كما .ىالمیر وأطیان واألباعد

 ،باألھالى الموظفین عالقة ینظم قانون بوضع األعضاء طالب كذلك .الحصاد موسم على التصدیر وقصر ،الغذائیة المواد
                                                             

 .230 ص ،1جـ ،"الستار كشف" عرابى مذكرات عرابى، أحمد 1
2 Blunt, W. S.: Secret History of the Bri sh Occupa on of Egypt, 2nd. ed., London 1907, P490 
 – بك شمسال أمین – بك المنشاوى أحمد – باشا الشریعى حسن – باشا أباظة نلیماس – باشا سلطان محمد: ھم وھؤالء 3

 .الوكیل إبراھیم – الصباحى الشیخ – محمود أحمد الشیخ – بك المویلحى عبدالسالم – اللیثى على الشیخ
 .1881\1\19 ،المحروسة 4
 .1881\12\22 ،المفید 5
 .1881\12\27 ،المصریة الوقائع 6
 .188 - 187 ص العرابیة، الثورة الرافعى، 7
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 ،وواجباتھم مناصبھم تولیتھم طریقة ویحدد ،شایخوالم العمد أحوال ینظم قانون یوضع وأن ،وواجباتھم حقوقھم ویحدد
 ،1باشا شریف وزارة وضعتھا التى الالئحة وفق األھلیة المحاكم إنشاء على الحكومة وإستحثوا وعزلھم تأدیبھم وقواعد

 ،ھاب الزراعة ترقیة على والعمل وإسنا وقنا وأسیوط سویف وبنى والمنیا البحیرة مدیریات فى الرى بتحسین طالبوا كما
 أسوان عند خزان بإقامة إقتراحاً  -إسنا نائب -  على بك أحمد مفقد ،التحاریق زمن الرى میاه تناقص بمشكلة النواب وعنى
 إقترح كما .2األعضاء جانب من التامة بالموافقة اإلقتراح ھذا قوبل وقد ،دائماً  ریاً  األراضى بعض رى فى بمیاھھ یستفاد

 یساھم البالد أنحا مختلف فى الكتاتیب من عدد إقامة الحكومة تتولى أن - للمجلس قدمھ یرتقر فى - بك المویلحى عبدالسالم
 تمویل األعیان یتولى أن وإشترط ،اإلقتراح على -المعارف ناظر - فكرى باشا عبدهللا فوافق ،تھاانفق فى األعیان

 المكاتب ھذه فى الدراسة برامج بین یكون أن مراعاة مع الغرض لھذا لجنة تشكیل النواب بعض وإقترح .المشروع
  . 3للزراعة ونظار كمالحظین للعمل التالمیذ یصلح حتى ،الزراعة فنون تدریس

 على حفاظاً  النواب شورى لمجلس األساسیة الالئحة إقرار لمسألة بالنسبة األعیان موقف بھا إتسم التى الثوریة أن على
 نحو على صدر الذى الحكم حول الخالف بسبب بالخدیو الوزارة متإصطد عندما تبخر ما سرعان ،لألمة النیابیة الحقوق

 النواب شورى مجلس إلى اإلحتكام الوزارة ورأت ،الثورة قادة إلغتیال مؤامرة بتدبیر إتھموا الشراكسة من ضابطاً  40
 وجھة على یوافقوا مول ،السلمیة بالطرق والخدیو الوزارة بین األزمة حل ضرورة فرأوا اإلعتدال إلى جنحوا النواب ولكن
 الخدیو لمقابلة منھم وفداً  وكونوا ،القضیة من لموقفھا المجلس تأیید على الحصول إلى ترمى كانت التى الحكومة نظر

 الحكم بتعدیل التسلیم مع الحكم فى الوزارة بقاء على الخدیو مع اإلتفاق فتم ،لألزمة حل إلى الوصول حول معھ والتفاوض
  . الثورة وزارة مركز إضعاف إلى أدى مما ،4الخدیو رآه الذى النحو على

 من بالغاً  تلقى أنھ ،لألزمة حل إلى الوصول حول معھ للتفاوض القصر على ترددھم أثناء األعیان أبلغ قد الخدیو وكان
 الخدیو وإستغل ،األوروبیین الرعایا لحمایة اإلسكندریة إلى تتجھ الدولتین أسطول قطع بعض بأن وفرنسا إنجلترا ىقنصل
 وأن ،بھ للبالد قبل ال مما ،الدولتین مع عسكریة مواجھة إلى یؤدى قد األمر بأن والنواب األعیان وفود إقناع فى ذلك

 باشا سلطان كسب فى األخیر نجح وبذلك .الخدیو موقف وتدعیم الثورة مساندة عن والتخلى اإلعتدال تقتضى مصلحتھم
 وخاصة ،للخطر مصالحھم یعرض قد الثورة مساندة فى اإلستمرار أن ھؤالء رأى أن بعد 5صفھ إلى األعیان ومجموعة

 األغنیاء" بـ یندد الندیم كان ما فكثیراً  ،علیھم الفالحین تؤلب أن شأنھا من موضوعات فى خاضوا الثورة خطباء بعض أن
 على ویبخلون الفقراء عن أیدیھم یمسكون ثم ،بالفساد إال الوطن ھم وعلىوعلی یعود ال فیما الذھب ینفقون الذین السفھاء
 ،الماضى فى بالفالحین حاق الذى اإلجتماعى الظلم إزالة إلى -ذاتھ - عرابى دعا كما ،6"أبنائھ دم من جنوه بما وطنھم

 كانت وإذا .7وحدھم حقھم من األثریاء یمتلكھا التى األرض إن لھم قائالً  الزقازیق فالحى بعض فى الضباط أحد وخطب
 حولھا والمعدمین المالك صغار من الفالحین صفوف جمعت قد الثورة خطباء بعض ألسنة على وردت التى تالعبارا ھذه

 خصوماً  الذوات كان بینما ،تأییدھا مواصلة من خیفة یتوجسون وجعلتھم .التجار وكبار األعیان وبین بینھا باعدت فإنھا
  . والشراكسة لألتراك اومعاداتھ "،للمصریین مصر" بمبدأ مناداتھا بسبب لھا طبیعین

 بھا تقدمت التى المطالب بسبب ثارت التى األزمة خالل متردداً  موقفاً  واألعیان النواب یقف أن الطبیعى من كان ولذلك
 وزارة إستقالة فیھا طلبتا واللتان ،أیام ببضعة اإلسكندریة إلى أسطولیھما وصول بعد ،)مایو 25( بمذكرة وفرنسا إنجلترا

 عن بعیداً  البالد داخل إلى فھمى وعلى حلمى عبدالعال من كل وإرسال ،مصر عن عرابى أحمد عادوإب ،البارودى
 الوزارة وقدمت المذكرة الخدیو قبل وحین ،ساكناً  یحركوا لم األعیان ولكن ،المذكرة ھذه الوزارة رفضت وقد ،العاصمة
 تمسكاً  بعرابى وتمسك جدیدة وزارة تألیف دون لحا الذى الجیش سوى یسندھا لم ،الموقف ذلك على إحتجاجاً  إستقالتھا

  . شدیداً 

 وألقى ،والضباط والعلماء واألعیان النواب من كبیر جمع حضره) مایو 17( باشا سلطان محمد دار فى إجتماع وعقد
 سوى هیؤید لم األصوات أخذ وعند ،بخلعھ قرار بإتخاذ المجتمعین وطالب ،وعائلتھ الخدیو مساوئ فیھا عدد خطبة عرابى

                                                             
 .1882\4/3، المصریة الوقائع 1
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 النواب من وفد یتوجھ أن على الرأى ستقرإف ،وسط حل على فاقتباإل األمر وإنتھى ،األعیان من وقلیل العسكریین
  . 1الحربیة نظارة إلى عرابى إعادة لطلب الخدیو إلى واألعیان

 11( اإلسكندریة بضرب البریطانى األسطول وقیام ،الموقف تفاقم إلى أدى الذى بالشكل تطورت أن األحداث لبثت ما ثم
 أمراً  الخدیو وأصدر ،البریطانى األسطول حمایة فى بالثغر والذوات األعیان كبار وبعض والنظار الخدیو وقبع ،)یولیو

 وإستمراره الخدیو أوامر عصیانھ بسبب وذلك ،منھ بدالً  لطفى عمر وتعیین ،الحربیة نظارة من عرابى بعزل) یولیو 20(
  . اإلنجلیز محاربة فى

 إدارة على" العرفى المجلس" لمعاونة والنواب النظارات ووكالء البالد أعیان من تشكلت التى العمومیة الجمعیة تودعی
 من ثالثة بینھم من كان عضو 500 نحو وحضرھا ،الموقف فى للنظر) یولیو 22( اإلنعقاد إلى الحرب خالل البالد أمور
 وقررت الدین ورجال والعلماء والتجار ،بالقاھرة كانوا الذین موظفینال كبار من الذوات وجمیع ،الخدیویة العائلة أمراء

 ونظاره الخدیو أوامر إطاعة وعدم البالد عن بالدفاع -األمة بأسم - وتكلیفھ منصبھ فى عرابى إستمرار الجمعیة
 العالى لبابا على قرارھم عرض وطلبوا الحنیف الشرع قواعد عن خرج الخدیو أن حیث ،باإلسكندریة معھ الموجودین

  . القرار على الحاضرین جمیع وقع وقد 2النظارات وكالء بواسطة

 األعیان من الكثیر فى الوطنیة النوازع تحركت ،لإلحتالل تتعرض البالد وبدأت ،ذروتھ األجنبى التدخل بلغ حین وھكذا
 أھالى بعض أن حتى ،المصرى یشللج والدواب والغالل المال من التبرعات وقدموا الثورة فأیدوا ،الذوات وبعض والعمد
 سوى للجیش المیرة توفیر فى المساھمة واجب عن یتخلف ولم ،3مالھ كل عن بعضھم ونزل ،مالھ بنصف تبرع الصعید
 أن حد إلى) وسلطان أباظھ عائلتى مثل( للثورة بالعداء وجھروا موقفھ فى الخدیو عضدوا الذین األعیان بعض عائالت
 للجیش المعونات تقدیم على ویحثھم ،الوطن نحو واجب من علیھم بما إیاھم مذكراً  لھم ابةالكت إلى یضطر كان عرابى

  . 4المواطنین من بغیرھم أسوة

 ،والعنف بالشدة وأخذوھم ،والمسلى الغالل من معینة مقادیر تقدیم على األھالى فأجبروا الحرب فرصة العمد بعض وإنتھز
 بعض أھالى فجأر ،الجیش من إلیھم صادرة أوامر على بناء ذلك أن زعم على ھمأموال وإبتزوا ،بالسیاط ظھورھم وألھبوا
  . 5الیسیر النذر سوى منھم جمعھا التى واألموال الغالل من للجیش یقدم لم العمدة أن مؤكدین عرابى إلى بالشكوى القرى

 دوراً  ،"كمشیش عمدة" الفقى والسید تال"، عمدة" عبدالغفار بك وأحمد ،باشا سلطان محمد أمثال األعیان كبار بعض ولعب
 جھة من تقدمھا عند البریطانیة القوات ھؤالء صاحب فقد) سبتمبر 13(الكبیر التل ھزیمة إلى أدت التى الخیانة فى بارزاً 

 ،الخدیو سلطة لتأیید السلطان بأمر مصر إلى حضروا اإلنجلیز أن وأفھموھم الضباط كبار ببعض وإتصلوا ،السویس قناة
 بالمناصب معھم یتعاون من ووعدوا ،المصرى بالجیش الظفر على الغزاة یساعدوا لم إذا والثبور بالویل ھموتوعدو
  . رخیص نصر تحقیق من األعداء ومكنوا النفوس ضعاف من الخونة بعض لھم ستجابإف ،6الرفیعة والرتب

 الذین والذوات واألعیان العمد جمیع صلتن -القاھرة تسلیم بعد - نشاطھا الثورة حوادث فى التحقیق لجنة زاولت وحین
 ضغط تحت وقعوه أنھم وزعموا ،تصرفھم من -الخدیو طاعة فیھ خلعوا الذین - "العمومیة الجمعیة" محضر على وقعوا
  . بالقتل التوقیع عن یمتنع من ھددوا الذین الجیش رجال

                                                             
 .279- 277 ص العرابیة، الثورة الرافعى، 1
 .1882\7\ 31،المصریة الوقائع 2
 .3ص إلیھ، ةالمنسوب التھم على عرابى إجابات ،53 ملف ،8 محفظة عرابى، أحمد قضیة العرابیة، الثورة وثائق 3
 .1882\9\3و6 بتاریخ،  33 – 32 وثیقة المحفظة، نفس السابق، المصدر 4
 .تاریخ بدون 16 وثیقة ،2\4\53 ملف المحفظة، نفس السابق، المصدر 5
 .24-23 ص ،2جـ عرابى، مذكرات 6
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 على عزمھم وأبلغوه -سبتمبر 28 فى-) لیةالداخ ناظر( باشا ریاض قابل منھم وفد بتكوین األعیان كبار بعض وسارع
 فى لھم فأذن" یةالعاص الفتنة غوائل من البالد إنقاذ على لھم شكراً " اإلحتالل جیش لقادة السالح من فاخرة ھدیة تقدیم
  . 1ذلك

 المحالة عواق اإلحتالل أن أیقنوا حین ظھرھا فى العرابیة الثورة بطعن بادروا األعیان كبار من كثیراً  أن یتضح وبذلك
 ،التدخل فى العثمانیة الدولة وتردد ،والتنظیم والعدة العتاد فى المصرى الجیش على البریطانیة القوات تفوق بحكم

 یضمن الذى األقوى الجانب فإختاروا ،موقفھم یحددوا أن األعیان على وكان ،اإلنجلیز إلى الذوات وكبار الخدیو وإنضمام
  . البریطانى اإلحتالل لھم وضعھ الذى اإلطار حدود زمواوإلت ،مصالحھم على المحافظة لھم

 اإلحتالل ركاب فى -واألجانب والذوات األعیان من عناصرھا بمختلف - "البرجوازیة الزراعیة المصریة"  سارت وھكذا
 اھذ یظل أن على وحرص .اإلجتماعیة القوى مختلف بین التوازن من نوع إقامة طریق عن البالد فى وجوده دعم الذى

 الخط عن تحید بأن القوى تلك إلحدى یسمح یكن فلم البعض بعضھا بین الحكم دور یلعب أن من لیتمكن قائماً  التوازن
  . اإلحتالل ضد موجھ عمل فى البعض بعضھا مع تتحد أن أو لھا رسم الذى

 ورؤساء النظار فمنھم ،الحكومى الجھاز قمة على یتربعون یزالون ال األتراك الذوات كان ،مصر اإلنجلیز دخل وحین
 من كل إنتھجھا التى التعلیمیة السیاسة من إستفادوا الذین المصریین من قلیل نفر إال ھؤالء بین یكن ولم ،والحكام الدواوین

 إلیھم صھارھماو بالذوات إرتباطھم لھم وھیأ الحكومة وظائف فى التقلب فرصة تعلیمھم لھم وأتاح ،وإسماعیل على محمد
  . الكبرى لمناصبا إرتقاء فرصة

 ینشئ الذى الوقت یحین وحتى ،األعمال بتلك لتمرسھم الكبرى الوظائف فى بھم إستعانف ،الذوات على اإلحتالل أبقى وقد
 اإلداریة المناصب تولى فى الذوات ھؤالء محل تحل "واألعیان الذوات" أبناء من جدیدة إداریة كوادر فیھ اإلحتالل
  . الكبرى

 فى اإلنجلیز والمفتشین المستشارین من عدد بتعیین لنفوذھم احد وضع فإنھ ،بالذوات اإلستعانة إلى اإلحتالل لجوء ورغم
 الفئة ھذه أن إلى الحاكمة التركیة بالعناصر اإلحتالل تمسك ویرجع ،والعقد الحل -وحدھم - بیدھم كان المختلفة النظارات

 والسوریین واألرمن والشراكسة األتراك من أخالطاً  -نارأی كما -  تضم فھى ،المصرى المجتمع فى جذور لھا تكن لم
 خلقت أدوات إال فیھم والیرون ،للتابع المتبوع نظرة إلیھم وینظرون ،المصریین یحتقرون كانوا ممن وغیرھم ،واألكراد
 فى ھیتھمكرا ذلك وغرس ،الكثیر الشئ مظالمھم من المصریین أصاب ثم ومن ،اللینة الرغدة الحیاة لھم وتوفر لتخدمھم

 بینھم إحتدمت التى الثقة أزمة ألن اإلحتالل سیاسة نجاح تضمن السلطة مراكز على سیطرتھم فإن ولذا ،المصریین قلوب
  . مستبعداً  أمراً  اإلحتالل ضد یوجھ وطنى عمل أى فى البالد أبناء إلى إنضمامھم تجعل المصریین وبین

 محمد أسرة إمتیازات على العالى الباب یتعدى ال أن على حریصین نواكا فإنھم ،العثمانیة الدولة إلى الذوات میل ورغم
 ممتاز وضع من إكتسبوه ما على یقضى على محمد عھد على السابق وضعھا إلى مصر عودة ألن -نعمتھم ولیة - على
 عواطفھم بقیت وإن ،سلطتھ تدعیم فى إلیھم یركن الخدیو مادام اإلنجلیز مع التعاون فى حرجاً  یجدون ال ثم ومن ،البالد فى
  . 2العثمانیة الدولة مع

 وقت من فیرفعون ،السلطة فى ومزاحمتھم ،اإلدارة فى نفوذھم زیادة إلى اإلنجلیز إتجاه مقاومة یحاولون فھم ذلك ورغم
 السودان إخالء سیاسة على إحتجاجاً  النظار رئاسة من باشا شریف یستقیل إذ ،اإلنجلیز وجھ فى المعارضة أصبع آلخر

 لنظارة اإلنجلیزى المستشار باشا نوبار ویقاوم ،)1891( اإلنجلیزى القضائى بالمستشار باشا ریاض ویصطدم ،)1884(
  . 3)1894( سلطاتھ تحدید ویحاول الداخلیة

                                                             
 – باشا سلطان محمد: ھم وھؤالء النواب شورى مجلس وأعضاء البالد أعیان عن نیابة األعیان كبار من لفیف الھدیة قدم 1

 الوقائع إنظر. السیوفى بك أحمد – سلیمان بك محمود – بك المویلحى عبدالسالم – بطرس عبدالشھید – بك الشواربى محمد
 .1883\4\8 ،1882\9\28 ،المصریة

2 Cromer: Modern Egypt, vol 11, London 1908, PP169-172 
3 Tignor. R.: Modernization and British Colonial Rule in Egypt 1882 -1914, Princeton 1960, P 

175.   
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 أعطاه بما وإكتفى ،متأخر وقت فى إال -إیجابیة بصورة - الحكم فى إشراكھم إلى اإلحتالل یتجھ فلم ،المصریین عیانأ أما
 مجالس :ھى نیابیة ھیئات ثالث ھناك تكون أن على نص الذى ،1883 مایو أول فى الصادر األساسى القانون فى ملھ

  . العمومیة والجمعیة ،القوانین شورى ومجلس ،المدیریات

 ،لاألق على عاماً  ثالثین عمره یكون أن المجالس بتلك عضواً  ینتخب فیمن وإشترط ،باإلنتخاب المدیریات مجالس وتتكون
 نفسھ یرشح التى المدیریة نفس فى - أطیان أو عقارات على مقررة ألموال ومؤدیاً  والكتابة بالقراءة ملماً  یكون وأن

 خمس منذ اإلنتخاب بسجالت مقیداً  إسمھ یكون أن على ،األقل على سنتین لمدة قرش 5000 عن التقل - مجلسھا لعضویة
 ،مدیریة كل مراكز لعدد تبعاً  أعضاء والثمانیة الثالثة بین دیریةالم مجلس أعضاء عدد ویترواح .األقل على سنوات
 المجلس ویختص ،غیرھم إنتخاب ویعاد سنوات ثالث بعد ،باإلقتراع نصفھم ویسقط ،سنوات ست لمدة األعضاء وینتخب
 ومایتعلق ،الرى لوأعما الطرق وشق ،المدیریة زمام أو النواحى زمام فى التغییرات بإجراء المتعلقة المسائل فى بالنظر

  . والموالد باألسواق

 من واحد كل كان إذ ،"القوانین شورى مجلس" تشكیل فى أساسیاً  ركناً  كونھا فى تتمثل المدیریات مجالس أھمیة أن على
 عشر أربعة الحكومة تعین ،عضواً  ثالثین من یتكون كان الذى القوانین شورى بمجلس یمثلھ عضواً  یختار المجالس تلك

 والیھود كاألقباط األقلیات بعض وممثلى األتراك الذوات من -عادة - ھؤالء ویختار ،المجلس رئیس بینھم من نھمم عضواً 
 عن وعضو ،آخرین عضواً  عشر أربعة إنتخاب المدیریات لمجالس ویترك .وغیرھم كالعلماء الكفایات ذوى والبدو
 تتعلق التى اللوائح مشاریع جمیع بنظر المجلس ھذا إختص وقد ،األخرى الثغور وبعض األسكندریة عن وآخر القاھرة
 للدولة مصر على المقرر والخراج التصفیة كقانون دولیة معاھدات تنظمھا التى للمسائل التعرض دون والمیزانیة باإلدارة
 لوجھة رفضھا أسباب للمجلس تبدى أن علیھا كان وإن ،بھ باألخذ الدولة تلتزم ال محضاً  إستشاریاً  رأیھ وكان ،العثمانیة

  . 1نظره

 ،الستة النظار من تتكون كانت التى العمومیة الجمعیة أعضاء جملة من القوانین شورى مجلس أعضاء جمیع ویعد
 أعمارھم تقل ال من بین من والمحافظات المدیریات عن منتخباً  نائباً  وأربعین ،الثالثین القوانین شورى مجلس وأعضاء

 منذ اإلنتخاب دفاتر فى أسماؤھم والمدرجة ،سنویاً  قرش 2000 عن تقل ال عقاریة ضریبة نیؤدو الذین ،عاماً  الثالثین عن
 ویرأس ،األقل على سنتین كل مرة تجتمع أن على سنوات ست لمدة الجمعیة عقد ویتم ،األقل على سنوات خمس

 على الجدیدة الضرائب أو والاألم بربط یتعلق فیما ملزماً  الجمعیة رأى وكان ،القوانین شورى مجلس رئیس إجتماعاتھا
  . 2أمور من ذلك عدا فیما وإستشاریاً  والعقارات األفراد

 یتم األولى ففى ،درجتین على یتم اإلنتخاب وكان ،اإلحتالل عھد فى النیابى النظام قاعدة المدیریات مجالس كانت وبذلك
 مندوبى وكذلك ،المدیریة مجلس فى لمركزا ممثل بینھم من المندوبون ینتخب ثم ،قسم أو قریة كل عن مندوب إنتخاب
  . العمومیة الجمعیة فى األقالیم

 مجلس أعضاء كان ولذلك ،3الفالحین على كبیر نفوذ من لھم ما بحكم قراھم عن مندوبین عادة یختارون القرى عمد وكان
 50 أداء شرط وقف وقد ،4األعیان وكبار العمد من –معظمھم فى - المنتخبون العمومیة الجمعیة وأعضاء المدیریات

 لضریبة األعلى الحد كان فقد ،المجالس تلك فى وصغارھم المالك متوسطى دخول بین حائالً  األطیان ضرائب من جنیھا
 الحد أن ذلك ومعنى ،بكثیر ذلك دون العشورى للفدان ضریبة أعلى كانت بینما 5قرشاً  128 نحو یبلغ الخراجى الفدان
 تتجھ أن الطبیعى من ولكن ،فداناً  أربعین نحو یبلغ كان القوانین شورى ومجلس یریةالمد مجلس عضو لملكیة األدنى
 لشغل الشخصیة كفایتھ عن النظر بصرف المجلس لعضویة المركز أعیان أبرز إنتخاب إلى دائماً  اإلنتخاب مندوبى أنظار
  . المجتمع فى نفوذ من لھم كان ما بحكم 6النیابة مقعد

 الحیاة فى دورھم یلعبون وأخذوا المجالس تلك خالل من البالد أمور إدارة فى) المشاركة( نم بنصیبھم األعیان وقنع
 ،1883 فى الصادر األساسى القانون لھم كفلھ ما حدود فى -اإلحتالل عھد من األولى العشر السنوات خالل -  السیاسیة

                                                             
 .بعدھا وما 124 ص ،1923 القاھرة ،2ط واإلدارة، القضاء نظام السید، وعبدالفتاح قمحة أحمد 1
 .133 ص السابق، المصدر 2
3 Egypt No1, (1907), P28. 
 .1905\2\3: النافع 4
 .231 ص ،1934 قاھرةال ،1جـ قرن، نصف فى مذكراتى شفیق، أحمد 5
 .السابق العدد النافع، 6
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 تدعیم على حرصوا كما ،عامة زراعةبال المشتغلین ومصالح ،خاصة مصالحھم عن الذب إلى جھودھم صرفوا ثم ومن
  . العمد إختصاصات بتوسیع الخاصة التشریعات خالل من 1المجتمع فى وضعھم

 ،بالمعارضة صوت فیھ یرتفع فلم ،اإلحتالل عھد من األول العقد طوال المصریة السیاسیة الحیاة على الركود ران لذلك
- ولتنتقد ،لھا للترویج) 1889 عام( "المؤید" جریدة فأسسوا ،یةاإلسالم الجامعة فكرة إستھوتھم الذین الذوات بعض سوى
  . 2"المقطم" مزاعم على وترد اإلحتالل سیاسة - شدید بحذر

 كبیرة شعبیة إكتسب الذى) 1914-1892( الثانى حلمى عباس الخیو عھد بدایة فى تفاقمت أن المعارضة ھذه مالبثت ثم
 على المدیریات جمیع من األعیان فتوافد ،)1893 ینایر( الوزاریة األزمة خالل لإلحتالل المقاومة من أبداه ما بسبب
 على الخدیو مھنئة البالد أنحاء جمیع من البرقیات وإنھالت ،الموقف ھذا على الخدیو إلى الشكر لتقدیم عابدین سراى
 مركزه یتدعم حتى العالى الباب وبین بینھ العالقات لتوثیق -) 1893 یولیو( اإلستانة إلى الثانى عباس سافر وحین ،موقفھ

 بحفاوة فقوبلوا بالخدیو الترحیب فى لإلشتراك ستانةاأل إلى والذوات األعیان من كبیر حشد توجھ - اإلحتالل مواجھة فى
 اإلحتالل علیھ حافظ الذى - التوازن وأخذ ،اإلحتالل لھم حدده الذى اإلطار عن األعیان خرج وبذلك ،3السلطان من بالغة
  . یختل -سنوات عشر مدة

 المالك كبار مصالح یمس ما بكل اإلھتمام إطار عن خرج الذى القوانین شورى مجلس فى تظھر المعارضة روح وبدأت
 1893دیسمبر فى -األولى للمرة -  المیزانیة على یعترض وبدأ ،للبالد السیاسیة باألمور إھتماماً  ویبدى ،مباشرة بصورة

 المالیة والحالة المیزانیة أبواب بین مقارنة 1894 عام فى الحكومة میزانیة مشروع لبحث شكلت التى اللجنة عقدت فقد
 وتداول األیام توالى على یزید ھذا وأن ،الحال وعسر الفقر طریق فى سائرة المصریة األمة أن فرأت ،المصریة لألمة

 الدیون مشكلة وحل ،األھالى تقعا على الواقعة األعباء یخفف للضرائب جدید نظام بوضع اللجنة وطالبت ،األعوام
 األفالم إنشاء على وإعترضت ،معظمھا األجانب یشغل التى العلیا الوظائف درجات على اللجنة وإعترضت ،العقاریة

 األجانب الضباط إستخدام من والحد ،والبولیس المصرى الجیش مصروفات إنقاص ورأت ،الحكومیة بالمصالح األفرنجیة
 التابعة الرقیق إبطال مصلحة إعتمادات إنقاص ورأت ،علیھ األجانب لسیطرة اإلسكندریة بلدیة لسمج بإلغاء وطالبت ،فیھا

 األطیان ضرائب تخفیف فى كلھ ذلك من المقتصدة األموال بإستخدام وطالبت ،السواحل خفر على عملھا وإحالة ،للداخلیة
  . 4التعلیم وتعمیم والدخولیة النخیل وعشور

 وإلغاء ،بالرى الخاصة الحكومة إنجازات فیھ عدد بخطاب المجلس إعتراضات على - النظار رئیس -  باشا ریاض ورد
  . 5"األمور كافة فى واإلستقامة اإلعتدال خطة" بإتباع األعضاء نصح ثم ،الشخصیة الضرائب بعض

 الرقیق ادثح فكان ،حدودھم یعرفون یجعلھم درساً  القوانین شورى مجلس أعضاء تلقن أن اإلحتالل سلطات وأرادت
 -المجلس اعضو-باشا الشواربى ومحمد -القوانین شورى مجلس رئیس - شریف باشا على فیھ إتھم الذى ،)1894 یولیو(

 إماء ست إشتروا قد بأنھم "الرقیق إبطال مصلحة" رجال إتھمھم فقد ،الذوات الموظفین كبار من آخرین إثنین مع
 براءة فتقررت عسكرى مجلس أمام وحوكموا ،السجن وأودعوا معلیھ القبض فألقى ،النخاسین أحد من سودانیات

                                                             
 تعدیل فحاولوا الجنائى التشریع فى خاص وضع والذوات لألعیان یكون أن على القوانین شورى مجلس أعضاء حرص 1

 نظر عند حدث ما نحو على الغرض ھذا یحقق الذى بالشكل المجلس على الحكومة تعرضھا كانت التى القوانین نصوص
 من "المعتبرین والذوات العزب وأصحاب مشایخوال العمد" ستثناءإ األعضاء طلب فقد السالح ملح ترخیص قانون

 فى النظر عند حدث كذلك ،)1891\6\20 جلسة القوانین، شورى ضابطم( السالح بحمل ترخیص على الحصول ضرورة
 من" المعتبرین" األشخاص ستثناءإ على األعضاء أصر أن السجناء بتشغیل تتعلق التى العقوبات قانون أحكام بعض تعدیل

  قانون مشروع نظر عند الشئ نفس وحدث ،)1893\4\1891،26\6\17 جلسة مضبطة( المادة لھذه الخضوع
 فى اإلشتراك العمل على قادر شخص كل من یطلبوا أن والمحافظین المدیرین بتخویل یقضى غوائل النیل" من بالتحفظات"

 وفقیر، وجلیل وحقیر، أمیر بین یفرق ال" أنھ بحجة المشروع على األعضاء عترضإ إذ الفیضان، أخطار مقاومة أعمال
 ).1887\9\7 جلسة مضبطة" (..األفراد من بغیرھم أسوة وأكابرھم البالد ووجوه الموظفین تشغیل قیجوز

 .57ص ،2جـ الھجرة، بعد مذكراتى: فرید محمد 2
 .17ص ،3 راسىالك ،م1891 سنة ابتداء من مصر تاریخ: فرید محمد 3
 .1893\12\11 جلسة القوانین، شورى مضابط 4
 .1893\12\23 جلسة السابق، المصدر 5
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 ،القوانین شورى مجلس ضد للدعایة القضیة وإستغلت ،سنھ لكبر العقاب من شریف باشا على وأعفى ،باشا الشواربى
  . 1الرق عھد إلى بالبالد العودة یرید بأنھ فأتھم

 وأكد ،1895 میزانیة مشروع على فإعترض ،المعارضة سیاسة واصل الذى المجلس عضد فى یفت لم ذلك ولكن
 المدنیین األجانب إستخدام لسیاسة سافرا عداؤه وبدأ ،1894 میزانیة مشروع على أبداھا أن سبق التى المالحظات
 مالیین یتطلب المشروع ھذا أن بإعتبار أسوان خزان لمشروع جنیھ ألف 150 مبلغ إعتماد على وإعترض والعسكریین

 عنھ یعجز ما وھو ،وغیرھا األطیان على الضرائب زیادة إلى اللجوء دون تنفیذه الحكومة إستطاعة فى ولیس ،الجنیھات
 موسم فى القطن أسعار إنخفاض بسبب مالیة ضائقة یعانون وأصبحوا الضریبیة األعباء كواھلھم أثقلت الذین األھالى
18942 .  

 أصر إذ ،1897 میزانیة مشروع نظر عند 1896 دیسمبر فى ذروتھا القوانین شورى لمجلس السیاسیة المعارضة وبلغت
 اإلعتماد على اإلعتراض إلیھا وأضاف ،السابقة السنوات فى أبداھا قد كان التى بالمالحظات التمسك على المجلس

 المصرى الجیش شأن إلغفالھا الحكومة تأنیب حد معارضتھ فى المجلس وبلغ ،اإلحتالل جیش نفقات لمواجھة المخصص
 بجیش اإلستعانة مئونة ویكفیھا ،والخارج الداخل فى البالد حمایة یكفل ما واإلستعداد الكفایة من لدیھ" أصبح الذى

  . ذاتھ اإلحتالل وجود على إحتجاج بمثابة الموقف ھذا فكان ،3"األجنبى

 القوانین رىشو مجلس مالحظات فى تجد لم أنھا فذكرت ،عنیفة بلھجة المجلس إعتراضات على المالیة نظارة وردت
 ترمق أن للحكومة یتسنى كان حتى ،المیزانیة فى البحث عند علیھما التعویل الواجب العملى التدبیر وال ،الفعلى التدقیق

  . 4سدید ورأى صائب بفكر المیزانیة نظر عن الناتجة المالحظات واإلعتبار القبول بعین

 إتفاقیة وإبرام) 1898 عام( فاشودة من فرنسا إنسحاب بعد البالد أصابت التى والقنوط واإلستسالم الخضوع روح ولكن
 الذوات وبعض الخدیو یتخذه كان الذى لإلحتالل السیاسیة المعارضة موقف على صداھا لھا كان ،)1899( السودان
 انیةمیز مشروع نظر عند-  إكتفى وإنما ،المیزانیة على تفصیلیة مالحظات یبدى القوانین شورى مجلس یعد فلم ،واألعیان

 ،مستواھما وتحسین والتعلیم بالتربیة العنایة بضرورة وطالب ،المیزانیة ىعل السابقة المالحظات إلى باإلشارة –19015
 وتخفیض اإلبتدائى بالتعلیم اإلھتمام بضرورة فطالب ،التعلیم على 1902 میزانیة مشروع حول مالحظاتھ وركز

 نفس وأكد ،6"الراقیة الطبقة أبناء" على قصره بحجة التعلیم من النوع ذلك على الحكومة قررتھا التى المصروفات
  . 19047 میزانیة مشروع نظره عند المالحظات

 البالد فى اإلداریة الوظائف على األجانب سیطرة من الحد فى الرغبة من ینبثق التعلیم بمشاكل األعضاء إھتمام وكان
 حكم على والمقدرة الكفایة المصریین لدى یتوافر ال بأنھ إلحتاللا مزاعم بطالوإ المصریین أمام الوظائف ھذه باب وفتح

  . بأنفسھم بالدھم

 الحركة إتجاه على أثره كذلك لھ كان ،القوانین شورى مجلس داخل السیاسیة المعارضة على أثره فاشودة حادث ترك وكما
 األوربیة والقوى إنجلترا بین المصالح تضارب من اإلستفادة على -الوقت ذلك حتى -  تعتمد كانت التى ،ذاتھا الوطنیة
 اإلحتالل لمناھضة المصریة الجماھیر بتعبئة اإلھتمام إلى كامل مصطفى وإتجھ ،مصر فى البریطانى للوجود المناوئة

 مشاركة یحقق نیابى مجلس إقامة بضرورة -1900 أكتوبر منذ - ینادى فبدأ ،وحدھا جھودھا على اإلعتماد إلى إیاھا داعیاً 
 النیابى للمجلس یكون بأن طالب حین - 1902 نوفمبر فى الدعوة وكرر ،البالد أمور إدارة فى حقیقیة مشاركة األمة

                                                             
 .82 ص ،4الكراسى السابق، المرجع فرید، محمد 1
 .1894\12\11 جلسة القوانین، شورى مضابط 2
 .1896\12\10 جلسة السابق، المصدر 3
 .1896\12\29 جلسة السابق، المصدر 4
 .1900\12\15 جلسة السابق، المصدر 5
 .1901\12\18 جلسة السابق، المصدر 6
 .1903\12\14 جلسة السابق، المصدر 7
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 یلحق الحكام ید فى المطلقة السلطة بقاء ألن ،"أمره بغیر نظام یزعزع وال إرادتھ بغیر قانون یسن فال" التشریعیة السلطة
  . 1اإلستقالل طریق فى كبرى خطوة یعد النیابى كمالح تحقیق أن) 1904 مارس( ورأى .بالبالد الضرر

 مصطفى ینفرد ال أن رأى أن لبث ما ثم ،بالدستور المطالبة حركة عن راضیاً  -المرحلة تلك فى - كان الخدیو ان ویبدو
 ىف- "العمومیة الجمعیة" على یعرض األخیر نجد إذ ،الحركة تلك فى یوسف على الشیخ رجلھ فأشرك ،الدعوة بھذه كامل

 ،2 اإلقتراح ھذا فى النظر تأجیل األعیان من األعضاء فطلب نیابى مجلس بإنشاء الحكومة بمطالبة إقتراحا -1904 فبرایر
 أبدوا الذین األعیان كبار بعض حضره عبدالرازق باشا حسن بیت فى إجتماع قدعقد 3أنھ یوسف على الشیخ ویروى
 على النیابى لمجلسل البالد أحوال مالءمة من والتحقق فیھ النظر عانإم قبل الجمعیة على اإلقتراح ھذا لطرح إستیائھم

 اإلقتراح طرح وحین وطنیتھم فى یطعن ال حتى - منھم كره على -  اإلقتراح تأیید على رأیھم إستقر ثم ،األوربى النمط
  . األعضاء أغلبیة علیھ وافقت للتصویت الجمعیة على

 الودى الوفاق توقیع بعد البالد شملت التى الیأس موجة نتیجة ضعفت أن لبثت ما بالدستور المطالبة حركة أن على
 یاورا إنجلیزیا ضابطا عین حتى ،4علنیة بصورة اإلحتالل وماأل الوطنیة الحركة تأیید عن الخدیو وإنصرف ،)1904(

  . 19055 عام فى لھ خاصا

 فى ینازعھا یعد ولم ،بمصر إنجلترا إنفردت ما بعد لإلحتالل والئھم إلبداء الفرص یتحینون واألعیان الذوات وأخذ
  . السیاسیة المعارضة تصفیة إلى إھتمامھا ستوجھ اإلحتالل سلطات أن واضحاً  أصبح أن وبعد ،أحد إحتاللھا

 بالحفاوة واألعیان المدیرین من قوبل ،اإلقلیم بعواصم وطوف ،البالد فى السلطة صاحب بمظھر یظھر كرومر أخذ فحین
 ،)1904 مایو 23( باإلسكندریة - الخدیو حضره - عام حفل فى ألقاھا خطبة فى كرومر باشا ریاض متدحوإ ،6والتكریم

 التقدم" من إلى البالد اإلحتالل ساقھ وما "،العمومیة والمنافع بالمصالح مساس لھ ما كل فى الطولى الید من لھ" بما فأشاد
  . 7"والمعارف العلوم وبث والرقى

 نمو مع نمت التى الطبقة تلك "،البرجوازیة الصغیرة" وأبناء األعیان بعض سوى السیاسیة عارضةالم میدان فى یبق ولم
 دعائم بھز على محمد قام حین ،عشر التاسع القرن مطلع منذ المدینة مجتمع أصاب الذى التطور نتیجة المصریة المدن
- المدینة مجتمع دعامة كانت التى الحرف وائفط شأن إضمحالل من ذلك تبع وما ،القدیم واإلجتماعى اإلقتصادى النظام

 تعمل محلیة" برجوازیة" قیام فرصة على محمد أقامھ الذى اإلحتكار نظام یتح ولم -عشر التاسع القرن نھایة مع وتالشیھا
 دولةال سیطرة بإنتھائھ وإنتھت ،على محمد عھد إنتھى وحین ،المدینة مجتمع فى التطور عجلة وتدفع ،والصناعة بالتجارة

 عن تماماً  عاجزة المصریة الوسطى الطبقة كانت ،التجارى التبادل حریة وإطالق اإلحتكار بإبطال المالیة األمور على
 إلى تتطلع كانت التى األوربیة الرأسمالیة أمام فسیحاً  المیدان تترك أن فإضطرت ،الدولة محل لتحل المیدان دخول

 إستثماراً  أموال من لدیھا تراكم ما إستثمار وضمان منتجاتھا تصریف مانلض البحار وراء فیما األسواق على السیطرة
  . األوربیة القارة بھا حفلت التى المنافسة مجاالت عن بعیداً  مجزیاً 

 وإنما ،أوربا فى المدینة لمجتمع بالنسبة حدث ما نحو على طبیعیاً  نموا لینمو مصر فى المدینة لمجتمع الفرصة تتح لم لذلك
 والعمارة المدنیة بمظاھر األخذ فى -إسماعیل وخاصة - على محمد خلفاء برغبة مرتبطاً  المصریة مدنال نمو كان

 ما إلى عشر التاسع القرن منتصف منذ ونمو تطور من سكندریةواإل القاھرة أصاب ما السبب ھذا إلى ویعزى ،األوربیة

                                                             
 .167 -166، ص 1962، القاھرة 4عبد الرحمن الرافعى، مصطفى كامل باعث الحركة الوطنیة، ط 1
 .25/2/1904مضابط الجمعیة العمومیة، جلسة  2
 ).7/1/1909، ح (المؤیدمن خطبة للشیخ على یوسف فى إجتماع لحزب اإلصال 3
) بمناسبة عید میالد الملك إدوارد السابع، 1904نوفمبر  9شھد الخدیو العرض العسكرى الذى أقیم فى میدان عابدین ( 4

 ).184 - 183رض فى العام التالى (إنظر: الرافعى، مصطفى كامل، صعوكذلك شھد نفس ال
 .187المصدر السابق، ص  5
 .186 -185المصدر السابق، ص  6
 . 176-174 ص السابق، المصدر 7
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 التى الرئیسیة المدن سكان جملة من% 60 نحو) 1907 عام إحصاء وفق( تضمان فكانتا ،األولى العالمیة الحرب قبیل
  . 1نسمة ألف 20 على سكانھا تعداد یربو

 ذلك عن ومانتج النقدیة المحاصیل بإنتاج اإلھتمام زیادة حیث من الزراعى اإلنتاج على طرأ الذى التحول على ترتب كما
 التاسع القرن من الثانى النصف خالل المصرى الریف فى التجاریة المراكز بعض إزدھار ،السوق نظام فى تغیر من

 ومدینة والمنیا سویف وبنى كالفیوم الوسطى مصر مدن وبعض ،الدلتا فى وبلقاس ودمنھور والمنصورة طنطا :مثل ،عشر
 إلى 1821 عام% 9.5 من البالد فى للسكان العام التعداد إلى المصریة المدن سكان تعداد نسبة إرتفعت وقد ،بالصعید إسنا

  . 19072 عام% 14.3 إلى 1882 امع% 12.8

 الذین أولئك ضمت مصریة وسطى طبقة نشوء إلى عشر التاسع القرن من الثانى النصف فى وإزدھارھا المدن نمو وأدى
 ،الحكم أجھزة فى مكاناً  ألنفسھم یجدوا أن من مكنھم على محمد عھد فى التعلیم من حظاً  ونالوا ،ریفیة أصول من إنحدروا
 رفاعة مثل أفكاره عن وعبروا الغربى بالمجتمع إحتكوا من خالل من أو التعلیمیة البعثات خالل من إما ببالغر وإتصلوا

 ،واإلدارة والتجارة الصحافة أكتافھم على قامت الذین السوریون المھاجرون ھناك كان ھؤالء جانب وإلى ،الطھطاوى
  . أطیانھم ریع على إعتماداً  المدینة حیاة عاشوا الذین الزراعیین المالك وبعض

 والمھندسین كالمحامین الحرة المھن أرباب من المثقفة العناصر كانت حتى ،نھایتھ یبلغ عشر التاسع القرن كاد وما
 الموظفین وكبار األعیان أبناء من الغالب فى ھؤالء كان وقد ،مصالحھا عن وتعبر الوسطى الطبقة قیادة تتصدر واألطباء

 المھن ممارسة بعضھم فإختار الدولة مناصب لتولى تأھیلھمل والخارج بمصر المدارس فى ھمبتعلیم ذووھم إعتنى الذین
 مصالح یمثلون -ریفیة أصول من إنحدارھم رغم - ھؤالء كان فقد الحكومیة بالوظائف اآلخر البعض لتحقإ بینما ،الحرة
 أبناء من كبیر لقطاع میسوراً  وجعلھ علیمالت مستوى برفع المطالبة طریق عن فاعلیتھم زیادة إلى ویسعون ،المدن سكان

 النمط على دستوراً  األمة ومنح ،اإلنتخاب حقوق بتوسیع والمطالبة المصریة الجامعة بإنشاء إھتمامھم كان ثم ومن ،الشعب
  . األوربى

 سفأس المثقفین بتنظیم إھتم الذى ،كامل مصطفى زعامة تحت الوطنى الحزب نضال دعامة 3الوسطى الطبقة وكانت
 ھؤالء ونجح ،الوطنى الحزب حركة حول والخریجین الطالب شمل لیجمع  -1905 دیسمبر فى - "العلیا المدارس "نادى

  . التعلیمیة اإلحتالل سیاسة على إحتجاج بمثابة كان الذى ،)1906 فبرایر( الحقوق مدرسة إضراب تنظیم فى

 أن إستطاع إذ ،)نفسھ العام من یونیو فى( دنشواى دثوحا ،)1906( طابھ حادث خالل ذروتھ الوطنى الحزب نشاط وبلغ
 .والمثقفین التجار إلى باإلضافة والحرفیین والفالحین المالك صغار حولھ ویجمع اإلحتالل ضد الوطنى الشعور یعبئ

 تعدیل إلى البریطانیة الحكومة إضطرت حتى ،وخارجھا البالد داخل فى اإلحتالل على كامل مصطلى حملة وإشتدت
 الذى الحكم فى -األعیان مثقفى من - المصریة العناصر وإشراك ،الشدة سیاسة عن -تدریجیاً  - بالعدول مصر فى ستھاسیا

                                                             
 – طنطا – األسكندریة – القاھرة: ھى مدینة 23 األولى العالمیة الحرب على السابقة الفترة فى الرئیسیة المدن عدد بلغ 1

 – السویس – رشید – دمیاط – الكوم شبین – منوف – بلقاس – الزقازیق – دمنھور – المنصورة – الكبرى المحلة
 Baer, G.: Studies : إنظر. أسوان – جرجا -  قنا – أخمیم – أسیوط – ملوى – سویف بنى – المنیا – فیومال – بورسعید

in the Social History of Modern Egypt, PP147-148 
2 Ibid, P 136 
 وسیاسیة یةفكر تجاھاتإ عن عبرت - األولى العالمیة الحرب على السابقة الفترة فى -  السیاسیة األحزاب من ثالثة ظھر 3

 محمد الصحفى أسسھ الذى" العمال حزب" مقدمتھا فى ویأتى ،"البرجوازیة الصغیرة" أبناء بعض قیادتھا وتولى معینة،
 :إنظر( .مشترك حزب فى واألجانب المصریین من العاملة الطبقة شمل جمع بغرض  -1909 یولیو فى- الحسن أحمد

 بك، الدین جمال فھمى حسن الدكتور برئاسة" المبارك اإلشتراكى الحزب" العام نفس فى ظھر كما). 1909\7\16 األھرام
 الحزب یتعرض ولم المالك، كبار أراضى فى یعملون الذین الفالحین أحوال بتحسین المطالبة على برنامجھ واقتصر
 Alexander;The Truth about Egypt, London : إنظر( بعید أو قریب من الزراعیة الملكیة توزیع سوء لمشكلة

1911. PP218-219 (1907 عام أواخر فى تأسیسھ أعلن الذى" المصرى الجمھورى الحزب" فكان الثالث، الحزب أما، 
 عبرت كما -  الغربى اللیبرالى بالفكر المتأثرین المثقفین من مجموعة تجاهإ عن یعبر وكان غانم، محمد الصحفى وتزعمھ

 وندد على محمد أسرة بإسقاط ونادى  -عشر التاسع القرن ومطلع عشر الثامن القرن أواخر فى الفرنسیة الثورة عنھ
 )1908\5\2و ،1908\4\25و18و11 عدادأ األحرار،  :إنظر( المصریین كد لثمرة وامتصاصھا باستبدادھا
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 أكتوبر( للمعارف ناظراً  زغلول سعد تعیین فكان ،غیرھم دون األتراك الذوات على الوقت ذلك حتى قاصراً  كان
  . )1907 مایو( كرومر إستقالة ذلك تبع ثم ،1)1906

 فى نفسھا تنظم المتباینة السیاسیة اإلتجاھات فأخذت ،الوطنیة الحركة مسیرة فى كبیر تحول التطورات تلك على تبتر وقد
  . الوطنیة القضیة فى  ھانظر وجھة عن تعبر سیاسیة أحزاب شكل

 ظل بعدما األمة حزب لتأسیس فعل كرد 1907 أكتوبر 22 فى رسمیة بصفة الوطنى الحزب تأسیس كامل مصطفى فأعلن
  . الوسطى الطبقة مصالح عن یعبر وكان ،1984 عام منذ الوطنیة الحركة على علما إسمھ

 وأصدروا ،اإلحتالل تحت قدرھم وإرتفع إسماعیل عھد عاصروا الذین األعیان مصالح عن یعبر فكان "األمة حزب" أما
 وتزعمھ ،1907 سبتمبر 21 فى لحزبا تأسیس أعلن وقد ،)1907 یولیو( بلسانھم وتنطق مصالحھم عن لتعبر) الجریدة(

  . عبدالرازق باشا حسن

 على الشیخ برئاسة) 1907 دیسمبر 9( "الدستوریة المبادئ على اإلصالح حزب" فى أنفسھم بالقصر المرتبطون ونظم
  . یوسف

 إنتظمت دللبال السیاسیة الحیاة فى كبیر وزن لھا یكن لم سیاسیة جماعات ثمة كان ،الثالثة األحزاب ھذه جانب وإلى
 األتراك الذوات مثقفى كبعض - باإلحتالل مصیرھا وإتبط ،المجتمع فى جذور لھا یكن لم التى الطفیلیة للعناصر

 كونت فقد ،الكبرى الوظائف بعض اإلحتالل سلطات إلیھم وأسندت ،األوربیة المعاھد فى تربوا ممن -واألقباط والسوریین
 الذین- األقباط أثریاء بعض أسس كذلك .)1907 یولیو 5( األیوبى بك وحید محمد بزعامة "الحر الوطنى الحزب"

  . 2)1908 سبتمبر 2( فانوس أخنوخ بزعامة "المصرى الحزب"  -باإلحتالل إرتبطوا

 كانت التى الجماعات من جماعة كل نظر وجھة من والدستور اإلحتالل قضیتى من موقفھا بتحدید األحزاب ھذه وإھتمت
  . مصالحھا نع تعبر األحزاب ھذه

 أعمالھم وتقبیح" معاداتھم، وعدم المحتلین مواجھة فى اإلعتدال إلى" األمة حزب" ذھب فقد ،اإلحتالل لقضیة بالنسبة أما
 ألن بالتدریج إال ینال ال فاإلستقالل ،اإلحتالل وجود قضیة لمناقشة یحن لم الوقت ألن ،3.."بقبحھا العدل یحكم ال التى

 -الحزب نظر فى - المعدات وھذه 4.."بمعداتھ إال یكون ال اإلستقالل وأن ،جداً  خطرة بھا لتشبثا وعواقب محال الطفرة"
  . 5والتجارة الصناعة إغفال عدم مع الزراعة وترقیة ،بالتعلیم النھوض ھى

                                                             
 وزارة" تكوین طریق عن الحكم فى األعیان بعض بإشراك –1891فبرایر فى – مركرو قناعإ Blunt بلنت حاول 1

 بك، یغوبل الشریعى، باشا وحسن عبده، محمد الشیخ أسماء بلنت واقترح المصریین، أعیان بعض ھیئتھا فى ضمت" إصالح
 بك ویوسف حشمت، بك وأحمد شكرى، بك ومحمود ،الوكیل وإبراھیم محمود، وأحمد زغلول، وسعد فكرى، بك وأمین
 األتراك النظار ینقرض حتى الخطوة ھذه اذإتخ فى التریث تقتضى الحكمة أن بحجة الفكرة رفض كرومر ولكن .شوقى

Blunt, W. S.: My Diaries, Being a Personal Narra :إنظر. تدریجیا ve of Events 1888-1914, vol1, 
London 1918, PP 56-61.  

 یجةنت أیدیھا فى المال رأس تراكم التى الثریة القبطیة العائالت من ینحدرون "المصرى الحزب" رجال معظم كان 2
 الزراعیة المحاصیل سوق ورواج  -اإلحتالل تحت - العقاریة الملكیة حقوق تدعیم شجعھا ثم ،الخارجیة بالتجارة االشتغال

 نتیجة األجنیة اإلمتیازات من ذلك فى وإستفادوا ،الواسعة األطیان وإقتناء الزراعة إلى إستثماراتھا مجال تحویل على
 یصاحبھ لم للبالد اإلقتصادیة الحیاة فى كبیر وزن لھم فأصبح ،مصر فى القنصلیة صبھامنا تولوا وربیةأ دول إلى إنتمائھم

 ووجھوا الیھ تطلعوا ما وھو ،البالد مورأ توجیھ فى یجابیةإلا بالمشاركة لھم یسمح الذىبالقدر السیاسى النفوذ فى إتساع
 كرومر لىإ  -فانوس اخنوخ بزعامة -  منھم فدو توجھ حین 1897 مایو فى الحركة تلك بدایة منذ تحقیقھ جلأ من حركتھم
 .ذروتھا حركتھم بلغت أن بعد بأسیوط القبطى المؤتمر عقدوا حین 1911 مارس إلى الطائفیة، مطالبھم تضمنت بمذكرة

 إنعقدت التى المصرى القطر قباطأل العمومیة الجمعیة ومحاضر عمالأ  :ایضا وإنظر ،3/5/1897، عدد االھالى انظر:(
 .)1911 القاھرة ،1911 مارس 8و 7و 6 یامأ وطاسی فى

 .30/9/1907 ،الجریدة 3
 .العدد نفس السابق، المصدر 4
 .21/9/1907 ،الجریدة 5
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 تىال والتصریحات الوعود على اإلعتماد فى یكمن اإلحتالل قضیة حل أن الدستوریة المبادئ على اإلصالح حزب ورأى
 حدود فى الخدیو سلطة وتأیید العثمانیة بالسیادة التمسك مع بھا بالوفاء ومطالبتھا ،مصر إحتالل عند بریطانیا بذلتھا

  . 1اإلدارى مصر إستقالل تنظم التى الفرمانات لھ كفلتھا التى الحقوق

 التى الفرمانات حدود فى انیةالعثم بالسیادة التمسك مع ،اإلحتالل ورفض الجالء على أصر فقد ،"الوطنى الحزب" أما
  . اإلدارى مصر إستقالل تنظم

 تقضى - الحزب نظر فى -  الحقیقیة المصلحة أن إذ ،اإلنجلیز مسالمة فى یكمن الخیر أن" الحر الوطنى الحزب" ورأى
 فى المقیمین نباألجا جمیع مسالمة إلى وذھب ،"واألدبیة المادیة شئوننا جمیع فى العادلة المحتلة الدولة" على باإلعتماد

  . 2ومعایشتھم البالد

 للبالد الداخلیة األمور إدارة للمصریین تتیح معاھدة شكل فى بإنجلترا مصر عالقة تنظم أن" المصرى الحزب" ورأى
 بالمحافظة اإلنجلیز یتعھد أن مقابل فى الھند إلى البریطانیة المواصالت سالمة مصر وتضمن ،3البریطانیة الحمایة تحت
  . 4األجنبیة الدول ضد عنھا والدفاع البالد اللإستق على

 فرأى ،الدستور لفكرة التام الرفض موقف باإلحتالل المرتبطة الطفیلیة العناصر عن المعبرة األحزاب وقفت حین وعلى
 "المصرى الحزب" وسار ،5واألمة البالد بمصلحة ضار ألوانھ سابق النیابى المجلس إنشاء نأ "الحر الوطنى الحزب"

 القوانین شورى ومجلس المدیریات مجالس إختصاصات بتوسیع فطالب ،وسطاً  موقفاً  األمة حزب إتخذ ،6الدرب نفس ىعل
-  الوصول یمكن حتى والتعلیم والقضاء الرى مسائل فى وزناً  المجالس ھذه آلراء یجعل الذى بالشكل العمومیة والجمعیة
 كونھم بحكم األمة عن طبیعیة نیابة لھم األعیان أن ویرى ،السیاسیة لبالدا حالة یوافق الذى النیابى المجلس إلى  -تدریجیاً 
 أن إلى -ضمنیة - إشارة ذلك وفى .7البالد أمور إدارة فى الحكومة مع یشتركوا أن حقھم فمن ثم ومن ،العائالت رؤساء
 النمط على بالدستور المطالبة على أصر فقد "الوطنى الحزب" أما .المالك كبار من األعیان فئة على اإلنتخاب حق یقتصر
 وأما .غیرھا دون معینة فئة على اإلنتخاب حق یقصر وال ،حقیقیاً  تمثیالً  األمة تمثیل یحقق إنتخاب وبقانون ،الغربى

 ذلك فى رأیھ یحدد أن دون بالدستور المطالبة فى الوطنى الحزب شارك فقد" الدستوریة المبادئ على اإلصالح حزب"
  . واضحة بصورة

 الحزب فقام ،1908 عام فى ذروتھا بلغت التى بالدستور المطالبة حركة الوطنى الحزب یتصدر أن طبیعیا كان ذلكول
" األمة طبقات سائر من وغیرھم والمثقفین الممتازة والطبقة البالد أعیان" من شخص لفأ 62 نحو توقیعات بجمع الوطنى

 حركة مد وإرتفع ،8)1908 ابریل( الخدیو إلى العرائض ھذه فرید محمد موقد ،نیابى مجلس بإنشاء للمطالبة عرائض على
 أن إلى -البریطانى المعتمد - جورست دفع مما ،وتركیا إیران من كل فى الدستوریة الحركة نجاح نتیجة بالدستور المطالبة
 عام الصادر( ساسىاأل القانون نطاق توسیع فى للسعى إال مستعدة غیر البریطانیة الحكومة بأن المقطم لمندوب یصرح
 البالد إلدارة الالزمة الشروط" أن إذ ،والمعرفة العلم فى األھالى إرتقاء درجة بھ تسمح ما قدر على تدریجیاً ) 1883

 فإحتج ")خطیراً (. . . . إنقالباً  یحدث تغییر إدخال فى والتفكیر ،اآلن متوفرة غیر) الغربى النمط على( نیابى نظام بموجب
 من مظاھرات الحزب ونظم ،تنالھ حتى الدستور أجل من تجاھد ستظل مصر أن وأكد التصریح ھذا ىعل الوطنى الحزب
  . 9بالدستور طالبت) 1908 نوفمبر( والقاھرة بطنطا الطلبة

                                                             
 .9/12/1907 ،المؤید 1
 .5/7/1907 ،المقطم 2
3 Alexander: Op. cit., p 174 
 .6/9/1908 ،االحرار 4
 .15/3/1908 ،االحرار 5
 .6/9/1908 ،االحرار 6
 .21/9/1907 ،ةالجرید 7
 .70- 69 ص ،فرید محمد ،الرافعى 8
 .73- 71 ص ،السابق المصدر 9
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 البالد أمور إدارة فى الحكومة مع األمة إشتراك یحقق نظام بتقریر النفوس تھدئة تقتضى الحكمة أن یرى الخدیو وكان
 فكون ،بذلك اإلحتالل سلطات إقناع وحاول .1كامالً  دستوراً  األمة بمنح یرضى یكن لم ولكنھ ،باإلمتیازات المساس دون
 إدوارد لمقابلة لندن إلى توجھ -أباظة باشا إسماعیل برئاسة - القوانین شورى مجلس أعضاء من أشیاعھ بعض من وفداً 

 وجھة لبسط ،2البریطانى األحرار حزب أعضاء بعض من تكونت التى" مصر أصدقاء لجنة" و) الخارجیة وزیر( جراى
 ذات المصریة الوطنیة فى العریقة الشھیرة العائالت" یمثلون بأنھم أنفسھم الوفد أعضاء ووصف ،3البالد أحوال فى نظره

 النیابیة تالھیئا سلطات توسیع ضرورة حول مطالبھ الوفد وركز، 4"والبحرى القبلى الوجھین فى المادیة الحقیقیة المصالح
 طریق عن الذاتى الحكم بمبدأ واألخذ ،)العمومیة الجمعیة – القوانین شورى مجلس – المدیریات مجالس( آنذاك القائمة
 مع ،العالیة المدارس وخاصة المدارس جمیع فى التعلیم بترقیة واإلھتمام .السلطات من المزید المدیریات مجالس إعطاء

 تلك فى اإلنجلیز على اإلعتماد من بدالً  العالیة الوظائف فى اإلكفاء المصریین وتعیین یسالتدر فى العربیة اللغة إستخدام
  . 5غیرھم دون الوظائف

 للمصریین یتیح الذى بالشكل مصر فى سیاستھا لتغییر -الحین ذلك فى - مستعدة تكن لم البریطانیة الحكومة أن غیر
 لقائلینا نظر وجھة إنتصار ذلك معنى وكان ،حنین بخفى الوفد دعا ثم ومن ،البالد أمور إدارة فى الفعلى اإلشتراك
  . اإلحتالل مواجھة فى وباإلعتدال ،النیابى بالحكم المطالبة فى بالتدرج

 صدر إذ ،الدستور مسألة فى للنظر  -1908 دیسمبر أول -  إجتماعاً  القوانین شورى مجلس عقد عندما أثره لذلك وكان
 تحقق بصورة األساسى القانون تعدیل األعضاء طلب وإنما ،نیابى مجلس طلب إلى ةاإلشار من والخ المجلس قرار

 القنصلیة واإلمتیازات الدولیة بالمعاھدات المساس دون للبالد الداخلیة األمور إدارة فى الحكومة مع الفعلى األمة إشتراك
 التعھدات من الحكومة بھ إرتبطت ما أو ،الدبالب المقیمین باألوربیین یتعلق وما ،التصفیة قانون وأحكام العام والدین

  . 6واإلتفاقیات

 القانون بتعدیل وإكتفت ،لتنفیذھا مستعدة تكن لم الحكومة فإن ،بكثیر الوطنیة األمانى دون كانت المطالب ھذه أن ورغم
 الحركة وإضعاف نالمصریی خواطر لتھدئة ،القائم النظام جوھر من یغیر ال شكلیا تعدیال) 1883 عام الصادر( األساسى
 1909 یونیو أول من إعتباراً  علنیة العمومیة والجمعیة القوانین شورى مجلس من كل جلسات تكون أن فتقرر ،الوطنیة
 ولكن ،العامة المصلحة ذات اإلداریة بالمسائل یتعلق فیما النظار إلى أسئلة توجیھ حق القوانین شورى مجلس وأعطى
 الداخلیة األمور فى الفعلیة المشاركة لھ یضمن الذى بالشكل إختصاصاتھ بتوسیع سابقةال مطالبھ تأكید إلى عاد المجلس

 عدد وزیادة اإلنتخاب الئحة بتعدیل المجلس طالب كما ،اإلستانة وویركو الدولیة واإلتفاقات المعاھدات یمس ال فیما للبالد
  . 7الباقین ضاءاألع المدیریات مجالس وتنتخب عضواً  15 یعین بحیث الضعف إلى أعضائھ

 یمثل فأصبح ،)1909 سبتمبر 13( المدیریات مجالس قانون فعدلت ،وسط حل إیجاد إلى -أخرى مرة - الحكومة وعمدت
 فى األطیان على إضافیة ضرائب فرض سلطة للمجالس وخولت ،واحد عضو ال المدیریة بمجلس عضوان مركز كل

 على موافقتھا ضرورة مع ،التعلیم بینھا ومن العامة لمنافعا على إلنفاقھا األصلیة الضرائب مجموع من% 5 حدود

                                                             
 . 156- 152 ص ،2 جــــ ،قرن نصف فى مذكراتى  شفیق، احمد 1
 الخدمة إعتزل ثم )1904( مصر فى ھلیةألا بالمحاكم عمل نجلیزىإ قاضى وھو) مرزلى بنجمان( كونھا التى اللجنة وھى 2

 على تعطف العموم مجلس وأعضاء نجلیزإلا السیاسین من جماعة تكوین بھدف الثانى حلمى عباس الخدیو لحساب وإشتغل
 حزب عضاءأ حدأو العموم بمجلس عضوا كان الذى) سونتروبر( اللجنة تلك عضاءأ ھمأ وكان الخدیوى نظر وجھة

 .)9/7/1951 المصرى الثانى، حلمى عباس الخدیو مذكرات :إنظر( البارزین حرارألا
 ناشد بك، ھظباأ عثمان محمد بك، الصوفانى عبداللطیف بك، الشریعى محمد باشا، باظھأ سماعیلإ من یتكون الوفد انك 3

 .)عددال نفس ،السابق المصدر( بك حنا
 یولیو 28 یوم لندن فى البریطانى العموم مجلس عضاءأ لبعض قامھاأ التى المأدبة فى باشا ھظباأ سماعیلإ خطاب من 4

 .)7/9/1908 دالمؤی( 1907
 ).2/9/1908إنظر نص المذكرة التى تقدم بھا الوفد إلى السیر إدوارد جراى (المصدر السابق،  5
 .168 – 167 ص ،2 جــــــ ،السابق المرجع ،شفیق حمدأ 6
 .22/6/1909 جلسة ،القوانین شورى مضابط 7
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 لھذه یرشحون لمن المالى النصاب شرط نقص أو ،قراھا أو بنادرھا أحد أو المدیریة بشأن تصدر التى اللوائح مشروعات
  . 1جنیھا 25 إلى العلیا الشھادات حملة من المجالس

 خریف فى أجریت التى المدیریات مجالس إنتخابات فى علمینالمت الشبان من عدد فوز التعدیل ذلك على ترتب وقد
 ألن زیداً  ینتخبون یعودوا فلم ،بالمسئولیة شعروا قد اإلنتخاب مندوبى أن" على دلیالً  ذلك) السید لطفى احمد( وعد ،1909
ِ  عدیم وعمرو العقلِ  قلیل زیدٌ  كان ولو ،ثروة حوالیھ من أكثر ألنھ وعمراً  ،قدیمة عائلتھ  من ننتظر كنا أننا على. .األخالق
 أنھم للمأل یظھروا حتى بالمرة المالیة الكفاءة شرط تحذف أن الحكومة على یلحوا أن الدستور طالب الدستوریین نوابنا

 ،أغنیاء أنھم لصدفة لھم تابعین األمة نحن كونن أن ىلع یریدوننا الذین طبقة رغم على ولكن. . . دیمقراطیون دستوریون
 بقلوبھم وإشتراكیون دیمقراطیون أنفسھم أبنائھم من وجد بل ،المتعلمة الطائفة من وجد بأنھ الیوم آمالنا بشرن أن یمكننا

  . 2....."وعقولھم

 من الصحافة تنشره كانت ما بسبب كبیراً  شعبیاً  تأییداً  وإكتسبت ،بالدستور المطالبة حركة إستمرت فقد التعدیل ذلك ورغم
 السویس قناة إمتیاز مد مسألة من العمومیة الجمعیة موقف ونتیجة ،القوانین شورى مجلس أعمال حول وتعلیقات مقاالت

 العمومیة الجمعیة أعضاء من عدد وقدم ،بالدستور المطالبة مد وإرتفع بأنفسھم ثقة المصریون فإزداد ،)1910 فبرایر(
 بین مناقشات ودارت .حقیقیاً  تمثیالً  األمة تمثیل فیھ یراعى نیابیاً  مجلساً  األمة بمنح إقتراحات الوطنى للحزب المشایعین
 الحكومة بمطالبة قراراً  الجمعیة فإتخذت ،بالدستور المطالبین نظر وجھة بإنتصار إنتھت اإلقتراحات ھذه حول األعضاء

 شئونھا روتدبی ،وغیرھما ومالیة إداریة من الداخلیة البالد أمور إدارة فى قطعى رأى لھ ،األمة عن ینوب مجلس بإیجاد"
 الضرائب تقریر وفى ،األھالى على تطبق التى واللوائح القوانین مشروعات فى تقریریاً  رأیھ یكون وأن ،المحلیة

 نظام تعدیل مع ،دولیة إتفاقیات تنظمھا التى األجنبیة المصالح من وغیرھا الدولیة بالعاھدات المساس دون "،والرسوم
  . "3الراھنة الحالة من أكمل بمعنى األمة عن النیابة فیھ تتحقق" حد إلى األعضاء عدد زیادة یكفل بشكل اإلنتخاب

 التى الطائفیة الفتنة نتیجة تمزق من الوطنیة الحركة لحق ما بسبب إنحسر أن مالبث بالدستور المطالبة حركة مد ولكن
 صحفھ ومصادرة نىالوط بالحزب الحكومة تشكیل من علیھا ترتب وما ،)1911- 1910( غالى بطرس إغتیال أعقبت
  . السجن فى قادتھ ببعض والزج

 مناقشتھ عدم فى ذلك وتجلى ،اإلحتالل ومسایرة للحكومة الخضوع من األولى سیرتھ القوانین شورى مجلس وعاد
 سبتمبر( لجورست خلفا شنركت تعیین بعد واإلحتالل الخدیو بین الوفاق سیاسة سقطت وحین ،)1910 دیسمبر( للمیزانیة

 ویطوف للبالد الفعلى الحاكم بمظھر یظھر شنركت وأخذ ،البالد أمور فى السافر التدخل إلى اإلحتالل ادوع ،)1911
  . 4لإلحتالل الوالء وإظھار بھ واإلحتفاء إلستقبالھ األعیان من كثیرو اإلدارة رجال ھرع ،باإلقالیم

 بالصورة أفكارھم یطوروا لم األعیان اركب بعض فإن ،الوفاق سیاسة عھد على بالدستور المطالبة حركة إنتعاش ورغم
- 5سلیمان على فندىأ ومحمد باشا خلیل مصطفى تقدم حین بوضوح ذلك وتجلى "،الدیمقراطیة" فكرة یتقبلون تجعلھم التى

 وإعفاء ،سنة 25 إلى المدیریة مجلس لعضو بالنسبة السن شرط بإنقاص یقضى بإقتراح -القوانین شورى مجلس عضوا
 الناخبین كشوف فى أسماؤھم أدرجت من أمام الترشیح باب وفتح ،العقاریة الضریبة أداء شرط من العلیا الشھادات حملة
 العمل البالد أبناء من كفاءلأل یتسنى حتى اإلنتخابات دائرة توسیع فى بالرغبة ذلك اإلقتراح صاحبا وعلل .واحد عام مدة

 تلى وحین .علم من لھم بما بلدھم لیخدموا النیابیة المجالس لدخول ینالمتعلم الشبان أمام الباب یفتح وأن ،أمنھم خدمة على
 ومحمد بك معبد ومفتاح بك سمیكة كمرقس -األعضاء من- المالك كبار من شدید بإستیاء قوبل بالمجلس اإلقتراح
 من ومنعوه حاإلقترا مزایا یشرح أن بك الصوفانى لعبداللطیف یسمحوا ولم ،وغیرھم باشا سعود وطلبھ باشا الشریعى

  . 6التالى اإلنعقاد دور إلى فیھ النظر إرجاء وطلبوا ،العامة المصلحة مع یتنافى اإلقتراح ھذا أن ورأوا الكالم

                                                             
 .1167- 1166 ص ،القوانین مجموعة ،وآخر حسن محمد احمد 1
 .14/12/1909 ،الجریدة 2
 .1910/ 3/ 24 جلسة ،العمومیة الجمعیة مضابط 3
 16/6/1912 ،سبوعیةأ ،االكسبریس 4
 سویف لبنى التابعة الوقف سمسطا فكان عمدة  سلیمان على أفندى محمد أما شرقیة – ھھیا أعیان من باشا خلیل مصطفى 5

 ).24/1/1911(جلسة
 .21/5/1911 جلسة ،القوانین شورى مضابط 6
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 2بك مفتاح فذھب ،المعارضة من موجة - أخرى مرة - ثارت ،19121 – 1911 إنعقاد دور بدایة فى اإلقتراح نظر وعند
 تظل أن األفضل من ولذلك ،والرى بالزراعة یتعلق ما وخاصة اإلداریة لالمسائ فى تنظر المدیریات مجالس أن إلى

 من معیناً  مقداراً  عنھا یدفعون األفدنة من كثیراً  سنوات جملة منذ یملكون الذین" على قاصرة المجالس ھذه عضویة
 أمور فى شیئا یفقھون وال ،األطیان حاجات تقدیر یستطیعون ال األمالك من المجردین المتعلمین الشبان ألن ،"المال

 على عالیة ضرائب فرضت إذا بالضرر یشعرون فال ،أوبعید قریب من الضرائب تقدیر أمر یھمھم وال ،الزراعة
  . "مرتاح القافلة فى العریان" المثل رأى على فھم ،الرى بمشروعات یھتمون وال ،األطیان

 المتعلمین الشبان على العقبات بعض تسھیل" إلقتراحا من الغرض أن فذكر ،علیھ للرد بك الصوفانى عبداللطیف وإنبرى
 یمض ولم فعالً  إلیھم إنتقلت أو آبائھم أمالك إلیھم ستنتقل الذین المالك كبار أبناء من بل ،العائالت أبناء من الغالب فى وھم

 ینفعوا أن العلمیة الكفایات وذو یستطیع حتى ،اإلقتراح على الموافقة األعضاء وناشد ". . .القانون فى المعینة المدة علیھا
  . "األلقاب وأرباب األطیان مالك رأى عن إال یعبر ال" بأنھ القواین شورى مجلس یرمى ال وحتى ،بالدھم

 للذوات الممثلین الدائمین األعضاء أحد- باشا غالب موسى فرأى ،اإلقتراح ھذا إقرار من خیفة توجسوا األعضاء ولكن
ً 3طول تفكیر" إلى یحتاج بھ ما بعض" ألن ،لدراستھ خاصة لجنة إلى یحول أن یجب اإلقتراح ھذا أن -األتراك . وأخیرا

 الحكومة رد یرد حتى فیھ البت إرجاء اللجنة فرأت ،لدراستھ الداخلیة لجنةإستقر رأى المجلس على إحالة اإلقتراح إلى 
  . 4اإلنتخاب قانون أحكام بعض بتعدیل الخاصة السابقة المجلس إقتراحات على

 لدخول الوسطى الطبقة مثقفى أمام الطریق لفتح قامت التى المحاولة تلك وجھ فى الباب والذوات األعیان أوصد وبذلك
 لم اإلقتراح صاحبا أن إذ ،الوطنى الحزب رجال أصابع - مایبدو على - تحركھا كانت التى المحاولة تلك ،النیابیة المجالس
 عن الدفاع أمر - الوطنى الحزب قطب - بك الصوفانى اللطیف لعبد ركاوت ،حولھ دارت التى المناقشات فى یشتركا

 الذى الوطنى الحزب إتجاه مع تماماً  یتسق اإلقتراح عن الصوفانى دفاع وكان ،بإقراره المجلس إقناع ومحاولة اإلقتراح
 النصاب بشرط التقید وند العلیا الشھادات حملة أمام المدیریات مجالس لعضویة الترشیح باب فتح ضرورة إلى یذھب كان

  . 5للضریبة المالى

 حدأ -  أحمد بك قرشى بھ تقدم إقتراح العمومیة الجمعیة على عرض حین "،الدیمقراطیة" فى رأیھم عن األعیان وعبر
 األھالى أن بحجة المعارضة من عاصفة اإلقتراح فأثار ،باإلنتخاب العمد تعیین یكون بأن فیھ یطالب  -دیروط أعیان

  . 6"للناس إرضاء التسفل إلى" یضطر قد المرشح وأن ،اإلختیار الیحسنون

 شورى مجلس إلى بإقتراح -بالمنیا األعیان كبار أحد - باشا الشریعى محمد تقدم بل الحد ھذا عند األعیان یقف ولم
 ینتخب ال وأن المأمور رئاسة تحت مركز بكل الغرض لھذا تشكل لجنة بمعرفة العمد إختیار یتم بأن فیھ طالب القوانین
 أعضاء بین المثقفین األعیان بعض ثمة وكان ".المشھورة الكبیرة العائالت" بین من یعین وإنما ،األھالى بواسطة العمدة

 فى الجرائد صفحات على یطرح كان بما السیاسى تكوینھم وتأثر "،رالیةبالل الدیمقراطیة" فكرة یشایعون ممن ،المجلس
 والوقوف الغربیة البلدان بعض زیارة لھم أتیح كما ،الدیمقراطیة حول كتابات من العشرین القرن من األول العقد أواخر
 إقتراح فعارضوا ،بك حمدأ وقرشى بك بكرى وحسن بك بركات هللا فتح ھؤالء ومن ،فیھا الدیمقراطیة الحیاة أسالیب على

 مجلس ینكر ثم ،الدستوریة بالحقوق األمة طالبت كیف إذ ،بالدستور األمة مطالبة مع یتنافى أنھ بإعتبار باشا الشریعى
 الجھات بمعرفة العمد تعیین بأن الرأى ھذا على باشا الشریعى ورد ،العمد إختیار فى حقھم األھالى على القوانین شورى

 الرأى قرإست وأخیرا .الكبیرة البیوت بین واإلنقسام المنازعات وقوع یمنع ولكنھ لألمة النیابیة الحقوق یمس ال اإلداریة
  . 7لدراستھ خاصة لجنة إلى اإلقتراح تحویل على

                                                             
 .29/11/1911 جلسة ،السابق درالمص 1
 البارزین المالك كبار احد ویعد ،الفیوم بدو یمثل وكان ،بالمجلس الدائمین المعینین األعضاء أحد كان معبد بك مفتاح 2

 .بالمدیریة
 .29/11/1911 جلسة ،القوانین شورى مضابط 3
 .10/1/1912 جلسة ،السابق المصدر 4
 .)270 ص ،فرید محمد الرافعى، إنظر( .20/1/1911 فى ىالوطن المؤتمر فى فرید محمد خطبة 5
 .30/3/1910 ،العمومیة الجمعیة مضابط 6
 .10/1/1912 جلسة ،القوانین شورى مضابط 7



  عباس حامدد. رءوف     ودورها فى المجتمع المصرى الملكیات الزراعیة المصریة

106  www.RaoufAbbas.org 

 -الكفایة من معین مستوى یشغلھا فیمن تتطلب التى -  الوظیفة ھذه تظل ال حتى العمد بإنتخاب التوصیة إلى اللجنة وإنتھت
 صاحب -باشا الشریعى عقب اللجنة تقریر تالوة وبعد ،لألمة النیابیة الحقوق تمس ال وحتى ،العائالت لبعض حكراً 

 ،اإلنتخاب ھو ما تعرف راقیة طبقة فى محصوراً  إنتخاب لكك. . . " لیس العمد إنتخاب أن فذكر التقریر على -اإلقتراح
 ألن" ..." والتمویة التذویق دلمجر" إال ذلك یفعلون ال الدستوریة بالعبارات یتشدقون من وأن "المنتخب مسئولیة ھى وما

  . "ختیاراإل یحسن ال البلد أھل معظم

) الممتازة الصفوة دیمقراطیة( تعنى كانت األعیان كبار من المحافظین عند "الدیمقراطیة" فكرة أن الحوار ھذا من ویتضح
 ذلك فى - كان المجلس داخل اللیبرالى التیار أن غیر ،ةثرو من تملكھ ما أساس على اإلجتماعى وضعھا إكتسبت التى

 صوت بأغلبیة األعضاء علیھ وافق ،لتصویتل المجلس على اللجنة تقریر طرح مافعند ،القوة من حظاً  بلغ قد -الحین
 ،اللیبرالیة الدیمقراطیة بفكرة تؤمن المجلس داخل مؤثرة قوة أصبحوا قد األعیان من المثقفین أن یعنى ذلك وكان .1واحد

  . العامة المصلحة أجل من وتعمل

 ال جدید نیابى نظام إیجاد اإلنجلیز رأى فقد ،لنشاطھا محوراً  بالدستور المطالبة من إتخذت قد الوطنیة الحركة كانت وإذا
 الجمعیة" تأسیس فكان ،الوطنیة المطالب بعض بإجابة اإلحتالل على السخط ویمتص ،القائم النظام جوھر من یغیر

   .العمومیة والجمعیة القوانین شورى مجلس إختصاصات فیھا أدمجت التى -1913 یولیو -" التشریعیة

 طریق عن النیابیة الھیئات داخل السیاسیة مواقفھا تحدید حاولت قد -الحین ذلك حتى - تكن لم السیاسیة األحزاب أن ورغم
 والجمعیة القوانین شورى مجلس داخل األحزاب نظر وجھة عن یعبر معین سیاسى بخط إلیھا ینتمون الذین النواب إلتزام

 أنصارھا ترشح السیاسیة األحزاب شرعت فقد "،لإلحزاب البرلمانیة لھیئاتبا" تسمیتھ على یصطلح ما وھو ،العمومیة
 إلى المنتمین األعضاء من الجمعیة داخل سیاسیة معارضة جبھة إلیجاد إتجاه ثمة وكان "،التشریعیة الجمعیة" لعضویة
 الجمعیة عمر قصر بسبب التحالف ھذا مثل لقیام الفرصة تھیئ لم الظروف ولكن ،2األمة وحزب الوطنى الحزب

  . واحد تشریعى لفصل إال جلساتھا تعقد أن لھا یقدر لم التى التشریعیة

 فى ویراعى - الوكیلین وأحد الرئیس بینھم من -  الحكومة تعینھم عضواً  27و ،النظار من التشریعیة الجمعیة وتكونت
 عضوا 66 األھالى وینتخب ،البلدیة لسوالمجا الدین ورجال والمھندسین واألطباء والتجار والبدو األقباط تمثیل ھؤالء
 بین من النائب إختیار المندوبون ویتولى ،یمثلھم مندوبا ناخبا 50 كل یختار األولى المرحلة ففى ،مرحلتین على

 50 قدره أطیان لمال مسدداً  ،والكتابة بالقراءة ملما ،األقل على عاماً  35 عمره كونی أن النائب فى وإشترط ،المرشحین
 بالنسبة أما ،سنویا جنیھا 35 قدرھما أمالك وعوائد أطیان مال أو ،سنویاً  جنیھا 20 قدرھا أمالك عوائد أو ویاً سن جنیھا
  . 3%60 بنسبة المالى النصاب شرط خفض فقد العلیا الشھادات لحملة

 إلى تشریعیةال الجمعیة فى بوضوح دورھا برز التى "البرجوازیة الصغیرة" لصالح اإلنتخاب حقوق توسیع كان وبذلك
 مقاعد من مقعداً  47 األعیان شغل إذ الجمعیة فى كبیرة أغلبیة لھم كانت الذین) الزراعیة البرجوازیة( المالك كبار جانب
  . البدو وشیوخ واألعیان الذوات المالك كبار من المعینین معظم كان كما ،مقعداً  55 بلغت التى األقالیم عن النیابة

 جھودھم یصرفون المالك كبار ظل حین فعلى ،بالبحث لھا تعرضت التى القضایا تعدد إلى یةالجمع تشكیل تنوع أدى وقد
 جیل لخلق الفنى التعلیم مجال بتوسیع وإھتموا ،اإلقتصادیة بمصالحھم ترتبط التى الزراعة بأمور التقلیدى اإلھتمام إلى

 نقابات" قانون مشروع وأیدوا ،4لإلستثمار دیدةج میادین إلرتیاد نواة یكون والصناعة التجارة فى المتخصصین من جدید
 نجد ،5للحكومة والمالیة اإلداریة الوصایة تحت النقابات ھذه وضع على ونص للجمعیة الحكومة قدمتھ الذى "التعاون
 مصالح مع تتفق بمطالب یتقدمون ،والتجار والمھنیین المتعلمین من "البرجوازیة الصغیرة" إلى ینتمون الذین النواب

 من والمصریین ،وقضاتھا األھلیة المحاكم كرؤساء ،الموظفین فئات بعض أحوال بتحسین فطالبوا ،بھم المتصلة لفئاتا

                                                             
 .5/2/1912 جلسة ،السابق المصدر 1
 .60 ص ،2 الكراس الھجرة، بعد مذكراتى ،فرید محمد 2
 .بعدھاوما 151 ص ،واالدارة القضاء نظام ،وآخر قمحة احمد 3
 بالتعلیم) بك صدقى كامل – عزام حسن محمد الشیخ – بوحسینأ باشا محمود( المالك كبار من عضاءألا بعض ھتمإ 4

 – 30/4،11 جلسات ،التشریعیة الجمعیة مضابط :إنظر( الصدد ھذا فى إقتراحات وقدموا ،والتجارى والصناعى الزراعى
16 /5 ، 13 /6/1914(. 

 .6/1914/ 16 – 10، 22/4، 2/  11 جلسات ،السابق المصدر 5
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 وھى 1الموظفین تأدیب قانون بتعدیل طالبوا كما ،اإلدارة ومعاونى النیابة وأعضاء ،ومستشاریھا المختلطة المحاكم قضاة
  . مصریة نیابیة ھیئة داخل احاتاإلقتر ھذه مثل فیھا تقدم التى األولى المرة

 یونیو 17 حتى ینایر 22 من( واحد تشریعى لفصل إال جلساتھا تعقد فلم ،طویال تعمر أن التشریعیة للجمعیة یقدر ولم
 فعطلت ،)دیسمبر 18( مصر على البریطانیة الحمایة إعالن إلى أدى الذى بالشكل ذلك بعد األحداث تطورت ثم ،)1914

 غیر أجل إلى إجتماعاتھا تأجیل -أكتوبر 27 فى - تقرر ثم ،إنعقادھا بتأجیل مراسیم عدة وصدرت ،الجمعیة إجتماعات
  . مسمى

 التاسع القرن أواخر فى مصر فى السیاسیة الحیاة على طرأ الذى التطور عكست فقد ،التشریعیة الجمعیة عمر قصر ورغم
 ،قبل ذى من أوضح بشكل نفسھا عن تعبر وأخذت غیرة""البرجوازیة الص كعب یعلو فبدأ ،العشرین القرن ومطلع عشر

 الحقوق عن المدافعة لتیار تزعمھاب وجودھا تثبت أن - التشریعیة الجمعیة فى ممثلیھا عدد قلة رغم - وإستطاعت
 قویة معارضة تنظم أن وإستطاعت ،الرئیس غیبة فى للجلسات المعین الوكیل رئاسة مسألة نظر عند لألمة الدستوریة

 -التشریعیة الجمعیة نشاط حول مقاالت من بالصحف یكتب ماكان خالل من -  العام الرأى وراءھا وحشدت ،الجمعیة داخل
 إیذانا -إخفاقھا رغم-  الحركة ھذه وكانت .الرئیس غیاب حالة فى المنتخب للوكیل الجلسات رئاسة إلكتساب محاولة فى

 وجود خالل من الحیویة مصالحھا عن تدافع أن إستطاعت التى صاعدةال الطبقة ھذه أیدى إلى السیاسى العمل قیادة بإنتقال
 حمل من تتمكن لم كانت وإن ،المجال ھذا فى "الزراعیة البرجوازیة" تزاحم وأن ،التشریعیة بالجمعیة أفرادھا بعض

 فى بھ ستھانی ال وزن لھا كأغلبیة الزراعیین المالك كبار وجود بحكم لصالحھا إیجابیة مواقف إتخاذ على الجمعیة
  . التشریعیة الجمعیة

 ما مع یتكافأ ،1914 عام حتى الستینات منتصف منذ السیاسیة الحیاة فى كبیراً  دوراً  الزراعیین المالك كبار لعب وھكذا
 النیابیة المجالس داخل كبیرة أغلبیة لھم فكانت ،المكتسب أو الموروث ثراؤھم إلیھم ساقھ المجتمع فى نفوذ من لھم كان
 أعیان وبرز ،المجالس بتلك الخاصة األساسیة والنظم اللوائح بحكم علیھم قاصرة تكون أن عضویتھا كادت التى

 كانت التى األقالیم عن النیابة مقاعد بعینھا عائالت فتوارثت ،النیابیة المجالس فى -الخصوص وجھ على-  المصریین
 ،بالغربیة والمنشاوى والشریف والھرمیل ،بالبحیرة والوكیل والصوفانى ،بالشرقیة وخلیل أباظة كعائالت ،لنفوذھا مركزاً 
 رحاب وأبو ستیت وأبو ،بالمنیا وعبدالرازق والشریعى ،بالدقھلیة واللوزى وھالل ،بالمنوفیة وأبوحسین وعبدالغفار والفقى
 بمناصب إلحتفاظھمو ،ثراء وأوسعھا العائالت أبرز كونھم بحكم أقالیمھم عن النیابة مقاعد شغلوا ممن وغیرھم بجرجا

 على واإلعتدال الحرص وغلب .یمثلونھا كانوا التى الجھات فى ممتاز وإجتماعى إقتصادى بمركز ولتمتعھم ،القرى عمد
 أن فحاولوا ،الحقبة تلك فى نالوھا التى مكاسبھم على الحرص شدیدى كانوا الذین المصریین ألعیان السیاسیة المواقف

 المحافظة شكل إتخذ الذى السیاسى نشاطھم ركیزة النیابیة المجالس كانت ثم ومن ،لبالدا حكم فى مسموع صوت لھم یكون
 دامت ما العرابیة الثورة یؤیدون جدھمن ولذلك ،إسماعیل عھد أواخر فى نالوھا التى واإلقتصادیة السیاسیة الحقوق على

 معارضة حد إلى تأییدھا فى یتمادون ذلك أجل من وھم ،البالد أمور إدارة فى الفعلیة المشاركة فى أملھم لتحقیق تسعى
 جانب وتخلى اإلعتدال إلى ركنوا ،األجنبى بالتدخل ینذر بشكل یضطرب السیاسى الموقف تیار رأوا إذا حتى ،الحكومة

 من ویحمیھم إھتمامھ من قدراً  یعطیھم رأوه حین اإلحتالل یؤیدون نجدھم ثم ،العرابیة الثورة مساندة عن منھم كبیر
 ووجدوا الظروف تغیرت إذا حتى .لھم حدده الذى اإلطار فى فیتحركون ،اإلقتصادیة مصالحھم ویخدم ،القدیم تبداداإلس

 بقدر وطالبوا ،السیاسیة المعارضة وتصدروا لھ والئھم إبداء إلى سارعوا اإلحتالل یناوىء الثانى حلمى عباس الخدیو
 المطالبة حركة واكبواو الوفاق سیاسة على واإلحتالل الخدیو بین العالقات جو صفا حتى ،الحكم فى المشاركة من أكبر

 الذین اللیبرالیین من فنفروا ،للخطر مصالحھم یعرضوا أن ودون ،آنذاك القائمة الظروف بھ تسمح ما حدود فى ،بالدستور
 -أنفسھم األعیان مثقفى من ھؤالء كان لو حتى - الغربى النمط على نیابیة حیاة إقامة الحركة ھذه غایة أن یرون كانوا

  . "الحقیقیة المصالح أصحاب" على وقفاً  تظل حتى آنذاك القائمة النیابیة الھیئات إختصاصات بتوسیع بالمطالبة وإكتفوا

 النیابیة الھیئة فقبلوا ،داخلھ یتحركون وأخذوا ،لھم اإلحتالل حدده الذى اإلطار إلتزام إلى عادوا الوفاق سیاسة سقطت فإذا
  . بھ یسمح أن یمكن ما ھوكل ذلك مادام للبالد اإلحتالل إختارھا التى الجدیدة

 وإن ،العثمانیة الدولة نحو بعواطفھم ویتجھون ،بالخدیو یرتبطون فھم ،محددا ثابتا موقفھم كان فقد ،األتراك الذوات أما
 مصالحھم على لمحافظتھ تاللاإلح یؤیدون ھم ثم ،عادیة عثمانیة كوالیة عھدھا سابق إلى مصر عودة یتمنون ال كانوا

  . السیاسیة مكانتھم لھم یضمن وألنھ واإلجتماعیة اإلقتصادیة
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 عند) طبقى وعى( وجود عدم عن نتج الذى بالتشتت السیاسیة الحیاة فى "المصریة الزراعیة البرجوازیة" دور إتسم وبذلك
 لم ولكنھا ،وثیق برباط البعض وبعضھا المتباینة عناصرھا بین تربط المشتركة اإلقتصادیة المصالح كانت التى الطبقة ھذه

 متباینة وعناصر ،متعددة إجتماعیة فئات إلى المالك كبار إنتماء إلى ذلك ویرجع ،موحدا سیاسیا موقفا تتخذ أن تحاول
 طبقة( قیام عدم إلى أدى بشكل اإلنتاجیة القوى جمود إلى یرجع ما بقدر ،كبیرا إختالفا السیاسیة ومرامیھا أھدافھا تختلف
 التى األخطار لمواجھة صفوفھا توحید إلى یدعوھا تحدیا وتخلق ،المصریة الرأسمالیة مصالح تھدد نشطة) مصریة عاملة

  . األولى العالمیة الحرب بعد ما إلى حدوثھ تأخر ما وھو ،تھددھات
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  خاتمة

 الزراعة المصریون إحترف منذ الطویل تاریخھا مر على  - العلمى بمفھومھ - لإلنتاج "اآلسیوى األسلوب" مصر عرفت
 الحكم أریكة على الجالس علیھا یسیطر ،للدولة ملكاً  األرض فكانت ،عشر التاسع القرن أوائل حتى -القدیمة مصر فى-

  . عثمانیاً  والیاً  أو مملوكیاً  سلطاناً  أو خلیفة أو) اإلسالمیة مصر فى( لخلیفة عامالً  أو فرعوناً  كان سواء

 إلى الحاجة ودعت ،النیل میاه على الزراعة دمتعت حیث مصر فى النظام ھذا مثل قیام اإلقتصادیة روفالظ حتمت وقد
 اإلقتصادیة الظروف وحتمت ،سحیق عھد منذ مصر فى "الدولة" قیام إلى الرى شئون وترتیب میاھھ من اإلستفادة تنظیم

 وأداء بزراعتھا الفالحین وتكلف ،القرى نبی توزعھا :للزراعة الصالحة األراضى على "الدولة" سیطرة ضرورة
  . ملكیتھا حق لھم یكون أن دون علیھا المقررة الضرائب

 الضروریة الحرفیة والصناعة الزراعة بین تجمع - ما حد إلى -  ذاتیاً  مكتفیة متماثلة قرى على اإلنتاجیة القوى وإقتصرت
 مصر تاریخ فجر منذ) العملة( والنقد التبادل وجود ورعم .األقلیم سكان أو القریة لسكان اإلستھالكیة الحاجات لمواجھة

  . اإلنتاج قوى تطویر إلى یؤد لم بشكل اإلقتصادیة األوضاع على األثر محدود كان أنھ إال القدیم

 وسیطرت ،ورجالھ وعائلتھ الحاكم شخص فى تمثلت معینة طبقة ید فى فإنحصرت الشدیدة بالمركزیة "السلطة" وإتسمت
 مصر تاریخ بھ تسمإ ما ثم ومن .الفالحین من األعظم السواد عمل فائض على وعاشت ،السیاسیة الحیاة على الطبقة تلك

 إتاحة عدم الخاصة الملكیة غیاب على ترتب فقد "،الركود" من -الطویلة المرحلة تلك مر على-  اإلجتماعى اإلقتصادى
 نشؤ إلى ویؤدى اإلجتماعیة األوضاع على أثره یترك بشكل ةاإلنتاجی اإلجتماعیة والعالقات اإلنتاج قوى لتطویر الفرصة

  . التقدم عجلة تدفع جدیدة إجتماعیة قوى

 اآلسیوى األسلوب" من عریضة إنتقال مرحلة -اإلقتصادى اإلجتماعى مصرى تاریخ فى - عشر التاسع القرن ومثل
 سیاسیة ظروف إلیھ دعت الزراعیة األطیان حیازة فى تطوراً  القرن ذلك مستھل شھد فقد ،الرأسمالى نتاجاإل إلى "لإلنتاج
 مطلع فى البالد فى األمور مقالید على تسیطر كانت التى السیاسیة القوى على القضاء إلى على محمد سعى فقد ،محضة

 مع مباشرة عالقة فى تدخل الدولة وبدأت ،الریف فى الملتزمین نفوذ لتحطیم اإللتزام نظام بإلغاء قام ثم ومن ،عھده
- فشیئا شیئا وتوسعھا العرف بحكم قبل من سائدة كانت التى العقاریة الحیازة أوضاع تقنن وراحت بالزراعة المشتغلین

  . لألرض الخاصة الملكیة نحو اإلتجاه فى -متنوعة وسیاسیة إقتصادیة ظروف تحت

 من جدید نوع إبتداع إلى البالد حكام -مصر فى على محمد أقامھ الذى النظام تدعم - جدیدة طبقة خلق فى الرغبة وحملت
 بال رزقة( الحكام من المقربین األفراد لبعض تمح كانت التى "األبعادیات أراضى" فى تمثل الزراعیة األطیان حیازة

 بنفوذ تمتعت طبقة لنشؤ الفرصة أتاح مما األربعینیات أوائل فى نھائیاً  وإستقرت علیھا الملكیة حقوق دعمت ثم ،)مال
 على الحصول لھا وفر الذى النظام على وإعتماداً  زراعیة أطیان من تملكھ ماكانت إلى إستناداً  إجتماعیة ةومكان سیاسى

 متعددة إجتماعیة فئات من الطبقة تلك تكونت وقد .الكبرى المناصب إفرادھا إلى وأسند النمو على وساعدھا األطیان تلك
 بعضھا بین قائمة كانت التى التناقضات حدة من قتصادیةاإل مصالحھا خففت "زراعیة برجوازیة" مجموعھا فى شكلت

  . البعض

 المحاصیل إنتاج فى والتوسع الرى أحوال بتحسین إھتمامھا ثم ومن ،المالیة مواردھا زیادة نحو الدولة إتجاه على وترتب
 طوال البالد على ىمحمدعل فرضھ الذى اإلحتكار نظام إنھیار بعد السوق نظام فى تحول حدوث إلى أدى مما ،النقدیة
 فى ستثمروهفإ "المصریة الزراعیة البرجوازیة" أفراد أیدى فى وفیراً  یجرى المال أصبح أن كلھ ذلك على ترتب ،عھده
 الملكیات نمو إطراد على ساعد مما مصالحھا وصان الطبقة ھذه البریطانى اإلحتالل ورعى ،ملكیاتھم مساحة زیادة

 وشركات بنوك لھا وھیأت ،للنمو مصدراً  الدومینو السنیة الدائرة أطیان بیع عملیات فى وجدت التى الكبیرة الزراعیة
الكبیرة تمثل ما  الزراعیة الملكیات كانت حتى نھایتھ وما كاد القرن التاسع عشر یبلغ للتمویل.  مصدراً  العقارى الرھن

  . البالد فى الزراعیة األراضى مساحة نصف یقرب من

 على صارم إحتكار نظام فرض من ذلك تبع وما - التجار فئات إلى عھدة بدایة فى محمدعلى ھاوجھ التى الضربة وحالت
 فى اإلحتكار نظام إنھیار بعد السوق على السیطرة من الناشئة" المصریة البرجوازیة"  تمكین دون -اإلقتصادیة الحیاة
 ھذه معظم فإتجھت ،المصریة السوق لإلحتال األوربیة اإلستثمارات أمام الظروف ھیأ مما ،األربعینیات أواخر

 ،والخدمات النقل مشروعات بعض إلى باإلضافة العقارى الرھن وبنوك الزراعیة األراضى شركات إلى اإلستثمارات
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 طریق وعن الخارج إلى األرباح تصدیر طریق عن القومى الدخل من كبیر جزء على األجنبیة اإلحتكارات إستولت وبذلك
  . المصرى للمواطن الشرائیة القدرة وإضعاف القومیة السوق إنكماش إلى أدى مما ،المتكافئ غیر التجارى التبادل

 تجمید نتیجة اإلنتاجیة القوى وضعف الخارج إلى األرباح وتصدیر القومى الدخل مستوى إنخفاض من الرغم وعلى
 ثمة فإن ،الوطنى المال رأس لتراكم ةالمالئم الظروف إتاحة عدم من ذلك على وماترتب اإلنتاجیة اإلجتماعیة العالقات

 البنوك فى المودعة األرصدة فى تمثل "المصریة الزراعیة البرجوازیة" من حفنة أیدى فى متراك األموال فائض من جزء
 أواخر فى الزراعیة األراضى شراء على المتزاید اإلقبال وفى المالیة األوراق سوق فى المضاربة عملیات وفى

  . العشرین القرن ومطلع التسعینیات

 بعثرت "الزراعیة البرجوازیة" ألن القومى اإلقتصاد تدعیم إلى یؤد لم الوطنى المال رأس من القدر ھذا تراكم ولكن
 تلك من كبیرا جانبا كان ثم ومن ،الغربیة المدنیة بمظاھر األخذ وراء الجرى على یدھا فى تراكم الذى األموال فائض

 مساحة توسیع على "المصریة البرجوازیة" من القطاع ھذا حرص إلى باإلضافة ،ستھالكیةاإل السلع على ینفق األموال
 ،البالد فى القومیة اإلنتاج قوى تطویر إلى تؤدى االموال إلستثمار جدیدة مجاالت إرتیاد عن وعزوفھ الزراعیة أطیانھ

 للطبقة النمو فرصة إتاحة -بالضرورة - یعنى اإلنتاجیة القوى تطویر ألن "البرجوازیة" مصالح مع یتعارض أمر وھو
 الصراع حركة على آثار من ذلك على یترتب لما للخطر المصریة البرجوازیة مصالح یعرض مما المصریة العاملة

  . اإلجتماعى

 أقنعتھا فقد ،اإلنتاجیة للقوى "الزراعیة البرجوازیة" رؤیة فى تطوراً  شھد العشرین القرن من الثانى العقد مطلع أن غیر
 وأن ،األموال إلستثمار األمثل المجال وحدھا تعد لم األرض بأن 1907 عام فى البالد بھا مرت التى اإلقتصادیة األزمة
 دخل وبذلك .المالیة واألعمال والتجارة الصناعة میادین وإرتیاد لإلستثمار جدیدة مجاالت عن للبحث حان قد الوقت

  . جدید دور فى مصر فى اإلقتصادى اإلجتماعى التطور

 فإن ،الحین ذلك فى لإلستثمار الوحید المجال تشكل كانت التى الزراعة فى الرأسمالى اإلستثمار نحو اإلتجاه تزاید ورغم
 التاریخیة العصور فى سادت التى بتلك الشبھ قریبة كانت عشر التاسع القرن فى سادت التى اإلنتاجیة اإلجتماعیة العالقات

 لیتولى فالحیھ على الباقى ویقسم لحسابھ األطیان من جزءا یزرع المالك كان إذ ،یذكر تعدیل ھاعلی یطرأ فلم ،علیھ السابقة
 أو نقدى بإیجار للفالحین األطیان من حاجتھ عن مازاد یؤجر أو ،المحصول من حصة مقابل نصیبھ زراعة منھم كل

 الفالح بین العالقة وكانت ،الكبیر المالك نأطیا فى بالسخرة بالعمل -السبعینیات أواخر حتى - الفالحون وإلتزم ،عینى
 ،الكبیر المالك أطیان بزراعة یشتغل كان الذى الفالح معاملة طریقة یحدد تشریع ثمة یكن فلم ،العرف ینظمھا والمالك
  . لھ بتقدیمھا ملزماً  المالك یكن ولم یوفرھا أن الفالح على كان التى التقلیدیة الزراعیة األدوات إستخدام وشاع

 أن دون  -السبعینیات اواخر حتى -  المالك كبار تفاتیش من یفر أن بإستطاعتھ یكن فلم ،باألرض مرتبطاً  الفالح وظل
 إستمراره یضمنوا حتى بالدیون تكبیلھ على - التاریخ ذلك بعد - المالك كبار وحرص ،األرض إلى وتعیده السلطات تالحقھ

  . أسرتھ وأفراد ھو رمقھ بھ یسد كان ام سوى عملھ قیمة من ینل ولم ،األرض فالحة فى

 یشكلون كانوا الذین المالك كبار لصالح عشر التاسع القرن خالل الزراعیة لألراضى الخاصة الملكیة نشؤ كان وبذلك
 نصف من یقرب ما على یدھا تضع ،المالك عدد من بالمائة واحد إلى أفرادھا نسبة تصل ال "زراعیة برجوازیة"

 إتساع فى تمثل المعدمین مالیین إلى باإلضافة وصغارھم المالك كبار بین بارز تناقص ذلك عن ونتج الزراعیة األراضى
 كان ولذلك ،الكفاف حد من یقرب ال فقر إلى التخمة حد یبلغ غنى فمن .المعیشة لمستوى بالنسبة الفریقین بین الھوة

  . للبالد اإلقتصادى رالتطو مع متوازن غیر  -الحین ذلك فى - مصر فى اإلجتماعى التطور

 فى -  اإلجتماعى الصراع حركة دفع إلى تؤد لم الفالحین وجماھیر "الزراعیة البرجوازیة" بین البارزة التناقضات ولكن
 الطبیعى الحلیف كانت التى "الصغیرة البرجوازیة" وضعف ،الفالحین بین الجھل إنتشار بسبب -الزمان من الحقبة تلك

 ،طریقھا فى العراقیل وضع على السلطات وحرص التعاونیة الحركة وضعف ،المرحلة كتل فى الفالحین لجماھیر
 فخلت .واإلجتماعیة اإلقتصادیة المشاكل إلى باالً  تلقى ان دون الوطنى التحرر قضیة إلى السیاسیة األحزاب وإلنصراف

 النشأة ذات لألحزاب بالنسبة طبیعى أمر وھو ،لھا حلول بتصور قادتھا یعن ولم المشاكل ھذه إلى اإلشارة من برامجھا
  . اإلستقالل بعد ما مرحلة إلى عداھا ما وترجئ السیاسیة القضایا من مواقفھا بتحدید تكتفى التى البرجوازیة

 عمل فائض على وعاشت الزراعیة األراضى معظم على یدھا تضع "المصریة الزراعیة البرجوازیة" ظلت وھكذا
 العمد فكان ،والدولة والمدیریة القریة فى  - مواقعھا مختلف فى -" السلطة" بممارسة -دھاوح - وتمتعت ،الفالحین جماھیر

 ثم( األتراك الذوات أبناء بین من یختارون المدیرون وكان ،القریة فى ونفوذا ملكیة العائالت أكبر بین من یختارون
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 فى النظار مناصب وظلت ،)المصریین أعیان أبناء بین من -عشر التاسع القرن من األخیر العقد فى - یختارون أصبحوا
 من الثانى النصف بدایة حتى مصر عرش على تتربع ظلت التى محمدعلى أسرة الطبقة ھذه وتزعمت الذوات من حفنة ید

  . العشرین القرن

    



  عباس حامدد. رءوف     ودورها فى المجتمع المصرى الملكیات الزراعیة المصریة

112  www.RaoufAbbas.org 

  المالحق

  باألباعد اإلنتفاع حق توریث - 1 رقم ملحق
  

  لروزنامجةل كریم أمر علیھا صادر ملكیة مجلس من مرفوعة خالصة

  1837 ینایر \1252 شوال 27 بتاریخ

 ما نال الجاه عالى الخدیو أفندینا حضرة أفكار أقدم أن المعلوم من حیث ملكیة شورى ناظر بك عبدالباقى عبدكم تقریر“
 رىالداو الجناب ظلیل ظل فى المستریحین والضعفاء الفقراء وإقتدار المعمورة المصریة األقالیم عماریھ بخصوص یتمناه

 فى أیضاً  أغرقھم وقد بلغ ما بإلغاء مستغرقین صاروا كونھم عن فضالً  الخدیو إحسان شاكرین العبید أن خفى غیر إنھ ثم
 األراضى عماریھ ألجل فھو باألطیان إحسانھ من الخدیو مقصود أصل أن المعلوم من أنھ بما باألبعادیة إلیھم إحسانھ بحر

 إعطاء اإلقتضاء من ولذلك هللا شاء ما إلى الخیریة ھذه نیة إجراء فى الخدیو نم الھمة بذل وسیحصل األھالى وإقتدار
 بید وعطیت تقاسیطھا وطلع اآلن قبل بھا علیھم النعوم األبعادیات أن على إستتب فقد األبعادیات لمصلحة حسنة صورة

أوالده وأوالد أوالده وبعد    بعده ومن حیاتھ بمدة متصرفاً  یكون علیھ المنعم الذات وأن سنداتھا تحدید بغیر أصحابھا
 ھؤالء نسل ینقطع كان وإذا السود والجاریھ الغالم خالف اإلنقراض یكونوا العتقاء أوالد العتقا متصرفین نسال بعد نسل

 التى الھمة ھدر وعدم الخدیو ظل فى وافره ھمھ بصرف علیھ الحصول بعد باءھ اإلیراد تلف عدم فألجل أحد منھم ویتبقى
 قبلة محل حال اللذین الشریفین الحرمین إلى الخدیو حضرة طرف من الموقوفة باألوقاف ذلك إلحاق رىیج بذالھاإ صار
 الزمن آخر إلى األعظم الخدیو عن الذكر حسن لتخلید موجب ذلك إجراء أن كون وعن لآلخرة ذخرا الخیرى بنیة اإلمام

 الخیریة األدعیة أیضا الداورى الجناب نوال مع األعظم دیوالخ إلى الجمیع عن الصالحات الدعوات إلستجالب ویستوجب
 الحرمین إلى إلحاقھم من الجلیلة المثویات سینال ذلك عن وفضال وعتقائھم وأنسالھم وأنجالھم األبعادیات أصحاب من

 عتقا لھ یكون ولیس الشیخوخیة یبلغ األبعادیات أصحاب من أحد كان إذا وأنھ المحرر الوجھ على باألجرا الشریفین
 فراغھا یصیر التى األطیان وأما فراغتھ قبول فیصیر مجانا أحد إلى علیھا المتصرف األطیان إفراغ ویرید النسل ومنقطع

 أن استصوب فقد بالخراب األراضى عماریة لتبدیل یوجب ذلك أن حیث فمن مقتدرین غیر أشخاص إلى تعطى كانت إذا
 یصیر ال وأن تقسیطھا طلوع یصیر مقتدر أنھ وأثبت مقتدر إلیھ المعطى اتالذ أن یتضح لم ما تقسیطھا طلوع یصیر ال

 من تطلع التى التقاسیط موجب على الخدیو بأوقاف إلحاقھم یجرى وأن األبعادیات مصالح إلى أخرى جھة من مقارشة
 إرادة على وفموق وھذا هللا شاء ما إلى العمل دستور منصوص الخیر الخصوص ھذا إجراء أن كون ومن الروزنامجة

 ھذه أعال شیحوت فیصیر العلیة اإلرادة یوافق ذلك كان إذا بھ راجیا العلیا للسدة األعراض أوجب فقد األمر صاحب
  ." موجبھا على باإلجراء الرزنامجى األفندى إلى خطابا الكریم بالختم الخالصة

____  

  62، ص 1890، اإلسكندریة 1جـ  ،والقضاء االدارة قاموس ،جالد فیلیب: مصدرال
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  األباعد تملیك - 2 رقم ملحق
  

  1842 فبرایر 16 /1258 المحرم من 5 فى الروزنامجة دیوان إلى الصادر األمر

  

 أراضى لقابلیة نظراً  وأنھ والتجارة الفالحة بواسطة حاصل والممالك الملل كافة ورفاھیة وعماریة إرتقاء أن یخفى ال"
 تشوق أو قدرة فیھم یؤمل لمن الخالیة األطیان من بأبعادیة عنھا معبر أطیان إعطاء وجارى سبق للفالحة المصرى القطر

 وإعطاء ،واألھالى واألعیان الوظائف أرباب ثروة وإرتقاء المصرى القطر عماریة زیادة بأمل وإصالحھا زراعتھا فى
 القید ھذا فیسبب .معینة لجھات قبلنا من وقفا تكون وبعدھا والذریة النسل إنقراض لحین بھا ینتفعوا أن على دالة سندات

 أرباب أن لنا تالحظ قد وأنھ فیھا الشرعى التصرف تخویلھم لعدم تصلیحھا فى األطیان أرباب من اإلھتمام جارى غیر
 سبباً  یكون الشرعیة التصرفات من ذلك وغیر والھبة والشراء البیع فى الشرعى التصرف لھم كان متى األطیان تلك

 أن ذكر ما على وبناء. .  ذلك بجواز المفتى حضرة صرح قد باإلستفتاء وأنھ. ..  القطر ثروة رقىوت العماریة إلزدیاد
 واإلیقاف والھبة والشراء البیع فى الشرعى التصرف حق لھ یكون كان شخص ألى فصاعداً  اآلن من تعطى التى األطیان

 ألصحاب أعطیت التى السندات كافة لھ ذلكوك بذلك السندات وإعطاء وتحریر الشرعیة التصرفات سائر من ذلك ونحو
 وإتخاذ فیھا التصرف من األطیان ألرباب مانعة غیر الحكومة لتكون النص بھذا جدیدة سندات وإعطاء قبل من األطیان

  ". . . للعمل دستوراً  ذلك

____  

  .517-516 ص ،1928 المصریة الكتب دار، 1، ط على عصرمحمد ،الثانى الجزء ،النیل تقومي ،سامى أمین :المصدر
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  معاملتھم ونظام للبدو تعطى التى األطیان بتحدید قرار - 3 رقم ملحق
  )1841ابریل18 / 1257صفر 23(

  

 زراعة یھم لم الذى النواحى إلى بالنسبة التأخیر درجة فى دائما عربان زراعة یھم الذى النواحى أن شوھد ما على أنھ"
 ویتركو الفالحین عن قھراً  ألنفسھم یزرعوھا المناسبة األطیان یأخذوا أوال بلد بأى العربان نزول أن لداعى العربان
 دائما عربان یھم الذى النواحى تلك وأھالى الناحیة من یطلب مما شىء یدفعوا وال الناحیة أھالى إلى 1العیانة األطیان

 من أطیان ویأخذوا العریان من اةالمدار لھم ویحصل 2عندھم ویتسحبوا محصوالتھم عندھم ویھربوا العربان مع یتداخلون
 علیھا ویتجاوز لمرعى مواشیھم ومحطات نجوعھم وتفضل تلك األطیان بور یبذرونھا التخضیر زمن وفى السنة اول

 إنكار ویحصل الفالحون بورھا األطیان وھذه زرعناھا أخذناھا التى األطیان أن یقولوا العربان من السؤال وعند الوقت
 إنعامات لھم مرتب أنھم مع األھالى بزراعة ومواشیھم أغنامھم نزول ذلك على وزیادة ثمرة لیحص وال الطرفین من

 ذلك ویزعوا قلیلة ضریبتھا التى باألطیان لھم المرتب یزرعوا لم طمعھم زیادة ومن ،الدیوان طرف على مواشى 3وربیع
 فألجل بالسھولة شئ والیدفعوا ھبأوقات منھم لوبالمط المال یؤدوا لم ذلك على وزیادة حاكم إطالع دون من برأیھم ھوخالف

 مدیر لسعادة عنھم ویعرض) 1840( 1256 لغایة منھم المطلوب بمقدار قوایم یحرروا العام ھذا فى یقتضى ذلك منع
 لكل ویترتب العیانة 4الحواجز البالد من نواحى لھم تخصص اآلن من ویلزم إلستخالصھا مخصوص یعین ألجل العموم

 بعد ومن زراعتھم فیھا مرتب الذى النواحى خالف زراعة وال یدیھ لھم تبقى وال العربان كزراعة مخصوصة دبال قبیلة
 التوزیع بیان ختمھی دفتر ویتحرر القبیلة شیخ بمعرفة األسماء على األطیان توزیع یصیر المذكورة النواحى تخصیص

 بالشروط معاملتھم یصیر مفاسد منھم یحصل كان وإذا المدیریة لدیوان ترسل وصورتھ العربان ناظر بطرف ویحفظ
 5یغلقوا لم ما تخصھم بمحالت یخزنونھا محصوالتھم من غالل أخذ فى لھم یترخص ال العام ھذا وفى علیھم المحررة
 تصیر إقامتھم لمحالت غاللھم نقل عند ألنھ المدیر سعادة بإذن یكون غاللھ أخذ ویرید ماعلیھ غلق منھم أحد وإذا ماعلیھم
 إلى بلد بلد من الزراعات محصوالت نقل یصیر ال اآلن ومن العربان غالل مع غاللھم توزیع فى األھالى مع المداخلة

 حاال العربان من معارضة حصل وإذا ،الدقة بغایة ذلك مالحظة ویلزم بھا تخزینھا یصیر بلد كل زراعة بل أخرى
  . "صالقصا من یلزم ما بأجرى العموم مدیر لحضرة عنھم یعرض

_____  

  .14ص ،6ج والقضاء، اإلدارة قاموس جالد، فیلیب: المصدر

                                                             
 البور األراضى 1
 قراھم من یھربون 2
 مرعى 3
 المعمور أطراف على تقع التى األراضى أى 4
 ماعلیھم یوفوا 5
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  باألرض الفالحین إرتباط - 4 رقم ملحق
  

  على أوالد عربان شیخ المعرجى عبدهللا إلى سنیة إرادة صورة

  )1845 أكتوبر 6 / 1261 شوال 4(

 كافة بیرقام لھا یقال ناحیة الجیزة یةبمدیر عھدتھ فى الذى النواحى ضمن من أن عتابنا ال أعرض بك عارف حضرة إن"
 فى السبب وأن بطرفھ مسجون كان واحد نفر إال عنده فضل ولم ھاربین وفروا وتعلقاتھم مواشیھم أخذوا وأھالیھا مشایخھا
 أبذلوا القبیلة مشیخة فى قبلك كانوا الذین وأھالیك بائكآ كون ومن ذلك على بناء التقسیط فى متأخرین لكونھم فرارھم

 بحال یلزم إلیك ھذا أمرى فأصدرت علیھ ماكانوا على مستقیم تكون الزم وأنت ،عبودیتھم بحسب الخدمة وأوفوا ھدھمج
 البك وكیل إلى وتسلم فیك مولناأكم یضبطھم وسریعاً  وحاال األھالى مع المذكورین المشایخ على البحث توقع وصولة

  . "منك نیةالممنو لنا تصیر ألجل عتابناال وتتعرض إلیھ الموصى

____  

  .81، ص 5، إدارة رقم 218المصدر: سجالت المعیة السنیة عربى، بدفتر 
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  الموظفین كبار لبعض إسماعیل منحھا التى األراضى - 5 رقم ملحق
  1863 یونیو

  بالفدان المساحة  الوظیفة  ســـــــــــــــــــــــــــــــماإل
  1000  األحكام مجلس رئیس  باشا شریف محمد
  1000  الخارجیة ناظر  باشا رنوبا

  1000  بحرى أول مجلس رئیس  باشا شیرین محمد
  1000  خدیو مھردار  باشا ریاض مصطفى

  1000  وإسنا قنا مدیر  باشا فاضل محمد
  1000  الغربیة مدیر  باشا شاكر محمد

  1000  المال بیت امین  باشا عبدالقادر
  1000  دمیاط مجلس رئیس  راغب بك احمد
  1000  األقالیم عموم مفتش  راسم باشا حسن

  1000  األسكندریة محافظة  باشا خورشید
  1000  ــــــــــــــــــــــــــــ  باشا ذوالفقار على
  1000  ــــــــــــــــــــــــــــ  الجزایرلى باشا سلیم
  1000  خدیو دیوان كاتب  باشا طلعت احمد
  600  الجیش سردار  باشا راتب محمد
  600  بحریة ابورات قومندان اءلو  باشا محسن محمد
  600  خاصة أمور ناظر  باشا قاسم
  600  أحكام مجلس عضو  میراالى بك سلیم

  600  بحرى أول مجلس رئیس  أبوجبل باشا إسماعیل
  500  مصر ضبطیة مأمور  باشا حاذق محمد
  500  المالیة ناظر  باشا عبدهللا

  500  مفتش حسابات  إسماعیل راغب باشا
  500  األقالیم عموم مفتش  یقصد باشا إسماعیل
  350  الغربیة دعاوى قلم ناظر  شكرى بك مصطفى

  300  الجیزة مدیر  غالى بك مراد
  300  أسیوط مدیر  سلطان بك محمد
  300  تجار مجلس رئیس  باشا مراد
  300  تشریفاتى  بك زكى محمد
  300  عسكریة مجلس رئیس  سرى باشا على
  300  األحكام مجلس عضو  باشا جالل على

  250  ــــــــــــــــــــــــــــــ  الطھطاوى بك رفاعة
  250  جفالك مفتش  بك شكیب محمد
  250  قالشر بحر ھندسة مفتش  باشا مظھر محمد

  200  األحكام مجلس عضو  بك فرھاد مصطفى
  250  الحدید السكة وكیل  بك شیمى محمد
  150  باشا عباس والدة دائرة وكیل  بك سعید محمد
  100  المنوفیة مدیر  بك توفیق محمد
  500  طنطا مجلس رئیس  باشا جعفر
  500  بنھا مجلس رئیس  مطش باشا صقر
  500  المالیة ناظر  رشید باشا احمد

  فدان 23500    الجملة
  
 تقاسیط من إستخالصھ إستطعنا ما وھو إسماعیل حكم مطلع فى أطیانا نالوا من بعض على یشتمل الجدول ھذا( 

  ) كرام ذوات زمامات سجل :الروزنامجة
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  العثمانیة بالدیار العقارات ملكیة حق األجانب بإعطاء قرار - 6 رقم ملحق
  )1867 یونیو 10 / 1284 صفر 7(

 العثمانیة الممالیك أراضى بكافة وخارجھا المدن داخل فى العقارات ملكیة بحقوق یتمتعوا بأن لألجانب رخص قد  )1( بند
 حق فى الجاریة واللوائح للقوانین اإلنقیاد وعلیھم آخر شرط وبدون ةالدول برعایا أسوة الحجاز إقلیم ماعدا

 مستثنى فھو تابعیتھ بدل ثم لعلیھا الدولة تبعة من األصل فى كان من أما بعد سیذكر كما أنفسھم العثمانیین الرعایا
  . مخصوص قانون أحكام حقھ فى ویجرى القاعدة ھذه من

 الدولة تبعھ كأسوة معتبرة وخارجھا البالد بداخل العقارات ذووا األجانب سارت األول البند أحكام بمقتضى أنھ  )2( بند
  . علیھ یترتب الصفة بھذه وإعتبارھم بعقاراتھم یتعلق ما كافة فى العلیة

 أو اآلن الجاریة والبلدیة والربط الضبط ولوائح القوانین كافة مقتضى على اإلجراء تباعإب ملزومیتھم  )أوال( 
  . ورھنھا وبیعھا وإنتقالھا العقاریة باألمالك التصرف حق فى المستقبل ىف ستجرى التى

 العقارات على ربطھا ممكن أو مربوطة كان عنوان وأى وجھ بأى واألموال التكلیفات جمیع إبقاؤھم  )ثانیا( 
  . المدن دائرة عن الخارجة أو الداخلة

 بملكیة الخاصة المسائل كافة فى لعثمانیةا المدنیة المجالس إختصاص سلطة تحت مباشرة جعلھم  )ثالثا( 
 كان ولو حتى علیھم أومدعى مدعین بصفة كانوا سواء العینیة الحقوق قضایا كافة وفى العقارات
 حق فى الجاریة واألوجھ والشروط بالصفة ذلك وكل األجنبیة الدول رعایا من كالھما الخصمان
 ذلك فى دخل بھا المتصفین لتابعیتھم یكون أن ونبد العثمانیة الدولة تبعة من الذین األمالك أصحاب

  . للمعاھدات وفقا وبمنقوالتھم شخصھم بذات المتعلقة اإلمتیازات مراعاة یجب وإنما

 ولمجالسھا العلیا الدولة حكومة لجھة یعرضوا أن تفلیستھ وكالء على فیجب العقارات ذوى من أجنبى أفلس إذا  )3( بند
 یكون وبالمثل منھا المالك على التى الدیون وفاء شرعاً  الجائز العقارات من المفلس یمتلكھ ما بیع بطلب المدنیة

 العقارات أرباب من آخر أجنبى ضد ألجنبى األجنبیة الدول مجالس من حكم یصدر عندما الكیفیة بھذه اإلجراء
 الدولة حكومة من اإلختصاص لجھة یعرض أن لھ المحكوم على یجب المدین عقارات على الحكم تنفیذ وألجل
 الحكم ینفذ ال بحیث المالك على التى الدیون نظیر فى العقارات من بیعھ مایجوز بیع على للحصول العلیة

 من ھى بیعھا المطلوب العقارات أن حقیقة لھا یتضح أن بعد إال وجھاتھا ةالعلی الدولة محاكم بمعرفة المذكور
  . الدین لسداد البیع علیھ الجائز النوع

 بھذا شرعا فیھا التصرف جائزا كان متى العقارات من لھ فیما الوسیة أو بالھبة یتصرف أن لألجنبى یسوغ  )4( بند
 فیكون الوصایة أو بالھیئة فیھا التصرف الشریعة لھ تجوز لم أو فیھا تصرف یكن لم التى العقارات أما الوجھ

  . العثمانى للقانون بالتطبیق توریثھا فى الفصل

 على إلیھا ھو التابع الدولة وافقت متى تامة القانون ھذا بفوائد التمتع لھ األجنبیة الدول رعایا نم شخص كل  )5( بند
  . التملیك بحقوق یختص فیما العلمیة الدولة من عنھا المعروض اإلتفاق

_____  

  36-35، 5المصدر: فیلیب جالد، قاموس اإلدارة والقضاء، جـ 
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  العائلة أفراد دأرش باسم األطیان تكلیف - 7 رقم ملحق
  

  1285 الحجة ذى 2 فى الصادر النواب شورى مجلس قرار

  1869 مارس الموافق

 األطیان بتوریث أنھ فیھ أوضح للمجلس إنھاء قدم النواب شورى مجلس أعضاء من الشریف أحمد السید حضرة أن"
 فتح استمرار وعدم العائالت تشتت حصل) 1858( 1275 فى الصادرة األطیان الئحة بمقتضى الحریمات إلى الخراجیة

 فى النظر ورام اإلناث دون باألطیان الذكور باختصاص الالئحة تلك صدور قبل من جار كان ما بخالف الشھیرة البیوت
 كما للداخیة صورتھ بإرسال وأشار 4 بنمرة الریس سعادة من علیھ وتأشر فیھ المداولة استحسن بالمجلس وبتالوتھ. ذلك
 علیھ استقر ما حسب وعلى بالمجلس فیھ المداولة باستحسان إفادة منھا فوردت المجلس نظامنامھو حدود من 2 بند فى

 یكن لم العائالت أصحاب تشتت أن إلى فیھا انتھوا التى آرائھم األعضاء بعض وقدم لذلك قمسیون عیینت صار الرأى
 لھم التشتت یوجب مما ھو العائلة أطیان تقسیم مطلق وأن بل األطیان فى حصتھم اإلناث إعطاء فى فقط منحصرا

 على قاصرا یكن لم البیوت فتح استمرار أن على القسمة قبل علیھ كانت عما شئونھا وتأخیر البیوت شھرة واضمحالل
 وافتدار وشھرتھا المحالت وجود كثرة منھا واألھالى للوطن كبیرة ومنافع مزایا فیھ بل إلیھا والمترددین الواردین مجئ

 المساعدة یستوجب من ومساعدة لألھالى منھم المراعاة ومنھا الجمیع عند واعتبارھم ثروتھم ومعلومیة ابھاأصح واعتماد
 الموجودة العدیدة المزایا من ذلك غیر إلى والمقطعین المحتاجین إلى منھم المبرة حصول ومنھا وزراعتھ أشغالھ أمور فى
 دوام ھو الداوریة الحضرة مرغوب أقصى حیث وأنھ الكیفیات هبھذ المعاملة منھم الحاصل والعائالت البیوت أغلب فى

 بالبند عنھ المصرح رزفال منع العائالت لذوى البیوت فتح الستمرار فاألولى الوطن ألھل والرفاھیة والثروة العماریة
 العائلة صاحبل األوالد أكبر على فصاعدا اآلن من األطیان تكلیف ویكون 1275 فى ةالصادر األطیان الئحة عن الثانى

 بعضھم مع المعیشة أمر فى إناثا أو كانوا ذكورا العائلة مع السلوك وحسن زراعتھا أشغال إدارة فى السعى وعلیھ المتوفى
 اإلیراد من یتبقى فما معتاده حسب المحل ومصاریف العائلة وتعیش لزراعةل تصرف التى والمصاریف األموال وبعد

 فى إدارتھ تحت بالعائلة المقیمون الذكور یكون أن یلزم ھذا وعلى ،یخصھ وما كل العائلة على سنوى تقسیمھ یجرى
 أشغال ومواالة مالحظة مع الجمیع على عائد ذلك تقع أن بما بھ یأمرھم ما حسب لھا یلزم ما وأداء الزراعة أشغال

 األطیان من یده فى افیم یتصرف أن األطیان علیھ للمكلف یصح فال ذلك من وتعیشھم واحد كرجل والمحل الزراعة
 ویختم بینھما تحصل مذكرة فى واضحا السبب ذلك یكون بحیث جمیعا علیھ یتفقون لذلك موجب سبب بال البیع أو بالرھن
 األطیان تكلیف ویصیر المتوفى بنات أكبر فتقدم اإلناث إال یبق ولم العائالت من الذكور انقرض إذا وأنھ جمیعھم من علیھا

 إلى والمحل الزراعة أشغال إلدارة خالفھ أو زوجھا كان سواء معتمدا وكیال لھا یقام البلد وأعیان عمدو وبمعرفتھا باسمھا
 فى لواایز ولم أطیانھم تقسیم سبق الذى العائالت أن یقتضى ھذا وعلى علیھ األطیان تكلیف فیصیر ذكر بولد ترزق أن

 أطیان من القسمة سبقت على وما توضح ما وجھ على معاملتھم یكون وصاعدا اآلن من یتوفى حتىو واحدة معیشة
 وقد مستقلة بعائلة حدتھ على منھم كل یكونوا فھؤالء لوحده بمعیشة كل والفرز الالئحة بمقتضى 1275 سنة من العائالت

 ىعل الرأى واستقر عنھ اآلراء ألخذ تلى ثم والنظامنامھ الحدود حسب لھ لزم ما وجرى بالمجلس التقریر ذلك تالوة صار
 المحالت وجود دوام على الحصول 1العزیز سعادة ونفوس تعالى هللا بمشیئة مأمول فیھ كما اإلجراء باتباع وأنھ موافقتھ

  . الخدیویة األعتاب على ضرویع بذلك الالزم القرار یتحرر وأن العائالت تشتت وعدم وثروتھا وشھرتھا وعماریتھا

  . "المجلس رأى علیھ استقر الذى ھذا

____  

  .1869 یونیو ،4 عدد أسبوعیة، جریدة النیل، وادى: صدرالم

                                                             
 الخدیو أى 1
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  1871 یونیو حتى أسرتھ ألفراد إسماعیل منحھا التى األطیان بیان - 8 رقم ملحق
  

      بالفدان المساحـــــــــة
  اسماعیل والدة  قادن خشبار  113146

  االولى زوجتھ  ھانم شھرة  33822
  الثانیة زوجتھ  قادن جنانیار  20223
  الثالثة زوجتھ  قادن أفت جثم  11135
  نجلھ  باشا ابراھیم  50940
  نجلھ  باشا توفیق محمد  36039
  نجلھ  باشا كامل حسین  34756
  نجلھ  باشا حسن  36326
  نجلھ  ) جانشاه ووالدتھ( بك محمود  30091
  كریمتھ  ھانم زینب  23401
  كریمتھ  ھانم فاطمة  23863
  كریمتھ  ھانم تفیده  28188
  كریمتھ  انمھ جمیلة  21388

  المتوفاة امینة ابنتھ ووالدة جاریتھ  محات حور  2287
  جاریتھ  علم بزم  3499
  جاریتھ  دلرفایب  1038

  جاریتھ  دل زانھ  985
  جاریتھ  سرفزار  985

    الجملة  472102
  
  ) الخدیو أسرة تقاسیط من بتجمیعھا قمنا وقد االفدنة كسور التتضمن االرقام ھذه( 

____  

 یونیو / 1288 الثانى ربیع غایة حتى والفاملیة الخدیویة الحضرة أطیان زمام ،35 سجل ،الرزونامجة تقاسیط: المصدر
1871.  
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  المصادر

  أوالً: الوثائق

  وثائق غیر منشورة –أ 
 ووثائق عربیة مودعة بدار الوثائق التاریخیة القومیة بالقلعة وھى: ،العربیة اللغة وثائق تركیة مترجمة إلى -

 خدیو تركى، صادر ووارد. محافظ دیوان 
 .محافظ دیوان المعیة السنیة تركى، صادر ووارد 
 .سجالت أوامر كریمة عربى 
 .سجالت دیوان الجفالك والعھد السنیة 
 .(الدائرة السنیة) سجالت دائرة محمد سعید باشا 
 .سجالت تقاسیط دیوان الروزنامجة، تقاسیط األباعد العشوریة 
  عرابیة.الثورة ال أوراق ووثائقمحافظ 
  ملف یحتوى على بعض المعلومات التى تتعلق بالزعیم محمد فرید. –محافظ األبحاث 

  

    الدائرة السنیة بأرشیف البنك العقارى المصرى. وثائق -

  وثائق منشورة باللغة العربیة –ب 
 1926لدمان: مجموعة القوانین واللوائح المعمول بھا فى مصر، القاھرة یمحمد حسن وایزیدور ف أحمد. 
  1314إسماعیل سرھنك: حقائق األخبار عن دول البحار، الجزء الثانى، الطبعة األولى، بوالق. 
  1911أعمال ومحاضر الجمعیة العمومیة ألقباط القطر المصرى، القاھرة. 
 الطبعة األولى، دار الكتب المصریة، القاھرة تقویم النیل، الجزء الثانى، عصر محمد على،  :أمین سامى باشا

1928. 
  :تقویم النیل وعصر عباس حلمى باشا األول ومحمد سعید باشا، المجلد األول من الجزء أمین سامى باشا

 .1936دار الكتب المصریة، القاھرة  الثالث،
  :تقویم النیل وعصر إسماعیل، المجلد الثانى من الجزء الثالث، دار الكتب المصریة، القاھرة أمین سامى باشا

1936. 
 1914 -1881فى الفترة من  التقاریر السنویة للبنك :المصرى البنك العقارى. 
  :أصدره البنك بمناسبة عیده الخمسینى، 1930 -1880البنك العقارى المصرى البنك العقارى المصرى .

 .1930القاھرة 
  األول خدیو مصر، اإلسكندریة جمعیة إتحاد مصر الفتاة: الئحة إصالح مرفوعة إلى جاللة األمیر توفیق

1879 . 
 الحكومة المصریة: القوانین العقاریة فى الدیار المصریة، مجموع یشتمل على القوانین واللوائح والتعلیمات 

 .1893اإلداریة المتعلقة بالعقارات، بوالق 
  1891، المجلد الثالث، اإلسكندریة 1890فیلیب جالد: قاموس اإلدارة والقضاء، المجلد األول،اإلسكندریة، 

 .1895، المجلد السادس اإلسكندریة 1894اإلسكندریة  المجلد الخامس،
  1913 -1882مضابط جلسات مجلس شورى القوانین. 
  1912 - 1896مضابط جلسات الجمعیة العمومیة. 
  1914مضابط جلسات الجمعیة التشریعیة. 
 ھـ.1300نظارة المالیة بمصر: الئحة األطیان المصریة، بوالق 
 مقدم للجمعیة العمومیة  1911راعیة بمدیریة الدقھلیة: تقریر سنوى عن عام نقابة كوم النور وكفر الدلیل الز

 .المطبعة األھلیة بمیت غمر، 1912فبرایر 15نقابة المنعقدة فى لل
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  وثائق منشورة باللغة اإلنجلیزیة –ج 
 Reports by H. M.Agent and Consul- General on the Finances Administration & 

Conditions of Egypt & the Sudan, Egypt No. 1,1898 – 1913. 
 Ministry of Finance, Cotton Bureau, Index Numbers of Agricultural production in 

Egypt, Cairo 1932. 
 

  ثانیاً: المذكرات
 م.الھلباوى بك: مذكرات منسوخة على اآللة الكاتبة ومودعة بدار الكتب المصریة بالقاھرة، بدون رق إبراھیم 
  1936، والجزء الثانى، القاھرة 1934أحمد شفیق باشا: مذكراتى فى نصف قرن، الجزء األول، القاھرة. 
  ،أحمد عرابى باشا: كشف الستار عن سر األسرار فى النھضة المصریة المشھورة بالثورة العرابیة، جزءان

 .1953مارس  - كتاب الھالل، القاھرة فبرایر
 1951تى مایو حذكرات منشورة بجریدة المصرى فى الفترة من مارس عباس حلمى الثانى، الخدیو: م. 
  الجزء األول، مطبعة المقتطف والمقطم، القاھرة حوادث الماضىقللینى فھمى باشا: مذكرات عن بعض ،

1931. 
  1953، 1951محمد حسین ھیكل باشا: مذكرات فى السیاسة المصریة، جزءان، القاھرة . 
 م، مخطوط فى خمس كراسات مودع بدار الوثائق التاریخیة  1891بتدء سنة محمد فرید: تاریخ مصرمن إ

 القومیة بالقلعة.
  :مذكراتى بعد الھجرة، مخطوط فى أحد عشر كراسا، مودع بدار الوثائق التاریخیة القومیة بالقلعة. محمد فرید 

  

  ثالثاً: المراجع العربیة
  لشرق األوسط فى العصور الوسطى، دار الكتاب العربى،اإلقطاعیة فى اإبراھیم على طرخان، الدكتور: النظم 

 .1968 القاھرة
 الحتة، الدكتور: تاریخ الزراعة المصریة فى عھد محمدعلى، الجمعیة الملكیة للدراسات التاریخیة، أحمد أحمد 

 .1950القاھرة 
  :ى، مكتبة النھضة تاریخ مصر اإلقتصادى فى القرن التاسع عشر، الطبعة األولأحمد أحمد الحتة، الدكتور

  .1955المصریة، القاھرة 
  :مستخرج من مجلة اإلقتصاد 1862 -1849األجانب فى مصر والسودان أحمد أحمد الحتة، الدكتور ،

  .1958دیسمبر -الجزء الثانى، السنة السادسة، یولیووالتجارة، 
  1911أحمد زكى باشا: تاریخ ریاض باشا، مطبعة المؤید، القاھرة. 
  الكریم، الدكتور: تاریخ التعلیم فى مصر منذ نھایة حكم محمد على إلى أوائل حكم توفیق أحمد عزت عبد

 .1948، الجزء األول عصر عباس األول وسعید، وزارة المعارف العمومیة، القاھرة 1882 -1848
  1966، دار المعارف، القاھرة 1882 -1876أحمد عبد الرحیم مصطفى، الدكتور: مصر والمسألة المصریة.  
  :تاریخ مصر السیاسى من اإلحتالل إلى المعاھدة ، دار المعارف، القاھرة أحمد عبد الرحیم مصطفى، الدكتور

1967 . 
  1913أحمد قمحة: شرح قانون خمسة األفدنة، القاھرة. 
  1923أحمد قمحة وعبد الفتاح السید: نظام القضاء واإلدارة، الطبعة الثانیة، القاھرة. 
 دار الكتب المصریة القاھرة  جزءان، ،1879 - 1863خ مصر فى عھد الخدیو إسماعیل إلیاس األیوبى: تاری

1923. 
  1897القاھرة بمصر، الرجال إلیاس زاخورا: مرآة العصر فى تاریخ ورسوم أكابر. 
 :   1951، كراسات التاریخ المصرى، القاھرة 1922أقباط ومسلمون منذ الفتح العربىإلى عام  جاك تاجر. 
 :1904األطیان والضرائب فى القطر المصرى، بوالق  جرجس حنین. 
  1910جورجى زیدان: تراجم مشاھیر الشرق فى القرن التاسع عشر، جزءان، الطبعة الثانیة، القاھرة. 
  1935حسین على الرافعى، الدكتور: الصناعة فى مصر، القاھرة. 
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 .دف جوردون لیدى: رسائل من مصر، ترجمة على الكاتب، بدون تاریخ 
 شد البراوى ومحمد حمزة علیش: التطور اإلقتصادى فى مصر فى العصر الحدیث، الطبعة الخامسة، مكتبة را

 .1954النھضة المصریة، القاھرة 
  ترجمة عبد الحمید العبادى ومحمد بدران، الطبعة 1910 -1875رتشتین ، تیودور: تاریخ المسألة المصریة ،

 .1936الثایة، القاھرة 
 1911اط فى القرن العشرین، خمسة أجزاء، مطبعة جریدة مصر، القاھرة رمزى تادرس: األقب. 
  1922عباس فضلى: الفالح والتشریع المصرى، الجزء األول، الطبعة األولى، القاھرة. 
  ھـ.1322عبد الرحمن الجبرتى: عجائب اآلثار فى التراجم واألخبار، أربعة أجزاء، طبعة بوالق 
 1962یل، جزءان، الطبعة الثانیة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة عبد الرحمن الرافعى: عصر إسماع. 
  :الثورة العرابیة واإلحتالل اإلنجلیزى، الطبعة الثانیة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة عبد الرحمن الرافعى

1949. 
  :1892 -1882مصر والسودان فى أوائل عھد اإلحتالل، تاریخ مصر القومن من عبد الرحمن الرافعى ،

 .1948الطبعة الثانیة، القاھرة 
  :الطبعة 1908 -1892مصطفى كامل باعث الحركة الوطنیة (تاریخ مصر القومى من عبد الرحمن الرافعى ،(

 .1962الرابعة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة 
  :بعة )، الط1919 - 1908محمد فرید رمز اإلخالص والتضحیة (تاریخ مصر القومى عبد الرحمن الرافعى

 .1962الثالثة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة 
 :1939المحاكم المختلطة والمحاكم األھلیة، ماضیھا وحاضرھا ومستقبلھا، القاھرة  عزیز خانكى. 
  ھـ.1305على مبارك: الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاھرة ومدنھا وبالدھا القدیمة والشھیرة، بوالق 
 1919ثمین لعظماء المصریین، الجزء األول، مطبعة الرغائب، القاھرة فرج سلیمان فؤاد: الكنز ال . 
  محمد رشید رضا : تاریخ األستاذ اإلمام الشیخ محمد عبده، جزءان، الطبعة األولى، مطبعة المنار بمصر

1931. 
  1947محمد خلیل صبحى: تاریخ الحیاة النیابیة فى مصر، أربعة أجزاء، القاھرة. 
 المقالة األولى، ترتیب الدیار المصریة فى عھد 1801 - 1798صر فى مفرق الطرق محمد شفیق غربال: م ،

الحملة الفرنسیة، مجلة اآلداب، المجلد  الدولة العثمانیة، كما شرحھ حسین أفندى أحد أفندیة الروزنامة فى عھد
 .1936الرابع، الجزء األول، مایو 

  :1952انیة، الجزء األول، القاھرةالبریط -تاریخ المفاوضات المصریةمحمد شفیق غربال. 
  1948. القاھرة 1948 -1882محمد عبد هللا العربى، الدكتور: سیاسة اإلنفاق الحكومى فى مصر فى الفترة. 
 آخرون: بناء دولة، عصر محمد على، (السیاسة الداخلیة)، الطبعة األولى، دار الفكر محمد فؤاد شكرى و

 .1948العربى، القاھرة 
 ندراوس، مراجعة د. محمد أنیس، دار الكاتب العربى، أتوف: بونابرت فى مصر، ترجمة فؤاد كریس ھرولد، ج

 .1967القاھرة 
 1926س : الفالح، حالتھ اإلقتصادیة واإلجتماعیة، مطبعة المقتطف والمقطم، القاھرة ایوسف نح.    

  رابعاً: الدوریات
  ،1908األحرار، إسبوعیة، محمد وحید بك.  
 1896وسف الخازن، األخبار، یومیة، ی.  
  ،1982األستاذ، أسبوعیة، عبدهللا الندیم.  
 1907آلستانة، أسبوعیة، حسین تیمور، ا.  
  ،1881إسكندریة، أسبوعیة، سلیم حموى.  
  ،1912-1906اإلكسبریس، أسبوعیة، محمود إبراھیم.  
  ،1897 -1895األھالى، نصف أسبوعیة، إسماعیل أباظة باشا.  
  ،1909األھرام، یومیة.  
 1879 -1878جارة، یومیة، أدیب إسحق، الت.  
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  -  ،1881التنكیت، أسبوعیة، عبدهللا الندیم.  
  ،1910 - 1907الجریدة، یومیة.  
  ،1875روضة األخبار، أسبوعیة، محمد أنسى.  
  ،1898 -1891الزراعة، أسبوعیة، أیوب عون.  
  ،1912العلم، یومیة.  
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