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Based on previous studies of the author, this paper gives an outline of the economic 
development in Egypt through a period covering the outcome of the two World Wars, and 
subsequent social consequences. It explains the mechanism of dependence in the realm of 
economy, which had integrated the Egyptian economy into the world Capitalistic market as a 
supplier of cotton and consumer of food and manufactured commodities. This situation 
made it difficult for Egypt to coup with the socio-economic problems of the inter-war period. 
Due to this integration into the world Capitalistic market, Egypt's economy suffered 
inflation, crisis, and depression which had their negative social consequences.  

Within this framework, the author discussed the eruption of the social question as reflected 
in the accumulation of poverty shown by the concentration of landownership deeds in the 
hands of a limited minority of landlords, and the soaring number of landless peasants. Being 
in its nascent stage of development faced by severe foreign competition in the absence of 
protec ve measures un l the early 1930's, the Egyp an industry could not offer enough 
supply of employment to meet the increasing demand in the labour market. This factor 
acted against the interests of the Egyptian working class by the reduction of wages and 
worsening labour conditions, while the increasing cost of living added to the misery of both 
peasants and workers.  

Despite this drastic situation, the political elite of big landlords did not pay attention to the 
worsening social conditions and eruption of the social question. They neglected completely 
the ideas of adapting social policies in general, and the reformist ideas based on the concept 
of social justice in particular. Even the political parties and institutions organized by the 
petty-bourgeois elements did not submit ideas suggesting inclusive solution of the social 
question. They had offered only some prescriptions treated certain symptoms, but never 
been good enough to cure the social disease of Egypt.  
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In his final analysis, the author concluded that the Egyptian bourgeois political elite which 
had been holding power under the 1923 Cons tu on lacked social consciousness and vision 
in handling the social question. They thought that they could safeguard their class interests 
by freezing social problems and leaving them without a crucial solution, a task which had to 
be accomplished by the revolu on of July 1952. 

Issawi, Charles; ' Egypt at mid-century, Oxford, 1954, p.l40. 

 

 على طرأت ىالت التحوالت جذور تتبع إلى تقودنا 1952 و 1919 ىثورت بین فیما لمصر یةقتصاداإل ةنیالب اسةرد إن 
 میةالعال السوق إطار ىف مستقل ىمصر إقتصاد بناء محاولة ضربت بعدما عشر، التاسع القرن منتصف منذ ةنیالب كتل

 من حولتھ ىالمصر قتصاداإل ىف ھیكلیة تغییرات من المحاولة تلك صاحب بما صناعیة، – زراعیة قاعدة على یرتكز
 منذ – العالمیة الرأسمالیة السوق ىف ىالمصر قتصاداإل إدماج سبیل یسر ما وھو ،ىسلع إقتصاد إلى ىمعیش إقتصاد
  .ىاألورب المال رأس لسیطرة یخضع تابع إقتصادك  –عشر التاسع القرن من ىالثان النصف

 والتجاریة المالیة المجاالت مختلف ىف قتصادلإل الدولة احتكار عقبة أزال ھدفھ، ىاألوروب المال رأس یحقق وحتى
 ىالت الولیدة الحدیثة المصریة الصناعة تجربة تصفیھ أھمھا من لعل الخطورة بالغة نتائج ذلك على وترتب والزراعیة

ً، واألرخص نوعاً  األجود األجنبیة الواردات مراجعة عن عاجزة أصبحت  بلبالط أصال الصناعة ارتباط عن فضال ثمنا
 ما أیضا النتائج تلك أھم ومن على، لمحمد ىالسیاس المشروع ضرب بعد الطلب ھذا بانكماش تأثرھا تم ومن ىالحكوم
 لعملیاتھ ىالكاف الضمان توفر تىح سلعة إلى الزراعیة األرض تحویل من ىاألوروب المال رأس ضغوط حققتھ

 شكلھ ىف – ىاألوروب المال رأس عمل كما. الزراعیة رضألل الخاصة دیةالفر الملكیة مدعائ فأرست  ،االفتراضیة
 متخصص خالص ىزراع إقتصاد إلى ىالمصر قتصاداإل تحویل عملیة لخدمة األساسیة المشروعات تمویل على  -ىالمال

 فى لتستثمر الدولة على القروض فتدفقت األوروبیة، الصناعة حاجة لتلبیة) القطن وخاصة( األولیة المواد إنتاج ىف
 تزاید یعنى ما وھو السویس، قناة وشق ،وتطویرھا المدن وبناء ،ىوالموان والطرق الحدیدیة والسكك ىالر مشروعات

 الغذائیة دالموا تستورد  – یخھاتار ىف مرة ألول – مصر وأصبحت .)1(باوأور من تستورد صناعیة سلع على الطلب
   .األساسیة

 ،ىالدول ىالرأسمال العمل تقسیم نظام إطار ىف ىالعالم ىالرأسمال قتصاداإل ىف ىالمصر قتصاداإل اندماج أتم وھكذا
 للقطن الغلبة ظلت وان الزیتیة الحبوب وبعض األولى بالدرجة القطن إنتاج ىف متخصصة إنتاجیة وحدة مصر فأصبحت

 األزمات أصداء مصر فى وترددت خاصة، والبریطانیة عامة الرأسمالیة السوق حاجات وفق تتحدد هسعارأ أصبحت ىالذ
 كما 1933 – 1929 الكبیر ىالعالم والكساد ،1907عام كأزمة العالمیة، الرأسمالیة السوق منھا عانت ىالت یةقتصاداإل

   .العالمیتین الحربین خالل القطن سوق كساد من مصر عانت

 ،ىالمصر قتصاداإل حول التبعیة إطار لیحكم األولى العالمیة الحرب خالل سترلینىاإل بالجنیھ ىالمصر الجنیھ ربط وجاء
 إصدار بریطانیا مقدور ىف وأصبح ،البریطانیة الخزانة تذونااب اكتفاء بالذھب ىالمصر النقد صفن تغطیة شرط ىفالغ

 مصروفات لمواجھة) انجلیزیاً  مصرفاً  كان ىالذ( ىالمصر ىاألھل لبنكا خالل من ىالمصر النقد أوراق من كمیة ىأ
 على یترتب ما إلى النظر دون ،الثانیة العالمیة الحرب خالل الظاھرة نفس وتكررت ،ذھب غطاء إلى حاجة دون الحرب

 قیمة لھبوط تبعاً  ىرالمص النقد قیمة وھبوط ىالنقد التضخم احتدام أبرزھا ىالمصر قتصاداإل على وخیمة عواقب من ذلك
   .سترلینىإلا الجنیة

 فقد .واجتماعیة یةإقتصاد راتیتغی من ىالعالم ىالرأسمال قتصادلإل ىالمصر قتصاداإل ةتبعی على ترتب ما ھنا یعنینا وما
 ىالقانون األساس تدعیم عة،لس إلى  –تخصصم ىزراع إقتصاد ىف اإلنتاج أداة – الزراعیة األرض تحول على ترتب

 من محدود عدد یدىأو ، كبیرة مساحات ىف التركز نحو الزراعیة الملكیات واتجھت الزراعیة، لألرض الفردیة كیةللمل
 وحرص مصر، ىف القطن ىمنتج كبار یمثلون باعتبارھم العالمیة بالرأسمالیة مصالحھم ارتبطت الذین المالك كبار

 مشروعات ىف أموالھم فائض باستثمار تجاوزه حاولوا كلما إلیة یردھم ،اإلطار ھذا  داخل بقائھم على ىالبریطان االحتالل
   .النقل ومشروعات الصناعیة المشروعات كبعض زراعیة غیر
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 شراء ىف یبددونھا نجدھم ،األولى العالمیة الحرب سنوات خالل الزراعیین المالك كبار حققھا ىالت الكبیرة المكاسب ورغم
 ااستخدمو كما ،اإلنتاجیة طاقتھا بالمقابل تزید أن دون جنونیا ارتفاعاً  أسعارھا فعتارت ىالت الزراعیة ىاألراض من المزید
) ىالمصر ىالعقار البنك وخاصة( األجنبیة للبنوك عقاریة دیون من علیھم ما تسدید ىف المكاسب تلك من كبیراً  جانباً 

 نھایة عند كافیة بدرجة ىالوطن المال رأسل تراكم تحقیق فرصة إعاقة ذلك نتائج من وكان ،الثلث بمقدار الدیون فھبطت
 .األولى العالمیة الحرب

 اإلسالمیة ةیعالشر حسب اإلرث نتیجة واالنقراض للتفتت الصغیرة الزراعیة الملكیات تعرضت األخر الجانب وعلى
 مستغلین باھظة بفوائد للفالحین القروض یقدمون ىالمصر الریف ىف انتشروا الذین المرابین لصالح ملكیتھا نزع ونتیجة
 نضجی حتى نسبیاً  طویال وقتاً  ویستغرق كبیرة نفقة إلى تحتاج ىالت القطن لزراعة تمویل مصدر إلى الفالحین حاجة

 كلھ لذلك ،التعاونیة الحركة وضعف الصغیرة الملكیات تخدم ىالت ىالزراع االئتمان مصادر غیاب ومستغلین المحصول
   .)1( رقم الجدول یبنیھ ما نحو على فیھا الفرد ملكیة نسبیة خفضتوان تفتتا الصغیرة الملكیات ازدادت

 ىالت األوراد من تتخذ اإلحصاءات تلك أرقام نأ ىھ ،اإلحصاء ھذا تحلیل قبل إلیھا االلتفات یجب مبدئیة مالحظة ةمثو
 على موزعة أراضیا یمتلك فرد مالك ھناك یكون قد ىوبالتال ،الزراعیة الملكیات إلحصاء أساسا األرض ضریبة بھا تسدد
 قد كذلك ،الملكیة مساحات لعدد مواز المالك من عدد انھ على اإلحصاء ىف فیرد) المالك كبار وخاصة( قریة من أكثر
 فرد یملكھا واحدة مساحة اإلحصاء فى فتبدو المشاع على اإلفراد من عدد یملكھا األرض من واحدة مساحة ھناك تكون
 المالك بعدد الخاصة األرقام أن ذلك ىومعن .التحدید وجھ على والقزمیة الصغیرة الملكیات بین شاع نموذج وھو واحد،

 ىوف بل ،ىالقر من عدد ىف فقط لیس توزعت ھؤالء ملكیات ألن الحقیقة من أكبر أعدادا ىتعط ةالكبیر ةالملكی شرائح ىف
 المشاع ىعل ةالملكی ألن ،الحقیقة ىف علیھ نتكا مما صغرأ المالك صغار أعداد أن أیضا ىیعن كما ،المحافظات من عدد
 أسره من المشاع شركاء كان طالما التسجیل ورسوم نفقات من للتھرب ىالمصر الریف ىف ةائعش كانت ةالشریح ھذه بین

 .واحدة

 تبینھ مما أقل كان المالك كبار عدد نإف ىالمصر الریف ىف ىاالجتماع بالتناقص یصرخ حصاءإلا أن رغم لذلك
 الریف ىف االجتماعیة التناقضات أن ىیعن مما ،حصاءاتإلا تبینھ مما أكثر كان المالك صغار وعدد ،صاءاتحإلا

 بأن وعلمنا ،ةالزراع حیاتھ عماد مجتمع ىف نتاجاإل داةأ الزراعیة األرض بأن سلمنا اذإف .وأخطر أعمق كانت ىالمصر
 ذلك فأن نسمة 15,604,525 بلغ 1937 عام مصر سكان تعداد وأن ،بالزراعة یشتغلون كانوا مصر سكان من %75نحو
 ،نسمة 2,400,835 عن بینھم المالك عدد یزید ال بینما نسمة ملیون 12 ىعل قلیال یزیدون كانوا الریف سكان أن ىیعن

 مصر سكان تعداد قدر حین ىعل ،1937 عام السكان جملھ من%76نحو بلغت الریف سكان من المعدمین نسبة أن ىأ
 المالك عدد كان بینما%) 68بنسبة( ةنسم ملیون 14,5 نحو منھم فیالر سكان بلغ نسمة 21,473,000  بــ 1952 عام

 1952 عام السكان جملھ من% 80 نحو بلغت الریف السكان من المعدمین نسبة أن ىأ ،نسمة 2,800,000 یتجاوز ال
 تجاوزت المالك صغار نسبة أن االعتبار ىف وضعنا ذاإ وخاصة ،ىالمصر الریف ىف الفقر مشكلھ بشاعة یعكس مما
 .قیراطا 19,2 عن المتوسط ىف منھم الفرد ملكیة تزد لم المالك عدد من% 94

 من% 24 ىسو یمثلون ال الذین أنفسھم المالك فئات بین الكبیر بالتناقض ینطق وجدناه السابق الجدول ىلإ عدنا ذاإف
 أو بالمائة نصف نحو یبلغون بینھم المالك فكبار) 1952 عام( یفالر سكان من% 20 ونحو) 1937 عام( الریف سكان

 الملكیة ومتوسط) 1952 عام( منھا% 35 ونحو) 1937 عام( عیةاالزر مصر ىأرض من% 38 بین ما یملكون قلیال أقل
 من داعد األكثر الشریحة بینما). 1952 عام( فدانا 186 ونحو) 1937عام( فدانا 181 بلغ ةالشریح ھذه ىف ةالفردی
 ما ىسو یملكون وال المالك عدد جملة من% 94نحو ویمثلون أفدنة خمسة من أقل ھم صغار المالك الذین یملكون المالك

) 1937 عام( قیراطا 21 بینھم ةالفردی ةالملكی متوسط تتجاوز وال الزراعیة األرض مساحة من  %31 ىعل قلیال یزید
 رقیقة غاللة تقع المالك صغار من العریض القطاع وھذا بالمائة النصف دون ما طبقة وبین). 1952 عام( قیراطا 19,2و

 الزراعیة األرض مساحة من% 30 نحو یملكون المالك عدد من% 6 ىلإ نسبتھم تصل تكاد المالك ىمتوسطمن 
 شرائحھا بین اتضالتناق تبرز المالك ىمتوسط من الرقیقة الغاللة تلك بین ىوحت. فدانا 12 نحو الفرد لملكیھ بمتوسط

 .الزراعیة الملكیات مساحة من شریحة كل ونصیب العدد حیث من الدنیا وشرائحھا العلیا

 مع ،قلیلة وأید كبیرة مساحات ىف التركز نحو الزراعیة الملكیات اتجاه من الجدول یوضحھ ما كلھ ذلك ىلإ أضفنا اذإف
 سكان من المعدمین نسبة اعتبارنا ىف ووضعنا )لواحدا الفدان دون( قزمیة ملكیات ىلإ وتحولھا الصغیرة الملكیات تفتت

 ىف االجتماعى الواقع ىعل ةیقتصاداإل البنیة تأثیر ىمد أدركنا ،الفترة خالل% 80 و% 76 بین تراوحت ىالت الریف
 .عندئذ ىالمصر الریف
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 المتاح المجال لزراعیةا األرض كانت ىالزراع نتاجإلا ىف والتخصص ىالرأسمال ىالعالم قتصادلإل التبعیة أطار ىفف
 أجنبیة كانت ىالت البنوك خالل من ىالمصر قتصاداإل ىعل یھیمنون كانوا األجانب أن وخاصة ،األموال رؤوس الستثمار

 غالبیتھا كانت صناعةالو التعدین وشركات ،والبورصة التجاریة والشركات التأمین وشركات ،)مصر بنك عدا فیما( تماما
 المال لرأس األصغر الشریك مكان لھ كان االستثماریة المجاالت تلك ىف ىمصر مال رأس جدو ذاإف لألجانب مملوكة
 .ىاألجنب

 ىف الزراعیة ىاألرض تجتمع ،ىالزراع لإلنتاج أداة مجرد ولیس األموال الستثمار مجاال األرض اعتبار ىعل وترتب
 وحرمان ،سواء حد ىعل األجانبو یینالمصر من األموال رؤوس صحابأ من بالمائة النصف دون ما شریحة ىأید

 الریف سكان من األعظم السواد أمام مجال ھناك یعد فلم ،)األرض( ىالزراع نتاجإلا أداة من) الفالح( الحقیقى المنتج
 صغار أمام مفر ھناك یكن لم كما ،للرزق التماسا المدن ىلإ النزوح أو المالك كبار ىلد ،كأجراء العمل ىسو المعدمین

 ربوع ىف انتشروا الذین المرابین من أو منھم فیقترضون ،ىالزراع نشاطھم لتمویل المالك كبار ىلإ یلجأوا أن من المالك
 أو ،المعدمین جیش ىلإ بذلك  وینضمون ،أرضھم فیسلبون بدیونھم الوفاء عن یعجزون كانوا ما وكثیرا ،ىالمصر الریف

 معظم ىعل األرض صاحب ىیستول ما بعد نتاجھاإ فتات ىعل ویعیشون یفلحونھا الكبیر المالك من أرضا یستأجرون
 .الریع

 تحت أو الكفاف حد عند تعیش" ریفیة برولیتاریا" یشكلون كانوا الریف سكان من األعظم السواد أن القول یمكن وبذلك
 .البائسة الطبقة تلك ىعل عبئھا وقع ىالت الطاحنة یةقتصاداإل األزمات أوقات ىف أحیانا الحد ذلك

 تبعا وانكماش اتساع من الصناعة أصاب بما بدورھا تأثرات فقد حاال أحسن تكن لم" الصناعیة البرولیتاریا" أن یرغ
 .ىاألول العالمیة الحرب منذ البالد بھا مرت ىالت یةقتصاداإل للظروف

 الواردات تأثرت عندما طبیعیة حمایة الحرب شكلت فقد ،الصناعة عجلھ دفع ىف كبیر أثر الحرب لظروف وكان
 فأفسح ،كبیرا ارتفاعا أسعارھا وارتفعت ،األجنبیة السلع بذلك وقلت ،المتوسط البحر حوض ىف العسكریة بالعملیات

 وعادت ،واألثاث والجلود والكحول والسكر والنسیج الغزل صناعات تنشیط ىلإ ىأد مما  المصریة الصناعة أمام المجال
 القطاع وحقق ،الحرب قبل فیما بالشلل األجنبیة المنافسة أصابتھا ىالت یةالحرف الصناعات ىف جدید من تدب الحیاة

 الحدیثة التآلا استیراد لتعذر الحدیثة نتاجإلا بأسالیب األخذ عن عجزت الصناعة أن غیر ،بال ذات أرباحا ىالصناع
 الموارد المحدود ىالفرد النوع من ىاألول العالمیة الحرب خالل ظھرت ىالت الصناعیة المشروعات معظم كانت ولذلك

 انتھت عندما األجنبیة المنافسة وجھ ىف الصمود عن القطاع ھذا عجز كان ثم ومن. التقلیدیة نتاجإلا وسائل یتبع ىوالذ
 .)2(ة المصری السوق  ىعل جدید من التدفق ىلإ األجنبیة الواردات وعادت الحرب

 ،الحرب بعد ىالمصر قتصاداإل مستقبل ىف النظر ضرورة ىلإ األذھان نبھت الحرب خالل یةقتصاداإل الحالة أن غیر
 نظام بتعدیل فیھ أوصت ھام تقریر وضع ىلإ وانتھت ،المشكلة ھذه لدراسة 1917 عام" والصناعة التجارة لجنھ" فتكونت

 ،الحدیدیة بالسكك النقل أسعار فضخو ،المحلیة الصناعات ىعل الضرائب وتخفیف ،صناعیة رسامد نشاءإو الجمارك
 الھامة الصناعیة المشروعات لبعض عاناتإ وتقدیم ،الحكومیة المناقصات ىف المصریة للمصنوعات األفضلیة حق ومنح

 لتقدیم اصخ مصرف نشاءإو البالد موارد تنمیة ىلإ ىیؤد أو عامة منفعة ذا یكون مما المعادن باستخراج الخاصة وأ
 .الصناعیة للمشروعات االئتمانیة التسھیالت

 التطور طریق ىعل ھاما معلما یمثل ھإنف ،البریطانیة للسیطرة عةضالخا الحكومة باھتمام یحظ لم اللجنة تقریر نكا إذاو
 الزراعة ىعل االعتماد لفكرة المصریة البرجوازیة نبذ عن یعبر فھو ،ىاألول الحرب بعد مصر شھدتھ ىالذ ىقتصاداإل

 لرأس حكرا كانت والصناعة تجارةلكا ىأخر قطاعات ىف جدیدة ماریةاستث افاق ىال وتطلعھا ،لالستثمار كمیدان وحدھا
 .الحرب نھایة بعد" مصر بنك" مشروع خالل من سیدهجت تم ما وھو ىاألجنب المال

 طابعھا من خطورتھا نبتت ،الحرب خالل مصر شھدتھا ىالت یةقتصاداإل التطورات تلك ىعل ترتبت خطیرة نتائج ثمة لكن
 وفرة نتیجة دخولھا ىف زیادة ذلك ىعل یترتب أن دون العاملة الطبقة حجم ةدزیا ىال ىالصناع النشاط ىأد فقد ىاالجتماع
ا م ىال المعیشة تكالیف فیھ ازدادت ىالذ الوقت ىف العیش شظف من یعانون العمال جعل مما العمل سوق ىف العرض

 الذین المصریین الفالحین من وربع الملیون حون عاناه ما ذلك ىال أضف .الحرب قبل علیھ كانت مما% 100 ىعل یربو
 السكك وبناء الطرق شق من القوات لتلك المعاونة باألعمال للقیام والجمالة العمال فرق ىف البریطانیة القوات لخدمة جندوا

 .والنقل الحدیدیة
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 انكماش نتیجة یةقتصاداإل اتالصعوب من ىتعان الصناعیة المؤسسات وأخذت الطبیعیة الحمایة تلك انتھت الحرب وبانتھاء
 حركة وعودة مصر ىف حشدھا الحرب ظروف استدعت ىالت القوات ورحیل الحرب بانتھاء المحلیة السوق حجم

 االنتاج جعلت بأسعار المصریة السوق ىعل جدید من األجنبیة المصنوعات وتدفق الحرب قبل علیھ كانت ما ىال الواردات
 بسبب المصریة السوق ىف الشرائیة القوة ضعف ذلك إلى أضف ،الجمركیة الحمایة ةغیب ىف منافستھا عن یعجز ىالمحل

 .التضخم رغم الحرب قبل ما معدالت عند األجور وثبات ،المصریة الجماھیر منھا عانت ىتال الفقر مشكلة احتدام

 خفض محاولة ىال خرآلا اھعضب اتجھ بینما االنتاج متابعھ عن وتعجز أبوابھا المصانع بعض تغلق أن ىالطبیع من وكان
 ىف ىاألید ىمكتوف العمال یقف ولم .العمل ساعات طالةإو األجور وتخفیض العمالة صنقاإ طریق عن االنتاج نفقات

 العمل تشریعات صدارإب طالبت التعس العمال واقع حركھا ةعارم باتاضرإ حركة البالد فشملت ،االجراءات ھذه جھةامو
 انتشرت ىالت ىالجماع الفصل لحركة حد ووضع ،العمال حقوق وحمایة المال ورأس العمل بین قةالعال تنظیم تكفل ىالت
 .العمال بنقابات ىالقانون واالعتراف ،العمل ساعات نقاصإو األجور وزیادة ،تقریبا یةقتصاداإل القطاعات كل ىف

 البنك سیسأت مشروع لوضع المصریة وازیةالبورج أمام الظروف ىاألول العالمیة الحرب عن الناجمة التغیرات وھیأت
 یةإقتصادو سیاسیة ظروف ىف التنفیذ موضع عشر التاسع القرن من ألخیر ا الربع طوال األذھان ىف تردد ىالذ  ىالوطن
 التمویلیة سیاساتھ تضاربو ،ىالمصر قتصاداإل ىعل المسیطر ىاألجنب ىالمصرف الجھاز قصور وكان،مواتیة

نشاء ةرضرو المصریین یینقتصاداإل أذھان ىعل فرضت ىالت الھامھ الحوافز أحد واالستثماریة ْ  وجھ ىف یقف ىوطن بنك ا
 محصول وتمویل لھا المالیة السیولة توفیر ىف الوطنیة المشروعات ویساعد ىالمصر قتصاداإل ىعل األجنبیة السیطرة

 .أسعاره ىف األجانب یتحكم ال ىحت القطن

 تفوق  االموال تكوین ومعدالت وكانت ،اعقابھا ىوف ىاألول الحرب ابان أسعارھا ارتفعت قد یةالعقار  الثروات كانت ولما
 ىف المستثمرة األموال تعطیل ىال ھذا ىأد فقد المساحة ىف تزایدھا ومعدالت العقاریة الثروة اسعار ىف االرتفاع معدالت

 القطاعات تنمیة ىف تفكر المصریة البورجوازیة نم الواعیة العناصر بعض جعل مما ،عائدھا ةآللض انظر العقارات
 وبعضھا یةقتصاداإل القطاعات بین التوازن ىف االختالل ھذا صالحإ ىتتول ىتال القومیة األداة یجادإب المختلفة االنتاجیة
 .األجنبي المال رأس یسودھا ظروف ىف ىالمصر قتصاداإل تنمیة بمحاولة قام ىالذ" مصر بنك" أنشاء فكان البعض

 رساءإب الإ یتحقق ال ىالسیاس االستقالل بأن یمانھإ منطلق من" مصر بنك" تأسیس ىف األكبر الدور" حرب طلعت" ولعب
 تم ىالذ البنك نشاءإ ىال الدعوة فجدد 1919 ثورة ىف ىالوطن المد علو فرصة فاستغل ىقتصاداإل االستقالل دعامة
 .ىمصر نیھج ألف ثمانین وقدره مال برأس 1920 مایو 7 ىف افتتاحھ

 ىعل قاصرة األسھم ملكیة فجعلوا ،أسھمھ امتالك الطریق عن البنك ىال التسلل من األجانب منع البنك مؤسسو أراد وقد
 بین ىالمصرف ىالوع نشر بقصد وسجالتھ معامالتھ ىف المستعملة اللغة ىھ العربیة  اللغة جعلوا كما وحدھم المصریین

 الخبراء من اثنین أو فرد باستثناء المصریین من كانوا بالبنك العاملین جمیع أن كما ،القومیة تھمبلغ ومخاطبتھم البالد أبناء
 .المؤقتین األجانب

 تبلغ البنك ودائع كانت 1930 عام ىوحت ،1941 عام فرعا 33 عددھا بلغ البالد أنحاء جمیع ىف فروعا البنك سسأو
 سنوات خالل الودائع حجم ىف الھائل التطور أن شك وال ،1938 معا نیھج ملیون 17,5 ىال قفزت جنیھ ألف عشرین

 .الوطنیة المدخرات عیوتجم المصریین ثقة كسب ىف البنك نجاح ىعل یدل األزمات ىالمصر قتصاداإل فیھا ىعان

 كاتشر صورة  ىف یةقتصاداإل المشروعات نشاءإ ىھ المدخرات تجمیع ىف الثانیة البنك وسیلة كانت ،ذلك عن وفضال
 ىف السھم قیمة فبینما بلغ متوسط  ،بقیمة السھم إلى أقل حد ممكن لجذب صغار المستثمرین الھبوط مع مصریة مةھمسا

 .فقط جنیھات أربعھ مصر بنك أنشأھا ىالت الشركات ىف السھم قیمة متوسط كان جنیھات عشرة ىحوال األجنبیة الشركات

 البالد ىف ىقتصاداإل التوازن أصاب ىالذ الخلل صالحإ ىال" مصر بنك" اتجاه یةقتصاداإل المشروعات نشاءإب ویرتبط
 والبشریة المادیة مصر لثروات الكامل االستغالل طریق عن ىقتصاداإل النمو تحقیق ىال یھدف التصنیعب االھتمام فكان

 والكمالیة المصنوعة لعالس شراء ىف ضیاعھا من بدال الرأسمالیة السلع شراء ىف الستخدامھا الصادرات حصیلة وتوفیر
 ،البالد داخل التصنیع أرباح احتجاز طریق عن ىالمصر المال رأس تكوین ىف المشروعات ھذه ساعدت ذلك عن وفضال

 .البالد خارج أو األجانب ىأید ىال تسربھا من بدال المصریین ىأید ىوف
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 عالجا االنتاج ىف زنابالتو لحق ىالذ الخلل الجع ىال تؤد لم المجال ھذا ىف البنك بذلھا ىالت الجبارة الجھود أن ورغم
 من للتحول التمھید ىوف القومیة الثروة تكوین ىف األثر اكبر لھا كان البنك ھاأقام ىالت الصناعیة المشروعات أن الإ كامال
 . المتنوع االنتاج إقتصاد ىال الواحد المحصول دإقتصا

 ىالت یةقتصاداإل األجھزة طریق عن مصر ىعل السیطرة استطاع دق االستعمار أن البنك ىمؤسس ىلد الواضح من وكان
 البنك خطة وكانت یةقتصاداإل باألجھزة أیضا یبدأ أن البد االستعمار ضد الكفاح وأن ىالبریطان قتصادباإل مصر ربطت
 :نشقی ذات السیطرة ھذه ىعل للقضاء

 ،األجنبیة والتجارة األجنبیة الشركات منافسة یمكن ىحت وتدعیمھا ىالوطن قتصاداإل مراكز تقویة ىعل العمل: أولھما
 والعناصر االستعمار جانب من للمحاربة فیھ یتعرض كان ىالذ الوقت ىف ،كبیرا شوطا السبیل ھذا ىف البنك وقطع

 .الزراعیین المالك كبار من معھ المتعاونة الرجعیة

 البالد یاتإقتصاد ىعل ةالمسیطر األجنبیة الشركات ىعل المقدس زحفال نداءات ىف یتركز فكان ،ىالثان الشق أما
 ىالبریطان ىالنقد النظام عن ىالمصر ىالنقد النظام الصانف ةربضرو البنك  وطالب .أسمھا شراء طریق عن لتمصیرھا

 ةمایوح ،الجمركیة التعریفة طریق عن الناشئة الوطنیة الصناعة حمایة وكذلك ،سترلینىاإل للجنیھ التبعیة من وتحرره
 الكمالیات استیراد من والحد والصناعیة التجاریة الغرف نشاءإو ،األجل طویلة االئتمانیة التسھیالت بتقدیم العقاریة روةالث
 ضرورتھا البنك ىعل القائمون ىرأ ىالت یةقتصادإلا االصالحات من ذلك غیر ىال ،ىالتجار المیزان خلل صالحإل

 .السیاسي التحرر دعامة باعتباره ىقتصاداإل التحرر لتحقیق

 یشعر ال البریطانیة یةاالمبریال بمساندة ىیحظ ىوالذ ىالمصر قتصاداإل ىف المتحكم ىاألجنب المال راس نجد أن عجب فال
 ىعل الطلب واشتداد الثانیة العالمیة الحرب عالنإ صاحبت ىالت 1939 أزمة فرصة فانتھز ،مصر بنك تجاه باالرتیاح

 بینھا من عدیدة شروطا البنك ىعل ففرضت ،مالیا لدعمھ ثمنا مصر بنك ىعل غطضبال الحكومة ىال ىوحأو ،الودائع
 ةالحكوم بمطالب التسلیم من مفرا البنك یجد ولم الصناعیة المشروعات ىف االستثمار عن والكف حرب طلعت استقالة

 ىف نشاطھ متابعھ عن البنك وتوقف ،ربح طلعت ستقال فا) االنجلیز لسیطرة الخاضع ىالمصر ىاألھل البنك ىف ممثلة(
 حریرلل مصر شركة" أسس عندما 1946 عام إال النشاط ھذا یتابع فلم ،الجدیدة الصناعیة المشروعات تأسیس
 .)3("ىالصناع

 بالدرجة - یرجع ذلك فأن ،الثانیة العالمیة الحرب ىحت یتحقق لم ىالصناع القطاع رتطو وراء المنشود التوازن كان ذاإو
 وضعھا ىالت العراقیل ىال یرجع ما بقدر ،الحدیثة نشأتھ بحكم ىالزراع القطاع عن ىالصناع القطاع تخلف ىلإ - ىاألول

 وخاصة واألرخص األجود األجنبیة السلع منافسة ىوال الصناعیة التنمیة طریق ىف القطن ىمنتج كبار وعمالئھ االستعمار
 .الصناعي النمو تشجیع ىعل - نسبیا- ساعد السنة تلك بعد الجمركیة ةیاالحم من نوع قامةإ ولكن ،1930 عام قبل

 ھذا عالج قد ،1930 عام الجمركیة التعریفة تعدیل العھد ذلك ىف ىالمصر قتصادلإل تحققت ىالت المھمة المكاسب فمن
 ةعمان تكن لم المصریة للسلع الجمركیة الحمایة أن ورغم ،أجنبیة ضغوط من ىالمصر قتصاداإل عانیھی كان ما التعدیل

 ،تقدیر أقل ىعل المحدود الدخل ذات الشعب طبقات بین سوقا لھا تجد أن الفرصة المحلیة للسلع أتاحت أنھا الإ ،تماما
 والتجارة صناعةال ىف لالستثمار ىالمصر المال رأس أمام أوسع مجاال لیفسح 1937 عام األجنبیة االمتیازات لغاءإ وجاء

 ىالمصر النقد ارتباط خالل من ةوخاص ىالمصر قتصاداإل توجیھ ىف دورھا تلعب ىاألجنب المال سرا ھیمنة ظلت نإو
 .سترلینىاإل بالجنیھ

 بوضوح كذل نلمس أن تطیعونس ،للدخل انتاجا یةقتصاداإل القطاعات أكثر باعتباره مسیطرا ىالزراع القطاع إستمر وھكذا
 نإف خرآ ىوبمعن ،بكساده وتنتكس برواجھ تتحسن ،مصر ىف یةقتصاداإل الحیاة مقدرات ىعل القطن سیطرة ارإستمر ىف

 ىالمصر قتصاداإل نمط من تغیر أن - أھمیتھا رغم تستطیع لم ىقتصاداإل التوازن حداثإل بذلت ىالت المجھودات
 زماتھاأ علیھ تنعكسو  وبتقلباتھا ویتأثر العالمیة الرأسمالیة بالسوق یرتبطو واحد ىنقد محصول ىعل یعتمد تابع إقتصادك

 .یةقتصاداإل

 ىالت یةقتصاداإل األزمة من ةمعانا االجتماعیة الطبقات أشد من ىوالصناع ىالریف بشقیھا المصریة البرولیتاریا وكانت
 ةالحكوم انتھجتھا ىالت السیاسة أدت فقد .مصر ىال ثارھاآ توامتد ،العشرینات نھایة ىف ىالرأسمال العالم ىف فجرتت

 الطبقات وخاصة ،المستھلكین كاھل أثقلت الفاحش الغالء من موجة وقوع ىال یةقتصاداإل األزمة لمواجھة المصریة
 وحرمان ،ةالضروری السلع من الكثیر اسعار رفع ىال )1930 فبرایر(  الجمركیة السیاسة أدت ذإ المجتمع ىف الفقیرة

 ،العالمیة یةقتصاداإل األزمة خلقتھا ىالت الھابطة باألسعار الخارجیة االسواق من السلع ھذه ىعل الحصول من المستھلك
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 العالیة األسعار رضفل - االستھالكیة السلع مجال ىف وخاصة - المصریین والتجار المنتجین أمام المجال فتحت كما
 ىف نخفاضا یةقتصاداإل األزمة ىعل ترتب الوقت نفس ىوف )4(بالمستھلكین الضارین رواالحتكا بالتخزین بھا والتالعب
 12-7 بین یتراوح كان ىالفن غیر للعامل ىالیوم األجر أن) 1932 مارس( بتلر تقریر من یتضح ذإ ،األجور معدالت

 الحدث أجر وبلغ یومیا قروش 8- 6 نبی ىالحرف العامل واجر قرشا 30-20 بین حوایتر ىالفن العامل أجر كان بینما ،قرشا
 ىقتصاداإل االنكماش نتیجة للبطالة العامة والمرفق الصناعة عمال تعرض ذلك ىال أضف  )5(االسبوع ىف قروش خمسة

 .المؤسسات تلك ىف العمالة حجم تخفیض من علیة ترتب وما األزمة حباص ىالذ

 تلقائیة بصورة العاملة الطبقیة من ومتباینة ةواسع قطاعات نم عیةاالجم ىوالشكاو ضراباتإلبا الثالثینات حفلت لذلك
 واألجور االسعار ىعل یةقتصاداإل األزمة ثارآ جھةاومو العمل تشریع صدارإ حول مطالبھا ودارت ،التنظیم ىال تفتقر

 .النقابیة الحریة وضمان العمال بنقابات ىالقانون عترافالوا

 الكثیر یعانون اكانو الریف ىف فالفالحون الثانیة العالمیة الحرب خالل جمة عبمصا المصریة البرولیتاریا واجھت ولقد
 یحظون وال ،الیوم ىف قروش ثالثة او قرشین عن منھم الواحد أجر یزید ال الزراعة وعمال العیش وشظف الفقر من

 تبرره ال ارتفاعا زراعیةال االیجارات قیمة ارتفاع من یعانون كانوا ىضااألر ىمستأجر وصغار ،دائمة عمل بفرصة
 ىعل والتنافس الریف سكان عدد لتضخم نظرا مفقودة كانت اراتیجاال ىعل التعاقد حریة أن بل یةقتصاداإل تاتبارعاال

 أمامھم زادت قد العمل فرص أن حقیقة .الریف أھل وانھمخا من حاال أحسن بالمدن عةناالص عمال یكن ولم .التأجیر
 كان من أحوال تتعشفان ،البریطانیة للقوات التابع أو ىالمحل منھا سواء والصیانة االصالح شوور المصانع كثرة بسبب
 الحرب تطلباتبم للوفاء العمال من عدد أكبر لتشغیل اضطرت ىالت ىالحرب بالمجھود المتصلة سساتبالمؤ منھم یعمل
 خراأو ىف ىالصناع االنتاج انخفض وعندما .لحربا أوجدتھا ىالت االستثنائیة بالظروف ارتبط استثنائیا انتعاشا فكان
 العمل ظروف بتحسین للمطالبة حركتھم ینظمون العمال وعاد ،كبیرا انتشارا العمال بین تنتشر البطالة بدأت برالح

 .)6(ھوشروط

 ذلك ىعل أدل وال االجتماعیة السیاسات وغیاب اتروالث توزیع  سوء نتیجة كبیرا تفاقما االجتماعیة المسألة تفاقمت وھكذا
 9,4 ىال 1939-35 الفترة خالل العام ىف جنیھا 9,6 من للفرد بالنسبة ىالقوم الدخل متوسط ىف الھبوط ارإستمر من

 عامل استبعاد مع الحقیقة األسعار ىأ بتةالثا األسعار أساس ىعل انیةالث العالمیة الحرب سنوات خالل العام ىف جنیھا
 ىال یذھب الدخل ھذا من% 61 أن لوجدنا ىالقوم الدخل توزیع كیفیة ىف النظر أمعنا ذاإف راالسعا ىف الملحوظ االرتفاع

 ملیون 308 ىعل یزید ما منھ ذھب جنیة ملیون 502 بمبلغ 1945 عام ىالقوم الدخل قدر فقد ،المالك وكبار ینسمالیأالر
 جنیھا عشر أربعة ىعل یزید ال العام ىف ىلزراعا العامل أجر متوسط نجد بینما ،وفوائد وأرباح جاراتإی شكل ىعل جنیة
 یتجاوز ال ىالزراع للعامل الحقیقى األجر لكان ةالمعیش تكالیف عارتفا باراالعت ىف أخذنا ذاإف ،1950 احصائیات وفق
 نیةثما ىا نیھاج وثالثین خمسة ىعل یزید ال ىالصناع للعامل ىالسنو األجر متوسط كان كما ،العام ىف جنیھات ثالثة

 . الواحد العام ىف ىحقیق أجر جنیھات

 یلزم ما أن 1942 عام ىف حصاءإلا مصلحة قدرت فقد االجتماعیة المسألة تفاقم ىعل للداللة وحدھا ىتكف ال األرقام وھذه
 ال الرسمیة األسعار وفق وكساء طعاما الشھر ىف قرشا 439 عن یقل ال أوالد وأربعة جةووز وزج من المكونة ألسرةل

 ال 1942 عام ىف للعامل ىالشھر األجر ىاف متوسط كان فقد ھذا ومع .الوقت ذلك ىف منتشرة كانت ىالت السوق ارأسع
 بمقدر للكفاف ىاألدن الحد دون تعیش نتاك المدن ىف للبرولیتاریا الساحقة األغلبیة أن ىأ.الشھر ىف قرشا 293 یتجاوز
 الشركات ىف الموزعة األرباح فیھ تفعتار ىالذ الوقت ىف ھذا حاال أسوء فكانت الریفیة البرولیتاریا أما ،تقریبا النصف

 أسمالیینالر جیوب ىال أغلبھا ذھب 1946 عام ىف ملیونا 20 قرابة ىال 1942 عام ملیون 7,5 من مصر ىف المساھمة
 ىال 1939 عام یةجن ملیون 25 من الزراعیة ىاألرض ایجارات ارتفعت كما ،لمصریینا من الصغار موشركائھ األجانب

 أرباح من ھؤالء حققھ عما فضال  )7(الزراعیة ىاألرض مالك كبار جیوب ىال معظمھا ذھب 1945 عام ملیونا 90
 قتصادباإل أحاطت ىالت الظروف رغم ،الذمة ىعل  تزرع ىالت أرضیھم تنتجھا ىالت المحاصیل بیع وراء من طائلة

 جنیدت ىال ،فیھا انجلترا ودخول ،الثانیة العالمیة الحرب قیام ىأد فقد. عقابھاأ ىوف ثانیةال العالمیة الحرب أثناء ىالمصر
 ىالدول مجالال ىف ىالمصر القطن توزیع ىعل تأثیر من ذلك ىعل ترتب بما خدمتھا ىف یةقتصاداإل مصر امكانیات كافة
 منطقة ىوف بل وحدھا مصر ىف ال لفاءالح جیوش احتیاجات لموجھة الغذائیة المواد یرفتو نحو ھتتج زراعیة سیاسة ىوتبن

 عن وفضال زراعیھ،ال الدورة واختالل التربة ارھاق نتیجة كبیر حد ىال الفدان انتاجیة ىعل أثر مما كلھا األوسط الشرق
 االنتاج ومستلزمات أسعار عرتفاا بالضرورة استتبعھ قد بعدھا وما الحرب خالل ساد ىالذ ىالنقد التضخم نإف ذلك

 .تدریجیا الھبوط نحو ھیتج ىالزراع القطاع عن الناتجة المضافة القیمة خط جعل مما منھا المستوردة خصوصاو ىالزراع
وبمجرد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة وعودة باألمور إلى طبیعتھا بدأ القطاع الصناعى فى الھبوط التدریجى بالنسبة 
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لصناعى بالمؤشرات النقدیة ھو أنھ بالرغم من توافر أموال طائلة فى ومما یلفت النظر فى عالقة القطاع ا .لجمیع مؤشراتھ
 مصر بنك حریة تقیید ان كما الكمالیات استیراد نحو وجھت األموال ھذه إال أن  ،أثناء الحرب العالمیة الثانیة وما بعدھا

 ىف وتعبئتھا الشعب أموال میعتج ىعل القادرة الھیئات وجود عدم بالضرورة علیة ترتب قد الصناعیة المنشات أقامة ىف
 حكومیة ھیئات وجود عدم نتیجة الحرب بعد االنتاجیة الكفایة تدھور من ىالصناع القطاع ىوعان ،ىالقوم قتصاداإل خدمة

 تستمر أن الذاتیة مكانیاتھاإب فیما عدا بعض المشروعات الصناعیة كبیرة المنظمة التى استطاعت  ،تعنى برعایة الصناعة
  .مصر ىف االجتماعیة المسألة تفاقم عوامل عن بعیدا یكن ولم العمل سوقى ف الطلب ىعل أثره كلھ لذلك وكان ،اتقدمھ ىف

 فأداة االجتماعیة السیاسات غیاب ىال عندئذ مصر ىف االجتماعیة المسألة علیھا كانت ىالت القاتمة الصورة تلك وترجع
 والحكام.تمییز دون جمیعا المواطنین لمصالح وحمایة خدمات ھازج ولیست واستبداد تسلط جھاز كانت مصر ىف الحكم

 ىأید ىف) األرض( ىالزراع االنتاج أداة ملكیة تركز ظاھرة من استفادوا الذین المالك كبار من تبھمامر اختالف ىعل
 وطورت ىالماض لقرنا ىف الحكام عند الحظوة اكتساب نتیجة ملكیات كونت ىالت العائالت تلك ىال ھمممعظ ىوینتم ،القلة

- لدیھم ىالطبق ىالوع توفر رغم وھم .ىالحال القرن خالل المتاحة یةقتصاداإل الظروف من االستفادة خالل من ملكیاتھا
 مر ىعل المصریة البورجوازیة الزمت فةآ ىوھ ،ىجتماعالا ىالوع ىال ایفتقرون اكانو أنھم الإ – غریزیة بصورة
 ىف وجودھا ارإستمرو بل ،مصالحھا ىعل الخطر موطن تبین ىعل القدرة وعدم النظر وقصر نانیةألبا ووصمتھا ،تاریخھا

 تلك منھ استفادت ىالذ النظام تھددو ،ىاالجتماع باالستقرار لتعصف االجتماعیة للتناقضات الغارب ىعل الحبل ترك حالة
 وطأه من یخفف ما االجتماعیة السیاسات من تلتبن ،المفقود ىاالجتماع ىالوع لدیھا رتوف ولو كثیرا المتسلطة الطبقة
 .مصالحھا ارإستمر لھا ویضمن ،االجتماعیة المسألة

 إستمر ىالذ ىقتصاداإل النظام صیاغة مسئولیة من كبیرا جانبا تتحمل ىوھ - ىالبریطان االحتالل سلطات أن عجب من
 بین الثروات توزیع سوء ظاھرة ارإستمر خطورة تماما ىتع كانت - 1952 یولیو ثورة قیام ىحت ىبأخر أو بصورة

 من الظاھرة تلك ارإستمر ىعل یترتب قد ما ىال القلق بعین دائما تنظر كانت فقد ،محضة سیاسة اویةز من المصریین
 توسیع ىال ىترم سیاسة تبنت لذلك .مصر ىف ىالبریطان للوجود ىالمعاد ىالسیاس العمل طابع قد تتخذ قد اجتماعیة قالقل
 االئتمان مصادر توفر أن فحاولت ،تفتتھا دون والحیلولة الصغیرة الملكیات ثبیتوت  وتشجیعھا المتوسطة الملكیات نطاق

 أفدنة الخمسة قانون صدارإب الفالحین دیون مشكلة لحل محاولة ىف بالتشریع وتدخلت ،المالك ىومتوسط لصغار
)1913(. 

 الظاھرة أفرزت ىالت یةقتصاداإل بالبینة المساس عدم ىال یرجع ذلك نفأ ،بالفشل باءت قد المحاوالت تلك كانت ذاإو
 الستثمار المصریین المالك كبار أمام جدیدة مجاالت فتح ىیقتض السیاسة ھذه لمثل النجاح فتحقیق ،عالجھا المطلوب

 ىالدول ىمالأسالر العمل تقسیم ونظام یةقتصاداإل التبعیة ظل ىف االنجلیز فیھ یفكر لم ما وھو ،الزراعة عن بعیدا أموالھم
 ىمنتج كبار( المالك كبار طبقة تأیید ىعل نفسھ االحتالل اعتماد عن فضال ،للقطن انتاج وحده مصر من جعل ىالذ

 ىنلتب االنجلیز محاوالت باءت وھكذا .الداء بیت یمس أن دون العالج ینشد فكان ،بھ مھمصالح الرتباط لسیاساتھ )القطن
 .)8(اقامتھا ىف كبیر بقسط االنجلیز ساھم ىالت یةقتصاداإل نیةالب مع لتناقضھا فشلالب ةاجتماعی سیاسة

 سیاسة برسم الحاكمة السلطات جانب من اھتماما نجد ال ىالبریطان االحتالل ید ىعل تمت ىالت المحاولة تلك عدا وفیما
 التناقضات حدة من التخفیف ىوبالتال ،لمجتمعا ىف الفقیرة الطبقات عاتق عن الحیاة أعباء تخفیف ىلا تھدف اجتماعیة

 الحكومة تدخلت ذاإف ،رابط أو ضابط دون ىوالصناع ىالزراع المال لرأس الغارب ىعل الحبل فترك ،االجتماعیة
 تجارة لتنظیم الحكومة لتدخل بالنسبة  حدث كما ،المادیة مصالحھم ىعل وحرصا األغنیاء لمصلحھ ذلك كان بالتشریع

 الحكومة تدخل لوال بھم ستحل كانت محققة خسائر من المزارعین كبار تذانق ىوالت ،ینالعالمیت الحربین اللخ القطن
 .إلنقاذھم

 تفتقر  ىالت النظم تضع عندئذ ،كادت أو نفجارالبا وھددت األمور احتدمت ذاإ الإ الحكومة تتحرك فال للفقراء بالنسبة أما
 الحرب خالل صدرت ىالت العسكریة لألوامر بالنسبة حدث  مثلما ،الفقراء لصالح ھاتنفیذ تضمن ىالت الرادعة القوة ىال

 فلم ،یخالفونھا الذین المالك عقاب ىعل تنص لم ولكنھا الزراعیة ىاألراض یجاراتإل  حدودا ووضعت الثانیة العالمیة
 تقدم األعمال وأصحاب العمال بین تالمنازعا لفض 1919 عام شكلت ىالت والتحكیم التوفیق لجان ولعل أحد بھا یلتزم

 ملزمة اللجان تلك تاقرار تكن فلم الرأسمالیة لمصالح وتحیزھا الكادحة الجماھیر بصالح الحكومة ةستھانال خرآ نموذجا
 .ألحد

 كثیرا تقل وبصورة ،عمالیةال الحركة ضغط تحت الإ القرن نصف ىمد ىعل صیغت ىالت العمالیة التشریعات تصدر ولم
 ىف یادةز الزراعة عمال ىعل سریانھا عدم ىعل النص تضمنت الھزیلة التشریعات تلك ىوحت ،العمال الیھ یطمح كان عما
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 أن دون النیابیة المجالس مقاعد فوق ویتربعون الحكم سدة ىف ممثلوھم یجلس الذین المالك كبار مصالح ىعل الحرص
 .خطرلبا المصالح تلك ھددی علیھ ىھ ما ىعل االجتماعیة التناقضات بقاء أن یعوا

 بسبب االجتماعیة السیاسات لوضع تشریعلبا التدخل عن عاجزة كانت الوطنیة السلطة أن األذھان ىال دریتبا وقد
 المؤسسات ىعل ىتسر ىحت التشریعات ىعل المختلطة للمحاكم العمومیة الجمعیة تصدیق وضرورة األجنبیة االمتیازات

 یكمن كان سیاسات فھناك ،مصر ىف القرار صناع عند واردا یكن لم ذلك ولكن.!) أكثرھم ماو( األجانب والمالك األجنبیة
 كتحسین بیةاألجن االمتیازات تمثلھا ىالت  المحاذیر عبر المرور ىال حاجة دونو ،األجانب بمصالح المساس دون رسمھا

 ىف لماللع االسكان مشكلة حل ىعل والعمل ،طنیناوبالم الصحیة والعنایة ،ىاألساس التعلیم ونشر ،الریف ىف الشرب میاه
 ،االصالح ینشدون كانوا الذین الكتاب اقالم بھا ونادت ،السیاسة الحركة داخل مختلفة فصائل رفعتھا مطالب وكلھا ،المدن
 القید ذلك عرف المختلط القضاء وكذلك 1937   عام  االمتیازات الغاء أن عن فضال الحكومة ىلد ىصد تجد لم ذلك ورغم

 .النسیان ىط ىف االجتماعیة السیاسات ظلت ذلك ورغم ،ىالمصر المشرع ىأید عن

 غیاب ىمد یدرك ،)1949 أبریل - مارس( بالقاھرة المنعقد الثالث ىالزراع المؤتمر ىف رتاد ىالت المناقشات یتتبع ومن
 جودة حامد ألقاھا محاضرة ىفف .المصریة ورجوازیةالب لمصالح الممثل رھااعتباب الحاكمة ةبخالن عند ىاالجتماع ىالوع
 لھم صحیة مساكن قامةإب الزراعة عمال أحوال بتحسین المالك كبار طالب ،المؤتمر امام ىالسعد النواب مجلس رئیس بك

 أصاحبھا ذاإ مواشیھم بعالج یتھمون كما مرض ذاإ الفالح بعالج ایھتمو وأن مھلمواشی قامتھاإب یعنون ىالت كتلك
 الصحف بعض خریة منللس عرضة كان بل ،صاغیة ذاناآ تلق فلم النواب مجلس ىف األفكار نفس وطرح )9(المرض
 ." الھدامة المبادئ"   امام الطریق فساحإو ،للفالح افساد ھدعوت ىف رأت ىالت المناوئة الحزبیة

 بعض اعتبر حیث )1933مایو( ىاألول یمالتعل قانون مشروع نظر أثناء بالبرلمان ارتد ىالت شاتقانالم ىال ونظرة
 المتعلمین عدد زیادة ىال ىیؤد لن  ذلك ألن ،مداه تصور یمكن ال ھائل ىاجتماع خطر"  الفقراء األوالد تعلیم أن النواب

 اخر نائب وعبر.الریف أھل من الموسرین أبناء ىعل التعلیم یقتصر بأن وطالب ،" نفسیة وراتث ىال ىیؤد بل العاطلین
 واألحذیة بالبالطى حقولھم ىال ویخرجون ،المدینة حیاة یعتادون یجعلھمو ،الفالحین أبناء التعلیم دیفس أن من ھخشیت عن

 .السیارات ركوب ىال ویتطلعون الدراجات ویركبون

 وعدم ،للفالح مالتعلی أفساد خشیة حول الحدیث تجدد )1938- 37( بالبرلمان للمناقشة ىااللزام التعلیم قانون طرح وعندما
 .مقاومتھا ةیوكیف القطن ودودة الزراعة أدوات عن شیئا یتعلموا أن یجب بل ،والتاریخ یاالجغراف  الفالح أبناء تعلیم ىجدو
 ال ىحت "ملونة وأحذیة باألجور طواقیا أو مكویة جاللیب ارتدوا" وقد الفالحین یجد أن من ھمخاوف النواب أحد ىوأبد

 .)10(مكویة جاللیب صحابأ ىال الزرقاء لیبالجال بحاأص یتحول

 الطبقات إبقاء یرون جعلھم ىالذ المصریین المالك كبار عند ىاالجتماع ىالوع غیاب ىمد عن المناقشات تلك وتكشف
 المسألة جوانب بعض لحل ویطرح عالج كل ضد وقفت ىوبالتال ،لمصالحھا أضمن ومرض وجھل فقر ىف تعیش الفقیرة

 األحزاب أن االتجاه ھذا حدة من وزاد .الجذریة حلولال ىف التفكیر عن فضال ،لھا مسكنات وضع خالل من االجتماعیة
 المسألة ىھ ،أھمیة عداھا ما تفوق مسألة أمامھا أن ىتر كانت - ھااتجاھات اختالف ىعل - الحكم ىعل تتعاقب ىالت السیاسة

 .الوطن االرض عن االحتالل قوات جالءإو التام ىالوطن االستقالل تحقیق بھا ىونعن ،المصریة

 .لھا حل عن القوم یبحث عندئذ ،االستقالل یتحقق ىحت ظرتتن أن فعلیھا اجتماعیة وغیر اجتماعیة ىاألخر المسائل أما
 یجادإ محاولة عن األمة عن والنیابة الحكم مقاعد تبادلت ىالت السیاسیة واألحزاب المتعاقبة الحكومات تقاعست وھكذا

 ىاالجتماع للرفض تستجیب أن من ىأخر سیاسة فصائل یمنع لم ذلك ولكن ،تفاقما ازدادت ىالت االجتماعیة للمسألة ولحل
 .االجتماعیة المسألة جوانب بعض لحل تصورات وتطرح ،المسحوقة الطبقات جانب من

 ىعل التمرد ىال تدفعھم كانت الھمأحو ىوترد الحیاة ضغوط نإف الصعاب وتحمل الصبر ىعل جبلوا قد الفالحون كان ذاإو
  الشدیدة العقوبات نزالإو ،علیھا القضاء یتم ما سرعان ظمةمن غیر تلقائیة ھبات صورة ىف ىءالس ىاالجتماع واقعھم

 السیاسة القیادات ىال الفالحین افتقار ولعل .الحوادث تلك ىال قادت ىالت المشكالت بحل االھتمام دون فیھا لمشاركینبا
 الفالحین لفشل  الجوھریة األسباب یشكل ،بینھم ىالطبق ىالوع وغیاب ،والتنظیم ىالجماع نضاللبا الخبرة ىوال یةالواع

 الھبات فشل أیضا لیھاإ یرجع أسباب ىوھ ،المالك كبار جھةامو ىف صالحھمم عن للدفاع ظمةمن نضالیة بحركة القیام ىف
 .الحیاة سبل أمامھم وضاقت ىاالجتماع الظلم وطأه اشتدت كلما.وھناك ھنا ىالمصر الریف ىف الفالحون بھا قام ىالت

 یفتقرون كانوا وان ،الفالحین من ىالجماع النضال بأسالیب خبرة وأكثر ،التنظیم قدرة أكثر كانت العاملة الطبقة أن غیر
 الرأسمالیة المجتمعات ىف طبقتھم بأبناء قیاسا ،)أحیانا( الطبقى ىوالوع ،)دائما( عیةاالو القادرة والقیادة الجید التنظیم ىال
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 الفالحین من اعدادا تدفق ارإستمر كان بل ،والحركة التنظیم حیث من الفالحین من حاال أحسن اكانو أنھم إال ربیةاألو
 .العالمیة الحركة فاعلیة یحد ضعف عامل یشكل یناتثالثال منذ العاملة الطبقة صفوف بین المدن ىال المھاجرین

 المصانع واحتالل االحتجاج وحركات باتاضرإلا تنظیم:  بینھا من ىشت مظاھر العمال عند ىاالجتماع الرفض ذتخا وقد
 مطلع مثل ،الخانقة یةقتصاداإل األزمات أوقات ىف المستمرة الظاھرة شكل تتخذ المظاھر تلك وكانت .التآلا وتحطیم

 طلقتأو ،واألجور وأنقصت السویس قناة ومدن والقاھرة سكندریةإلبا العمال فآال المصانع سرحت عندما العشرینات
 مینظ أن استطاع ىوالذ ،شیوعیة كوارد -  ذعندئ- تقوده كانت ىالذ اتحادھم بزعامة العمال فھب ،العمل لساعات العنان
 .واالجتماعیة یةقتصاداإل مطالبھم تجاب ىحت المصانع العمال واحتل ،الھامة الصناعیة المراكز ىف عامة اضرابات حركة
 الصناعیة المراكز شملت الكبیر ىالعالم الكساد أزمة خالل الثالثینات ىف العارمة االضرابات من موجة نظمت كذلك
 خالل  -أیضا-  نشطت تىال الحركة ىوھ األعمال صحابأو العمال جانب من العنف بطابع واتسمت ،مصر ىف الھامة

 عن والتعویض ،ىالفرد العمل عقد وقوانین ،بالنقابات االعتراف قانون ضغطھا حتت وصدر ،الثانیة العالمیة الحرب
 .الحرب خالل تصدر ىالت العمل اصابات

 وتقدیم لمطالبھم التامة باالستجابة السلطات بلھاتقا كانت العمال جانب من ىاالجتماع الرفض ظاھرة أن ذلك ىیعن وال
 ضفب وانتھاء ،االجتماعات حظر من ابتداء القمع أسالیب بمختلف ھتواج یةالعمال الحركة كانت فقد ،لھم التنازالت

 من وفصلھم ،السجون غیاھب ىف النقابیین ادةالق لقاءإب مرورا ،العمال ىعل الرصاص طالقإب اإلضراباتو المظاھرات
 زیةاالبورجو رةلسیط اعھاضخإب حركتھم استئناس ومحاولة علیھم المشبوھین قانون وتطبیق وتشریدھم أعمالھم

 .ووصایتھا

 ھاتطرح ىالت االصالحیة األفكار لبعض مثارا لھا حلول عن البحث وضرورة االجتماعیة المسألة بخطورة االحساس وكان
 ىف"  ىالمصر ىكااالشتر الحزب" وكان 1952 و 1919 ىتورث بین مافی ظھرت ىالت ىالسیاس الرفض جماعات بعض

 1921 اغسطس ىف أعلن ىالذ برنامجھ وضمن ،االجتماعیة بالمسألة اھتمت ىالت سیاسةال والھیئات الجماعات كتل یعةطل
 بین التفرقة ىعل والقضاء ،ىألخر جماعة استغالل الغاء" ىعل یعمل الحزب أن ىعل البرنامج فنص لحلھا  تصورا
 دعائم ىعل یقوم ىإقتصاد مجتمع شاءان ىال ىوالسع ،والمضاربین المستغلین استبداد خمادإو ،الطبیعة الحقوق ىف الطبقات

 :االتیة كیةااالشتر بادئالم

 .األمة لمجموع العامة االنتاج ومصادر الطبیعة الثروة توجیھ .1

 .الشخصیة والكفایة االنتاج لقانون طبقا العاملین ىعل للثمرات العادل التوزیع .2

 .الرأسمالیة المزاحمة خمادإ .3

 .ملزما مجانیا ھیجعل ورجاال نساء األمة دأفرا لجمیع شائعا حقا التعلیم اعتبار .4

 العمل عن العجز حالة ىف والمعاشات تآالمكاف وتقریر األجور بتحسین العمال حال تحسین ىعل  العمل .5
 .والبطالة

 .منتجة سلیمة تربیة وتربیتھا الشرقیة ةأالمر تحریر ىعل العمل .6

 لقانون طبقا سیكون للثمرات العادل توزیع"ال أن ىعل صالن خال ففیما ،الغموض من مسحة ىاكتس البرنامج أن ویالحظ
 ذاإ ما یبین فلم ،" األمة لمجموع االنتاج ومصائر الطبیعة ةروالث توجیھ"  طریقة یحدد لم فانھ"  الشخصیة والكفایة االنتاج

 التعمیم ىف االغراق  كان وبذلك ،الوسائل من غیرھا أو الملكیة تحدید أو التأمیم أو الملكیة لغاءإ بطریقة قسیتحق كان
 تحدید ىال افتقر نإو ،التقدمیة  بالروح یتسم االجتماعیة المسألة لحل ىمصر فكر أول قدم البرنامج ولكن.بھامإلل مثارا

 مستعینا السلمیة والدعوة ىالحزب صراعلبا مبادئھ تحقیق ىعل سیعمل انھ ىعل النص عدا مایف ،دقیقا تحدیدا ھتحقیق وسائل
 طریق عن ىالتشریع صالحإلوا ،واالستھالك االنتاج ونقابات ،الحرة والصناعیة الزراعیة النقابات نشاءإب ذلك ىعل

   .)11(والخطابة النشر بطریق الدعایة وبث ،البرلمان

 ضمن ىالذ" ىالمصر العمال حزب" ید ىعل االجتماعیة سألةالم من لجوانب حلول تقدیم ىف الثانیة المساھمة وجاءت
 ىف العمال یشترك العصریة المبادئ أحدث ىعل للعمال تشریع استصدار ىعل النص 1931ر سبتمب ىف الصادر جھبرنام

 العالج ومجانیة ،العمل ساعات وتحدید العمال أجور وتحسین ،بھا واالعتراف النقابات تألیف حریة ویكفل وضعھ
 ىاالبتدائ التعلیم جعل ىعل یعمل أنھ ىعل الحزب بادئم نصت كما .والبطالة والتقاعد والمرض الحوادث ضد والتــأمین
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 لزامإو العاملة الطبقة ألبناء ىوالعال ىالثانو التعلیم ىف  المجانیة نسبة وزیادة ،الجنسین من المصریین لجمیع الزامیامجانیا 
 .)12(التعاونیة الحركة وتشجیع ،لاللعم صحیة مساكن بتأسیس والشركات الحكومة

 أمر فلغوأ والخدمات الصناعة عمال اویةز من االجتماعیة المسألة ىال نظر "ىالمصر العمال حزب" أن المالحظ ومن
 من الیھا یشر فلم الثروات توزیع سوء ىف المتمثلة األساسیة المشكلة  اعتباره من أسقط كما تاما غفاالإ الزراعة عمال
 .اھتمامھا من جانبا االجتماعیة المسألة أولت ىالت زیةاورجوبال السیاسة الھیئات كل عند متكرر موقف وھو بعید أو قریب

 زاویة من االجتماعیة لةاالعد تحقیق 1933 عام الصادر برامجھا تناول ىالت "الفتاة مصر جمعیة" عند الموقف نفس ونجد
 النقیة الشرب میاهب مزودة صحیة مساكن قامةإو ،ھل الصحیة الخدمات وتقدیم أمیتة محو ىعل والعمل بالفالح االھتمام
 لجمیع العمل فرص وتھیئة ،األمة فى األفراد لكل ىاالجتماع التأمین وتنظیم ،ینالفالح ىلسكن كھرباءلبا ةومضاء
 واشتداد توزیعھا وسوء الثروات ىف الكبیر التفاوت وھو ،االجتماعیة المسألة جوھر الجمعیة أغفلت وبذلك). 13(األفراد
 من االجتماعیة المسألة لمظاھر مسكناتال بعض ھافكارأ خزانة من تقدم وراحت ،لمصریینا غالبیة ىعل الفقر وطأه

 .جتماعیةالا لةاللعد محدود مفھوم طلقنم

 الصادر- برنامجھ وضمن ،االجتماعیة المسألة جوھر بدوره فأغفل" الفتاة مصر" من نظرا أبعد" الفالح حزب" یكن ولم
 بین األمیة محاربة ىعل فینص ،جوھرھا بلوغ دون المسألة تلك ظواھر ببعض قلعتت لحلول تصور - 1938 دیسمبر ىف

على  والقضاء ،لھم الصحیة الشرب میاه وتوفیر لھم مساكن وتنظیم ،ىاالجتماع بمستواھم والنھوض ،نلفالحیا صفوف
 نالفالحی وصغار المالك ھجر ومحاربة ،القرویة األمراض المنتشرة بینھم بنشر الوعى الصحى وتعمیم المستشفیات

 .ىللقر

 طریق عن وذلك نالفالحی صفوف بین والبطالة والبؤس والجوع الفقر محاربة ىعل"  الفالح حزب" برنامج نص كذلك
 مع یتفق بما االطیان ایجارات بتحدید ىیقض واألجور" یجاراتلإل قانون شكل ىف االنتاجیة العالقات تحدید ىال الوصول

 مصلحة مع یتعارض وال مستواه ورفع الفالح مصلحة مع یتناسب بما عینارالمز ألجور ىأدن حد دیدوتح ،االنتاج قیمة
 ووضع ،الراحة وأیام ساعات وتحدید تعویض الفالحین عن إصابات العمل ومكافأتھم فى نھایة الخدمة  وكذلك " المالك
 حمایة نطاق وتوسیع ،بینھم ىاالجتماع أمینالت وسائل وتعمیم ،األمالك أصحاب ویبن بیینھم المنازعات لفض نظام

 ىاألرض واستغالل ،ىبالقر التعاونیة الجمعیات وتعمیم اجراءاتھ وتبسیط ىالزراع التسلیف ونطاق ،الصغیرة الملكیات
 .)14(نالفالحی ىعل وتوزیعھا البور

 ىونعن ،یةقتصادواإل االجتماعیة نالحیالف أحوال تدھور ىف سببا كانت ىالت الخطیرة المشكلة" الفالح حزب" أغفل وھكذا
 ىعل حرص بل نتاجإلل كأداة الزراعیة األرض من الفالحین من المالیین وحرمان الزراعیة الملكیات توزیع سوء بھا

 مع یتعارض وال ،مستواه ورفع الفالح مصلحة مع یتناسب" أن یجب الیھ ىیرم ىالذ نتاجیةاإل العالقات تحدید أن كیدأت
 اعباء المالك تحمیل ىال ذلك ىیؤد أن دون الطرفین بین القائمة للمشاكل وسط حل ىال الوصول ىبمعن " مالكال مصلحة

 .التحقیق صعب أمر وھو بال ذات

 ىالوع منطلق ومن ،ىلیبرال ظورنم من االجتماعیة للمسألة متصورا حال لتقدم " القومیة النھضة جماعة" افكار وجاءت
 الفالح ىمستو برفع الجماعة فطالبت .الجماعة تلك كونت ىالت المصریة زیةاالبورجو نخبة ىلد توفر ىالذ ىاالجتماع

 ىف التعاونیة الحركة ودعم ،الزراعیة االیجارات وتنظیم ،الكبیرة الملكیة وتقیید ،علیھا والمحافظة الصغیرة الملكیة بنشر
 تكفل أجور وتحدید ىاالجتماع التأمین تشریعات ىف عبالتوس ىوالصناع ىالزراع العمل وحمایة واالستھالك االنتاج
 إال یتم ال توازن وھو ،ىاالجتماع االستقرار من قدرا  یحقق ىاجتماع ازنتو اقامة بغرض ھكل وذلك .مقبولة حیاة للعمال

 دور ىعل تركز الجماعة ولكن ،امتیازاتھا بعض عن - جزئیا ولو -  تنازال زیةاالبورجو من العلیا الشرائح قدمت ذاإ
 ).15(التضحیات بتقدیم المصریة جوازیةالبور تلزم أن تشأ ولم ،المنشود ىاالجتماع االصالح تحقیق ىف الدولة

 االحتكارات وتأمیم ىالزراع صالحإلبا طالبت ىالت األفكار تقدیم ىف - یماتھمتنظ اختالف ىعل– الماركسیون وساھم
 قتصاداإل وتحریر والتعلیمیة واالجتماعیة الصحیة الخدمات وتقدیم الفالحین لیشمل العمل تشریع دائرة وتوسیع الرأسمالیة

 .االجتماعیة للمسألة والتحلیل طرح ىف التفاوت بعض مع األجنبیة السیطرة من ىالمصر

 تنبھ أن وتحاول ،الخطر أجراس تدق كانت إنما منطلقاتھاو توجھاتھا اختالف ىعل االصالحیة األفكار تلك كل ولكن
 ثورة من وتحذر ،حل دون ىاألول العالمیة الحرب منذ ىاالجتماع التطور عن الناجم الخلل ارإستمر صعوبة ىال ذھاناأل

 من الحاكمة السیاسیة النخبة الفتقار ،واد ىف صرخة ذھبت الدعوات تلك كل ولكن ،تذرال و ىتبق ال اجتماعیة
  .السیاسي نظرھا وقصر األنانیة ىف غراقھاإو ىاالجتماع ىالوع ىال المصریة زیةاالبورجو
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  1 رقم الجدول

 كیات الزراعیةتوزیع المل
  

 الملكیة

1914 1937 1952 

متوسط  المالك المساحة
 ملكیة الفرد

متوسط ملكیة  المالك المساحة
 الفرد

متوسط  المالك المساحة
 النسبة العدد النسبة فدان النسبة العدد النسبة فدان النسبة العدد النسبة فدان ملكیة الفرد

 50أكثر من 
 180.8 0.4 11000 34.4 2044000 181.04 0.51 12420 38.6 2253583 192 0.8 12480 43.9 2396940 فدانا

 18.7 2.4 69000 21.5 1291000 20.9 2.4 61442 20.4 1285362 21.5 3.6 56160 20.3 1208380 فدان 10-50من 

 6.64 2.9 79000 8.7 526000 6.63 3.5 84617 9.6 561348 7 4.9 76440 1.7 529630 فدان 5 -10من 

 0.80 94.3 2641000 35.4 2122000 0.81 94.39 2242226 31.4 1836619 1 90.7 1414920 36.1 1425060 فدان 5أقل من 

   100 2800000 100 5983000   100 2400835 100 5836912   100 1560000 100 5460000 الجملة

  

  : المصدر

  .التعداد و اإلحصاء مصلحة إحصاءات) 1(

  15ص، 1986 القاھرة،  القومیة النھضة جماعة : عباس وفءر) 2(


