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  حولیات الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة
  1972 -المجلد التاسع عشر 

   19521 – 1938 ىشتراكاإل الفالح حزب
   القاھرة جامعة – بااآلد حامد، كلیة عباس وفءدكتور/ ر

 أحزاب ظھور –الثالثینات أواخر حتى 1923 دستور عالنإ منذ– مصر فى الحزبیة الحیاة بھ ما إمتازت أبرز لعل
 فى ذورتھ یبلغ الذى الثورى النضال مستوى من العمل الوطنى وھبوط السیاسیة البالد وحدة تفتت إلى أدت مختلفة سیةسیا

 مضمونا للبالد یحقق –المفاوضات طریق عن– نجلترإو مصر بین للعالقات تحدید لىإ الوصول محاولة إلى 1919 ثورة
 حزابألا تلك شغلت كما 1922 فبرایر 28 تصریح فى البالد یھعل حصلت الذى الشكلى ستقاللإلا ذلك یدعم ستقاللیاإ

 عن وإنشغالھا آخر حینا لھ ومناوئء حینا القصر لطغیان مناصر بین مواقعھا وتباینت الدستورى النضال بمشكلة السیاسیة
 المشاكل عالجت صالحیةإ برامج  وضع عن نصرافھاإ لىإ الصراع ھذا وأدى الحكم على بالصراع الوطنیة ھدافألا تحقیق

 یجادإب تھتم فلم البالد فى الرأسمالیة حتكاراتإلا شأن وعلو ةوالثر توزیع سوء عن نجمت التى یةقتصادواإل یةجتماعاإل
 كانت حزابألا تلك قیادة ألویة أن علمنا ذاإ طبیعى أمر وھو والعمال الفالحین من الكادحة الطبقة لمشاكل جذریة حلول

  .ةالوطنی للبرجوازیة معقودة

 ھذة لحل أسسا برامجھا تضمنت سیاسیة ھیئات لتأسیس محاوالت قیام لىإ الكادحة الطبقة بمشاكل ھتمامإلا فالإغ أدى ولقد
 وتضمن القرن ھذا من ولىاأل العشرینات فى تأسس الذى" ىشتراكاإل الحزب" الھیئات ھذه مقدمة فى ویأتى المشاكل
 ولكنھ شیوعى حزب لىإ تحویلھ بعد الحزب أعلنھ الذى برنامجال فى وضوحا زدادإ المشاكل ھذه لحل تصورا برنامجھ

 منھ الجماھیر رنف مما الوطنى التحرر قضیة على الطبقى الصراع قضیة ھبتغلیب ةتتصیفی فرصة الوطنیة للبرجوازیة أتاح
  .2الجماھیر قیادة یتولى كان الذى بالوفد صطدامھإب وعجل

 مصطفى –العصور مجلة صاحب– مظھر سماعیلإ دعا فقد للفالح حزب أسیسلت محاولة ظھرت العشرینات أواخر وفى
 على 3مجلتھ صفحات على المشروع فكرة ونشر المصرى الفالح حزب تأسیس إلى المصرى الوفد رئیس باشا النحاس

فد الو یتولى أن قترحإو الحزب برنامج مشروع وضمنھا الفالح حزب قیام مبررات عن فیھا تحدث مطولھ مذكرة شكل
 الحیاة مدى العامة سكرتاریتھ قتراحإلا صاحب تأسیس ھذا الحزب فتكون رئاستھ الدائمة لرئیس الوفد المصرى وأن یتولى

 على نعثر لم نانأل لتفاتاإ یعرھا فلم للوفد ترق لم الفكرة أن ویبدو ،الحزب بلسان تنطق )الفالح( سمإب جریدة تؤسس وأن
 بقیام السماح یقبل ال -كدأبھ-  الوفد كان فقد طبیعى أمر وھو للفالح حزب أسیست عن یسفر ولم ذلك بعد للمشروع ذكر

 ماكان الإ یةقتصاداإل یةجتماعاإل المشاكل إلى باال یلق ولم الوطنیة للقضیةه جھود یصرف كان كما غیره سیاسى حزب
  .شأفتھا ستئصالإ یحاول أن دون حدتھا تخفیف محاولة لىإ حینئذ فیسعى ملحا منھا

-  حلیم عباس النبیل ورائھا من رمى سیاسیة مناورة كانت ولكنھا للعمال حزب لتأسیس محاولة األولى الثالثینات دتوشھ
 اتصور تضمن الحزب ھذا برنامج أن ورغم ةیالسیاس اعھمأط تحقیق فى إلیھ یستند سیاسى ثقل خلق إلى –الحزب مؤسس

 أوقف ما سرعان إذ الصدد ھذا فى عملیة جھود بذل نیھ لدیھ فرتتو لم أنھ غیر یةجتماعواإل یةقتصاداإل المشاكل لحل
  .4الوفد قیادة مع تفاھم إلى بالوصول ھدفھ مؤسسھ حقق حین تأسیسھ من أسابیع ستة بعد نشاطھ الحزب

 قیام ظروف یلى فیما وسندرس استمرارإ أكثر كانت 1938 عام أوخر فى بدأت التى ىشتراكاإل الفالح حزب حركة ولكن
  .جوانھا شتى من التجربة لتلك میتقی إلى وصوال الوطنیة الحركة فى ودوره التنظیمى وتطوره لحزبا ھذا

***  

 بالجانب –الجامعة طلبة وخاصة– المصرى الشباب من فریقاً  شملت التى اإلعجاب موجة إلى الحزب ھذا أصول وترجع
 الثالثینات مطلع شھد ثم ومن ىقتصادواإل ىجتماعإلا صالحإلل دعوة كونھا حیث من والنازیة الفاشیة المبأدى من البراق

 تحقیق فرصة والسیاسة الظروف لھم وھیأت ىقتصادواإل ىجتماعاإل اإلصالح بحركة شتغالإلا إلى الشباب بعض تجاهإ

                                                             
 وأوراق وثائق على طالعباإل لى ذنأف مشكوراً  تفضل الذىالمحامى  قطب كامل أحمد لالستاذ بالفضل البحث ھذا یدین 1

 والشعب الفروع وملفات بالقاھرة الحزب بمركز الخاصة السجالت بعض عن عبارة وھى ىكشترااإل الفالح حزب
 لمحاولة طویلة جلسات إلیھ الجلوس سیادتھ لى أتاح كما. .البحث مادة واألوراق الوثائق تلك من ستخراجأ أن ستطعتإو

 .والعرفان الشكر قدمأ سیادتھ لىإف والوثائق وراقألا بین من لى بالنسبة غامضا كان ما على الوقوف
 .25 -22 ص ،1964 أكتوبر الھالل لةجم ،البریطانى العمال وحزب 1919 ثورة :أنیس محمد 2
 .1929 أكتوبر ،شھریة مجلة ،العصور 3
 .1968 القاھرة العربى، بالكات دار ،1952 - 1899 مصر فى العمالیة الحركة ،عباس رءوف: إنظر 4
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 دستور وإعالن  1913 دستور إلغاء على"  1930"  صدقى إسماعیل حكومة أقدمت فقد .الصدد ھذا ىف النجاح بعض
 صدقى حكومة مع مریر صراع فى األحزاب دخول ذلك وتبع .لألمة السیاسة الحقوق من بنقصان جدیدین تخابنإ وقانون

 نتیجة تفاقمھا زادادإ التى یةقتصادواإل یةجتماعاإل المشاكل حل وعن الوطنیة قضیةال عن وانصرافھا الدستور أجل من
 فقدان إلى الشباب بعض دفع مما الحقبة تلك فى العالم ولد من وغیرھا مصر منھا عانت التى العنیفة یةقتصاداإل لألزمة

 تأیید عن لتصرفھم ذلك على الحكومة وشجعتھم ىجتماعاإل باإلصالح شتغالإلا إلى نصرافإلوا السیاسة باألحزاب الثقة
  .المعارضة یتزعم كان الذى الوفد

 الجمعیة أعضاء رأى فبینما ."الثقافة لنشر ةالطلب جمعیة" و "القرش مشروع" تىیلجمع الشباب أولئك تأسیس كان ثم ومن
 إلقامة مواطنیھم من التبرعات یجمعون طفقوا ثم ومن بالصناعة األخذ عن تخلفھا فى نمتك مصر تأخر علة أن األولى

 5األجنبیة السیطرة من التخاص سبیل فى أولى كخطوة األجنبیة البضائع عن ستغناءاإل فرصة للبالد تتیح صناعیة مشاریع
 كانوا الذین الفالحین على والجھل األمیة سیطرة فى نمتك التقدم ركب عن البالد تأخر علة أن الثانیة الجمعیة أشیاع دوج

 قدر وقد .صفوفھم بین الجھل محاربة على بالعمل الفالحین مواطنیھم بناصر یأخوا أن رأوا ثم ومن ،األمة غالبیة یمثلون
  .الفالح حزب تأسیس إلى نھایةال فى أدت التى بالصورة عملھم لیبوأسا أفكارھم اویطور أن الشباب لھؤالء

لتوجیھ جھود  1933" فى مطلع عام الثقافة لنشر الطلبة جمعیة" بتأسیس العلیا والمدارس الجامعة طلبة من لفیف قام فقد
 العامة والجمعیات یةاألند فى والمناظرات المحاضرات إلقاء طریق عن األمة طبقات جمیع بین إلى نشر الثقافة الشباب
 لجان قامةإب وذلك الریف فى الفالحین صفوف بین األمیة محو على العمل فى الصیفیة العطلة ستغاللت  وإالالرح وتنظیم

 یلقون كما لمواطنیھم والكتابة القراءة بتعلیم یقومون الذین المتطوعین الطلبة تضم المدنو الشعبیة األحیاء وفى القرى فى
 یةقتصاداإل المثلى الحیاة وأسالیب األمراض من الوقایة وطرق الصحة عن مبسط أسلوب ذات ضاراتامح علیھم
 منازلھم تنظیم وطریقة تعاونیة جمعیات من بھا یتعلق وما للزراعة الحدیثة الوسائل إلى إرشادھم حیث من یةجتماعواإل

 ومجدھا مصر عظمة على الفالحین العطإل القدیمة وحضارتھا مصر تاریخ فى دروس إلقاء كذلك ،الیومیة وحیاتھم
  .6الوطن أركان من یناً تم ركناً  شید فقد الجھالة أركان من واحداً  ركناً  ھدم من أن الجمعیة ھذه شعار وكان براالغ

 بحت مىلع ثقافى غرضھا وأن الدینیة أو السیاسیة للمسائل تتعرض ال أنھا على فیھ نصت أساسیا قانوفا الجمعیة ووضعت
 یمثل بحیث العلیا والمدارس المصریة الجامعة طلبة من تكونت ذیةیتنف لجنة شكل فى تنظیمیا إطارا لنفسھا وضعت كما
 كلیة( عمرو فؤاد وأحمد للجنة رئیسا )الحقوق بطلیة الطالب( قطب كامل أحمد نتخبإو ،عضوان مدرسة أو كلیة كل

 أمینا )العلیا التجارة مدرسة( صادق النبى عبد مدومح سكرتیرا )العلوم كلیة( الحسینى حماد ولطفى وكیال )الحقوق
 وأسندت الطالب إلیھا ینتمى التى القرى وفى المختلفة والمدارس الكلیات فى فرعیة لجان ھناك كانت كما .دوقنصلل

  .7بةبالنیا المصریة للجامعة مدیرا –الحین ذلك فى– كان الذى إبراھیم باشا على الدكتور إلى للجمعیة الشرفیة الرئاسة

 طوعینتالم طریق عن قریة أربعمائة حوالى فى 1933 عام صیف من عتباراً إ" القرى مشروع" فى عملھا الجمعیة وبدأت
 كل ویختص لتزاماإل سن تجاوزوا ممن الفالحین بجمع فیقومون قریتھ فى كل –وغیرھم الطلبة من– المتعلمین الشباب من

 علیھم ویلقى سعید مظھر محمد بتكرھاإ معینة طریقة وفق والحساب كتابةوال القراءة ھمملیع الفالحین من بعشرة متطوع
 فى الجمعیة مركز وكان الریف فى الحیاة صمیم تمس التى األمور من وغیرھا والزراعة العامة الصحة فى محضارات

 تلك تحریر فى شتركإ وقد ،تدریسھا وطرق الدروس فى الخاصة بالنشرات یمدھا القرى بلجان دائم تصالإ على القاھرة
 رمزى وإبراھیم أمین هللا وعبد النجار الوھاب عبد والشیخ وجدى فرید محمد أمثال المتخصصین من لفیف الدروس

  .8وغیرھم باسیلى وبطرس مطران وخلیل

 بعض من جدید إدارة مجلس لھا تكون" القرى نھضة جمعیة" باسم جمعیة إلى المشروع تحول) 1934( التالى العام وفى
 وتولى طبوعةملا نشراتھ تھانتضم التى الدروس حلقات تحریر فى شتراكباإل للمشروع تأییدھا أبدت التى یاتالشخص
  .قطب كامل ألحمد التنفیذیة اللجنة رئاسة وبقیت إبراھیم باشا على الدكتور الجدید المجلس رئاسة

 مع الحكومة وتعاونت 1936 عام فى قریة ألف نحو النشاط ذلك شملھا التى القرى عدد بلغ حتى الجمعیة نشاط تسعإ وقد
 وقام .سنویة إعانة لھا وخصصت القطر أنحاء مختلف فى الحكومیة الزراعیة المدارس ستخدامإب لھا فرخصت الجمعیة

 واألعیان العمد ھتمإو القرى فى والشعب المدیریات فى اللجان بتنظیم والموظفین والمعلمین المدارس نظار من الكثیر
 دورھم من خاصة غرفا لھا وأخلوا بالمال لھا وتبرعوا ھاترئاس وتولوا رعایتھم تحت القرویة اللجان وضواف بالمشروع

 وضعت كما .قریتھ فى للجمعیة خاصة دار بعضھم أفرد بل الالزمة الكتابیة األدوات وتقدیم اإلنارة بمصاریف وتكفلوا
 الجامع شیخ المراغى محمد الشیخ وبارك جمعیةال تصرف تحت ونشراتھما اممطبوعاتھ والصحة الزراعة وزارنى

                                                             
 مصنع بھا أنشئ تبرعات بجمع وكانت حسین أحمد برئاسة العلیا والمدارس ةالجامع طلبة بعض الجمعیة ھذه أسس 5
 أحمد: انظر( الفتاة مصر حزب جمعیة إلى ذلك بعد وتحولت قیامھا عند الحركة باشا صدقى سماعیلإ وبارك لطرابیشل

 ).الحقبة تلك نع حسین أحمد مذكرات تتضمن وھى – 1962 القاھرة القلم دار الثالثینات فى مصر قصة أزھار حسین
 .1933/ 1/ 8 التفاقة لنشر الطلبة جمعیة عن خاص عدد شادى أبو زكى أحمد یصدرھا سبوعیةأ نصف صحیفة: االمام 6
 .العدد نفس: السابق المرجع 7
 .6/5/1938: القرى نھضة جمعیة تصویر عن مطبوع بیان: الخامس العام جھاد 8
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 بوزارة المساجد تفتیش قسم وطلب ومعاھده األزھر كلیات طلبة بین للتطوع دعایتھا بنشر لھا وسمح نشاطھا األزھر
  .9إلیھ نضمامواإل المشروع تعضید إلى الناس یدعوا أن المساجد فى والخطباء الوعاظ إلى األوقاف

 عن بالشباب تنأى أن على الحكومة بحرص القرى نھضة جمعیة بھ حظیت الذى الرسمى تأییدال ھذا تفسیر إلى ونمیل
 إسماعیل یرأسھا التى الدستورى نقالبإلا حكومات مواجھة فى الوفد یقودھا كان التى السیاسة المعارضة فى المشاركة

  .ىییح الفتاح عبد ثم صدقى

 من الفالحین أحوال بلغتھ ما –بالقرى طوافھم أثناء– للجمعیة التنفذیة اللجنة أعضاء من الشباب راع فقد األمر كان ومھما
 ھذا ،الفالحین بأمور تھتم التى یةقتصادواإل یةجتماعاإل المؤسسات وغیاب الزراعیة الملكیة توزیع سوء نتیجة السوء

 وزادت عامة مصر یاتإقتصاد على بالغة اآثار تركت التى العالمیة یةقتصاداإل األزمة بسبب الفالح عاناه ما إلى باإلضافة
 المشاكل ھذه لحل ىإقتصاد ىإجتماع برنامج یطرح للفالح حزب إقامة فى فكروا لذلك .خاصة المصرى الفالح بؤس من

  .خطتھ لتأیید وراءه الفالحین حشد محاوال

 ثم" الفالح جماعة" اسم علیھا طلقواأ - 1938 خریف فى ھیئة أنفسھم من ھؤالء كون فقد مرحلتین على ذلك تم وقد
 بمیدان الحزب دار فتتاحإب حتفلواإ حیث 1938 دیسمبر من الثانى فى" ىقتصادواإل ىجتماعاإل الفالح حزب" إلى حولوھا

 وسعد فؤاد الملك ضریحى لزیارة بالسیارات توجھوا ثم للحزب الوالء قسم وأدوا 10"الخضراء العتبة" فریدة كةلمال
 ما بقدر للملك الوالء شدید الحزب فكان بعد فیما حتفاالتھإ من حتفالإ كل فى زبالح علیھا حرص عادة وھى 11زغلول

  .الوفد قیادة رضاء كسب على حریصاً  كان

 التوكیالت یجمعون أخذوا فقد الصغیرة البرجوازیة إلى ینتمون كانوا وإنما الفالحین من لیسوا الحزب مؤسسوا كان ولما
 وكانت .الریف فى منتشرة كانت التى القرى نھضة جمعیة لجان أعضاء ببعض ذلك فى واستعانوا بالقرى الفالحین من
 مصالحھم عن بالدفاع قیامال فى الفالح حزب ھیئة عنھم فوضوا" قد علیھا الموقعین أن على 12یھاف ینص التوكیالت ھذه

 بكافة والجھات الھیئات جمیعو األمر أولى أمام عنھا الدفاعو یةقتصادواإل یةجتماعاإل حقوقھم بجمیع والمطالبة العامة
 الوكالة كتسابإ إلى –الشكلیة الناحیة من– 13للحزب التأسیسة الھیئة أعضاء سعى وبذلك ."الحزب برنامج وفق أنواعھا

  .الفالحین عن الشرعیة

 فأشار الحزب قیام إلى أدت التى الظروف لشرح بیانب صدره الذى 14برنامجھ الحزب أعلن 1938 دیسمبر من 16 وفى
 مصالح" وإھمال الصفوف تفرقة إلى ذلك أدى وكیف األحزاب بین غضوتبا حزازات من السیاسى العمل ماعم إلى بیانال

 الذى الشاب روقفا بالمللك أشاد ثم" والعامل كالفالح" والعذاب بالظلم جماعات فأصیبت "یةقتصادواإل یةجتماعاإل البالد
 القومیة الھیئات على یجب وأنھ .الكبرى القومیة الحركات لقیادة الشباب ألھلیة وتأكیدا للشباب شرفا العرش تولیھ عتبرإ

 المعاھدة عقد بعد وخاصة البالد تقدم تحقیق أجل من یةقتصادواإل یةجتماعاإل المشاكل عالج إلى تتجھ أن مصر فى
 إیجابیا شیئا تعمل جدیدة ةھیئ إیجاد نحو" تجاهإلوا جتنابھاإو السیاسة المنازعات عن فتبتعد 1936 البریطانیة المصریة

 البیان نتقلإو ."ومطالبھ مصالحة عن الدفاع تتولى منظمة خاصة ھیئة الماضى فى یجد لم الذى الفالح ھذا أجل من جدیدا
 لذلك جمعاء األمة لشأن إصالح حالھ إصالح ففى األمة أغلبیة یمثل عتبارهإب المجتمع فى الفالح مركز خطورة وصف إلى

 مكان كل فى ومطالبھ الفالح بحقوق وینادى ولیطالب الفالح سبیل فى یاإقتصادو إجتماعیا لیعمل "الحالف حزب" تأسیس
 یاإجتماع توجیھا الریفى والشعب الفالح یوجھ أن الحزب غایة كانت لذلك" الھیئات جمیع أمام الفالح صوت لیرفعو
 البیان متختإو الفالح أجل من القرى نھضة بجمعیة نالمتطوعی بمجھود أشاد ثم "..یقظا ریفیا شعبا یوجد وأن یاإقتصادو

  .الحزب) جھاد( تدعیم إلى والفالحین الشباب دعوة

 األول القسم نص وقد ."يقتصاداإل البرنامج" :وثانیھما" ىجتماعاإل البرنامج" :أولھما :قسمین إلى الحزب برنامج وینقسم
 یدافعون للفالحین ممثلین نتخابإل للبرلمان العامة نتخاباتإلا ودخول ریفى عام رأى تكوین" إلى یھدف الحزب أن على
 ویعول الوطنیة العقیدة ویقدس الدین یحترم أنھ كما" الغرض لھذا جریدة وإصدار وحقوقھ بمطالبھ وینادون مصالحة عن

 ىجتماعاإل بمستواھم والنھوض الفالحین بین میةاأل محاربة وعلى الریفیة وبالھیئة بالنفس عتزازإلا روح بعث على
 أساس على القریة بمجلس إداریا القریة تنظیم على یعمل كذلك .والجھالة والخرافات والبدع المخدارات ومحاربة

                                                             
 .المصدر نفس 9

 .المحامى قطب كامل أحمد مكتب مقر ھى الحزب دار كانت 10
 .1945/  12/  18 قطب كامل أحمد خطبة الحزب تأسیس على سنوات سبع بمرور حتفالإلا ملف الحزب وثائق 11
 .للتوكیل المطبوع الرسمى النص الفروع ملفات السابق المصدر 12
حمد فھمى غنیم وعبد حسین، م محمودو عفیفیى، المنعم عبد محمد قطب، كامل أحمد( محامیا 12 من تتكون كانت 13

 على ومحمد عبود، حنفى نزالوى،مال ومصطفى الوھاب عبد وسیدالمجید أبو العز، وأحمد فؤادعمرو، وأحمد جعفر، 
) عمران الفتاح عبد( نیابة ووكیل) توفیق ولمعى سمك صالح محمد( مدرسین إلى باالضافة) هللا رزق صفاوو إمام،

 ).یوسف الدین ورن. د( وطبیب) حامد محمد( بالصحة وموظف
 الحزب ونظام بیانال على ویشتمل توسطمال قطعلا من صفحة 11 فى ویقع للبرنامج المطبوع النص على ھنا نعتمد 14

 .وبرنامجھ
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 على والقضاء اإلجرام ومحاربة والقرویة المحلیة والمجالس ریاتیالمد مجالس ختصاصاتإ وتوسیع نتخاباتإلا
 الریف میلجبت یھتم الحزب فإن ذلك إلى وباإلضافة بالثأر خذاأل فكرة ومحاربة ئالتاالع بین والخصومات الحزازات
 الوعى بنشر ینھمب المنتشرة األمراض على والقضاء لھم الصحیة الشرب میاه وتوفیر الفالحین مساكن یموتنظ المصرى
 عن لفالحینا أوساط بین الثقافة نشر على ویعمل قریة بكل طبیب وإیجاد والمركزیة القرویة المستشفیات وتعمیم الصحى
 وتبلیغھا ةوحاجیات وشكایاتھ الفالح مطالب عن والدفاع للقرى الفالحین وصغار الكمال ھجر ومحاربة اإلذاعة طریق

 یكون التى التشریعیة ھیئةال على القوانین سن قتراحإو أمامھا عنھا الدفاع وتولى المختصة والجھات والبرلمان للحكومة
  ."وحقوقة الفالح مصالح حمایة فیھا

 الفالح كاھل عن والبؤس والجوع الفقر رفع" على یعمل الحزب أن على بالنص ستھلإ فقد )ىقتصاداإل( الثانى القسم أما
 قانون شكل فى نتاجیةإلا العالقات تحدید إلى الوصول عن طریق عن وذلك" الفالحین بین البطالة ومحاربة وأسرتھ

 بما ارعینزالم ألجور أدنى حد وتحدید اإلنتاج قیمة مع یتفق بما ناألطیا إیجارات بتحدید یقضى" واألجور جاراتلإلی
 العمل إصابات عن الفالحین تعویض وكذلك" المالك مصلحة مع یتعارض وال مستواه ورفع الفالح مصلحة مع اسبنیت

 وسائل میموتع األمالك أصحاب وبین بینھم المنازعات لفض نظام ووضع الراحة وأیام العمل ساعات وتحدید ومكافأتھم
  .لدیھم ىقتصادواإل ىجتماعاإل التأمین

 كاھلھ عن الضرائب عبء تخفیف طریق عن للفالح ىقتصاداإل بالمستوى النھوض على یعمل الحزب أن على نص كما
 حمایة مع رخاءال یحقق بما )والحبوب كالقطن( الھبوط من الزراعیة الحاصالت أسعار وحمایة... .تھایجبا وتنظیم

 القرویة الصناعات وترقیة األسالیب بأحدث الزراعیة اآلفات ومحاربة األسعار فى المتطرف رتفاعإلا من المستھلك
 وتوسیع.. .لھا المماثلة بیةناألج دون القرویة المنتجات على عتمادإلوا قریة بكل قروى مصنع وإقامة المحلیة الزراعیة

 تنظیمھاو الزراعیة الطرق نشاءإ وتعمیم ،إجراءاتھ یطوتبس الزراعى التسلیف ونطاق الصغیرة الملكیات حمایة نطاق
 وتعمیم الفالحین شكایة عدم یكفل بما والصرف الرى بتنظیم والمطالبة الریفیة للقرى الالزمة والجسور الكبارى وإقامة
 على الفالح ومعاونة الریفیة سواقألا وتنظیم أغراضھا تحقیق یكفل بما وتنظیمھا القرى فى التعاونیة الجمعیات إنشاء
 والعمل القرى فى المرابین ومحاربة الفائدة سعر وتخفیض العقاریة الدیون من هوإنقاذ حاجیاتھ وقضاء محصولھ یفنتص
 صغار على توزیعھاو البور راضىألا ستغاللإو السكان عدد ادةیز طرادإ مع یتناسب بما ھلىتأل نتاجإلا زیادة على

  .الفالحین

 الفالحین أحوال تدھور فى سببا كانت التى الخطیرة المشكلة إلى شارةإلا من خال قد الحزب برنامج أن ونالحظ
 أنھ على نصھ فرغم تاما إغفالال لھا التعرض فأغفل الزراعیة الملكیة توزیع سوء بھا ىنونع یةقتصادواإل یةجتماعاإل

 العمل وساعات واألجور یجاراتاإل ینتاول والمالك الفالحین بین اإلنتاجیة للعالقات تحدید إلى الوصول إلى یھدف
 على حرص بل الكبیرة الملكیات من موقفھ بتحدید یعن لم ىقتصادواإل ىجتماعاإل والتأمین اإلصابة حالة فى والتعویض

 مع یتعارض وال" مستواه ورفع الفالح مصلحة مع یتناسب" أن جبی لیھإ یرمى الذى نتاجیةإلا العالقات تحدید أن تأكید
 المادى اإلضرار لىإ ذلك یؤدى أن دون الطرفین بین القائمة للمشاكل وسط حل إلى الوصول بمعنى" المالك مصلحة
  ."تحقیقھ یصعب أمر وھو بالمالك

 من شكل أى فى المعدمین الفالحین تنظیم على یعمل أنھ على برنامجھ فى ینص لم الحزب نإف أخرى مالحظة وثمة
 حدد أنھ أى" ریفى عام رأى تكوین" إلى یھدف  أنھ على بالنص كتفىإ بل جالبرنام ھذا لتحقیق السیاسى التنظیم أشكال
 على یعمل أنھ على ونص البرنامج قسمى فى لھا اتصور قدم التى مطالبھم عن والدفاع الفالحین توعیة إطار فى مھمتھ
 ومضمونة الحزب شكل ذلكب فحدد )- 5 – مادة(" المصرى الدستور حدود فى المشروعة القانونیة الوسائل بكل"  اھتحقیق

 القائم النظام طارإ فى یةقتصادواإل یةجتماعاإل الریف كلامش عالج على تعمل لیبرالیة إصالح كحركة المرحلة تلك فى
  .ظلھ فى القائمة نتاجیةاإل العالقات فى جوھرى ریتغی إلیجاد تسعى أن دون

   :وھى) 30 إلى 6 من وادالم( الحزب منھا یتكون التى الھیئات األساسى القانون حدد وقد

 درجة على یكون أن العضو فى شترطإو الحزب رئیس بینھم من عضوا عشر خمسة من ویتكون :اإلدارة مجلس  -  أ
  .بمھمتھ للقیام تؤھلھ الثقافة من

 السرى قتراعإلا بواسطة سنویا ختیارھمإ ویتجدد اإلدارة مجلس یختارھم مستشارین من یؤلف :ستشارىإ مجلس  - ب
  .الحزب بنشاط تصلت التى المختلفة – الفنیة النواحى تمثیل ختیارھمإ فى یراعى أن على

 وقد .األمالك ذوى من یكون أو العامة الثقافة من مناسبة درجة بلغ قد یكون أن العضو فى رطتویش :األنصار ھیئة  -ج
  .للحزب والمعنوى المادى الدعم توفیر الھیئة ھذه من الغرض كان

 فى رطتویش أغراضھ تحقیق على ویعملون الریف فى الحزب رسالة نشر على یعملون الذین وھم :اھدونجالم  - د
  .عاماً  عشر ثمانیة عن سنة تقل وال مناسبة ثقافة ذا یكون أن المجاھد

 وال بحقوقھ والمطالبة حةلمصا عن لدفاعل وتفویضھ الحزب فى شتراكلإل طلباً  الفالح یقدم أن رطتیشو :الفالحون  - ھـ
  .ما اشتراكإ یدفع

 ھیئاتھ معظم یكونون فھم وحدھم المثقفین أكتاف على قائماً  كان نشاطھ أن المختلفة الحزب ھیئات ستعراضإ من ویتضح
 مشاكلھم على للتعرف الریف فى الفالحین بین التحرك مھمة أعضائھا كاھل على یقع كان التى المجاھدین ھیئة وخاصة
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 – األساسى القانون حدده كما سلبیاً  دورھم فكان الفالحین أما ،عنھا والدفاع تبنیھا رةاألخی فتتولى الحزب قیادة إلى ونقلھا
  الحزب أن على كذلك األساسى القانون ونص - بمطالبھم والمناداة مصالحھم عن الدفاع الحزب تفویض حدود عند یقف

 یتكون فرع مركز كل فى ویؤلف" ألقلا على أنصار خمسة من یتكون المدیریة سمإب للحزب تحاداً إ مدیریھ كل فى یؤلف"
 على المجاھدین من ثالثة من منھا كل تتكون شعب القرى فى یؤلف كما األقل على المجاھدین أو األنصار من خمسة من

 والمنوفیة والقلیوبیة والجیزة أسیوط مدیریات فى شعبة عشرة خمس 1939 عام فى الحزب شعب عدد بلغ وقد .األقل
 المالك متوسطى وبعض الموظفین وصغار الطلبة من معظمھم كان عضواً  481 أعضاؤھا عدد وبلغ والدقھلیة

  .15والمحامین

 التى كتتاباتواإل التبرعات ومن والمجاھدین األنصار من األعضاء اتإشتراك من تتكون فكانت الحزب مالیة عن أما
  .محدودة المالیة الحزب موارد ظلت وقد للحزب البعض یمنحھا

 رسالة نشر أمر إلیھم یوكل الذین الشباب من الكوارد إلعداد معھد تأسیس ھى تخاذھاإ إلى الحزب بادر وةخط أول وكانت
 یقومون أعضاءه أن على األساسى قانونھ ونص" الریفیة الدرسات معھد" سمإ المعھد ھذا وحمل الریف فى الحزب

 شئون فى خاصة رسائل بوضع ویقومون والخارج الداخل فى ریفیة یھمعل وبرحالت ریفیة یةإقتصادو یةإجتماع بأبحاث"
 المواد وكانت األقل على الثانویة الدراسة شھادة على حاصال یكون أن المعھد بھذا یلتحق فیمن شترطإو" والقرى الفالح

 مدةو .یةقتصاداإل الدراسات شعبة والثانیة یةجتماعاإل الدراسات شعبة األولى شعبتین إلى تنقسم بالمعھد تدرس التى
 بصفة آخرین مادتین معھا ویدرس رئیسیة بصفة معینة مادة فى خاللھا طالب كل خصصتی واحدة سنة بالمعھد الدراسة

 تخصص التى الرئیسة المادة فى رسالة ویقدم فیھا تخصص التى المواد فى ومحاضرات بحوث عدادإب ویقوم ختیاریةإ
  .فیھا

 تتعرض التى العامة للمحاضرات أسبوع كل من السبت ومی وخصص 1939 توبركأ 24 فى بالمعھد الدراسة وبدأت
 شتراكواإل المحضارات تلك بحضور المعھد طلبة غیر من للجمھور یسمح وكان یةجتماعواإل یةقتصاداإل الفالح لمشاكل

 لھا یقدر لم التجربة ھذه ولكن 16المعھد إدارة –الحزب سكرتیر– المحامى عفیفى المنعم عبد محمد وتولى .المناقشات فى
 ذلكلو عملھم على أجرا یتقاضون ال متطوعین المحاضرون كان فقد الحزب لدى المادیة اإلمكانیات توافر لعدم ستمرارإلا

 ھذه أدت وقد الحزب إدارة مجلس أعضاء بعض العبء ھذال وحم بالعھد العمل على المتخصصون األساتذة یقبل لم
  .لقلی بعد المعھد نشاط توقف إلى المادیة الصعوبات

 )النضال( جریدة صاحب الجریسى حمدى محمود مع قادتھ فقإت فقد بلسانھ تنطق شھریة نصف جریدة الحزب أصدر كما
 یونیو 16 عدد حتى الحال ذلك على ستمرتإو 1939 فبرایر 18 من عتباراً إ جریدتھ إصدار الحزب یتولى أن على

  .17الفالح بحزب لھا العالقة حتأصب جریدتھ أن التالى العدد فى الجریدة صاحب أعلن ثم 1939

 رجالھ بأقالم كتبت التومقا الحزب لمبادئ شرحاً  الجریدة تلك من الفالح حزب أصدرھا التى العشرة األعداد حملت وقد
 قرى لبعض الحزب قادة زیارة عن أخباراً  حوت كما شأنھ وإصالح بھ بالنھوض وطالبوا الفالح أحوال فیھا وصفوا

 من وغیرھا .18عضویتھ إلى نضمامإلوا الحزب تأیید إلى داعین فیھم وخطبوا الفالحین أحوال تفقدوا حیث وبیةیالقل
  .الفترة تلك فى الحزب نشاط مظاھر

 1939 مارس أول فى والبرلمان الحكومة إلى الحزب قدمھ الذى" الفالحین نتعاشإ مشروع" النشاط ذلك یمیز ما وأبرز
  :ھى الحزب برنامج من ستمدهم دةدمح طلبات أربعة المشروع ذلك وتضمن

  .الحین ذلك فى الحالة مع یتناسب بما األجور ورفع األطیان إیجارات ضیفبتخ قانون إصدار -1
  .منھا بعضھم وإعفاء الفالحین لصغار بالنسبة األطیان ضرائب فیضبتخ قانون اردإص -2
 لصغار بالنسبة سنوات ثالث األقاساط دفع جیلأوت الفائدة وسعر العقاریة الدیون بتخفیض قانون إصدار -3

  .الفالحین
  .المعدمین الفالحین على البور األراضى بتوزیع قانون إصدار -4

 إلجابة كمھلة البرلمانیة الدورة مدة وحدد مطالبھ إلى األنظار فتلل الیوم ذلك فى أعضائھ بین العام الصیام الحزب وأعلن
  .الطلبات تلك

                                                             
 .1939: والفالحین المجاھدین سجل: الحزب وثائق 15
 .4/10/1939: األھرام 16
 یولیو أول منذ وأصبحت اإلسالمیة الخالفة اءیحإ لفكرة تروج) 1937 مایو 15( صدورھا بدایة منذ الجریدة كانت 17

 الفالح بحزب عالقتھا قطعت أن وبعد .القادر عبد توفیق ھسسأ الذى اإلسالمى صالحواإل خاءاإل زبح بلسان تنطق
 مما بسخاء علیھا اإلنفاق تتولى كانت ما جھة ثمة أن الجدید إخراجھا مظھر من ویبدو الحلفاء جانب إلى تمیل أصبحت

 جریدة یصدر أن ذلك بعد یستطیع لم الفالح حزب فان كل على.بالمال تدعمھا كانت البریطانیة المخبارات أن نعتقد یجعلنا
 .سمةإب تنطق

 .5/3/1939 النضال 18
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 ومن أعضائھ من كبیراً  عدداً  ضم دافو الحزب ألف التشریعات تلك نم أى صدور دون البرلمانیة الدورة نفضتإ وعندما
 إلى عریضة رفعوا ثم التشریفات سجل فى أسماءھم وسجلوا )1939 سنة یونیو 23 فى( عابدین قصر ا قصدو الفالحین

 فى العام لصیاما إعالن" قرر الفالح حزب أن فیھا وأعلنوا المطالب تلك ضمنوھا )باشا ماھر على( الملكى الدیوان رئیس
 والبرلمان الحكومة إھمال على حتجاجاً إ والقرى والبنادر القاھرة فى وفالحیھ ومجاھدیھ وأنصاره أعضائھ بین الیوم ذلك
  .19"العادلة المطالب لھذه

 المصریة الجامعة طلبة من المدعوین وبعض الحزب أعضاء من الصائمین إفطار حتفالإ أقیم نفسھ الیوم مساء وفى
 سئیر – قطب كامل أحمد ستمرإو طعامھ الفالح لمشاركة كرمز )والمش الخبز( من طعاماً  تناولوا حیث واألزھر
 الخامس الیوم فى القاھرة محافظ وأبلغھ أیام ثمانیة لمدة التالى الیوم من عتباراً إ الطعام عن ضرابإلا فى  - الحزب

 الحكومة عنایة موضع المطالب ھذه أن مؤداھا اءالوزر رئیس باشا محمود محمد من شفویة رسالة طعام عن إلضرابھ
 لم السلطات ولكن الملكى الدیوان رئیس باشا ماھر على من التصریح ھذا جاءه وأخیراً  بذلك كتابیاً  تصریحاً  طلب ولكنھ

  .20الطلبات تلك من شیئا تنفذ

 إجتماع دعق"  إلى وجمعیاتھم بابالش أحزاب فیھ دعا بیانا الحزب أصدر العالمیة الحرب قیام نذر األفق فى بدت وحین
 حرب قیام حتمالإل ستقاللھاإ وصیانة البالد عن الدفاع فى الشباب دور ولتحدید الطوارئ لمواجھة حاسمة خطة لوضع
 یتضمن أن على القرى فى عسكریاً  اً بتدری الفالحین تدریب بضرورة الدولیة الحالة إزاء موقعھ الحزب وحدد " عالمیة

 بإعداد طالب كما .الحرائق وإطفاء واإلسعافات الجویة اترالغا من الوقایة وطرق السالح ستخدامإو حمل التدریب ذلك
 الجھات تلك فى مجاناً  الفالحین على الغازات من الواقیة الكمامات وتوزیع غزوھا یحتمل التى الجھات فى الخنادق
 حزب وشباب أعضاء جمیع ودعا برالح وقت لمحاصیلا لحمایة المخازن وإعداد الالزمة الغذائیة دبالموا القرى وتموین
  .21الوطن عن للدفاع المصرى الجیش لخدمة وعطالت إلى الفالح

 كان إذا فیما صراحة رأیھ یحدد لم فھو غامضاً  كان الحرب فى مصر إشتراك من الحزب موقف أن البیان ھذا من ویتضح
 لتجنب المتصارعین المعسكرین بین الحیاد على تقف أو الحلفاء جانب إلى الحرب فى مصر مشاركة ضرورة یرى

 رأى ثم ومن المحور لھجوم مصر تتعرض أن یتوقع كان الحزب أن البیان نص من نیاُ ضم یفھم كان وإن الحرب ویالت
 یكون وأن المدنى الدفاع بوسائل خاصة عنایة ھناك تكون وأن الفالحین عمادھا یكون منظمة شعبیة مقاومة جادیإ ضرورة
  .الوطن عن للدفاع متأھباً  المصرى الجیش

 وكان اتجتماعاإل منعت التى العرفیة األحكام بسبب الحزب نشاط من الحد إلى الثانیة العالمیة الحرب عالنإ أدى وقد
 ستیالءإلبا الحكومة قضت إذ للفالحین یةقتصاداإل المطالب لبعض ھیتبن ھو الحرب خالل الحزب لنشاط الوحید المظھر

 القوت من الفالحین من األعظم السواد حرمان إلى أدى مما لألردب جنیھات ثالثة بسعر الفالحین نم القمح على
 اإلیجاریة القیمة برفع الزراعیة األراضى مالك قیام بلة الطین وزاد المعیشة نفقات رتفاعإ على وساعد الضرورى
 كانوا الذین الزراعیین العمال أحوال سوء إلى ةباإلضاف ھذا ،المستأجرین الفالحین أحوال تدھور إلى أدى مما لألراضى
 علیھ كانت ما عفض على مایربو إلى األسعار فیھ رتفعتإ وقت فى الرمق یسد بما تفى تكاد ال زھیدة أجوراً  یتفاضون

  .الحرب قبل

 سما علیھا أطلق مطالب ثالثة بتحقیق فیھا طالب 1942 مایو من السادس فى الملك إلى عریضة الحزب رفع لذلك
    :وھى  22"المستعجلة المطالب"

 صغار وإعفاء الرسمى السعر بنصف وغیرھم والعمال الفالحین من الفقیرة الطبقات على والذرة القمح توزیع -1
  .القمح على اإلستیالء من الفالحین

  .)1941( الماضى العام فى علیة كانت عما األطیان إیجارات رفع بعدم عسكرى أمر إصدار -2
 تزید أال على یومیاً  صاغ قروش عشرة والعمال الفالحین ألجور األدنى الحد بجعل عسكرى أمر إصدار -3

  .یومیاً  ساعات ثمانى عن الممل ساعات

 مجلس أعضاء وبعض والشیوخ النواب مجلس ورئیس الوزراء رئیس إلى العریضة تلك من صور الحزب أرسل وقد
 وأن .الجمعة صالة عقب الفالحین جموع على قراءتھا أعضائھا من وطلب المختلفة بالقرى الحزب شعب وإلى النواب
 الحزب مطالب بتأیید الوزراء ورئیس الملكى الدیوان رئیس إلى برقیات یرسلوا وأن القریة بمسجد منھاا صور یلصقوا

  .والمصرى والمقطم األھرام جرائد إلى البرقیات ھذه من صوراً  ایرسلو أن على تحقیقھا سرعة والتماس

 إلرغام الطعام عن اإلضراب سبیل سلوك فى  –المرة ھذه– الحزب رجال یفكر ولم لتفاتاً إ األمر تعر لم الحكومة ولكن
 المطالب تلك إثارة وراء من یرم لم الحزب أن ویبدو .ذلك جدوى عدم من تأكدوا ابعدم لمطالبھم ستجابةإلا على الحكومة

                                                             
 .الملكى الدیوان سرئی إلى المرفوعة العریضة ورةص العام، الصیام ملف: الحزب وثائق 19
 .30/6/1939: األھرام 20
 .1/5/1939: النضال 21
 .6/5/1942 بتاریخ 46 رقم رسالة 1942 بریلإ أول من بتداءإ الصادرة الخطابات سجل: الحزب وثائق 22
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 الشعب طبقات من غیرھم أو للفالحین ىإقتصاد مطلب أى یثر لم أنھ إذ، إال لیس إلیھ األنظار ولفت السیاسة الدعایة إال
  .جدید أساس على نفسھ تنظیم بزالح فأعاد أوزارھا الحرب وضعت حتى

***  

 قطب كامل أحمد رئیسھ ووقف تأسیسھ على سنوات سبع مرور اسبةنبم 1945 دیسمبر 18 فى حتفاالإ الحزب أقام فقد
 عتبارھاإب الحدیث عصرال فى یةشتراكاإل المبادئ نتشارإ عن تكلم ثم السنوات تلك خالل الحزب نشاط فاستعرض خطیباً 

 الملك وجھھا التى الكلمة فى ورد ابم وأشاد" یةجتماعاإل العدالة وتحقیق األمم فى الفقیرة الطبقات مستوى رفع إلى تھدف"
 مصر فى اً یإشتراك تجاھاً إ ھذا عتبروإ" یطلبھ أن قبل حقھ الفقیر أعطوا" قال حین الھجرة عید اسبةنبم اإلسالمیة ألمة إلى

 بیلالس ھى یةشتراكاإل ألن" والموایث الزكاة فى یةشتراكاإل بالمبادئ تقضى اإلسالم بینھا ومن جمیعاً  األدیان" وكذلك
 یبذلون ما مع یتناسب بما الحیاة فى حقوقھمللقضاء على شبح الشیوعیة فھى تحترم الملكیة الفردیة وتعطى العاملین  الوحید

 باعتبارھا یةشتراكباإل یأخذ أن رأى الفالح حزب فإن ولذلك أوالدھم وحیاة حیاتھم على وتطمئنھم وكفاح تضحیة من
 بمقضاه أصبح الذى للحزب ىشتراكاإل البرنامج بإعالن كلمتھ ختمو والخوف والمرض والجوع الجھل على الحقة الثورة
  .23"ىشتراكاإل الفالح حزب" یسمى

 العالیة الحرب خالل المصرى المجتمع ما شھده ضوء فى الفالح حزب على طرأ الذى التطور ھذا تفسیر ىإل ونمیل
 من البالد تعانیھ لما مخرجاً  تتصور أن تحاول راحت جتھاداتإ من –الخصوص وجھ على األخیرة سنواتھا فىو– الثانیة

 البرجوزازیة كعب لعلو نتیجة جادة بصورة المصرى المجتمع فى المتناقضات زورب على ترتبت یةإجتماع مشاكل
 .حتكاریةإلا المرحلة من یقرب ما إلى والوصول زدھارإلوا النمو فرصة لھا ھیأت التى الحرب ظروف بسبب المصریة

 تغییره إلى تسعى ان وند القائم النظام عورات تستر أن تحاول إصالحیة دعوات بین ما جتھاداتإلا تلك تنوعتو
 نظام وإقامة المصریة البرجوازیة تصفیة بضرورة تنادى أخذت الماركسیة الجماعات فى ثلتتم یساریة ودعوات

 ضاءروإ المتطرف الیسار جماح كبح بقصد النظر وجھتى بین التوفیق ھدفھا أخرى دعوات اإلثنین بین وقامت ىإشتراك
 حزب على طرأ ما وكان .الثورة إجھاض على بالعمل المصریة البرجوازیة مصالح ضمان مع والتغییر اإلصالح دعاة

  .تجاهإلا ھذا إلى ینتمى –ارأین فى– تطور من الفالح

 علیھ نطلق أن یمكن ما وھو :العام القسم أولھا :قسمین ىإل 24للحزب ىشتراكاإل البرنامج نقسمإ فقد مراأل كان ومھما
 الشعب حیاة والدیموقراطیة :األمة حصن والدستور الوطن رمز الملك أن على فیھ نص وقد للحزب )السیاسى البرنامج(

 أجنبى تدخل أى قبول وعدم الشعب رغبات لتحقیق ةاأد إال ماھى التى الحكومة فوق واألمة واحد وطن والسوادان ومصر
 ىجتماعاإل واالصالح ىقتصاداإل النھوض قلریع نھأل عظمى خیانة الوطن أرض على واحد أجنبى جندى بقاء أو

 ألى متیازاتإ بأى عترافإلا عدم على ونص ستقاللإلا وصرح الحریة دعائم ویھدم الصمیم ىف الوطنیة الكرامة ویجرح
 النزعات ومناھضة القومیة والمنتجات المؤسسات وحمایة مصر فى األراضى بتملك لالجانب السماح وعدم أجنبیة دولة

 لعضویة شیحرتال تأمین تخفیضو دستورال حدود فى ملةاك الرأى بحریة التمكن من جماعة أو فرد كل وتمكین ستبدایةإلا
 المرأة ومساواة نتخابإلا حق عشرة الثامنة سن بلغوا الذین والشبان المرأة ومنح فقط جنیھا خمسین وجعلھ النواب مجلس
 وتوطید الصحیح النیابى التمثیل أساس الفرد وحریة اعإلقتنا جعلب النیابیة الحیاة وتدعیم السیاسة الحقوق جمیع فى بالرجل
 والدفاع العالمى السالم تدعیم لھ لیتنسى سنة ولمدة جباریةإ العسكریة الخدمة وجعل المعدات بأحدث وتزویده الجیش دعائم

 بجمیع العام للرأى منارا الصحافة تكون وأن السلم بانإ الداخلیة باإلصالحات القیام فى جھوده ستغاللإو السویس قناة عن
 على ذلك فى قتصارإلا وعدم العربیة الدول شعوب بین الروابط توثیق على صن كما تحیز أى عن بعیدة ھإتجاھات

  .ماتوكالح

 فیھ نص وقد )ىقتصاداإل ىجتماعاإل البرنامج( نسمیھ أن یمكن ما وھو الخاص القسم فھو البرنامج من الثانى القسم أما
 بھا والنھوض الفقیرة الطبقات وإنصاف یةعجتمااإل العدالة تحقیق تكفل التى التشریعات ستصدارإب ملزمة الدولة أن على

 بإصدار ملزمة أنھا كما ومصریتھ آدمیتھ مع قفیت ىجتماعاإل والرقى للمعیشة مناسب بمستوى فرد كل یحظى بحیث
 التعلیم وضمان دالاألو وكفالة األسرة وحمایة والبطالة والعجز والشیخوخة المرض ضد ىجتماعاإل التأمین قوانین

 وتحدید  صغارھم مرتبات ورفع الموظفین كبار مرتبات بتخفیض الطبقات بین الفوارق وتقریب مراحلھ عجمی فى بالمجان
 الحكم فى ةالمركزیلا وتعمیم الزى وتوحید التعاون نظام وتدعیم الفالحین على البور األراضى وتوزیع للملكیة أقصى حد

 الفرص ئیةتھب ملزمة والدولة بالعمل ملزم فرد كل أن على نص ماك .الدولة فى والترف البذخ مظاھر على والقضاء
 من وغیرھم والعمال للفالحین الصحى المسكن لتوفیر جدید من الوطنیة واألحیاء القرى دیتشی وإعادة العمل لتوفیر

 وتحدید حقوقھم وضمان وإنصافھم األموال سورؤ بأصحاب عالقاتھم لتنظیم التشریعات ستصدارإو رةیالفق الطبقات
 والقضاء طبقاتھم كانت مھما األفراد معاملة فى والمساواة األرباح فى محددة بحصة ھمإشراكو عملھم عاتاوس أجورھم

  "المتضخمة والرأسمالیة المتعجرفة ستقراطیةإلا"  من والحد النفوذ ستغاللإو والمحسوبیة نانیةألا أساسھ تصرف كل على
 حتكارإلا وشركات العامة المرافق لجمیع الدولة دارةإوب الصحیة اطیةالدیمقر روح بنشر وذلك الفردیة الملكیة حترامإ مع

 الثقیلة الصناعات نھاضإل موالألا سورؤ ستغاللإو التصاعدیة الضرائب وفرض القومیة وةرالث وتنمیة مةاأل لحساب

                                                             
 .اإلشتراكى البرنامج وإعالن بزالح تأسیس على سنوات سبع بمرور حتفالإلا ملف: الحزب وثائق 23
 .28/12/1945: سطالمتو القطع من صفحات أربع فى مطبوع اإلشتراكى، برنامجال: اإلشتراكى الفالح حزب 24
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 الصناعة وحمایة السلعة سعر بتحدید المستھلك وحمایة القرویة المصانع وتعمیم العاملة األیدى ستخدامإو والخفیفة
 وتحویل الحدیثة سالیبألل طبقا والصناعیة الزراعیة السیاسة وتنسیق صادىاإلقت ستقاللإلا وتحقیق المصریة والتجارة

 كتفاءإلا ویكفل السكان زیادة طرادإ یواجھ بما نتاجیةإلا القوى وزیادة الصناعة إلى الزراعة فى الفائضة العاملة یدىألا
  .الكستھإلا وتنظیم الذاتى

 فى الحزب خطة أن دتفی بحاشیة ذیلھ كما" والمحروم للسائل معلوم حق أموالھم فى والذین" القرآنیة باآلیة البرنامج وختم
 لتحقیق القطر دوائر من نتخابیةإ دائرة كل فى مرشح بإیجاد المشروعة الدیموقراطیة الوسائل تباعإ" ھى البرنامج تنفیذ

  ."التشریع طریق عن مبادئھ

 أى للحزب األساسى القانون فى تعدیل البرنامج تعدیل یتبع لم إذا الحزب ھیئات على تعدیل أى یددالج البرنامج یدخل ولم
  .ىالتنظیم إطاره خارج الفالحون وظل الصغیرة البرجوازیة العناصر من المثقفین على یعتمد ظل الحزب أن

 تضمن فقد 1938 دیسمبر فى الحزب تأسیس بدایة عند أعلن لذىا األول البرنامج عن بیناً  ختالفاً إ البرنامج ھذا ویختلف
 فى الدخول یعتزم ال أنھ تأسیسھ بدایة عند أعلن قد كان أنھ رغم السیاسى خطھ الحزب فیھ أبرز قسما الجدید البرنامج
 المجتمع الحإلص خطة على –فقط– مشتمال السیاسى الجانب من خلوا األول برنامجھ جاء ولذلك السیاسیة الحیاة معترك
  .الریفى

 على یحرص فھو قادتھ فى اللیبرالیة الروح تأصل عن –الجدید البرئامج حدده كما – للحزب السیاسى الخط ویكشف
 من بالتخلص السیاسى ستقاللاإل یقرن أن على یحرص ما بقدر الملكى بالنظامو )1923 دستور( توربالدس التمسك
 البرجوازیة مصالح عن تعبیر أصدق یعبر ما وھو الوطنیة الرأسمالیة اقاتط طالقإو األجنبیة یةقتصاداإل المنافسة
  .الحین ذلك فى الوطنیة

 ولذلك التشریع طریق عن مبادئھ لتحقیق الدستوریة السبل سیسلك أنھ على بالنص اإلصالحیة صفتھ الحزب دعم كذلك
كما حرص على أن  وتوفیر ضمانات سالمة اإلنتخابات الترشیح شروط وتبسیط الناخبین حقوق توسیع ضرورة على ركز

 حد وضع ضرورة على نصھ رغم فھو الطبقى الصراع نشوب تعرقل بصورة الطبقات بین الفوراق ینص على تقریب
 وشركات العامة المرافق لجمیع الدولة وإدارة المتضخمة والرأسمالیة المتعجرفة رستقراطیةألا من الحد" و للملكیة أقصى

 یوضح فلم للملكیة أقصى حد بوضع یقصده ما بتحدید یعن لم أنھ إال التصاعدیة الضرائب وفرض" ألمة لحساب كارحتإلا
 ورغم تصوره فى للملكیة األقصى الحد بیانب یعن لم كما المطلق بمفھومھا الملكیة أو الزراعیة الملكیة یقصد كان إذا ما

 ظل فى العملیة الناحیة من التحقیق صعب ذلك كان فقد حتكاریةإلا شركاتوال العامة للمرافق بالنسبة التأمیم مبدأب أخذه
  .تناقضاتھ بكل یومئذ قائماً  كان الذى المجتمع ظل وفى اللیبرلى  1923 دستور

***  

 كان ما نشاط وإعادة لیماباألق الجدیدة والفروع اللجان تكوین فى 25قیادتھ نشطت للحزب) ىشتراكاإل( البرنامج إعالن وبعد
 نستطیع ال ولذلك والفروع اللجان تلك عن الوضوح تعوزھا صورة 26الفالح حزب وثائق وتعطینا قبل من منھا اجودمو
 ومدى لألعضاء ىجتماعاإل نتماءإلوا نكماشھاإ أو العضویة تساعإ حیث من الریف فى الحزب لنشاط دقیقاً  حصراً  نقدم أن

  .الحزب وثائق من علیھ عثرنا ما تقراءباس ذلك معالجة سنحاول ولكننا الفالحین بین حركتھم

 والغربیة والمنوفیة القلیوبیة مدیریات قرى فى منھا كبرألا الجانب تركز البحرى الوجھ فى للحزب عدیدة لجان ھناك كانت
 فى الحزب نشوء صاحب اللجان تلك من والكثیر البحرى الوجة مدریات سائر فى المتفرقة اللجان بعض إلى باإلضافة

  .القرى ھضةن جمیعة أعضاء من إلیھ نضمواإو الحزب أیدوا من جھود على أساسا تقوم انتوك 1938

 الثانیة العالمیة الحرب ظروف أن ویبدو المختلفة مدیریاتھ فى للحزب متفرقة فروع ثمة كان فقد القبلى الوجھ فى أما
 ثم ومن لبرنامجھ الحزب وتطویر الحرب نتھاءإ بمجرد ولكن القاھرة فى الحزب مركز وبین بینھا الصالت أسباب قطعت

 ویدعى دعاتھ أحد نشاط على ذلك فى معتمداً  القبلى الوجھ فى والفروع اللجان تأسیس إلى یرنو أخذ ،لنشاطھ تطویره
 سویف وبنى أسیوط بین –عملھ بحكم– التنقل دائم وكان زراعة معاون بوظیفة یعمل كان الذى عفیفى بیومى محمد

 فروع قامت كما ،منھا مدیریة لكل التابعة بالقرى اللجان من وعدداً  للحزب فرعاً  منھا مدیریة كل فى أقام وقد ،والفیوم
 القاھرة فى للحزب الرئیسى المركز كاتبوا الجھات تلك من ألفراد ذاتیة جھود بفضل تیج وأبو وقوص وقنا بالعیاط أخرى

  .لدعوتھ بعضھم وتحمس إلیھ نضمواإو

                                                             
 مساھمة مجال فى وخاصة المجاالت شتى فى السیاسى الحزب لنشاط المحركة الشخصیة قطب أحمد األستاذ كان 25

 .سنرى كما الوطنیة الحركة فى الحزب
 والفروع الشعب وملفات اإلشتراكات ودفتر: الصادرة الخطابات ودفتر والفالح المجاھدین سجل عن عبارة الوثائق ھذه 26

 .علیھا طالعباإل مشكورا لنا سمح وقد المحامى قطب كامل أحمد االستاذ لدى محفوظة اھیعوجم
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ثابتة  قوائم اكھن ولیست .عضوا وثمانین أعضاء عشرة بین یتراوح كان فقد اللجان تلك من لجنة كل فى األعضاء عدد أما
 األعضاء عدد أن یبین الذى" والفالحین المجاھدین سجل" من نستخلصھ ما إال اللھم سنة كل فى األعضاء بعدد تمدنا

  .أعضاء 1403 ھمعدد بلغ 1951 عام وفى عضواً  471 بلغ 1939 عام فى الحزب إلى المنتمین

 ممن األعیان وبعض والطلبة الموظفین فى تتمثل رىقال لجان فى الفعالیة ذات العناصر كانت فقد األمر یكن ومھما
 كانت التى الفروع أما المالك صغار من المزارعین إلى باإلضافة المتوسطة الزراعیة الملكیات أصحاب ضمن یندرجون

 والطلبة والموظفین والمدرسین المحامین خاصة وبصفة الشبان المثقفین فى تتمثل افیھ الفعالة العناصر فكانت المدن فى
 سكرتیر عفیفى المنعم عبد كتبھا رسالة من واضحاً  ذلك ویبدو الفروع تأسیس فى الحزب علیھا یعتمد التى الفئة ھم وكانوا

 أعضاءه یكون" للحزب فرع تألیف إلى فیھا یدعوه األقصر مركز بقوص الشعار إسماعیل یدعى شخص إلى الحزب عام
 فروع شتملتإ ھؤالء جانب وإلى" 27الحزب دعوة نشر سبیل فى إلیھ یطلب بما یقوم أن یستطیع الذى المثقف الشباب من

  .المثقفین بعد الثانیة المرتبة فى یأتون ولكنھم والمزارعیین الحرفیین بعض على المدن

 فى القویة العصبیات عزوف إلى یرجع ذلك ولعل النشاط من كبیرة جةدر على لیماباألق ولجانھ الحزب فروع تكن ولم
 البربا شعبة رئیس فیذكر أنفسھم الفالحین من عزوفاً  لقیت الحزب دعوة أن بل تأییده عن المالك كبار وخاصة الریف
 إال األحزاب ھذه ینشئوا لم بأنھم ویعتقدوا السیاسة األحزاب جمیع على ناقمین جمیعھم عندنا الفالحیین" أن تیج أبو مركز
 ھذا ینسون مآربھم إلى یصلون وعندما الفالح طریق عن الحكم منصة إلى رتقاءواإل الخاصة مصالحھم لخدمة

 الریف فى دعوتھ نشر أمام أخرى صعویة خلق" ىشتراكاإل الفالح حزب" إلى سمھإل الحزب تعدیل أن كما" 28المسكین
دفعت فرع الحزب بأسیوط إلى المطالبة بالعودة إلى  بصورة والشیوعیة لحادباإل رجالھ رمى إلى الحزب خصوم بادر فقد

 بسبب الدعوة نشر فى جمة تاصعوب أیضاً  بالصعید الحزب رجال القى كما" الفالح التسمیة األولى للحزب وھى"حزب
 المركز طالب یوطأس فرع أن لدرجة السیاسیة الحقوق فى بالرجل المرأة بمساواة المطالبة من برنامجھ فى ورد ما

ً  المبدأ ذلك عن النظر بغض 29بزللح الرئیسى   .مؤقتأ

 ولكن مشاكلھم محلب والمناداة الفالحیین مطالب عن التعبیر وبین الحزب لجان بعض بین تحل لم الصعوبات ھذه ولكن
 من الحزب قادة خشیة لذلك الدافع أن ویبدو الحزینة ال الشخصیة بصفتھم المطالب تلك یقدمون كانوا اللجان تلك أعضاء

 الدیوان إلى الفالحین مطالب رفعت التى سبلقا مركز الكبرى السماحیة لجنة ذلك على األمثلة ومن :بالسلطات صطدامإلا
 ،األجانب بعض یملكھ كان الذى القریة زمام معظم شترواإ الذین عاشور البدراوى عائلة لمظالم حد لوضع 30الملكى

 الفالحین ونازعوا للزراعة مجحفة شروطاً  علیھم ویملون العذاب سوء الفالحین سومت عاشور البدراوى أسرة وراحت
  .منھا الفالحون نیھبی ماكان بدء إلیقاف اإلدارة رجال ستخدمواوإ بیوتھم ملكیة

 ضمن كانت القریة تلك أن إذ الفالحین مطالب تبنى فى اللجان أنشط كانت 31شرقیة – القراموص طوخ لجنة أن على
 مما للتفتیش حصولمال من معین قدر تقدیم مقابل عینى بإیجار األرض الفالحون ویستأجر كبیر بأبو فاروق لملكا تفتیش

 تعرضھ أو الجویة األحوال سوء نتیجة للخطر المحصول فیھا یتعرض التى السنوات فى وخاصة بالفالحین مجحفاً  كان
 ھذا قیراطاً  24 ولیس قیراطاً  20 الفدان أساس على قدرت كانت للفالحین المؤجرة المساحة أن كما الزراعیة فاتلآل

 بل الزراعیة اآلالت منثو الحراسة مصاریف بتحمل الفالح لزامإك المرھقة المالیة لتزاماتإلا بعض إلى باألضافة
 المظالم تلك رفع طالبین الملكیة الخاصة إلى عرائض عدة الفالحون ورفع موظفیھ وضیافة التفتیش إدارة ومصاریف

 17( محضر ید على ذاراً نإ الملكیة الخاصة إلى وجھوا لذلك تنفذ لم التى الوعود بعض سوى شافیة إجابة یلقوا لم ولكنھم
 الخاصة ناظر بین جلسات یندعاب بسراى عقدت وقد كواھلم عن الجور رفع وطلبوا مطالبھم هضمنو )1951 فبرایر
 یترقبون ولبثوا ممشاكلھ بحل وعوداً  ختامھا فى تلقوا )بالقریة لفالحا حزب لجنة أعضاء وكانوا( الفالحین وممثلى الملكیة

 أغسطس 29( ثانیاً  إنذاراً  إلیھا وجھوا المشاكل تلك حل وىنت ال الملكیة الخاصة أن أدركوا وحین الوعود تلك تنفیذ
 منھا بدال وتبرم العینى یجاراإل عقود تلغ لم ما السنة نتھاءإ بعد زراعتھا عن متناعواإل األرض بإخالء فیھ ھددوا )1951
 عن یخرج أمر وھو الزراعة عن بإضراب ھددوا الفالحین أن أى .الفالحین عن المظالم سائر وترفع نقدى بإیجار عقود
 فترةال طو للمضربین المادیة المعونات وتقدم اإلضراب تنظم العمال كنقابات منظمة نقابات لھم تكن لم ألنھ طاقتھم حدود

 على .مستبعداً  أمراً  جماعى بشكل لقریتھ تركھ یجعل باألرض رتباطإ من المصرى  الفالح علیھ طبع ما وألن اإلضراب
 الفالح حزب لجنة أعضاء مقدرة على لداللتھا ھتمامإلبا جدیرة ظاھرة اتھذ حد فى الزراعة عن اعنمتباإل التھدید أن

 الملكیة الخاصة عترافإ عن أسفرت النزاع ھذا تیجةن ولكن كھذا خطیر قرار حول الفالحین صفوف توحید على یةبالقر
 وھو– اإلیجار نظام أما التفتیش موظفى ضیافة مصاریف تحمیلھم وعدم الرى وأدوات الزراعیة لآلالت الفالحین بملكیة
  .علیھ ماكان على بقى فقد –النزاع أساس

                                                             
 .19/4/1947 فى مؤرخة رسالة: قوص شعبة – األقصر ملف 27
 .9/3/1939 قطب كامل أحمد إلى حسین سید محمد من رسالة: تیج أبو – ابالبر ملف 28
 .18/2/1946 فى قطب كامل أحمد إلى الفرع رئیس أدھم كمال من أسیوط ملف 29
 عام إلى ترجع أنھا إلى تفید إشارة وعلیھا تاریخ بدون مطبوعة عریضة صورة: الكبرى حیةاالسم شعبة -  بلقاس ملف 30

1948. 
 .المحامى قطب كامل أحمد األستاذ الحزبمؤسس  ینتمى وإلیھا 31
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 طاعاإلق مظالم على الفالحیین سخط أن كما فاقماً ت تزاداد أخذت الفالحون منھا یعانى كان التى یةقتصاداإل المشاكل ولكن
 البدراوى عائلة ومزارع نجم وربكف على محمد األمیر تفاتیش فى الفالحین نتفاضاتإ فى متمثال الفترة تلك فى ذروتھ بلغ
 16 یوم وحدد" الفالحین مؤتمر" عقد إلى ویدعون القرى یطوفون فأخذوا الظروف تلك الحزب قادة نتھزوإ .بھوت فى

ً مكان األزبكیة حدیقة ختیرتاو المؤتمر لعقد 1951 سبتمبر     :32اآلتیة المطالب حول البحث یدور أن المقرر من وكان لھ أ

  .المحصول وإلغاء اإلیجارات وتحدید% 40 بنسبة )العینى اإلیجار( والمحصول األطیان إیجارات تخفیض -1
  .لالیجار مسدداً  دام ما األطیان من المستأجر إخالء عدم -2
   .أدنى كحد یوما قرشا 20 إلى" الزراعى العامل" الفالح أجرة رفع -3
  .الزراعة أتلف مما الدودة ومن الرى میاه توزیع سوء من الشكوى -4
  .وتسعیره السماد سعر وتخفیض جنیھات ستة إلى الحیازة قمح سعر عفر -5
  .لھم الخبز یسیرتل راآلخ النصف الحكومة تتحمل أن على المحدد الثمن بنصف الفالحین على الذرة توزیع -6
  .جدیة بنسبة كذل على زاد فیما تصاعدیة وجعلھا أفدنة خمسة لغایة المالك ارغص من األمیریة األموال تحصیل عدم -7
  .فداناً  خمسین عن تزید وال لألسرة الشخصى ستھالكإلل فالح لكل فدان عن تقل ال بحیث الزراعیة الملكیة تحدید -8
 الصحیة والمساكن الصالحة الشرب میاه كتوفیر العامة الصحیة روعاتالمش تعمیم وعدم إھمال من الشكوى -9

  .ألخ ...ىجتماعاإل والضمان
  .بھوتو نجم كفور حوادث فى الفالحین على أخیراً  وقعت التى والمظالم عتداءاتإلا على الصارخ االحتجاج - 10

 مما. .الحزب رئیس عتقالإو ىربالق الطواف ستكمالإ من الفالح حزب قادة بمنع المؤتمر عقد دون حالت الحكومة ولكن
 بخمسین عیةاالزر الملكیة تحدید مبدأ على شتمالھاإ مؤتمرال على عرضھا المقرر من كان التى المطالب فى النظر یلفت
قد تركھا دون  1945الحزب الذى أعلن فى  برنامج كان التى الملكیة لتحدید الحزب مفھوم فى ةیتقدم خطوة وھو فدانا

القرار  صدور بعد 1952  دیسمبر فى الداخلیة وزارة إلى الحزب قدمھ عم ھذا المبدأ فى البرنامج الذىدت تحدید وقد
 السویس قناة تأمیم وبضرورة فدانا بخمسین الزراعیة الملكیة تحدید على فیھ نص فقد 33السیاسیة األحزاب بتسجیل الخاص
  .ةالفردی الملكیة حترامإ مع اإلنتاج أدوات تأمیم فى والتوسع

 أو الزراعة فى سواء ستثماراتھإ بشتى المال رأس سیطرة على القضاء بمبدأ األخذ إلى الحزب تجاهإ أن تقدیرنا وفى
 إلیھا وصل التى النتیجة ىھو المصرى المجتمع لمشاكل كعالج ىشتراكاإل بالحل األخذ ضرورة إداراكھ یعنى الصناعة
  .تأسیسة من عاما عشر أربعة بعد الحزب

 التغییر تحقیق إلى تؤدى تشریعات ستصدارإ أجل من البرلمانى نضالال ھى أغراضھ لتحقیق الحزب وسیلة تكان ولما
 وكانت النواب مجلس داخل مقاعد لكسب سعیا نتخابیةإلا المعارك غمار خوض على الحزب حرص فقد: تدریجا المنشود

 المعارك أولى ھى –الحرب وظروف رفیةالع األحكام ظل فى الوفد حكومة رتھاجأ التى– 1942 مارس نتخاباتإ
  .االنتخابات تلك فى ینجح لم مرشحیھ من أحدا أن غیر قادتھ من عددا فرشح بنصیب الحزب فیھا ساھم التى نتخابیةإلا

 الدستوریین واألحرار السعدیین من ئتالفیةإ وزارة باشا ماھر أحمد وشكل )1944 أكتوبر( الوفد حكومة تلبأق وحین
 تفقتإو 1945 ینایر فى جدیدة نتخاباتإ وإجراء الوفدى النواب مجلس حل على الوزارة تلك أقدمت :ىالوطن والحزب
  .34خاباتاالنت تلك الوفد وقاطع بینھا فیما نتخابیةإلا الدوائر تقسیم على الحكم فى المشتركة األحزاب

 الفالحین أحد مرشحیھ ضمن كونی أن ورأى نتخابیةإلا المعركة تلك یخوض أن الفالح حزب قرر الظروف ھذه ووسط
 مركز منصور كفر بقریة الحزب لجنة عضو سالمھ یوسف اللطیف عبد الشیخ على ختیاراإل ووقع المالك صغار من

 یكون أن فالح تشریح من القصد" أن الحزب وأعلن .بلدتھ بھا تقع التى االعجام جزیرة دائرة عن فرشحھ قلیوبیة طوخ
 قادھا التى كتتابإلا حملة لقیت لذلك .35"اآلخرین من الخیر رجاء فى صبره نفذ أن بعد ابالنو مجلس فى للفالحین رمزا

  .كبیراً  نجاحا )جنیھا 150 وقدره( األھالى من التشریح تأمین یعجمتل یوبیةلق بطوخ الحزب أعضاء

 على الدعایة تلك كزترتإو ضده الدعایة بث إلى خصومھ دفع مما لھ والدعایة المرشح ھذا تأیید على الفالحون وأقبل
 البكوات من اآلخرین كالمرشحین الدائرة لتمثیل یؤھلھ ما ىجتماعاإل والمركز الكفایة من یبلغ لن الفالح مرشحال أن أساس

 ھذا ،عسیرا حسابھ سیكون غیره ینتخب من وأن تسانده الحكومة ألن سینجح الذى ھو السعدى المرشح وأن والباشوات
 على أثرھا یةادعلا لھذه وكان الحكومة مرشح وخاصة اآلخرین للمرشحین والعمد عصبیاتال مساندة إلى باإلضافة
 36)1944 دیسمبر 27( بالقاھرة عقده إجتماع فى الحزب قیادة من یطلبون بطوخ الحزب لجنة أعضاء جعل مما الناخبین

                                                             
 .للمؤتمر كدعوة القرى عمد إلى موجھ خطاب شكل فى" الفالحین مطالب" بعنوان مطبوع منشور 32
 برامجھا من خةنس بھا مرفقا الداخلیة وزارة إلى التسجیل بطلبات السیاسة الھیئات تقدم ضرورة على القرار ذلك نص 33

 .نشاطھا بمزاولة لھا یسمح حتى وذلك: تمویلھا مصادر بھا یوضح أن على
 .ومابعدھا 415 ص 1967 القاھرة العربى الكاتب دار طریق،ال على أقدام: القادر عبد زكى محمد 34
 .3/12/1944 األھرام تحریر رئیس إلى قطب كامل أحمد من رسالة نتخاباتإلا ملف 35
 .تاریخ بدون اإلنتخابیة عجامألا جزیرة دائرة عن طوخ لجنة عضو فھمى براھیمإ من تقریر السابق المرجع 36
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 اأحد أن غیر ذلك على ووافقوا حزبال لمرشح الدعایة لتنشیط بالتناوب یوم كل اإلدارة مجلس أعضاء من واحدا توفد أن
 الحزب رجال عن فینصرف الحكومة بطش ویخشى ھخصوم بدعایة یتأثر نفسھ المرشح جعل مما القرار ذلك ینفذ لم منھم
 عن التخلى إلى دفعھم الذى ھو ھایمرشح نجاحإ على الحكومة بتصمیم الحزب قادة إحساس كان وربما .37أیدوه الذین

 صالحة تربة لخلق نتخابیةإلا المعركة تلك یستغلوا أن ستطاعتھمإب كان أنھ قدتنع كنا وإن اسمةالح اللحظة فى مرشحھم
  .النھایة حتى المعركة تلك خاضو لو –تقدیر أقل على– الحزب مبادئ لنشر

 ھذه ولكن .نفسھ الحزب رئیس فیھم بما األخرى الدوائر فى الحزب مرشحى جمیع سقوط عن نتخاباتإلا تلك أسفرت وقد
  .التالیة االنتخابات معركة فى شتراكاإل عن الحزب قادة تثن لم یجةتالن

 التى نتخابیةإلا الوزارة تلك تجرى أن المقرر من وأصبح )1949 یولیو( ئتالفیةإ وزارة باشا سرى حسین شكل فحین
 المؤتلفة الثالثة اباألحز مرشحى صالح فى تأتى أن –الحكم فى مشتركة تكن التى لم األحزاب وخاصة– الكثیرون توقع

 الدوائر تقسیم على عتراضھإ فیھ سجل بیانا ىشتراكاإل الفالح حزب أصدر )السعدیون – الدستوریون األحرار – الوفد(
 تلك من بنصیب الوزارة فى تشترك لم التى األحزاب یخص أن الوزرارة رئیس وطالب الحكم فى المشتركة األحزاب بین

 تقسیم بإعادة الخاص الحكومة قرار لمعارضة الوزارة فى المشتركة غیر حزاباأل من ةجبھ بتألیف طالب كما الدوائر
  .38نتخاباتإلا بإجراء لتقوم محایدة وزارة قیام بضرورة ونادى نتخابیةإلا الدوائر

ة لرغبة محایدة من جدید ولم یكن ذلك إستجاب وزارة تشكیل باِشا سرى حسین وأعاد ئنالفیةإلا الوزارة ستقالتإ أن حدث ثم
 فى یدخلو أن رأوا الذین نجلیزإلل القصر من استجابة ماكان بقدر االئالف األحزاب الصغیرة التى عارضت وزارة

 االحزاب من ؤتلفةمال الوزارات وبین بینھم المفاوضات فشلت بعدما وفدیة وزارة مع الوطنیة القضیة حول مفاوضات
  .39اآلخرى

 كامل أحمد فرشح غمارھا ىشتراكاإل الفالح حزب وخاض )1949 دیسمبر( تنتخاباإلا المحایدة الوزارة أجرت وقد
ال یستخدم عبارة اإلشتراكى فقدم نفسھ  أن على نتخابیةإلا منشرواتھ فى حرص وقد شرقیة كبیر أبى دائرة عن نفسھ قطب

 من بذلھ ما على تركیزبال كتفىإو للحزب ىقتصاداإل للبرنامج یعرض أن یشأ لناخبیھ على أنھ مرشح "حزب الفالح" ولم
 معارضة یثیر أن یشأ فلم السابقة نتخابیةإلا المعارك دروس من ستفادةإلا یحاول كان أنھ ویبدو نیةطالو قضیةال ىف جھود
 الفوز فى رئیسھ ینجح فلم الحزب آلمال ةمخیب نتخاباتإلا نتیجة جاءت فقد ذلك ورغم نتخابیةاإل دائرتھ فى لھ المالك كبار

  .البرلمان فى لھ بمقعد

 القویة الریفیة العصبیات إلى ستنادهإ عدم إلى یرجع البرلمان مقاعد إلى الوصول فى أملھ تحقیق فى الحزب فشل ولعل
 صفوف بین الوعى نتشارإ عدم إلى یرجع ما بقدر لمصلحتھا وتوجھھا نتخابیةإلا المعارك سیر فى تتحكم كانت التى

 .یشاءون من لمصلحة أصواتھم یوجھون كانوا الذین وأعیانھا القرى عمد سطوة من فكاكا یملكون ال كانوا الذین الفالحین
 مصر فى السیاسة الحیاة منھا عانت التى الخطیرة فةآلا تلك نتخاباتإلا زییفلت اإلداریة السلطات تدخل إلى باإلضافة ھذا
  .بالدستور العبث على القصر دأب منذ

 األخرى السیاسیة الھیئات بین عضدأ یلتمس أن إلى یحتاج –الصغیرة زاباألح شأن ذلك فى شأنھ– الفالح حزب وكان
 إلى 1945 فى وجھھا التى لدعوتھ ستجابتھإو باشا ماھر لعلى 40تأییده إعالن إلى الحزب مبادرة كانت نطلقمال ھذا ومن

 برنامج حول فتتل" مصر جبھة" اسم تحمل وطنیة جبھة شكل فى المستقلین والسیاسیین والسیاسیة والھئیات األحزاب
  .محدد إصالحى سیاسى

 حادث منذ ماھر على وبین قطب كامل أحمد بین الصداقة فربطت 1939 عام إلى ماھر بعلى الفالح حزب صلة وترجع
 )1940 یونیو 27 – 1939 أغسطس 18( الوزارة رئاسة ماھر على تولى وحین .طعامال عن قطب كامل أحمد إضراب

 شكلھا التى" الشباب فرق" تایید عاى عتمدإ كما .الفتاة مصر جماعة نظمتھا التى الخضراء صانالقم فرق تأیید على عتمدإ
  .الوزارة حول الجماھیر حشد على والعمل الریف فى الدعایة لتتولى 1940 ربیع فى الفالح حزب

 یكن لم ولذلك عنھ جارباإلف طالبت التى السیاسیة األحزاب مقدمة فى الفالح حزب كان 1942 فى ماھر على عتقلإ وحین
  .تأسیسھا ماھر على أعلن عندما" مصر جبھة" إلى نضمامإلبا الحزب سارعی أن الغریب من

 صفوف بین الدعوة بنشر الریف فى وفروعھ لحزبا لجان إلى فكتبوا للجبھة دعاة أنفسھم الفالح حزب قادة ونصب
 تجنیدھم لمحاولة خاصة بصفة المحامیین زمالءه وسط جبھةلل الدعایة بیث الحزب رئیس ھتمإ كما الجبھة لتأیید الفالحین

  .1942 حتى للجبھة عضویتھ فى الفالح حزب ستمرإ وقد .للجبھة كدعاه

                                                             
 .تاریخ بدون اب)الفولوسك حجم(  صفحات أربعة فى تقع البیان لنص ورةص السابق المصدر 37
 .349 ص 1953 القاھرة 2 ـ ج ،المصریة السیاسة فى مذكرات: ھیكل حسین محمد 38
 .349 ص 1953 القاھرة 2 جـ ،المصریة السیاسة فى مذكرات: ھیكل حسین محمد 39
 .15/11/1945 فى باشا ماھر على إلى قطب كامل أحمد من: مصر جبھة ملف 40
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 1946 مارس 31 فى عقد .41الوطنى النسائى والحزب المصرى العمال حزب مع تحالف فى الفالح حزب شتركإ كذلك
 تحقیق أجل من الصفوف توحید ضرورة فى المتنازعة حزابلال المثل ضرب ذلك من غرضھم أن المتحالفون وأعلن
 السیاسى الجالء تحقیق على والعمل النیل وادى شعب فى "والمرض والجھل الجوع" على والقضاء یةجتماعاإل العدالة

  .42عن البالد والعسكرى ىقتصادواإل

 حول وسكرتیرتھ النسائى الحزب رئیسة بین النزاع دب فقد ،برامھإ من وجیزة فترة بعد التحالف عقد نفرطإ أن لبث ما ثم
دورة الحزب النسائى فى الرئاسة وأدى ھذا النزاع إلى  تحل حین المشتركة الجلسة ئاسةور الحزب باسم الكالم تتولى من

 نشقواإ العمال من فریقا یدأ الذى ىشتراكاإل الفالح حزب تبعھو  43)1946 مایو( التحالف من النسائى إنسحاب الحزب
 التحالف ذلك تھىإن المنشقیین لھؤالء الفالح حزب وبتأیید ،سماإل بنفس مستقال باوكونوا حز المصرى العمال بحز عن

 طویلة لفترة معین برنامج حول المصریة السیاسیة االحزاب صفوف توحید ستحالةإب المثل ضرب فى إال ینجح لم الذى
  .الزمن من

 قادة فكان ،المسلمین خوانإلا عةاوجم الفتاة مصر حزب مع عالقاتھ ىشتراكاإل الفالح حزب وثق ،ذلك إلى وباالضافة
 بعضھم حتفالتإ فى ویشاركون الھامة المناسبات فى السیاسیة المسائل حول والتشاور الزیارات ادلونتبی الھئیات تلك

  .الفاشیة اتھاجاھإتب عرفت بھیئات مرتبطا كان ىشتراكاإل الفالح حزب نإف ثم ومن .البعض

 الفتور یشوبھا باألخیر عالقاتھ كانت نإو المصرى دفوبالو الوفدیة بالكلتة صالتھ یوطد الفالح حزب أخذ 1947 ومنذ
  .الحكم فى الوفد وجود وأثناء نتخابیةاإل المعارك خالل وخاصة

*** 

 الحرب ھاءنتإ قبع قامت التى الحركة فى شتركفإ ،الوطنیة للقضیة بالنسبة ىشتراكاإلالفالح  حزب مواقف وتعددت 
 السفیر إلى 1945 سنة سبتمبر 19 فى مذكرة فقدم ،وبریطانیا مصر بین العالقات فى النظر عادةإب للمطالبة الثانیة العالمیة

 الحرب فى النصر تحقیق أجل من للحلفاء مساعدات من قدمتھ وما تضحیات من مصر بذلتھ ما إلى فیھا أشار البریطانى
 بین العالقات رساءإل المفاوضات بدء موعدو الجالء موعد فیھ تحدد بریطانیا من مىرس تصریح صدور بضرورة مطالباً 

 نوفمبر 13( الجھاد عید ذكرى فى البریطانیة للسفارة المعنى بھذا أخرى مذكرة وقدم .جدیدة أسس على الدولتین
1945(44.  

 صدقى مفاوضات فى موقفھ یحدد فلم .ریخالتا ذلك تلت التى الوطنیة القضیة لتطوات بالنسبة الصمت جانب الحزب لتزمإو
 على وتواقیق صدقى سماعیلإ حكومة تؤید كانت التى مصر ھةببج إلى إرتباطھ ذلك إرجاع ویمكن) 1947( بیفن –

  .السیاسیة خطتھا

 طریق فى تسیر المفاوضات تلك أن واضحاً وأصبح  1947 عام فى اإلنجلیز مع المفاوضات النقراشى فناستأ وحینما
 فسافر المجال ھذا فى للعمل ینشط الفالح حزب بدأ ،األمن مجلس على القضیة عرض إلى یرمى تجاهإ وظھر مسدود
 التى وتلك مصر مع للوحدة تدعو التى السودانیة األحزاب بین للتوفیق محاولة فى 1947 مایو فى السودان إلى رئیسھ
 السلطات ولكن ،الخالفات ونبذ النیل وادى وحدة إلى یاً داع ویخطب اتجتماعاإل یعقد وأخذ ،السوادان ستقاللإ إلى تدوعو

  .السوادان عن بإبعاده قامت ثم للمحاكمة وقدمتھ علیھ القبض ألقت السوادن فى اإلنجلیزیة

 باب فتح عن الحزب فأعلن ،المتحدة األمم على الوطنیة القضیة عرض تقرر قد كان السوادان من قطب عودة وبعد
 فى بالفعل فسافر .األمن مجلس على عرضھا أثناء الوطنیة للقضیة لدعایةل أمریكا إلى قطب رسف نفقات لجمع باكتتاإل

 الفتاة مصر لحزب ممثال حسین وأحمد ،المسلمین خوانإلل مثالم مؤمن مصطفى الوقت نفس فى فراس كما، أغسطس
  .الغرض لنفس

 لمناقشات ومقاطعة صخب من أثاره فیما المسلمین وانخاإل وممثل الفالح حزب ممثل تبعھإ الذى الدعائى األسلوب وتمثل
 أثار أسلبوب وھو .النیل وادى بحریة والمطالبة بالخطابة –ارةظالن شرفة من– الجلسات نعقادإ أثناء العمومیة الجمعیة

 األخیر أن حتى )النقراشى فھمى محمود( الوزارة رئیس یرأسھ كان الذى المصرى الوفد إخراج إلى وأدى األعضاء سخط
                                                             

 سنة فى نشاطھ ستئنافإ إلى وعاد تاسیسھ من أسبوعین بعد نشاطھ أوقف ثم 1931 فى المصرى العمال حزب تأسس 41
 أما) 209 ص مصر، فى العمالیة الحركة عباس، رؤوف/  إنظر( النازیة بمیولھ معروفا حلیم عباس زعیمھ وكان 1944
 بقصد 1945م أسستھ بعض سیدات المجتمع المشتغالت بالخدمة اإلجتماعیة فى غضون عا الوطنى فقد النسائى الحزب

 منیرة/  نظرإ( راشد متعن فاطمة/  السیدة ةھرئاس وتولت السیاسة المرأة وبحقوق اإلجتماعیة العدالة بتحقیق المطالبة
 ).19 ص 1955 القاھرة النسائیة، الھیئات فى أیام حسنى،

 والحزب صرىالم الفالح زبحو المصرى العمال حزب تحالف ئةیھ بیان" بعنوان مطبوع بیان الحزب، وثائق 42
 ."النسائى

 .32 ص السابق المرجع حسنى، منیرة 43
 .18/12/1941 قطب كامل أحمد خطبة الحزب، تأسیس على سنوات سبع بمرور اإلحتفال ملف 44
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 األمم رجال ستیاءإ إلى أدى ماك الدول وفود من مرأى على الشتائم معھ وتبادل المجلس ردھات فى قطب أحمد مع تشاجر
 یفید شیئا تكسبان وال األطفال تصرف تتصرفان ماتنأ" لھما قال العام السكرتیر مساعد ستونمان أن حتى أنفسھم المتحدة
  .45"القضیة

 والتى األمن مجلس لرئیس قدمھا التى المذكرة نص الوفد وأعضاء الصحافة بىومند على قطب كامل أحمد وزع كما
 لم إذا فیما العالمى السالم تھدید على یعمل سوف المصرى الشعب نبأ وھدد النیل وادى عن جلیزاإلن بجالء فیھا طالب

  .46النیل وادى أرضى ووحدة ستقاللإلوا الحریة فى رغبتھ تحققت

 وبعض العاطلین ألمریكیینا العمال بعض ضمت )أغسطس 28( مؤمن مصطفى مع اكشترباإل مظاھرة قطب ونظم
" الجدد النازیین" نجلیزإلا بجالء مطالبین ستعمارإلا بسقوط ھاتفین األمن مجلس مقر قتحامإ المتظاھرون وحاول .العرب

  .47والسوادان مصر عن

 النظر وجھة یخدم السوادان عن دعائى فیلم ضد بنیویورك السنیما دور إحدى داخل مظاھرة ومؤمن قطب نظم كذلك
  .48لمیبالف جاء ما على ردا یحمل امنشور علیھم وألقوا فرجینتالم فى فخطبا ،البریطانیة

 .الوطنیة القضیة إلى ال شخصھ إلى األنظار لفت الوطنیة للقضیة للدعایة الفالح حزب ممثل تبعھاإ التى الطریقة حققت لقد
 جلسات نعاقدإ أثناء مقاطعة فیھا یحدث التى األولى المرة ألنھا فذلك األمریكیة الصحف بعض ھتمامإ أثارت قد كانت نوإ

  .ألمنا مجلس

 باب فتح إعادة إلى المعنیین الطرفین ودعوة معلقة القضیة إبقاء على األمن مجلس رأى ستقرإ فقد األمر یكن ومھما
  .الطرفین أحد طلب حالة فى فیھا النظر یدیع المجلس أمام معلقة القضیة بقاء مع .بینھما المفاوضات

 األسلوب فى النظر یعید الفالح حزب جعلت األمن مجلس على القضیة عرض تجربة إلیھا نتھتإ التى ةالنتیج أن على
 إلى یرجع فشل من البالد بھ منیت ما سبب أن فرأى أراضیھا عن البریطانیة القوات بجالء المطالبة فى مصر تبعتھإ التى

  .یةشتراكاإل بالدول ستعانةإلا جربت إذا فماذا .وحدھا ستعماریةإلا الدول على ھاعتمادإ

 إلى بالسفر لھ السماح طالباً  1948 سنة فبرایر 20 فى بالقاھرة السوفییتة السفارة إلى 49مذكرة قطب قدم نطلقمال ھذا ومن
 إلى السفر عتزامھإ بإعالن ذلك سبق قد وكان .ورشھ ثالثة لمدة ھناك یةجتماعاإل الحیاة أسالیب لدراسة السوفیتیى تحادإلا
 بعجلة رتباطإلا من التخلص لضمان وتجاریا سیاسیا وروسیا مصر بین العالقات توثیق فى للسعى السوفییتى تحادإلا
 أمن یتعرض وبذلك العربیة الشعوب بقیة تتبعھا أنبد فال یةشتراكاإل الدول إلى تجھتإ لو رمص وأن ،ستعمارإلا

  .للخطر اراالستعم

 رعتاس الحكومة فإن .روسیا إلى قطب سافر إذا فیما إیجابیة نتیجة إلى الفكرة ھذه تؤدى أن فیھ المشكوك كان أنھ ورغم
 مرة بالسوفیت تصالإلا معاودة فى الحزب یفكر ولم .الجھات من جھة أى إلى البالد مغادرة من بمنعھ یقضى أمر بإصدار
  .أخرى

 العمل ھذا على حتجاجإلل قامت التى للمظاھرات تصدتو ،بالسوادان تشریعیة جمعیة بإنشاء السوادان حكومة قامت وحین
 جمیع إلى حتجاجإ برقیة –المؤتمر رئیس– األزھرى إسماعیل أرسل .بالسوادان العام الخریجین مؤتمر ضاءأع عتقلتإو

 ما إلیقاف إیجابى بعمل بالقیام ألحزابا تلك من كال ویطالب السوادان فى الموقف فیھا یصف مصر فى السیاسة األحزاب
  .إرھاب من الوحدویون یعانیھ

 السفارة دار إلى توجھوا إدارتھ مجلس أعضاء من أربعة من وفدا فشكل .النداء لھذا ىشتراكاإل الفالح حزب ستجابإو
 السفارة دار حتاللإ على واصمم ثم السوادان فى البریطانیة السلطات بھ تقوم ما على حتجاجاإ وقدموا بالقاھرة البریطانیة

 فقام المصرى البولیس السفارة استدعت بمغادرتھم إلقناعھم السفارة رجال محاوالت تجد لم ولما .تھماطلب جابت حتى
  .50سراحھم أطلقت ثم معھم تحقیقا النیابة وأجرت السفارة عن بإجالئھم
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 أول فى( نجیب محمد اللواء إلى مذكرة وقدم ییدھابتأ ىشتراكاإل الفالح حزب بادر 1952 یولیو 23 ثورة قیام أثر على
 كما رتیاحإلا بعین الجیش حركة إلى تنظر ال التى ستعماریةإلا السیاسة أالعیب من الثورة رجال فیھا حذر )أغسطس
  .51البالد من والطغاة ستعمارإلا مكنت التى الرجعیة ةبیالحز السیاسة من حذرھم

   :52اآلتیة المطالب فیھا عرض الوزراء رئیس ماھر على إلى مذكرة الحزب قدم التالى الیوم وفى

  .ھافوطوائ األمة عناصر جمیع من تأسیسیة وطنیة جمعیة تألیف طریق عن للبالد جدید دستور وضع .1
  .واضحة وبرامج أسس على جدید من تأسیسھا وإعادة السیاسیة األحزاب جمیع حل .2
  .الدستور وضع یتم حتى العسكرى الحكم ستمرارإ .3
 الطبقات بین الفوراق وتقریب اإلیجارات وتحفیض الملكیة بتحدید العاجلة یةقتصاداإل باإلصالحات بالقیام ادرةالمب .4

  .الشعبیة المساكن وتوفیر الفقیرة للطبقات المعیشة مستوى ورفع رستقراطیةألوا الرأسمالیة متیازاتإ على والقضاء
 میثاق حدود وفى العامة الدولیة القواعد أساس على بریطانیا نوبی انبین العالقات تقوم بأن الوطنیة المطالب تحقیق .5

  .المتحدة األمم
  

 ةعیالزرا الملكیة بتحدید فیھا طالب مذكرة وقدم الجیش قیادة إلى )أغسطس 13( الحزب أعضاء من وفد توجھ كذلك
 وعدم العینى اإلیجار غاءوإل% 40 بنسبة الزراعیة اإلیجارات ضیوتخف القدر ھذا على یزید ما وتأمیم فدانا بخمسین

   .53األطیان المستأجرین إخالء

 الملكیة تحدید بشأن  المالك وكبار الحكومة بین دارات التى اتبالمباحث الخاص الوزراء رئیس بیان صدور وبعد
 طریق عن الزیادة فى التصرف مع فدانا بخمسین الملكیة تحدید ضرورة فیھ أعلن بیانا الفالح حزب أصدار، ةیالزراع
 ضرورة مع .للدولة ملكا األرض تكون أن على ىإشتراك أساس على إلدارتھا جماعیة زارعم أو تعاونیة جمعیات تكوین
  .54الزراعیة األراضى إلیجار األقصى الحد بتحدید قانون إصدار

 كانت اعیةالزر المشكلة لحل طرحھا التى األفكار وأن .المطلق التأیید موقف كان الثورة من الحزب موقف أن ویالحظ
  األخرى السیاسة األحزاب فى وطعنھم الثورة لرجال األمین الناصح موقف الحزب رجال تخاذإ كان وإن .ةیمتقد أفكارا
 من الموقف ھذا وراء من الحرص على كسب ود جمیع األحزاب قبل الثورة یجعلنا نشك فى أن الدافع  بھ ماعرفوا رغم

 السیاسى نشاطھم لتوسیع  –یددالج العھد ظل فى– لھم الفرصة إتاحة من فیھ نیأملو كنوا ام ھو الفالح حزب رجال جانب
  .األخرى األحزاب حساب على

 إلى یدعون الذین –الصغیرة البرجوازیة إلى ینتمون الذین– المثقفین من فریق تجاهإ یمثل ىشتراكاإل الفالح حزب كان لقد
 كان الذى ىجتماعاإل بالنظام المساس دون الفالحین لجماھیر" یةجتماعاإل العدالة"تحقیق ھدفھا حیةالإص لدعوة الترویج

 المجتمع لتناقضات كعالج ىشتراكاإل بالحل یؤمنون جعلھم الذى الحد إلى الحزب رجال آفاق تسعتإ ثم .وقتئذ قالئما
 للقیام الفالحین بتنظیم الحزب ھتمامإ عدم یفسر ذلك ولعل .ماركسى مطلق من ولیس رادیكالى طلقنم من المصرى

 األحزاب ومھادنة بالسلطة صطدامإلا عدم على الحزب رجال وحرص .یةقتصاداإل مطالبھم لتحقیق جماعى بنضال
 ظل فقد ذلك ورغم .الفاشیة بمیولھا عرفت وأحزاب شخصیات وبین ینھمب قویة صالت فیھ قامت الذى الوقت فى األخرى
  .ىإجتماع إصالح حركة من األساسى خطھ ملتزما الحزب
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  لمصادرا
  .المحامى قطب كامل أحمد األستاذ بھا یحتفظ وسجالت أوراق مجموعة عن عبادر وھى ،الحزب وثائق •
  .1962 القاھرة القلم دار ،اتیالثالثین فى مصر قصة ،أزھار ،حسین أحمد •
  .1968 القاھرة العربى الكاتب دار ،1952 – 1899 مصر فى العمالیة الحركة ،عباس وفءر •
  .1953 القاھرة 2 جـ ،المصریة السیاسة فى مذكرات – ھیكل حسین محمد •
  .1967 القاھرة – بىرالع الكاتب دار .الطریق على أقدام – القادر عبد زكى محمد •
  .1951 القاھرة – العربى الكتاب دار – مصر صوت – مؤمن مصطفى •
  .1955 القاھرة – النسائیة الھیئات فى أیام – حسنى منیرة •
  .1964 أكتوبر – الھالل •
  .1929 أكتوبر – صورالع •
  .1933 ینایر – االمام •
  .1939 – النضال •
  .1948 – مصر •
  .1952 - 1939 – األھرام •

• The New York Herald Tribune, August 1947  
 


