
 ِقش فٝ اٌجش٠طبٔٝع١بعخ االؽزالي 

 اٌّذ١ٔخ ٚإدخبي اٌّقشٞ اٌفالػ ؽبي ٚإفالػ اٌفٛمٝ ِٓ ِقش ٌزخ١ٍـ عبءد أٔٙب ثش٠طب١ٔب ادػذ•

 ، ٚاالعزشار١غ١خ ٚاٌؾش٠خ اٌغ١بع١خ ِقبٌؾٙب ٌؾّب٠خ اٌؾم١مخ فٟ عبءد ٌٚىٕٙب ، ِقش إٌٝ اٌغشث١خ ٚاٌؾنبسح

 د١ٌٚخ ِؾىالد ِٓ رٌه ػٓ ٠ٕزظ لذ ٌّب ػ١ٍٙب اٌؾّب٠خ فشك أٚ ِّزٍىبرٙب إٌٝ ِقش مُ فٟ أغٍزشا رفىش ٌُٚ

 ِقش فٟ اٌفؼٍٟ إٌفٛر فبؽجخ ٚؽذ٘ب رىْٛ أْ ػٍٝ ػٍّذ ٌٚىٕٙب ، ِٚؾ١ٍخ

 ػبَ ٔٛفّجش 3 فٟ ِقش إٌٝ ؽىِٛزٗ أسعٍزٗ اٌزٞ اٌمغطٕط١ٕ١خ فٟ أغٍزشا عف١ش - Duferin دفشْ ؽبٚي•

 سأی ٌزٌه أغٍزشا ِقبٌؼ ِغ رزفك ثطش٠مخ ٚاعٙزٗ اٌضٝ اٌّؾبوً ٠ؾً أْ  اٌّقش٠خ اٌّغبٌخ ٌزغ٠ٛخ 188۲

 ال ثؾ١ش أغ١ٍض٠خ ل١بدح رؾذ عذ٠ذ ع١ؼ ٚإٔؾبء ، اٌغشك ٌٙزا ِٚؾبوُ رؾم١ك ٌغبْ ثزى٠ٛٓ اٌضٛسح رقف١خ

 فٟ إٌظبَ ػٍٝ ٌٍّؾبفظخ ث١ٌٛظ إٔؾبء وزٌه دفشْ ٚالزشػ اٌضٛسح فٟ األؽزشان ٌٙب عجك اٌزٟ اٌؼٕبفش ٠نُ

 ِغزؾبس إؽشاف رؾذ ِب١ٌخ اٌؾئْٛ ٚٚمغ اٌضٕبئ١خ اٌّشالجخ ٚاٌغبء أغ١ٍضٞ ػبَ ِفزؼ إؽشاف رؾذ األلب١ٌُ

 اٌٛصساء ِغٍظ عٍغبد ؽنٛس ؽك ٌٗ أغ١ٍضٞ ِبٌٟ

 ٠أخز أْ ػٍٝ اٌٛصساء رؼ١١ٓ ٚؽك اٌخذ٠ٛٞ ؽىُ اعزّشاس مشٚسح سأٜ فمذ ، اٌؾىُ ٔظبَ ٔبؽ١خ ِٓ أِب•

 ٘ٛ ِقش ٠ٕبعت اٌزٞ ا١ٌٕبثٟ إٌظبَ أْ سأٜ وّب ، ٠ٕٚفز٘ب اٌّغبئً ٘زٖ وً فٟ اٌجش٠طبٟٔ اٌّؼزّذ ثٕق١ؾخ

 اٌؼ١ِّٛخ ثبٌغّؼ١خ ٚا٢خش اٌمٛا١ٔٓ ؽٛسٜ ثّغٍظ ٠ؼشف أؽذّ٘ب ، ١ٔبث١١ٓ ِغٍغ١ٓ إٔؾبء

 ،- اٌجش٠طبٟٔ اٌمٕقً أٚ ِقش فٟ إٔغٍزشا ِّضً إٌٝ ِغزشح ثطش٠مخ ِقش فٟ اٌفؼ١ٍخ اٌغٍطخ أزمٍذ ٚ٘ىزا•

 اٌّخزٍفخ اٌٛصاساد فٟ ػ١ٕٛا اٌز٠ٓ اإلٔغ١ٍض اٌّغزؾبس٠ٓ ِٓ أػٛأٗ ٚإٌٝ



 ِقش فٝ اٌجش٠طبٔٝع١بعخ االؽزالي 

  ٚوبْ ِقش فٝ عذ٠ذا ِؼزّذا وشِٚش اٌٍٛسد ثزؼ١١ٓ دفش٠ٓ اٌٍٛسد رمش٠ش ثؼذ أغٍزشا ٚلبِذ•
 ثٕبح أؽذ - ِقش فٟ ع١بعزٙب ثزٕف١ز اٌجش٠طب١ٔخ اٌؾىِٛخ إ١ٌٗ ػٙذد اٌزٞ - وشِٚش

 ٌٗ ٚرأ١٠ذ٘ب ف١ٗ ؽىِٛزٗ ٚصمخ ؽخق١زٗ لٛح ِٓ لٛرٗ اعزّذ ٚلذ ، اٌجش٠طب١ٔخ اإلِجشاهٛس٠خ
   . ثالدٖ خذِخ فٟ عٍىٙب ٚخطخ اعزؼّبس٠خ ِجبدٞء ٌٗ ٚوبٔذ ،

 ِٛاعٙخ ٠ش٠ذ وبْ إر ، رؼ١١ٕٗ ػٕذ کشِٚی ٚاعٙذ ِؾىٍخ أٚي ٟ٘ اٌّب١ٌخ اٌّغأٌخ وبٔذ•
 ع١ؼ ٔفمبد عبٔت إٌٝ ، اٌغٛداْ فٟ ٔؾجذ اٌزٟ االمطشاثبد اعزٍضِزٙب اٌزٟ إٌفمبد

 ٚإٌزبئظ ، اإلعىٕذس٠خ ؽش٠ك ثغجت األعبٔت ثٙب ِطبٌت اٌزٟ ٚاٌزؼ٠ٛنبد االؽزالي
 اٌؾىِٛخ دػذ ٌٚزٌه ا١ًٌٕ ِٕغٛة ٚأخفبك اٌى١ٌٛشا ٚثبء أزؾبس ػٍٝ اٌّزشرجخ

 ارخبر٘ب اٌٛاعت اٌٛعبئً ٌجؾش 18۰ ػبَ فٟ ٌٕذْ فٟ دٌٟٚ ِؤرّش ػمذ إٌٝ اٌجش٠طب١ٔخ
 ث١ٓ ارفبل١خ ثؼمذ اٌّؤرّش ٚأزٙٝ . اٌزقف١خ لبْٔٛ رؼذ٠ً فٟ ٚإٌظش ِقش افالَ ٌزالفٟ
 ٚإ٠طب١ٌب ٚثش٠طب١ٔب ، ٚفشٔغب ٚإٌّغب اٌّب١ٔب ٟٚ٘) اٌّؤرّش ؽنشد اٌزٟ اٌغجغ اٌذٚي

 ِقش ِب١ٌخ رؾغٓ إٌٝ رٙذف 188۰ ػبَ ِبسط 17 فٟ ( اٌؼضّب١ٔخ ٚاٌذٌٚخ ٚسٚع١ب
 اٌغ١ٕٙبد ِٓ ِال١٠ٓ رغؼخ .ِمذاسٖ لشك ػٍٝ اٌؾقٛي ِٓ ِقش رّىٕذ ٌزٌه ٚٔز١غخ
 اٌّبئخ فٟ صالصخ لذس٘ب ٚثفبئذح اٌىجشٜ اٌذٚي ثنّبْ

 



 اٌضساػخ فٝ اٌجش٠طبٔٝع١بعخ االؽزالي 

 ػبَ ؽزٝ اٌجش٠طبٟٔ االؽزالي ػٙذ فٟ ِقش فٟ اٌشٞ ٔظبَ رمذَ فمذ اٌشٜ ثٕظبَ االٔغ١ٍض ا٘زُ•
 اٌغ١بعخ ٘زٖ ٚوبٔذ . ِقش ػٍٝ أغٍزشا فشمزٙب اٌزٟ االلزقبدٞ اٌزخقـ ع١بعخ ارجبع ثغجت
 ٌٍّقبٔغ اٌالصِخ اٌّٛاد ثزٌه ٚرزٛفش ، اٌمطٓ ٚثخبفخ اٌضساػخ فٟ ِقش رخقـ ػٍٝ لبئّخ

 اٌخ١ش٠خ اٌمٕبهش فبفٍؾذ اإلٔغ١ٍض٠خ ٌٍّٕزغبد سائغخ عٛق اٌٛلذ ٔفظ فٟ ٚرقجؼ ، اإلٔغ١ٍض٠خ
   19۰۲- 1898 ث١ٓ ف١ّب أعٛاْ خضاْ رؾ١ذ ٚرُ 19۰۲ أع١ٛه لٕبهش ٚأٔؾأد

 فذاْ 4س81۰س۰۰۰ ِٓ وج١شح غ١ش ص٠بدح اٌضساػ١خ األسامٟ ِغبؽخ ص٠بدح إٌٝ ثبٌشٞ اال٘زّبَ أدٜ•
 ػبَ فٟ فذاْ س495ٖس8۰۰ إٌٝ صُ ، 1889 ػبَ فٟ فذاْ 4.913.678. إٌٝ 1879 ػبَ فٟ

 ِغبؽخ ص٠بدح ِٓ أوجش ثٕغجخ اٌّؾقٛي ِغبؽخ صادد وّب • 1913 ػبَ فٟ 5.658.۰۰۰ 1899ٚ
 فذاْ 4س76۲ س178 ِٓ اٌؾقٛي ِغبؽخ فبصدادد اٌذائُ اٌشٞ أزؾبس ثغجت ، اٌضساػ١خ األسامٟ

 1913 ػبَ فٟ فذاْ 7.71۲.41۲ إٌٝ صُ 1899 ػبَ فٟ فذا7.۰3۲.711ْإٌٝ 1879 ػبَ فٟ

 اٌغالث١ت أفؾبة اٌفالؽ١ٓ ػٍٝ اٌؼطف ع١بعخ وزا اإلٔغ١ٍضٞ االؽزالي رجزٟ ، أخشٜ ٔبؽ١خ ِٚٓ•
 ٚأزؼبػ اٌفالػ صشٚح اصد٠بد أْ االؽزالي ادسن فٍمذ .اٌؾم١م١خ أغٍزشا ٔٛا٠ب ٠ظٙش ال ؽزٝ اٌضسلبء

 - ٚاٌغٟ اٌنشائت ٚهأح خفف ٌٚزٌه ، اٌؾىِٛخ دخً ص٠بدح إٌٝ ثبٌنشٚسح . ع١ؤد٠بْ ؽبٌزٗ
 أفؾبة ٚ ٔق١ش االؽزالي ثأْ االػزمبد إٌٝ اٌفالؽ١ٓ األػّبي ٘زٖ ٚدفؼذ ٚاٌغخشح، اٌىشثبػ

 ٚرٌه خ١شا ٌٗ ٠نّش ال االؽزالي أْ اٌّقشٞ اٌفالػ اوزؾف ِب عشػبْ ٌٚىٓ ،، اٌضسلبء اٌغالث١ت
  . 19۰9 ػبَ دٔؾٛاٞ ؽبدصخ ٚلؼذ ػٕذِب



 اٌقٕبػخ فٝ اٌجش٠طبٔٝع١بعخ االؽزالي 

  قد االحتالل فرضها التً االقتصادي التخصص سٌاسة كانت•
 التقدم بعض ٌعود أن شأنه من ما كل على بالفعل قضت

 بل ، برقٌها الكفٌلة التدابٌر تتخذ ولم الصناعة فأهملت .الصناعً
 فً وفرضت الخارج، إلى الصناعٌة البعثات الحكومة ألغت
 مصر فً القطنٌة المصنوعات جمٌع على ۱۹۰۱ عام أبرٌل

  تحصل كانت التً الجمركٌة الرسوم تعادل %8 مقدارها ضرٌبة
 . القطنٌة والمنسوجات الغزل من الواردات عن ذلك إذ

 القطنٌة المصنوعات على الضرائب فرض سٌاسة إلى وباإلضافة
 ٌؤثرون اإلنجلٌز من الحكومٌة المصاح رؤساء كان ، وغٌرها

 انهٌار إلى أدت التً العوامل بٌن ومن . البرٌطانٌة السلع
 فضلوا المصرٌٌن من األموال رؤوس أصحاب أن أٌضا الصناعة
   الزراعة وفً األراضً استصالح فً مدخراتهم استثمار

 



 االداسح فٝ اٌجش٠طبٔٝع١بعخ االؽزالي 

 المصرٌٌن حرمان على کرومر حرص ، اإلدارة مجال فً•

 جهد اإلدارة هذه جعل فقد البالد شئون إدارة فً المشاركة من

 ٌعمل كان البرٌطانً فاالحتالل برٌطانٌة إدارة المستطاع

 والعجز القصور من حالة فً المصرٌٌن إبقاء على عامدا

 . المهمة الوظائف بشنون القٌام فً اإلنجلٌز على واالعتماد

 أن بعد التفاقم فً المصرٌة اإلدارة نجلزة سٌاسة وأخذت

 الودي االتفاق توقٌع منذ األولً مركزه إلى االحتالل اطمأن

 الموظفٌن عدد ذلك بعد تضاعف إذ ، ۱۹۰4 عام فً

 المصرٌة الحكومة فً اإلنجلٌز



 اٌزؼ١ٍُ فٝ اٌجش٠طبٔٝع١بعخ االؽزالي 

 کشِٚش فبّ٘بي ، اٌجالد ؽبعخ رغذ ِّٙخ وفب٠بد رخش٠ظ إٌٝ اٌجش٠طبٟٔ االؽزالي ػٙذ فٟ اٌزؼ١ٍُ ع١بعخ رؤد ٌُٚ•
 ثأْ اٌّؾٙٛس رمش٠شٖ فٟ فشْ اٌٍٛسد ٚػذ ٌٚمذ . وٍٙب إداسرٗ ١ِّضاد ِٚٓ ؽکّٗ ِظب٘ش أُ٘ ِٓ وبْ ٌٍزؼ١ٍُ
 ف١ؾخ « ٌٍّقش١٠ٓ ِقش» ف١ؾخ رىْٛ ال ؽزٝ اإلٔغ١ٍض ػ١ٍٗ ٠ؾشؿ ِب أُ٘ ِٓ عزىْٛ اٌزؼ١ٍُ رشل١خ
 ثٍغذ 1888 ػبَ ففٟ . ٌٍّقش١٠ٓ اإلٔغ١ٍض ِؼبٍِخ فٟ ٚاٌؼًّ اٌمٛي ث١ٓ اٌفشق أػظُ ِب ٌٚىٓ ، عٛفبء

 ٚلذ فٟ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ إعّبػ١ً ارفمٗ ِب أْ ؽ١ٓ فٟ فمو ع١ٕٗ 7۰س۰۰۰ ِقش فٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌّخققخ ا١ٌّضا١ٔخ
 ػبَ فٟ فجٍغذ ، 189۰ ػبَ ثؼذ رضداد اٌزؼ١ٍُ ١ِضائ١خ أخزد صُ . ع١ٕٗ 87س۰۰۰ وبْ اٌّب١ٌخ األصِخ
 ٠جٍغ ٠ىبد ال اٌّجٍغ ٘زا فئْ . رٌه ٚثشغُ ، ع١ٕٗ 36۲س۰۰ ٚاٌجش٠طبٟٔ اٌّقشٞ اٌؼبَ اٌشأٞ إٌؾبػ ثؼذ19۰6

 اٌغٕخ رٍه ِقشٚفبد ِٓ /3 اٌؾم١مخ فٟ

 68 عٛی 1914 ػبَ فٟ ثّقش ٠ىٓ ٌُ أٔٗ ٌٍزؼ١ٍُ اإلٔغ١ٍض رؾغ١غ ػذَ ػٍٝ اٌذاٌخ اٌقبسخخ األِضٍخ ِٚٓ•
 99س۰۰ ػ١ٍٙب ٠زشدد خبفخ ِذسعخ -739 رٛعذ وبٔذ ؽ١ٓ فٟ ، اٌؾىِٛخ ػ١ٍٙب رٕفك ٚصب٠ٛٔخ اثزذائ١خ ِذسعخ

 ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ .إّ٘بي ٠مزقش ٌُٚ . ر١ٍّز 48.۰۰۰ رنُ ٚغ١ش٘ب اإلسعب١ٌبد ِذاسط ِٓ ِذسعخ 3۲8 ٚ ر١ٍّز
 ٌٕغٍضح أداح ثؼ١ذ ؽذ إٌٝ ٚافجؾذ اٌؾىِٛخ ِٛظفٟ رخشط ِؼبًِ إٌٝ رؾٌٛذ اٌّذاسط اْ ثً اٌّذاسط ػذد

 ػب١ٌخ ِذاسط عذ عٜٛ وٍٙب ِقش فٟ ٠ىٓ ٌُٚ . اٌّقش١٠ٓ

 کشِٚش ػ١ٕٗ دٍٔٛثبٌزٞ دٚعالط ٚؽشع اٌّقش١٠ٓ، دْٚ اإلٔغ١ٍض إٌٝ اٌزذس٠ظ :ٚظبئف إعٕبد رُ وّب•
 ٚػًّ إٔغٍزشا إ١ٌٙب رشِٟ اٌزٟ األ٘ذاف ػٍٝ ِقش فٟ اٌزؼ١ٍُ فمقش «إٌغٍضح ع١بعخ فٟ - ٌٍزؼ١ٍُ ِغزؾبسا

 األٌٚٝ اٌٍغخ ٟ٘ اإلٔغ١ٍض٠خ اٌٍغخ ٚعؼً فٛلٙب ِٚب اإلثزذائ١خ اٌّذاسط فٟ اإلٔغ١ٍض اٌّذسع١ٓ ػذد ص٠بدح ػٍٝ
 اٌؼشث١خ ؽغبة ػٍٝ اٌؾىِٛخ دٚائش فٟ اإلٔغ١ٍض٠خ اٌٍغخ فٛق أغٍزشا مّٕذ ٚ٘ىزا " اٌّذاسط فٟ



 االعزّبػٝإٌظبَ  فٝ اٌجش٠طبٔٝع١بعخ االؽزالي 

  فٟ ٚثخبفخ ، اٌّقشٞ اٌّغزّغ فٟ اٌغشث١خ ٚاٌؼبداد األعب١ٌت ٚرغٍغٍذ ، ِقش ػٍٝ األعبٔت رذفك اصداد•
 ػٍٝ اٌمبئّخ اٌؾبوّخ اٌطجمخ وبٔذ اٌمّخ ففٟ ، رنؼ االعزّبػٟ اٌزؾى١ً أعظ اخزد ٚػٕذئز . اٌّذْ

 ِٕٙب ثشصد اٌزٟ اٌؾشف ٚأسثبة اٌفالؽ١ٓ فئبد ثم١ذ اٌمبػذح ٚفٟ اٌّقش٠خ – اٌزشو١خ األسك أسعزمشاه١خ
 اٌطجمز١ٓ ٘بر١ٓ ث١ٓ ٚفغبسُ٘ اٌذ٠ٓ سعبي وجبس ٚرٛصع . ٚاٌّٛظف١ٓ اٌّٙٓ أفؾبة ِٓ عذ٠ذح ٚعطٝ هجمخ
 ّٔٛ٘ب ػشلٍذ لذ ٚاٌزغبس٠خ اٌقٕبػ١خ ػٍٝ ِؾّذ اؽزکبساد فئْ ٚاٌزغبس٠خ اٌقٕبػ١خ اٌجٛسعٛاص٠خ ٚأِب

   األٚسٚث١ٓ األػّبي ٚسعبي اٌزغبس ثبعزضٕبء

 ثبٌغ١بعخ ِشرجطب ٠ىٓ فٍُ االؽزالي ظً فٟ ِقش فٟ اٌؼشثٟ األدة أفبة اٌزٞ ٌالٔزؼبػ ثبٌٕغجخ أِب•
 . اٌخالق ٚاٌفىش اٌخالق اٌؼًّ ػٍٝ رؾغغ ث١ئخ - عذا م١مخ ؽذٚد فٟ خٍمٛا لذ اإلٔغ١ٍض ٠ىٓ ٚإْ ، اإلٔغ١ٍض٠خ

 أٚاخش فٟ األٚسٚث١خ ثبٌؾنبسح األِزضاط ٔؾٛ ِقش خطزٙب اٌزٟ اٌٛاعؼخ اٌخطٝ إٌٝ ٕ٘ب ٔؾ١ش أْ ٠ٚغت
 اٌز٠ٓ ِٓ وض١شح ٚعٛس٠خ ٌجٕب١ٔخ هٛائف أخزد ، ػؾش اٌزبعغ اٌمشْ ِٓ األخ١ش اٌضٍش ففٟ ، إعّبػ١ً ػقش

 ػقش ِٕز ِقش إٌٝ رٙبعش اٌّخزٍفخ ٚاألِش٠ى١خ األٚسٚث١خ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌجؼٛس ا١ٌغٛػ١١ٓ ِذاسط ِٓ رخشعٛا
  ؽ١برٕب فٟ ؽبسوذ أْ اٌطٛائف ٘زٖ رٍجش ٌُٚ . اٌشصق ٚساء عؼ١ب أٚ اٌؼضّب١١ٔٓ امطٙبد ِٓ فشاسا إعّبػ١ً

 . ٚاٌّزشعّبد ٚاٌّؤٌفبد اٌىزت ٚهش٠ك األ٘شاَ ِضً اٌقؾبفخ هش٠ك ػٓ األدث١خ

 ثؼل ػٍٝ هشا اٌزٞ إٌنظ رٌه : ِقش فٟ اٌؼشثٟ األدة أزؼبػ ػٍٝ عبػذد اٌزٟ اٌؼٛاًِ ث١ٓ ِٚٓ•
 فٟ ػ١ّمب رؼ١ٍّب رٍمٛا أْ ثؼذ أٚسٚثب ِٓ اٌجؼضبد اٌؼٍّبء ثؼل ثٗ ٚسعٛع ، األفغبٟٔ اٌذ٠ٓ عّبي رالِزح

 رأعغذ أْ إٌٙنخ : ٘زٖ صّشح ِٓ ٚوبْ ، األٚسٚث١خ اٌؾنبسح ِٓ صادا ٌٕب ٚؽٍّٛا ، االٔغب١ٔخ اٌذساعبد
   19۰8ػبَ فٟ أثٛاثٙب ٚفزؾذ اٌّقش٠خ اٌغبِؼخ


