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 عرض أطروحة 

 

  ١٩٧٠ – ١٩٥٢كبار مالك األراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري           
  

حمد رحومة: إعداد
ٔ
  عبده محمد ا

سيوط، 
ٔ
داب بسوهاج ، جامعة ا

ٓ
  ١٩٩٢كلية اال

  )صفحة ٣٠٢(رسالة ماجستير غير منشورة 
ستاذ الدكـتور عاصم الدسوقي: إشراف

ٔ
ستاذ الدكـتور مح ،  اال

ٔ
  مي ـــــود حلــمـــاال

  
ثــــارت

ٔ
 إذ الجــــدل مــــن الكـثيــــر ١٩٧٠ – ١٩٥٢ الناصــــرية التجربــــة ا

 تـداول تـم حيـث التاريخية، الكـتابات من هائل بكم الفترة هذه حظيت
 المعارضة وصحف والعربية الرسمية المصرية الصحف في عنها الحديث 

 بعضــها يحمــل  والمــذكرات الــذكريات مــن هائــل كــم انتشــر كمــا المصــرية
  ونعتهـا التجربـة هـذه علـى الهجوم طابع

ٔ
سـوا

ٔ
 السـبب وتحميلهـا الصـفات با

   .كوارث من الوطن له تعرض ما كل في
خر البعض ويحمل

ٓ
ن سـنواتها ووصـف عنها الدفاع طابع اال

ٔ
 مصـر وكـا

رض، علـى هللا جنة إلى تحولت قد
ٔ
 مـن سـواء  الكـتابـات هـذه واتسـمت اال

و المهاجمين
ٔ
صـبحت شخصـي انفعـالي بطـابع المدافعين ا

ٔ
مـر التجربـة وا

ٔ
 ا

لســنة وتتــداولها العقــيم الجــدل يثيــر
ٔ
 والخاصــة، العامــة  المنتــديات فــي ال

 وســط التاريخيــة الحقيقــة تاهــت وقــد. يفيــد ال فيمــا ضــخمة طاقــات فتبــدد
ن شــــك وال الموضــــوعية،  عنهــــا غابــــت التــــي الكـتابــــات مــــن الركــــام هــــذا

ٔ
 ا

 كافـــة ومـــن مؤرخينـــا كبـــار مـــن وطنيـــة لجنـــة إلـــى يحتـــاج القـــومي تاريخنـــا
ـــة المـــدارس ـــتكن الفكري ـــراز لفحصـــه التاريخيـــة المصـــرية  الجمعيـــة ول  وإب
هميـــة مـــع خاصـــةً . تاريخيـــة حقبـــة لكـــل والســـلبية االيجابيـــة الجوانـــب

ٔ
 اال

 فـي بالتـاريخ السياسـة تخـتلط ال ربمـا إذ مصر  في القومي لتاريخنا الكبيرة
خر مكان
ٓ
 الـذي العقـيم الجـدل ذلـك مـن الحقـول نريح وحتى مصر مثل ا
ذكــى يجهــد
ٔ
كـثرهــا  العقــول ا

ٔ
هــواء االنفعاليــة عــن وبعيــداً  وثقافــة وعيــاً  وا

ٔ
 واال

   . الشخصية
ن والشك
ٔ
 علـى الضخمة انجازاتها يوليو من والعشرين الثالث لثورة ا

 االسـتعمار  مـن التحـرر  حركـة بقيـادة يتعلـق فيمـا خاصـةً  القـومي المستوى
ن كمــا الثالــث، العــالم بــالد فــي بــل وحــدها مصــر فــي ال

ٔ
 إنجازاتهــا للثــورة ا

يضــاً  ولهــا واالجتماعيــة االقتصــادية المجــاالت فــي
ٔ
 مجــاالت فــي ســلبياتها  ا

   . عديدة
لة يتعلــق فيمــا الثــورة إنجــازات وتبــدو

ٔ
 الريــف فــي االجتماعيــة بالمســا

دنى المصري 
ٔ
لة يتعلق فيما إنجازاتها من بكـثير ا

ٔ
ن  كما الوطنية، بالمسا

ٔ
 ا

كـثــر كانــت المدينــة مجتمــع فــي اإلنجــازات تلــك
ٔ
 الريــف فــي منهــا وضــوحاً  ا

حـــــــد وإجراءاتـــــــه بقوانينـــــــه الزراعـــــــي اإلصـــــــالح ويعـــــــد
ٔ
 الثـــــــورة  إنجـــــــازات ا

ن إال االجتماعيــة،
ٔ
ثــار مــن كـثيــراً  حجمــت متعــددة عوامــل ثمــة ا

ٓ
 اإلصــالح ا

فرغتـــه الزراعـــي
ٔ
حيـــان مـــن كـثيـــر فـــي وا

ٔ
 إلـــى ذلـــك ويرجـــع  محتـــواه، مـــن اال

   .القوانين هذه من التهرب وسهولة ومرونتها التشريعية الصياغة نواقص
ن كما
ٔ
وكل من ا

ٔ
 وثيقـاً  إرتباطـاً  مرتبطين كانوا القانون بتطبيق إليهم ا

ضف الزراعيين، المالك بكبار
ٔ
ن ذلك إلى ا

ٔ
 بتشريعاتها  تتوجه لم الثورة ا

 وهو – التراحيل وعمال الزراعة عمال من المعدومين المجتمع فقراء إلى
بنــاء مــن ماليــين جعــل مــا

ٔ
 تكــن فلــم -الفقــر خــط  تحــت يعيشــون الريــف ا

لة مــع تعاملهــا فــي حاســمة الثــورة
ٔ
 إيجــاد إلــى تســع ولــم االجتماعيــة المســا

دى مــا وهــو االجتمــاعي العــدل يحقــق جــذري  حــل
ٔ
 كبــار طبقــة بقــاء إلــى  ا

خـر جانـب ومـن. والنفـوذ الثـورة مـن كبيراً  قدراً  تمتلك قوية المالك
ٓ
 ظـل ا

وضــــــاع  تحســــــنت وإن موجــــــوداً  االجتمــــــاعي التمــــــايز
ٔ
 الوســــــطى الطبقــــــة ا

 الزراعــي االصــالح برنــامج نتيجــة المــالك صــغار حجــم اتســع كمــا الصــاعدة
رض توزيــع فـي

ٔ
 شاســعاً  البـون وظــل قائمـة الفقــر مشـكلة  وبقيــة علـيهم، اال

   . وقوته االجتماعي الهرم قاع بين
 تســمح التــي االشــتراكية تلــك عــن نفســه يطــرح  الــذي الســؤال وظــل

دميـين  مسـتوى إلـى تصـل ال بصورة وضعه يتدنى ترحيلة عامل بوجود
ٓ
 اال

الف عشــرات إلــى يصــل دخــالً  يحققــون َمــن وبــين
ٓ
 وهــو الجنيهــات مــن اال

كـثـر الناصر عبد جمال الرئيس إلى وجه سؤال
ٔ
 إجابـة يضـع ولـم  مـرة مـن ا

   . للمستقبل عليه اإلجابة وترك عليه شافية
   : فصول ستة إلى الدراسة وتنقسم

   األول الفصل
  "والثورة المالك كبار بين العالقة تطور"

  
 اإلصــالح قــانون إلصــدار المــالك كبــار رفــض :التاليــة النقــاط وتنــاول 

حـــــزاب مواقـــــف –الزراعـــــي
ٔ
 محـــــاوالت فشـــــل – الزراعـــــي اإلصـــــالح مـــــن اال

 التشــريعية الصــياغة لنــواقص المــالك كبــار اســتغالل  – العنــف اسـتخدام
رض إلخــــراج

ٔ
 – المــــالك كبــــار تجــــاه الثــــورة فعــــل رد – االســــتيالء مــــن اال

 لحــادث تفســير – للمــالك ضــربات عــدة توجيــه ثــم ١٩٦١   يوليــو قــوانين
 الســـــلطة رؤيـــــة – االقطـــــاع لتصـــــفية العليـــــا اللجنـــــة وتشـــــكيل كمشـــــيش
لة صــوت وخفــوت ١٩٦٧ هزيمــة – ودوافعــه للحــادث  التشــريعية

ٔ
 المســا

   .االجتماعية
  

  الثاني الفصل
   وأثرها الملكية تحديد تشريعات"
   "االجتماعي والبناء الزراعية الملكية على

  
هــم الفصــل هــذا ويتنــاول

ٔ
فكــار ا

ٔ
 بهــا ومــا التشــريعات تناولتهــا التــي اال

هم ثم إيجابيات، من
ٔ
ثـر تضـمنتها التي والثغرات السلبيات ا

ٔ
 علـى ذلـك وا

 علـى كلـه ذلـك انعكـاس ثـم الريـف، فـي والطبقات الزراعية الملكية تطور  
   . المصري  الريف في المعيشة مستوى

  

  

  الثالث الفصل
   " األرض وتهريب المالك كبار" 

  
رض تهريـب علـى سـاعدت التـي العوامل الفصل هذا يتناول

ٔ
 سـواء اال

و القــــوانين كانــــت
ٔ
و القــــانون طبقــــوا لمــــن اإلجتمــــاعي التركيــــب ا

ٔ
 الفكــــر ا

نــــذاك، الســــائد القـــانوني 
ٓ
هــــم عــــرض ثــــم ا

ٔ
رض هربــــت التــــي الحــــاالت ال

ٔ
 اال

ساليب والحيل
ٔ
ون كانوا التي واال

ٔ
رض لتهريب إليها يلجا

ٔ
   . اال
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  الرابع الفصل
   في الزراعي اإلنتاج عالقات" 
  "الزراعي اإلصالح قوانين ظل

  
هــــم ويتنــــاول
ٔ
 بــــين بالعالقــــة يتعلــــق فيمــــا التشــــريعات تضــــمنته مــــا ا

ـــــك جر المال
ٔ
ـــــي التحســـــن ومـــــدى والمســـــتا وضـــــاع ف

ٔ
جرين، ا

ٔ
 ثـــــم المســـــتا

ساليب
ٔ
  التي  اال

ٔ
 بين والصراع القوانين على للتحايل المالك كبار إليها لجا

جرين المــالك
ٔ
جرين صــغار لطــرد المســتمرة والمحــاوالت والمســا

ٔ
 المســتا

رض،  مــن
ٔ
 ومــدى الزراعــة بعمــال المــالك كبــار عالقــة تطــورت كيــف ثــم اال

  الذي التحسن
ٔ
حوالهم على طرا

ٔ
   .ا

  الخامس الفصل
   على وأثرها الزراعية التعاونيات" 
   " المالك لكبار االقتصادي والنشاط الدخل

  
 وكيــــف الزراعيــــة للتعاونيــــات واالجتمــــاعي اإلداري  التركيــــب وتنــــاول

 لســــيطرتهم خضــــع وكيــــف الزراعــــي، التعــــاون مــــن المــــالك كبــــار اســــتفاد
هـــم علـــى ســـريعة نظـــرة إلقـــاء ثـــم ثـــرواتهم، تنميـــة فـــي وســـاهم 

ٔ
نشـــطة ا

ٔ
 اال

   . المالك كبار مارسها التي االقتصادية
  

  السادس الفصل
   "والسلطة المالك كبار" 

  
 ثـم الجـيش، قيـادة وفـي السـلطة قمـة فـي المـالك كبار رموز  ويتناول

 واإلتحــــاد التحريــــر هيئــــة: للثــــورة السياســــية والتنظيمــــات المــــالك كبــــار
 الســلطة مراكــز فــي وجــودهم إلــى باإلضــافة االشــتراكي، واإلتحــاد القــومي 

 العمـــــد ومناصـــــب المحافظـــــات ومجـــــالس القرويـــــة المجـــــالس: المحليـــــة
   . التشريعية والسلطة المالك كبار ثم والمشايخ، 

عتمـــدت وقـــد
ٔ
صـــلية المصـــادر مـــن عـــدد علـــى الدراســـة هـــذه ا

ٔ
 مثـــل اال

 مــن إليهــا الــواردة والتقــارير االقطــاع لتصــفية العليــا اللجنــة ملفــات بعــض
جهــزة 
ٔ
طلــع كمــا. الحــاالت بعــض دراســة فــي متعــددة ا

ٔ
 ملــف علــى الباحــث ا

سماء
ٔ
حكام الخاضعين با

ٔ
 تـرتبط وعمومـاً  . الثـاني الزراعـي اإلصالح قانون ال

و النظريــة الناحيــة مــن ســواء الزراعــي باإلصــالح الدراســة
ٔ
 إذ التطبيقيــة، ا

 وانعكســـت الريـــف فـــي  االجتمـــاعي التطـــور  فـــي الزاويـــة حجـــر بمثابـــة كـــان
 والـــــدخل الثـــــروة وتوزيـــــع االجتمـــــاعي البنـــــاء علـــــى وســـــلبياته ايجابياتـــــه
   .الريف في المعيشة ومستوى
   : هامة نقاط لعدة الخاتمة في الباحث توصل وقد

  
 لمنــع ونفــوذهم ســطوتهم كــل اســتخدام فــي المــالك كبــار فشــل فقــد 

 القـادة لتحـدي محـاولتهم فشلت كما الملكية، تحديد قانون إصدار
ولئـــك الجـــيش قـــوة إلـــى المســـتندين  الجـــدد

ٔ
 القـــدرة امتلكـــوا الـــذين ا

مـال مـن المجتمـع فقـراء نفـوس في يجيش عما بطالقة التعبير على
ٓ
 ا

قـــــرب كـــــانوا  إذ وطموحـــــات،
ٔ
 كـــــانوا كمـــــا مشـــــاكلهم، وإلـــــى إلـــــيهم ا

دميـة، حيـاة فـي المشروع حقهم على اإلنساني العطف يملكون
ٓ
 إال ا

نهــم
ٔ
بــداً  يكونــوا لــم ا

ٔ
بنــاء  مــن ا

ٔ
 عالجهــم جــاء ثــم ومــن الفقــراء هــؤالء ا

لة
ٔ
لة تحتــل ولــم هامشــياً  االجتماعيــة للمســا

ٔ
 بــؤرة االجتماعيــة المســا

حسنوا وإن اهتمامهم
ٔ
   . عنها والحديث  استغاللها ا

 نهم الجـدد الثـورة قادة بدا لقد
ٔ
 المفـوض الوحيـد الرسـمي الوكيـل وكـا

ي مســـــموحاً  يعـــــد ولـــــم اإلجتمـــــاعي الصـــــراع إلدارة
ٔ
 الطبقـــــات مـــــن ال

 عمال ضد العنف الجدد القادة استخدم وقد الصراع، هذا بممارسة 
 صـــغار ضـــد العنيـــف نجيـــب محمـــد اللـــواء بيـــان وصـــدر الـــدوار كـفـــر

جرين 
ٔ
رض إيجـارات دفـع عن امتنعوا الذين المستا

ٔ
 كمـا للمـالك، اال

 بعـض وضـد الشـغب إلثـارة محاولـة علـى القضاء في العنف استخدم
رادوا الذين المالك 

ٔ
جرين صغار لطرد القوة استخدام ا

ٔ
   . المستا

 ن القول؛ ويمكن
ٔ
 حاسـم جـذري  عـالج فـي يفكـروا لم الجدد القادة ا

زمــــة
ٔ
ن بمقــــدروهم يكــــن ولــــم االجتماعيــــة لال

ٔ
 العــــالج بهــــذا يقومــــوا ا

 المســتمدة وثقــافهم البرجــوازي  تكــوينهم إلــى راجــع وذلــك  الجــذري 
 المســـــالة احتلـــــت وقـــــد. الثـــــورة قبـــــل الســـــائد الثقـــــافي المنـــــاخ مـــــن

 شـــــديد الزراعـــــي اإلصـــــالح جـــــاء ولـــــذلك  إهتمـــــامهم بـــــؤرة الوطنيـــــة
   . التباطؤ وشديدة متدرجة بيروقراطية بطريقة وطبق اإلعتدال

 غلبيــة كــان لقــد
ٔ
ولئــك ومشــاركة بالصــعود يحملــون القــادة ا

ٔ
 المــالك ا

 ووقـــف الناعمــة، المترفـــة وحيــاتهم المرتفـــع معيشــتهم مســـتوى فــي
 المجــــرى  لتعميــــق محاولــــة كـــل ضــــد الثــــورة قـــادة مــــن الفريــــق  هـــذا

   .للثورة االجتماعي
 كبــار مــن العليــا القمــم ضــد الزراعــي اإلصــالح إجــراءات ســمحت وقــد 

جـــزاء بـــانتزاع المـــالك
ٔ
 تـــم مـــا إلـــى باإلضـــافة الزراعيـــة ملكيـــاتهم مـــن ا

راضى من مصادرته 
ٔ
سرة ا

ٔ
 الزراعـي اإلصالح من واستفاد. علي محمد ا

لـــف ٣٤٢
ٔ
ســـرة ا

ٔ
جرين صـــغار مـــن ا

ٔ
 اإلصـــالح  بفضـــل تحولـــوا المســـتا

رض مــن صــغيرة قطــع توزيــع تــم حيــث صــغار مــالك إلــى الزراعــي
ٔ
 اال

فدنــة، خمســة تتجــاوز  ال علــيهم
ٔ
رض ثمــن تقســيم وتــم ا

ٔ
 وفوائــدها  اال

 فيمـــا عامـــاً  ٤٠ علـــى ثـــم عامـــاً  ٣٠ علـــى علـــيهم اإلداريـــة ومصـــروفاتها
صـــبح كمـــا بعـــد،

ٔ
جرين ا

ٔ
راضـــي فـــي قانونيـــة حقوقـــاً  للمســـتا

ٔ
 التـــي  اال

جرونها
ٔ
صـــبح يســـتا

ٔ
 التعاونيـــات مـــن االســـتفادة الجميـــع حـــق مـــن وا

   . خدمات من تقدمه وما الزراعية
 إطالقــــاً  تمــــس ولــــم الفالحــــين صــــغار حجــــم توســــيع تــــم باختصــــار 

 المـالك، طبقـة مـن والوسطى الدنيا والشرائح المتوسطة الملكيات
جــزاء انتــزاع تــم التــي العليــا القمــم  وحتــى بــل

ٔ
راضــيها مــن ا

ٔ
 لهــا ســمح ا

خــــر الجانــــب وعلــــى والفائــــدة، بــــالتعويض
ٓ
 الفالحــــين فقــــراء بقــــى اال

 براقـة وعـود مـن عليـه حصـلوا مـا باستثناء الدولة  اهتمام إطار خارج
زمــاتهم، لحــل صــورية ومحــاوالت

ٔ
 ســتاًر  ســوى تكــن لــم التــي تلــك ا

ولئك لدى والشقاء المعاناة  مظاهر يغطي إعالمياً 
ٔ
   .    المعدومين ا

 ن القــــول؛ يمكــــن
ٔ
ــــت قــــد الزراعيــــة التعاونيــــات ا  وســــيلة مــــن تحول

 إلـــى ككـــل للمجتمـــع واالجتماعيــة االقتصـــادية التنميـــة فـــي لإلســهام
 التطــــور  دعــــم مــــا وهــــو التــــراكم وزيــــادة المــــالك كبــــار  إلثــــراء وســــيلة

ســـمالي
ٔ
ضـــف. الرا

ٔ
ن ذلـــك إلـــى ا

ٔ
 مجـــاالت لهـــم كانـــت المـــالك كبـــار ا

 بالتجـــارة فعملـــوا الســـواء علـــى والحضـــر  الريـــف فـــي عديـــدة اســـتثمار
لبـــان ومنتجـــات الماشـــية وتربيـــة والنقـــل واإلســـكان والمقـــاوالت

ٔ
 اال

 الســـــكر قصـــــب وعصـــــارات  والمناحـــــل التفريـــــغ ومعامـــــل واللحـــــوم
ـــروتهم دعمـــت تـــيلا العوامـــل مـــن وكلهـــا وغيرهـــا،  مـــن وضـــاعفت ث
ربـاحهم

ٔ
 لمرحلــة التربــة يمهـدون  بــدوٸا حــين ١٩٧٠ عـام كــان حتــى ا

  .  جديدة
 


