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  سمنار الدراسات العلیا للتاریخ الحدیث

  1981-1881ندوة الثورة العرابیة 
  1981دیسمبر  7-9

  الوطنى البنك وفكرة العرابیة الثورة
  القاھرةجامعة  – دابكلیة اآل - حامد عباس رءوف. د

 حول شباكھا نصبل األوربیة اإلمبریالیة القوى جانب من حثیثا سعیا عشر التاسع القرن من الثانى النصف مطلع شھد
 ذات مصر فى النفوذ من ممكن قدر أكبر كتسابإ على الحریصة القوى تلك طلیعة فى وفرنسا بریطانیا وكانت ،مصر
 زمام متالكإ على وحرصھ على محمد صمود یقف ولم. الشرق فى ومستعمراتھا أوربا بین الفرید اإلستراتیجى الموقع

 النظام كان بل ،فحسب مصر فى ستراتیجیةإ معالم لتحقیق واإلنجلیزیة سیةالفرن المساعى طریق فى عثرة حجر المبادرة
 على محمد أقامھ الذى اإلقتصادى البنیان عظام فى لینخر األجنبى المال رأس بتسرب یسمح ال عھده فى اإلقتصادى
  .وحدھا الذاتیة مصر إمكانات على باإلعتماد

 ،العالى الباب ومناصرة على محمد عھد فى العسكریة مصر قوة ملتحطی بریطانیا جھود تتضمن أن غریبا یكن لم لذلك
 أراضى فى حتكارإلا إلغاء على نصت التى) 1838 أغسطس 16( العثمانیة الدولة مع الشھیرة لیمان بالطة معاھدة توقیع
 على الجمركیة الضرائب وتحدید األھالى مع التجارة ممارسة فى البریطانیین الرعایا وحریة) مصر بینھا ومن( الدولة

 التجارة أمام مصراعیھا على المصریة السوق فتح طریق عن المصرى اإلقتصاد تحطیم كان فقد والصادرات الواردات
  .لسیطرتھا وإخضاعھا مصر إلى للتسرب اإلمبریالیة السیاسة إلیھ تسعى ھدفا األوربیة

 وفى( األوربیة والدول السلطان بین المبرمة المعاھدات بتنفیذ على محمد ألزمت التى) 1840( لندن تسویة جناح وتحت
 فى األوربى اإلستعمارى النفوذ ظلھا فى نما التى المالئمة الموضوعیة الظروف خلقت ،1)لیمان بالطة معاھدة طلیعتھا

 أمام اإلحتكارات األوربیة فى مصراعیھ على الباب وفتح ،عشر التاسع القرن من الثانى النصف فى سرطانیا نموا مصر
 رؤوس وتصدیر ،مصر فى السیاسیة مراكزھا تدعیم حول قوى اإلمبریالیةالد سعید وإسماعیل، فإحتدم التنافس بین عھ

 من ممكن قدر أكبر على لرعایاھا واإلستحواز ،اإلقتصادى نشاطھا نطاق وتوسیع ،جالیاتھا حجم وزیادة ،إلیھا األموال
  .الحكومیة الوظائف

 وتمت ،عشر التاسع القرن من األول النصف مدى على تحققت التى ستقاللیتھإ صرىالم اإلقتصاد فقد ،أخرى وبعبارة
 القروض طریق عن ذلك وتحقق ،تابع كإقتصاد العالمى اإلقتصاد فى المصرى اإلقتصاد إدماج عملیة سریعة بخطى

) العالمى الفائدة رسع ضعف نحو بلغت( باھظة بفوائد وإسماعیل سعید عھد فى المصریة الحكومة عقدتھا التى الشھیرة
 شیده الذى الصناعى القطاع تصفیة بعد وخاصة ،أحد فیھا ینافسھ ال ھامة سوقا مصر فى الصناعى المال رأس وجد كما

  .على محمد

 المنتجین مع مباشرة عالقة فى الدخول على األوربى المال رأس حرص ،الشرسة اإلمبریالیة الھجمة تلك بدایة ومنذ
 الفائدة سعر تراوح( 2مجحفة بشروط للفالحین المالیة القروض فیقدم ،بالربا اإلشتغال طریق عن) الفالحین( المصریین

 ما سداد عن یعجزون من أطیان على یستولى ثم ،)شھریا% 12 و% 10 بین السبعینات فى المصرى الریف فى السائد
 منذ المختلطة المحاكم ثم ،القنصلى اءالقض( األجنبیة القانونیة المؤسسات ولعبت) أكثرھم كان وما( دیون من علیھم

 عانت التى اإلقتصادیة األزمة وھیأت. المصرى اإلقتصاد جسد فى األجنبى المال رأس سھام تثبیت فى ھاما دورا) 1876
 السوق على الھیمنة لتحقیق األجنبى المال لرأس الفرصة ،القطن تجارة كساد بسبب الستینات منتصف فلى مصر منھا

  .البالد على السیاسیة السیطرة لمرحلة النھائى التحضیر فرصة لھ ھیأت ما ربقد ،المصریة

 من األجنبى المال ورأس) الخدیو( األوتقراطیة الشرعیة السلطة بین التناقض برز ،العارم األجنبى التدخل تیار تدفق وأمام
 ناحیة من األجنبى المال ورأس ألوربیةا المالیة السیطرة جراء من أضیرت التى المصریة اإلجتماعیة القوى وبین ،ناحیة
 ،1882-1881 عام حقیقیة مصریة لثورة التمھید فى بارزا دورا لعبت التى المتنامیة الوطنیة المعارضة فكانت ،أخرى
 المصریة البورجوازیة قطاعات بعض جانب من محاولة تمثل األیام تلك فى برزت التى الوطنى البنك تأسیس فكرة وكانت

                                                             
  :راجع ،على محمد عھد أواخر فى اإلحتكار نظام إلغاء حول 1

Ahmed Abdul-Rahim Mustafa: The Breakdown of Monopoly system in Egypt a er 1840 (in, 
Holt, P.M. ed.: Poli cal and Social Change in Modern Egypt, pp 291 – 307). 

 161 – 159  صـ ،1978 المصریة الجامعات دار ،والتطویر التخلف بین المصرى اإلقتصاد: ردویدا محمد 2
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 من البالد تقى حصینة كقاعدة اإلقتصادى اإلستقالل لتحقیق فلكھ من والخروج األجنبى المال رأس نیر من تخلصلل الولیدة
  .األوربیة السیاسیة السیطرة

 اإلقتصاد على األجنبى المال رأس سیطرة تمثل والتى المالیة لألزمة الحقییقیة األبعاد تدرك الوطنیة البورجوازیة بدأت فقد
 أكثر التجار شریحة كانت وإن ،1879 نعقادإ دور فى النواب شورى مجلس داخل دارت التى المناقشات تلك فى المصرى

 إلى بعریضة المویلحى وعبدالسالم العطار محمود النائبان تقدم فقد. البالد فى األجنبى المال رأس تغلغل بخطورة وعیا
 كونھ عن یخرج"  ال المصرى التاجر أن حتى ،مصریةال السوق على األجنبى المال رأس ھیمنة إلى فیھا أشارا المجلس

 ال یسار ذا یكون من التجار صف فى فل فقد... مال رأس یمتلك نجده ال حالھ عن بحثنا لو إذ ،األجانب من لغیره عامال
  .3" یذكر

 الضریبیة عباءاأل وإلغاء حركتھا وتعوق ،الداخلیة التجارة حریة من تحد التى القیود رفع ستھدفتإ العریضة أن ورغم
 من المصرى باإلقتصاد لحقت التى السلبیة لآلثار التجار فئة إدراك على واضحة داللة تدل أنھا إال ،التجارة تتحملھا التى

  .الداء لھذا شامل عالج لتصور –عندئذ– أفقھم یتسع لم ذلك ورغم األجنبى المال رأس سیطرة جراء

 المصریین لزمالئھ تتوافر لم خبرات كتسبإ الذى 4شمیل أمین یدعى رینالمتمص الشوام أحد جانب من صورتال ذلك وجاء
 ستقرارهإ منذ المصریة بالسوق درایة على كان كما ،وسوریة واألسكندریة لیفربول بین بالتجارة شتغالھإ نتیجة

 إلى اإلستقالل دةوإعا" األجانب سطوة من البالد لنجاة" السبیل أن شمیل أمین فرأى. إلیھا تجارتھ ونقل باألسكندریة
  ".وطنى بنك" تأسیس ھو" اإلستبعاد مواقع" وإزالة الحكومة

 أبریل( الوطنیة الالئحة إقراره من أسبوع نحو بعد الخدیو إلى بھا متقد ،البنك مشروع ضمنھا مذكرة شمیل أمین وأعد
 أعوام ثالثة خالل المال رأس تغطیة تتم وأن ،الجنیھات من ملیونا عشر أربعة البنك مال رأس یكون أن فاقترح) 1879

  على فتوزع األسھم تلك وحدھم المصریون یشترى أن على ،أقساط ستة على قیمتھا بسداد األسھم حملة خاللھا یقوم
 مؤیدة وطنیة" البنك إدارة تكون أن على" ذلك على مكره غیر قتدارهإ حسب على كل والفالح والمالك والوسط الغنى"

  ".مرؤوس وال رئیس ینتھكھا ال معززة وحرمة ،مأمور وال أمیر اینقصھ ال مقدسة بقوانین

 دینا جعلھ أى المصرى" الدین توطین" طلیعتھا فى ھامة إقتصادیة نتائح یحقق النحو ھذا على البنك تأسیس أن ورأى
 جنیھ ألف مائةست قیمتھ ما منھا یستھلك المصرى الدین سندات من جنیھ مالیین عشرة قیمتھ ما على البنك فیحصل ،وطنیا

 تجارة نتظامإ" ذلك على ویترتب. بھا الثقة وبعث ،ورواجھا المصریة السندات قیمة رتفاعإ إلى یؤدى مما ،سنة كل فى
 جھات جمیع فى النافعة والشركات المشروعات إقامة على واألعیان التجار لقبوی الفائدة سعر ویعتدل" وزراعتھا البالد
  .ائتمانیة تسھیالت من كالبن لھم یقدمھ ما بفضل القطر

 تستھلكھ ما جانب إلى عام كل فى دیونھا من كبیر قدر ستھالكإ فرصة للبالد المقترح البنك یھیئ ذلك إلى وباإلضافة
 150 عاما عشرین نحو فى تكسب قد مصر أن شمیل أمین وقدر. األجنبیة السیطرة من البالد فتتخلص ذاتھا الحكومة

  .أسھمھ قیمة وزیادة البنك مال رأس ربح بین ما الجنیھات من لیونام

 بعد تطورت الحوادث أن غیر 5بدراستھ فوعده الوطنى البنك مشروع علیھ وعرض ،إسماعیل الخدیو شمیل أمین قابل وقد
 مطلع فى جدید من لیبعث األحداث خضم فى المشروع فضاع توفیق وتولیة إسماعیل خلع إلى أدى الذى النحو على ذلك
 ال وحتى ،العقاریة الدیون لمشكلة كحل العام ذلك من ینایر فى الظھور إلى وطنى بنك تأسیس فكرة دتساف ،1882 عام

 تلك سداد عن الفالحین عجز نتیجة لدیونھم وفاء علیھا یستولون الذین األجانب حوزة إلى الزراعیة األراضى نتقلت
  .الدیون

" الوطنیین من الثروة أھل" فطالب ،المبادرة ھذه صاحب وھ –لعرابى المؤیدین الشرقیة أعیان أحد– الشمس حسن وكان
 عناصر إدارتھ وتتولى معتدلة بفوائد للفالحین األموال بإقراض یقوم ،خالص مصرى مال برأس وطنى بنك بتأسیس
 ھذا مع التعامل یقتصر بأن القرى ومشایخ العمد كافة إلى لیماتھاعت فتصدر وتشجیعھا الحكومة بتأیید ىظحوی وطنیة
  6.البنك

                                                             
 8/2/1879 عدد، التجارة ،المحروسة نائبى المویلحى بك عبدالسالم وعزتلو العطار بك محمود عزتلو الئحة 3
 إنتھت قلبیة بأزمات منى مث ،بالتجارة واشتغل ،1828 فبرایر 24 فى لبنان عماقأ من شیما بكفر شمیل امین ولد 4

 الحقوق جریدة وأصدر ،بالمحاماة اإلشتغال إلى تحول أن لبث ما ثم ،باإلسكندریة التجارة وزاول بمصر فأستقر ،بإفالسھ
 طـ ،2 حـ،عشر التاسع القرن فى الشرق مشاھیر تراجم: زیدان جورجى/  انظر( .1896 عام فى ومات ،1886 عام

 .)208-206 صـ ،1911 القاھرة،2
 .17/4/1879 عدد ،التجارة 5
 .23/1/1882 عدد ،المفید 6
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 ھذه تسعتإ بالمشروع اإلھتمام قاعدة ولكن،شمیل أمین مشروع األذھان إلى أعاد جدیدا بعدا الدعوة تخذتإ ،7مارس وفى
 اإلقتصادیة بمواردھا البالد أبناء یستفید حتى الجدید ثوبھ فى المشروع أیدوا الذین" ووجھائھا البالد أعیان" لتشمل المرة
 وعلل" األجانب بید حصر ،الفوائد تلك كل بل ،األوفر والجانب ،یسیر شئ وھو ،إتفاقا أتاھم ما إال منھا یصبھم لم" التى
 زرعھا أرضھم أنبتت متى أنھم بحیث" اإلقتصادیة األنشطة من غیرھا دون الزراعة على البالد أھل ھتمامإ بقصر ذلك

 األسفار ھذه جمیع وفى ،أوربا أسواق إلى ثم ندریةاألسك إلى البنادر ومن ،البنادر إلى القرى من ینقلھ األجنبى إلى سلموه
 البالد أھل صندوق من تخرج ،فادحة فئات ذلك شاكل وما والسمسرات واألجور العموالت من البالد حاصالت تتحمل

 فإن" المادیة لمصالحھم المتولین ھم البالد أھل كان إذا إال یتحقق ال اإلستقالل كان ولما" األجانب خزائن وتمأل وأصحابھا
 الشركات وتنافس المفقودة مواردھا للبالد تعید" وتجاریة مالیة وشركات وصناعیة زراعیة جمعیات" ینشئوا أن علیھم

 وطنى بنك" صورة فى" وطنیة تجاریة مالیة شركات" إقامة فى متمثلة البدایة تكون أن على المصریة السوق فى األجنبیة
  ".مصرى

  الشوام والمتمصرین المصریین من البالد سكان لتشمل البنك فى المساھمین طاقن یتسع أن الفكرة ھذه اصحاب ورأى
أخالقھم"ویتولى التجار "المشھود لھم بالخبرة بأھلھ وعرفوا  ، وإختلطواتجارتھ ودرسوا القطر حوالأ اختبروا الذین"

 وینشر ومكاتباتھ حساباتھ فى یةالعرب اللغة یستخدم الذى البنك إدارة مجلس فى االغلبیة للمصریین وتكونواألمانة" 
  ".علیھا والجمھور المساھمین إلطالع" میزانیتھ

 تكون أن على لھ مركزا الثغر من البنك یتخذ أن الفكرة أصحاب رأى ،الخارجیة للتجارة بالنسبة سكندریةإلا ألھمیة ونظراً 
 كل على ویشرف الوطنیة التجارة تنشیط ىعل ویعمل المعامالت تسھیل ویتولى واألریاف والمدیریات القاھرة فى فروع لھ

 المصریة المحاصیل لتصریف بباریس واآلخر بلندن أحدھما فرعان یفتتح أن على ،اإلدارة مجلس أعضاء من واحد فرع
 مع التعامل إلى حاجة دون أوروبا فى البالد مصالح وتدبیر والفحم اآلآلت من وتجارتنا وصناعتنا زراعتنا یلزم ما وشراء
  .األجنبیة البنوك

 بضمان القروض أیضاً  ویقدم بضائعھم بضمان وللتجار الزراعیة حاصالتھم بضمان للفالحین القروض تقدیم البنك ویتولى
 والعقاریة الزراعیة البنوك لفوائد جامعاً  بنكاً " یصبح وبذلك الوطنیة الصناعیة المشروعات ویمول ،المالیة األوراق

 سھم ألف وعشرین مائة على موزعة استرلینیا جنیھا 2,400,000 قدره مال برأس البنك ویبدأ" معاً  والصناعیة والتجاریة
  .سھم كل عن سترلینیةإ جنیھات خمسة بواقع أوالً  قیمتھا ربع یدفع استرلینیاً  جنیھاً  عشرون منھا كل قیمة

: ھم المتمصرین الشوام بعض ھایمتلك كان باألسكندریة الصغیرة المالیة البیوت من ثالثة المرة ھذه المشروع وراء ووقف
 إلكتتاب األسھم باقى یطرح أن على البنك أسھم نصف بشراء المال رأس تغطیة عرضت ،ورغیب ة وعائد مخلع جبران

 الغالب الرأى الوطن ألبناء یكون" حتى البنك أسھم بحمل األوربیین األفراد أو األوروبیة للبنوك یسمح وال" الوطن أبناء"
  8".للمصریین بمصر ندائھم وتلبیة الوطنیین رجاء تحقیق وھذا إلیھم أشغالھم ترد أن منھ المراد نأل العمل ھذا فى

 لإلمبریالیة بما" الوطنیة البرجوازیة" من فریق وعى یعكس العرابیة للثورة السیاسى الخط وبین المشروع بین الربط وھذا
 عندما الفكرة تقبلوا قد "ووجھائھا البالد وأعیان األمراء" نأ من قیل ما صح إذا ھذا ،البالد إقتصاد على سلبیة آثار من

 ثمة أن الوطن وكذلك ومصر والطائف كالمفید العرابیة الثورة صحف فى المتناثرة الكتابات وتوحى ،علیھم عرضت
 وحسن لسیدعبدا ومیخائیل النفاش وسلیم الندیم هللا كعبد المشروع عن كتبوا من أن وخاصة للمشروع بالترویج إھتماماً 
 فیما النقطة ھذه إلى وسنعود المشروع تبنت قد الثورة أن یعنى ال ذلك كان نإو الثورة بقیادة وثیقة صلة على كانوا الشمس

  .بعد

 فتح" إلى ىعیس كان فقد المشروع إلیھا رمى التى الھامة األھداف أحد األجنبیة التجاریة الوساطة على القضاء وكان
 مصریة صناعة إقامة إلى یھدف المشروع كان كذلك "بأوروبا المعاملین إلى رأساً  كبیعھا بالدال لمحاصیل جدیدة أسواق
 أحدث من والمواد االآلت من لوازمھم بشراء ویتكفل ،النقود المعامل أصحاب فیسلف " القائمة الصناعات تدعیم مع حدیثة

  ...".األسواق أربح فى مصنوعاتھم تصریف ویتولى ،كلفتھا تقلیل فى مجتھداً  اإلختراعات

 یبدأ وبذلك ،المقترح البنك فى نشاطھم إلدماج إستعدادھم ورغیب وعائدة مخلع: الثالثة المالیة البیوت أصحاب وأبدى
 كافیة خبرة دون المصرفى العمل یرتادون من تواجھ التى العثرات ویتجنب ،العمل ھذا لمثل الالزمة بالخبرة مزوداً  البنك
 البنوك من غیره على یفضلونھ الذین العمالء إلیھ ویجلب بھ الثقة یوفر الجدید البنك فى المالیة بیوتال تلك إندماج أن كما
  9."ولھم منھم ألنھ معھ الشغل على یقتصرون جمیعاً  الوطن أبناء كون عن فضالً " مصر فى نشاطھا لوتزا التى

 أمین مشروع عن كثیراً  یختلف یكاد ال 1882 ربیع فى لھ الدعایة روجت الذى الوطنى البنك مشروع أن المالحظ ومن
 من المصرى اإلقتصاد تخلیص مضمون یحمل فكالھما ،1879 إبریل فى إسماعیل الخدیوى إلى بھ تقدم الذى شمیل

 الدین بقضیة باإلھتمام ینفرد شمیل مشروع ولكن التبعیة من متحرر وطنى إلقتصاد نواة إقامة ومحاولة األجنبیة السیطرة
                                                             

 15/3/1882 عدد ،مصر 7
 23/3/1882 عدد ،المفید 8
 .الذكر سابق العدد ،مصر 9
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 المصریین إلى –األقل على منھا جانب أو– الدائنین حقوق نقل أو المقترح البنك خالل من الدین لتمصیر عىویس العام
 یؤدیھا أن یمكن التى المھام دیدعت عند األعتبار فى إدخالھا وعدم الھامة القضیة لھذه 1882 ربیع مشروع إغفال ولعل
 األوربیین بالدائنین المصریة الحكومة عالقة نظم الذى) 1880 یولیو 17( التصفیة قانون صدور إلى یرجع الوطنى البنك

 بھا المساس یمكن ال دولیة مسألة العام الدین أصبح وبذلك ،توحیده بعد الدین سداد على الحكومة إیرادات معظم وأوقف
 إقتصر ولذلك بھا الوفاء على وحرصھا الدولیة لتعھداتھا مصر إحترام مناسبة من أكثر فى أكد عرابى أحمد أن كما

 اإلقتصاد إخراج ومحاولة ،المصریة السوق على األجنبیة للسیطرة حد بوضع اإلھتمام على 1882 ربیع مشروع
  .ألوربا التبعیة فلك من المصرى

 زراعیة "الوطنیة البورجوازیة" كانت لقد الدور؟ ھذا مثل للعب  -عندئذ- مھیأة "الوطنیة البورجوازیة" كانت ھل.... ترى
 حدیثة وكانت ،الزراعة على اإلقتصادیة حیاتھ تقوم كانت بلد فى الواسعة الزراعیة لألطیان ملكیتھا إلى تستند فھى التكوین
 النصف فى الزراعیة الملكیة لحقوق النسبى التصور خالل من إال علیھ قامت الذى اإلقتصادى األساس یتدعم فلم النشأة
 الزراعة عن البعیدة األنشطة فى أموالھا إستثمار إلى التطلع درجة لتبلغ اآفاقھ تتسع ولم. عشر التاسع القرن من الثانى
 بینھم نجد أن  ادراون ،الزراعیة األطیان من المزید شراء فى أرباح من الزراعة علیھا تدره ما إستثمار تفضل كانت وإنما

  .10والمصرفیة المالیة األعمال مجاالت إقتحام إلى یتطلع من

 العقاد لعائالت بالنسبة الحال كانت كما ،الواسعة الزراعیة ملكیاتھ إلى یستند كان الطبقة تلك من التجارى الجناح وحتى
 تجارة وھى ،ثانویاً  نشاطاً  –لھؤالء بالنسبة– تعد التجارة كانت بل بدمیاط واللوزى بالزقازیق والشمس بالقاھرة والھجین

 البیوت لحساب التجاریة بالوساطة شتغلتإ التى القبطیة لعائالتا بعض یضم الجناح ھذا وكان أساساً  الزراعیة بالمحاصیل
 رأس  سیطرة ولكن المال رأس تراكم من بھ بأس ال قدراً  وحققت ،اإلحتكار نظام سقوط بعد نشاطھا وإزداد  ،األوربیة

 الزراعة فى أموالھا إستثمار إلى تتجھ العائالت تلك جعل ،الوطنیة السوق فى وتحكمھ التصدیر تجارة على األجنبى المال
  .11مكاسب من أطیانھا علیھا تدره وما أرباح من الزراعیة المحاصیل تجارة تحققھ بما مكتفیة الواسعة األطیان قتنتإف

 فى العھد ذلك فى بالتجارة المشتغلون المصریون یفكر فلم العائلى أو الفردى الطابع الوطنى التجارى النشاط على وغلب
 واألسھم بالسندات بعملھا قیامھا من الشركات تحققھ الذى الربح بأن السائد لإلعتقاد نظراً  لمساھمةا الشركات أنظمة إتباع

 القیام مخاطر تتحمل التى المسئولیة محدودة المساھمة الشركات مزایا من حرموا وبذلك ،الدینیة الوجھة من مكروه
 المال رأس تطور على قید إلى الوطنیة التجارة على بغل الذى العائلى أو الفردى النشاط وتحول .المختلفة بالمشروعات

 وجھ فى الصمود الفردى النشاط ذلك یستطع فلم) المصرفى للعمل أساسى شرط وھو( الحقبة تلك فى المصرى التجارى
 ھذاو .الزراعیة األطیان فى مضمون بإستثمار القناعة إلى یسع مالم اإلفالس یتھدده فكان ،الكساد فترات وخالل األزمات

 إلى ینظرون كانوا عندئذ المصریین ألن خاصة المصرفى النشاط وعلى المصریة التجارة على األجانب سیطرة یفسر
  .12الربا قبیل من نشاطھا ویعدون األسالمیة للشریعة المنافیة األعمال من كعمل الصیرفة أعمال

 تتحدد الذى القطن وخاصة النقدیة المحاصیل وإنتاج الزراعة فى إستثماراتھا تركز الوطنیة البورجوازیة كانت وھكذا
 أنھم الإ العقاریة والبنوك األجانب المرابین بنار أكتوائھم ورغم ،العالمیة السوق فى والطلب العرض حركة حسب أسعاره

 التسھیالت فى األجنبیة الشركات على اإلعتماد خطر أنفسھم عن لیدرأوا المیدان ھذا فى حظھم یجربوا أن یحاولوا لم
 إستثمار المصریین األطیان مالك كبار من فریق فیھا حاول التى النادرة الحاالت وحتى .إلیھا یحتاجون التى اإلئتمانیة
 لمقاومة بالفشل وباءت التسعینات وأواخر الثمانینات منتصف فى جاءت الزراعة مجال عن بعیدة مشاریع فى أموالھم
 الشدید حرصھا "الوطنیة البورجوازیة" على الغالبة السمة فكانت 13ىبأخر أو بصورة لھا البریطانى اإلحتالل سلطات

  .القطن وتجارة الزراعى النشاط على وإقتصارھا ،واسعة مالیة مشروعات فى بالمساھمة بأموالھا المغامرة عدم على

 الشمس حسن حتى أو شمیل مینأ أطلقھا التى تلك سواء ،وطنى بنك تأسیس إلى الدعوة لتقبل تھیؤھا عدم یفسر ذلك ولعل
 وھو ،"والوجھاء واألعیان األمراء" تأیید لقى األخیر المشروع أن قیل لقد .1882 ربیع فى لھ روج الذى المشروع أو

 لمخاطر إدراكھم یعكس مما المصرى اإلقتصاد منھ یعانى الذى للداء المشروع أصحاب تشخیص على ینسحب تأیید
 ولكن ،الداء لذلك المقترح العالج على أیضاً  التأیید ذلك إنسحب وربما ،البالد إقتصاد على األوربیة الرأسمالیة الھیمنة

 موضع المشروع لوضع إتخذت إیجابیة خطوات عن المعاصرة المصادر فى نسمع فلم ،غائبة كانت عندھم المبادرة روح

                                                             
  إقراض أو التجاریة الوساطة بأعمال المشتغلین) الشوام( المتمصرین من قلیال نفرا كانوا ھؤالء مثل وجد وإذا 10

 .األموال
/ راجع.(بالمنیا سولایر وحنا بقنا وعبید وقریاقس بأسیوط میخائیل وحنا وویصا باألقصر بشارة ئالتعا ذلك أمثلة ومن 11

 )51 - 41 صـ ،5 حـ ،75-69صـ ،3 حـ ،العشرین القرن فى األقباط:تادرس رمزى
 .231   صـ ،1944 القاھرة المصریة النھضة مكتبة الحدیثة العصور فى اإلقتصادى مصر تاریخ: لھیطة فھمى محمد 12
 سكك وشركة ،1885 عام باإلسكندریة عبدهللا بك وحسن باشا المنشاوى احمد أنشأه الذى الزجاج مصنع بذلك نقصد 13

 التى والنسیج الغزل وشركة ،1898 عام الشوام والمتمصرین األقباط من األعیان بعض أسسھا التى الضیقة الفیوم حدید
 ظل فى مصر فى اإلجتماعى النظام: عباس وفءر: راجع( 1896 معا باإلسكندریة المصریین الممولین بعض أسسھا

 .)168،  129 – 127 صـ ،1973 القاھرة ،والنشر للطباعة الحدیث الفكر دار ،1914 – 1837 الكبیرة الملكیات
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 ومیخائیل النقاش وسلیم 14الندیم كعبدهللا الكتاب كبار بأقالم البنك تأسیس إلى الدعوة تكرار على األمر وأقتصر ،التنفیذ
  1882.15 یولیو آخر فى المشروع ھذا أجل من صیحة آخر أطلق الذى عبدالسید

 إجتماعیة ظروف إلى ذلك ویرجع ،شدید ببطء إال المصریین بین تنتشر لم البنوك فى اإلبداع إعادة أن ریب وال
 وھى ،والنقل والصناعة التجارة قطاعات على األجانب وتسلط نسبیا مدخراتھم قلة أھمھا من لعل ،متعددة وإقتصادیة
 بالمصاریف إتصاالً   أقل وھى ،أساسا الزراعة على الوطنیون قتصرإ بینما ،البنوك مع التعامل فیھا ینتشر التى القطاعات

 على أساساً  تعتمد عندئذ مصر فى نشاطھا زاولت التى البنوك ظلت ولذلك 16اإلقتصادى النشاط لوانأ من غیرھا من
 وتذكر نسبیاً  األھمیة قلیلة فكانت والخاصة العامة المحلیة الودائع أما الخارج من تستمدھا التى واألموال الذاتیة مواردھا

 وظلت المصریین ودائع إجتذاب فى یذكر نجاحاً  األجنبیة البنوك تلق لم األولى العالمیة الحرب حتى" أنھ المراجع بعض
 ودائعھا من األكبر الشطر وكان العالمیة المالیة األسواق من الموسمى اإلقتراض على دوتعتم ،الخارج فى أسھمھا تصدر

 الدین وصندوق األسكندریة وبلدیة واألھلیة المختلطة المحاكم: مثل الحكومیة وشبھ الحكومیة الھیئات من یستمد الداخلیة
  17."كبرىال المساھمة والشركات األجانب أثریاء ومن ،الحدیدیة والسكك والجمارك

 البنك بمشروع العرابیة الثورة بمشروع العرابیة الثورة قادة إھتمام إلى اإلشارة من المصادر تخلو أن الطبیعى من وكان
 أكبر على تستحوز الجراكسة الضباط مؤامرة قضیة كانت عندما 1882 ربیع فى للمشروع الدعایة روجت فقد ،الوطنى

 العسكرى التدخل نذر األفق فى وتجمعت ،ذروتھ األوتقراطیة السلطة ضد الصراع بلغ حیث ،الثوار إھتمام من قدر
 یونیو 11 مذبحة وقعت ثم) سامى محمود وزارة( الثورة وزارة ستقالتوإ) الثنائیة والمذكرة البحریة المظاھرة( األجنبى

 ،البریطانى اإلحتالل براثنب مصریین بوقوع لتنتھى واإلنجلیز الثورة بین المسلحة المواجھة وبدأت األسكندریة وضُربت
 القرن من الثانى النصف مع بدأت التى اإلقتصادیة للتبعیة إستكماالً  لإلمبریالیة السیاسیة التبعیة بروابط مصر ربط وإحكام
  .عشر التاسع

 ،إلوربا دیةاإلقتصا التبعیة من لإلفالت كأداة العرابیة الثورة خالل أصداؤھا تردد التى" الوطنى البنك" فكرة وئدت وھكذا
 البالد لھا تعرضت التى اإلقتصادیة األزمة خالل جدید من الظھور إلى عادت أنھا غیر الوطنى اإلستقالل لتحقیق ونواة
 یتضمن أن دون 18،األجنبى المال رأس سیطرة من البالد إلنقاذ وطنى بنك بتأسیس بالمناداة األصوات فتعالت 1907 عام
 من الوطنیة البورجوازیة موقف یتغیر ولم ،العرابیة الثورة أثناء حدث ما نحو على حالمقتر البنك لمشروع تصوراً  ذلك

  .وحدھا الزراعة فى مالھا رأس بإستثمار قانعة ظلت فقد المرة ھذه الدعوة

 للمؤتمر التحضیریة اللجنة تقریر فى النھایة فى تبلورت حتى آلخر حین من الجرائد صفحات على تتردد الفكرة وظلت
 البیوت سیطرة من التخلص یقتضى اإلقتصادیة الحالة إصالح أن إلى ذھب الذى ،1911 إبریل 29 فى المنعقدة المصرى

 أموال رؤوس على یقوم" مصرى بنك" بتأسیس إال یتحقق ال ذلك وأن المصریین فى وتحكمھا السوق على األجنبیة المالیة
 طلعت إیفاد وتقرر ،المؤتمر عن صدرت التى إلقتصادیةا القرارات مقدمة فى البنك إنشاء قرار وكان خالصة مصریة

 اإلقتصادیة الظروف مع یتفق علمى أساس على المصرى للبنك مشروع ووضع ،بھا البنوك نظم لدراسة أوربا إلى حرب
 لھ یقدر لم الذى المشروع تحقیق إمكانیة عرقل مصر على الحمایة وإعالن األولى العالمیة الحرب نشوب ولكن 19للبالد

  .1920 عام إال النور یرى أن

  

                                                             
 آلتاال من یلزمھا ما ارواستحض وحمایتھا الوطنیة الصناعة ومساندة الصناع لمساعدة قومى بنك بتكوین الندیم طالب 14

  الندیم  عبدهللا: الجمیعى عبدالمنعم/ راجع. (المصرى قتصادإلا على األجانب سیطرة من للتخلص سبیالً  ذلك لیكون
 )355 صـ ،1980 القاھرة ،الجامعى الكتاب دار ،جتماعیةإلوا السیاسیة الحركة فى ودوره

 30/7/1882 عدد ،الوطنى 15
 صـ ،1962 القاھرة ،التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة  ،دیثالح المصرى اإلقتصاد فى التجدید: خالف حسین 16

310. 
 واالحصاء السیاسى اإلقتصاد لجمعیة الخمسینى العید بحوث ،مصر فى المصرفى النظام تطور: الجرتلى على 17

 )235- 234 صـ ،1960 القاھرة ،والتشریع
 .1907/  10/  1 عدد ،الجریدة 18
 .1911/  5/  4 عدد ،المؤید 19


