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مقدمة 
قد يعجب ابلعض من إقدام برنامج ادلراسات االسرتاتيجية ووحدة ادلراسات املستقبلية اتلابعة 

هل، ىلع خطوة نرش تقرير تارييخ كتبه السياسـي ورجل ادلولة مريت بك اغيل يف أغسطس اعم 1952، 

واالجتماع  واالقتصاد  السياسة  تطورات مجة وحتوالت جذرية جتعل مشهد  يف وقت شهدت مرص 

بها - وحنن يف اعم 2018 - يف اغية االختالف عنه يف سنة ووقت إصدار اتلقرير، اذلي كتبه اغيل بعد 

شهر واحد من اندالع ثورة يويلو املجيدة. ولربما يتساءل ابلعض: أين االسرتاتيجية واملستقبل، وهما 

املوضوع األساسـي للمركز املنشأ حديثًا، من ذاك اتلقرير؟ بيد أن قارئ اتلقرير لن خيىف عليه احلكمة 

من إاعدة نرشه اآلن. ويف احلقيقة، فإن ما شجع املكتبة ىلع تقديم هذا انلص الرائع للقراء املرصيني 

والعرب اآلن هو أنه يشري إىل حقائق وأزمات ما زالت قائمة حتـى وقتنا احلايل، أو ربما اختذت أشاكاًل 

أخرى غري اليت اكنت عليها ولكن بنيتها ما زالت كما يه. ذلا وجب علينا إاعدة انلظر فيما ُكتب 

سابًقا لعله يهدينا إىل بعض سبل حل أزماتنا احلايلة. وحيرضين يف هذا املقام لكمات ونستون ترششل 

عن تلك العالقة بني العمق اتلارييخ والويع املستقبيل حيث قال: »لكما نظرنا بعيًدا إىل الوراء، أصبح 

أفق املستقبل أوسع أمامنا«.

لع ىلع هذا اتلقرير أن يدرك األزمات االجتماعية واالقتصادية الكربى اتلـي  يسهل ىلع املطَّ

اكنت تنوء بها مرص عشية ثورة يويلو. يدرك اغيل تمام اإلدراك أن أزمة مرص احلقيقية ليست يف حتلل 

احلياة السياسية يف احلقبة الليربايلة أو عدم استقرار احلكم، بل إن السياسة ليست إال عرًضا للحالة 

االجتماعية اتلـي يه باألساس انعاكس للتنظيم االقتصادي. فيف انلهاية ليست السياسة إال توزيًعا 

للقيم واملوارد ىلع املجتمع من خالل عنارص احلكم / السلطة. ذلا ال يتناول الوضع السياسـي ملرص 

إال قلياًل أو ىلع حسب دالالته ىلع الوضعني االجتمايع واالقتصادي. وبهذا خيرج تقريره من سياق 

اجلداالت اآلنية واتلايلة، وربما املستمرة، حول العهد املليك ومدى أفضليته عن عهد اثلورة. 
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نمو  اإلنتاج ومعدل  ما بني معدل  اتلفاوت  ذلك  األساسية يه  أزمة مرص  أن  إىل  يذهب اغيل 

الساكن اذلين يستهلكون وينتجون يف الوقت نفسه. وهو ملمح ما زنلا نرى آثاره إىل اآلن. وباتلايل 

يؤكد اتلقرير ىلع إشاكيلة انلمو الساكين يف الوقت اذلي اكن فيه عدد ساكن القطر املرصي  ما يربو 

بقليل عن عرشين مليون نسمة. بيد أنه ال يضعها كعامل مستقل بل يف سياق انلاتج العام للمجتمع 

آنذاك. فحيثما زاد االستهالك عن اإلنتاج حبكم انلمو الساكين املطرد ظهرت املشلكة. بل إن اغيل 

واتلوجيه.  واتلخطيط  االستثمار  إىل  حاجة  يف  ضخم  مورد  الساكن  بأن  السارية  احلكم  ىلع  يؤكد 

وكذلك فإن مرص، وإن افتقرت مايلًّا، اكنت وما زالت غنية بمواردها وشعبها إن أحسن اتلخطيط هلما. 

برشح  يتعلق  فيما  آنذاك،  منها  مرص  اعنت  اتلـي  اهليلكية  األزمات  إيضاح  يف  اغيل  يسهب 

قوتـي االستهالك واإلنتاج. ودون أن يسميها، يستخدم مؤرشات رقمية وإحصائية للتديلل ىلع تلك 

األزمات ورشح أوضاع املجتمع املرصي. واكن ىلع ويع اكمل بأن مرص ال تعيش يف العالم منفصلة 

عن غريها، بل إن اقتصادها جزء من اقتصاد دويل، وهو اقتصاد العالم اذلي بدأ ينمو يف مرحلة ما بعد 

احلرب العاملية اثلانية؛ حيث أخذت ابلدلان األوروبية واألمريكية يف تنفيذ خطط إاعدة اإلعمار 

وابلناء من خالل نماذج اقتصادية تناسب نهوضها. ذلا يقارن اغيل بني وضع اإلنسان املرصي انلاهض 

أيًضا واإلنسان الغريب اقتصاديًّا واجتماعيًّا. ولكن الالفت يف مقارنته ىلع صغرها أنه ال يستغرق يف 

الرتكزي ىلع الفجوة احلضارية بني الرشق والغرب، بل يركز ىلع األسباب املادية للنهوض أو انلكوص 

احلضاري. 

بالنسبة لغايل، فإن مرص اكنت تنهض منذ عقود االحتالل اتلـي يراها قد ولت، وأنه ال سبيل 

رأي  وهو  يويلو،  ثورة  قبيل  مرص  يف  األمور  إيله  وصلت  ما  ىلع  الربيطاين  املحتل  لوم  يف  لإلفراط 

سيختلف معه الضباط األحرار اذلين تولوا مرص يف العهد اجلديد كما سيتضح بعد سنوات قليلة. 

فهو يرى أن سوء اتلخطيط واإلدارة واتلنفيذ ىلع املستوى الوطنـي هو ما كرس أزمة الفجوة املزتايدة 

بني معديل اإلنتاج واالستهالك. وتتخذ أزمة اتلخطيط تلك أشاكاًل عديدة سواء يف توزيع املوارد ىلع 
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القطااعت األساسية لالقتصاد، ويه يف ذلك الوقت ال تتعدى قطايع الزراعة والصناعة، أو يف سوء 

احلكومات  عليها  عملت  اتلـي  املخططات  تلحقيق  الالزمة  األدوات  وتكريس  واتلنفيذ  اإلدارة 

املتوايلة. 

هنا يشري اغيل إىل مفارقة ما زالت قائمة يف دالتلها وأهميتها، ويه وجوب اتلجانس بني السياسة 

واإلدارة. فهو يستنكف تطور نظام مرص السياسـي، اذلي أصبح يسىم الحًقا بالليربايل أو الربملاين، 

نسبيًّا، مع ختلف جهاز اإلدارة. لقد أصبحت هذه انلقطة اعبرة اذلكر موضع اهتمام بالغ دلى داريس 

واإلدارة  املجتمع،  السياسة كمجال إلدارة  بني  ما  الربط  اذلين حياولون  العامة  السياسات  وباحثـي 

كوسيط بني املجتمع والسياسة. ولكن األمر األكرث أهمية هو إشارة اغيل إىل »سياسات الفساد« اتلـي 

يبدو أن ابلعض داخل دوائر اإلعالم والقرار اكن خيجل من احلديث عنها باعتبارها تشويًها لسمعة 

ابلدل. يستهجن اغيل هذا التسرت ىلع الفساد اذلي اكن سببًا رئيًسا ثلورة يويلو، ورسيانه ىلع مستويات 

خمتلفة ىلع حنو جعله داًء عضااًل يستعصـي ىلع العالج. وهو حيسن يف ربط هذا ادلاء برتاجع موارد 

ادلولة. وال يعدم القارئ أن جيد آثار الفساد املستمرة واملدمرة ىلع اقتصادنا القويم حتـى ايلوم. بل 

إن اغيل يلدهش لو بُعث ونظر إىل أحوال مرص بعد أكرث من ثالثة أرباع قرن ىلع تقريره وقد حتول 

الفساد إىل ثقافة تتخطى املؤسسات احلكومية إىل املواطن العادي.        

السابقة  املرحلة  يف  مرص  شهدتهم  اذلين  ادلولة  رجال  من  فريد  طراز  إىل  اغيل  مريت  ينتيم 

الرئيس بني  أيدينا. ولعل االختالف  اتلقرير اذلي بني  ما يوضحه  يويلو واتلايلة هلا. وهو  ثورة  ىلع 

السياسـي ورجل ادلولة هو أن األخري يتجاوز اتلقلبات السياسية يلدرك ما حتتاجه ادلولة من إصالح 

واستمرارية. لقد ظل اغيل خيدم مرص حتـى بعد انتهاء امللكية وانتهاء اهليالك السياسية والربملانية 

األهم  ولكن  اتلقرير.  بها  نستهل  اتلـي  القصرية  السرية  من  يتضح  ما  وهو  بها.  عضًوا  اكن  اتلـي 

السياسات تتطلب إحاطة  بالنسبة نلا حايلًّا هو أن رجل ادلولة صانع سياسات باألساس، وصناعة 

اذلي  وادلويل  اإلقلييم  والسياقني  لدلولة،  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  باألوضاع  شاملة 
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اللكية، إىل جانب اطالع  الصورة  تتشلك يف إطارهما تلك األوضاع، وهو ما يمكن أن يطلق عليه 

ىلع اتلفاصيل الفنية والعلمية اتلـي تشلك املادة األساسية تللك األوضاع ىلع مستويات خمتلفة. وقد 

أحاط مريت اغيل علًما باملستويني اتلحليليني، وأجاد يف ربطهما ببعضهما بعًضا. وهو ما نفتقده دلى 

الكثريين حايلًّا خاصة يف املستويات املتوسطة من صناعة القرار يف مرص. 

ربما يمثل هذا اتلقرير صورة أويلة وعميقة مما يعرف بأوراق السياسات Policy Papers اتلـي 

للوطن  خدمة  القادمة؛  الفرتة  يف  منها  الكثري  ينتج  أن  باملكتبة  االسرتاتيجية  ادلراسات  مركز  يعمد 

وإاعنة لصانع القرار. فهذا اتلقرير ليس جمرد نقد عليم أو موضويع لألوضاع االقتصادية واالجتماعية 

يف مرص، فهو يزيد عن هذا باقرتاح لسبل احلل، أو ما يطلق عليه اتلوصيات يف ذلك انلوع من الكتابة 

السياسية املتخصصة. 

وسبل احلل عند اغيل بسيطة ومرتكزة باألساس ىلع إاعدة تشكيل هيلك االقتصاد واالجتماع 

يف مرص من خالل اتلغلب ىلع عقدة نقص اإلنتاج يف مقابل تصاعد عدد الساكن. أما تفاصيل ذلك 

احلل، اتلـي حُيسن اغيل رشحها إحسانه توصيف العلة، فصعبة وحتتاج إىل إرادة ووقت؛ فيه بمثابة 

الكثري  السياسـي. وربما ال يثري ادلهشة أن  بنائه  إاعدة اخرتاع للمجتمع املرصي واقتصاده وباتلايل 

من توصيات اغيل قد حتولت إىل سياسات فعلية جرى تنفيذها يف املرحلة األوىل من عهد ثورة يويلو. 

ولعل أرسع هذه اتلوصيات تنفيًذا هو قانون اإلصالح الزرايع اذلي صدر بعد حوايل شهر من تقرير 

اغيل، واذلي أاعد توزيع امللكيات الكربى ىلع صغار الفالحني، وقدم نمط الزراعة اتلعاوين بني ادلولة 

والفالح. كذلك توصيته باالهتمام باتلصنيع يف سياق اتلاكمل مع الزراعة. فقد شهدت مرص يف عقدي 

اخلمسينيات والستينيات أكرب طفرة تصنيعية يف عهدها احلديث. 

ومن اجلدير باذلكر أن هذا اتلقرير بموضوعه وتوصياته إنما يلمح إىل حقيقة تارخيية، ويه أن ثورة 

يويلو اكنت يف أحد أوجهها امتداًدا تليار وطنـي كبري واعبر للطبقات االجتماعية يسىع إىل اإلصالح. 

لقد اكن اغيل وزميله ادلكتور إبراهيم بيويم مدكور اثنني من رموز ذلك اتليار اإلصاليح غري املسيس، 
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وغريهما كثري. وباتلايل اكنت اثلورة استكمااًل وربما حتقيًقا ملثل هذه ادلعوات اتلـي جند هذا اتلقرير 

بزوغ  قبل  شهوًرا  استغرق  قد  اتلقرير  إعداد  أن  الواضح  فمن  اثلورة.  قبيل  انتشارها  ىلع  مثال  خري 

»العهد اجلديد«، وربما جند بذور هذا اتلقرير يف كتاب اغيل الشهري الصادر اعم 1938 حتت عنوان 

»سياسة الغد: برنامج اقتصادي واجتمايع«. ويف هذه احلقيقة ما يعزز فكرة مكتبة اإلسكندرية من 

وراء إصدار هذا اتلقرير؛ ألنه حديث عن غد حتققت بعض أجزائه، وما زال الطريق أمامنا الستكمال 

حتقيقه.

 ولقد أدركت مريت اغيل شخصيًّا يف ثمانينيات القرن املايض، وشاركت معه يف إعداد )املوسوعة 

القبطية(، كما قمنا – هو وأنا –  بشن محلة رسمية وشعبية ىلع امللصقات ادلينية ىلع السيارات اخلاصة، 

وقد حتقق نلا ما أردنا. لقد اكن مريت اغيل حبق ظاهرة حمورية يف منظومة اإلصالح حول منتصف 

القرن العرشين. 

                          ادلكتور مصطىف الفيق

                                                                مدير مكتبة اإلسكندرية

 





متهيد
اكن مريت اغيل وطنيًّا مدراًك ملشكالت وطنه عن معايشة ودراسة، وليس أدل ىلع ذلك من هذا 

اتلقرير اذلي بني أيدينا واذلي أعده عن األزمة االقتصادية واالجتماعية يف مرص يف اخلمسينيات من 

القرن العرشين، يلكشف نلا يف عدد من جوانبه أن ما تم عالجه من مشكالت منذ تاريخ كتابته 

وإىل عرصنا احلايل اكن حمدوًدا، فقد حذر مريت من حتول الفائض اتلجاري ملرص بعد احلرب العاملية 

اثلانية إىل عجز، وإىل استزناف مرص احتياطها انلقدي لسد الفجوة بني الصادرات والواردات، ويف 

حالة استمرار ذلك فسيصل األمر إىل االستدانة.

القرن  من  ادلولة  وظائف  تطور  اتلقرير  هذا  من خالل  مريت اغيل  يرصد  آخر،  ومن جانب 

اتلاسع عرش إىل عرصه؛ فقد اقترصت وظائفها قديًما ىلع حفظ األمن ادلاخيل وإقامة احلدود وبسط 

العدل، ثم تطورت تلك الوظائف لتشمل العناية باملرافق العامة اكلصحة واتلعليم. ونلمح من خالل 

ذلك لكه قدرته ىلع انلقد املوضويع لألوضاع يف مرص.

اغيل  بطرس  اعئلة  وألن  أصابها.  وما  األثيوبية  املرصية  العالقة  لريصد  اتلقرير  انسحب  وقد 

أن حتتفظ بملف هذه  استطاعت  الوطين، فقد  اتلاريخ  بشلك اعم، اعئلة سياسية متجذر دورها يف 

العالقة دليها، وقد وقعنا من خالل رقمنة أرشيف العائلة ىلع وثائق اغية يف األهمية عن هذه العالقة. 

وقد قررت إاعدة نرش هذا اتلقرير ألمرين؛ أوهلما الستعادة دور شخصية وطنية طواها تارخينا 

ويه شخصية مريت اغيل، واآلخر ليك نؤكد مدى حاجتنا يف مرص من آن آلخر ملثل هذه املاكشفات.

                                                                                                     ادلكتور خادل عزب

                                                                               اإلسكندرية يف 26 أكتوبر 2017





تقرير عن األزمة االقتصادية واالجتماعية 





متهيد
واكنت  واخلطر.  احلدة  منتىه  يف  واجتماعية  اقتصادية  أزمة  تعاين  أن مرص  ينكر  أحد  يعد  لم 
أسبابها واضحة وعوارضها بادية منذ زمن بعيد، لم يفت ابلاحثني واملفكرين أن يلفتوا إيلها األنظار 
يف قوة ورصاحة. واكن يمكن بيشء من بعد انلظر مع اتلواصل يف اخلطة واتلنفيذ أن توفر ابلالد كثرًيا 
من مصاعبها احلارضة، لكن هذا لم حيدث، وجاءت املسائل العارضة والعاجلة تلرصف انلاس – 
خاصتهم قبل اعمتهم – عن املشلكة األساسية، ويف املسائل الطارئة ما بعد بهم عن تفهم أصل ادلاء 

وحقيقة العالج الالزم.

ويريم هذا ابلحث املخترص إىل تصوير أزمتنا االقتصادية واالجتماعية تصويًرا يوضح أسبابها 
الرئيسية ويربز عنارصها اهلامة، ويبني ما بينها من ربط طبييع وتفاعل متبادل. وليست صعوبته يف 
ابتاكر أفاكر جديدة أو كشف حقائق جمهولة، لكنها يف ذلك االختصار اذلي عمدت إيله رغم تشعب 
املوضوع وتعقده، ورغم ما قد يؤخذ عيلَّ من تفويت بعض املعاين أو إهمال بعض انلوايح، ألنه يوصلنا 
السنوات  يف  للبالد  خيبئه  عما  الستار  ورفع  األزمة،  تطور  ملعرفة  الالزمة  الشاملة  انلظرة  تلك  إىل 

القادمة.

بالعوامل  مبارشة  منها  يتصل  فيما  إال  السياسية،  للمسائل  اتلعرض  عدم  ىلع  أيًضا  وعمدت 
االقتصادية واالجتماعية، ليك يلزتم ابلحث حدود املسائل الواقعية اليت ال يمكن االختالف فيها، 
وليك جيذب االهتمام حنو انلاحية االقتصادية اليت كثرًيا ما تنىس أو تهمل يف محاس السياسة. وطبييع 
أن تتبوأ املسائل السياسية املاكن األول من اهتمام انلاس، ألنهم ليسوا جمرد بطون تطالب بالغذاء، 
بل هم أيًضا عقول تتطلع إىل املثل العليا وقلوب تسىع وراء العزة والكرامة؛ لكن رساعن ما تستعيد 
انلاحية املادية حقوقها، ألن مقتضيات احلياة ال بد منها، وال بد أن تعد هلا عدتها وحيسب هلا حسابها 

يف لك يشء.

لم أثقل هذه الصفحات بمختلف اجلداول والرسومات ابليانية اليت حصلت عليها من املصادر 
الرسمية للوقوف ىلع تطور األزمة االقتصادية واالجتماعية، وذلك لتسهيل أمر قراءتها وتداوهلا بني 
انلاس. وأرجو أن أوفق إىل إاعدة نرش ابلاب األول يف طبعة يغلب عليها الطابع العليم، وتشمل املراجع 

واإلحصاءات اليت انبنت عليها انلتائج املعروضة فيما ييل.

                                                                                           مريت اغيل

القاهرة يف 15 أغسطس 1952





الباب الأول

العوار�ض
بعض  قيمة  إيله  مضافة  وصنايع  زرايع  من  االقتصادي،  إنتاجه  مجلة  يه  شعب  لك  موارد 

اخلدمات اتلجارية واملهنية وريع مدخراته املوظفة يف اخلارج. وال يستدل من كمية هذه املوارد ىلع 

رخاء الشعب إال مقرونة إىل عدد أفراده، فبقدر ما ترتفع نسبة املوارد إىل عدده تكون ثروته، وبقدر 

ما تهبط يكون فقره. وواضح أن كمية اإلنتاج مرتبطة أوثق ارتباط بالطاقة اإلنتاجية، فإذا اكنت 

هذه الطاقة ناقصة عن حاجة الساكن، فلن يتمتعوا باملوارد الالزمة هلم مهما يكن استعدادهم للجد 

والعمل. 

قد  بل  اثلاين،  أكرث سعادة من  دائًما  فقرًيا، وليس األول  أن يكون شعب غنيًّا وآخر  وطبييع 

يكون للٍكّ منهما توازنه اخلاص. ذلك أن هناك عوامل أخرى، طبيعية وتارخيية، اجتماعية وسياسية، 

أدبية ودينية، تؤثر أيًضا يف سعادته أو شقائه، يف رضاه أو غضبه، يف هدوئه أو ثورته. ىلع أن ما يهمنا 

)أو  تزيد موارد األمة  أن  تماًما هو معىن اتلقدم االقتصادي واتلأخر االقتصادي؛ فاتلقدم  أن ندرك 

)أو  مواردها  من  أرسع  زيادة  عددها  يزيد  أن  واتلأخر  عددها،  من  أرسع  زيادة  اإلنتاجية(  طاقتها 

طاقتها اإلنتاجية(. فإذا أردنا أن حنكم حكًما صحيًحا ىلع أحوانلا االقتصادية احلارضة، فسبيل ذلك 

أن نقارنها بأحوانلا االقتصادية السابقة، نلعرف هل تقدمت مرص اقتصاديًّا أم تأخرت، هل يه سائرة 

إىل الرثوة أم إىل الفقر؟ 

إىل  متجًها  تطورها  إذا اكن  فقرية،  اآلن  أن تكون مرص  نتحمل  أو  قد نرىض  أخرى،  وبعبارة 

اتلقدم، ألن فقرها سيتحول إىل رخاء ىلع مر السنني. وما اكن يطمئننا يف يشء أن تكون اآلن غنية 

إذا اكنت متجهة إىل اتلأخر، ألن رخاءها سينقلب إىل فقر ال حمالة. وأخطر من هذا إذا اكنت فقرية 



20

سلسلة رشفات 5   

وتطورها متجًها إىل زيادة هذا الفقر، فإن ذلك جيعل حارضنا ملبًدا بالغيوم ومستقبلنا معرًضا ألشد 

العواصف. 

وما رشد السياسة إال يف أن تنظر إىل األمام، فتقدر املستقبل تلتجنب خطره أو تفيد من فرصه. 

وتطور األمس وحده يليق ضوًءا ىلع تطور الغد، فيظهر لك االجتاهات العميقة واآلجلة اليت تصنع 

املستقبل، وتصنعه أحيانًا يف اخلفاء، أو بمعزل عن املشالك العارضة والعاجلة اليت تكاد تستنفد لك 

وقت احلكومات ونشاطها. 

تضاعف عدد الساكن يف القطر املرصي منذ أوائل القرن احلارض، فقفزوا من عرشة ماليني إىل 

ما يزيد عن عرشين مليونًا يف نصف قرن. وملجرد االحتفاظ بمستواهم االقتصادي السابق دون أي 

حتسن، اكن جيب أن تتضاعف مواردهم أيًضا يف نفس املدة؛ ويك يتحسن هذا املستوى عما اكن عليه، 

اكن جيب أن تزيد زيادة أرسع وبنسبة أكرب من نمو الساكن. فإىل أي مدى حتققت الزيادة املطلوبة يف 

املايض، وإىل أي مدى جيوز نلا أن نأمل يف حتقيقها مستقباًل؟

زادت املساحة املزروعة يف نفس املدة بنسبة 10٪، وزادت مساحة احلاصالت بنسبة 25٪ تقريبًا، 

ولم يتغري يف مجلته متوسط حمصول الفدان من خمتلف احلاصالت، فإذا قورنت هذه النسب بزيادة 

الساكن اليت بلغت 100٪، ظهر ىلع الفور مدى انلقص اذلي يعانيه الشعب املرصي يف موارده الزراعية؛ 

اإلنتاج  الساكن من مجلة  أن متوسط حصة لك فرد من  بمعىن  تقريبًا،  بلغ هذا انلقص اثللث  فقد 

الزرايع لم يبلغ اآلن إال ثليث ما اكن عليه منذ خسني اعًما. 

وعالوة ىلع ذلك، لم تكد نسبة املشتغلني بالزراعة تتغري منذ نصف قرن، فيه تمثل ما يقرب 

من ثالثة أرباع مجلة املشتغلني، وهكذا هبط إيراد أهل الريف، وهبط كذلك مستوى معيشتهم كما 

نبني فيما ييل. وبما أن توزيع إيراد األرض بني املالك واملستأجرين والعمال الزراعيني لم يطرأ عليه 

تغيري يذكر منذ أوائل القرن، فال نتعرض هل يف هذه املرحلة اليت نعىن فيها بإيضاح حركة اتلطور يف 

املايض، وييجء حمل هذا املوضع عند تناول وسائل العالج، ومن بينها اإلصالح الزرايع. 
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أما نسبة املشتغلني بالصناعة فلم ترتفع، بل تدل اإلحصاءات ىلع أنها مالت إىل انلقص، ويه 

تمثل اآلن حوايل 1  / 7 مجلة املشتغلني بالقطر. وُيتساءل حبق كيف أن صناعتنا انلامية لم تستوعب 

قدًرا ممن ضاقت عنهم األرض الزراعية. ويرجع هذا إىل عدة عوامل، من بينها الزيادة الضخمة يف 

عدد الساكن يف اجليل األخري خاصة، ومن بينها أيًضا أن آالت الصناعة - رغم وفرة إنتاجها - ال 

تشغل عدًدا كبرًيا من العمال، وأن املصانع احلديثة قضت ىلع كثري من الصنااعت ايلدوية واملزنيلة. 

وأصل ادلاء أن الطاقة اإلنتاجية، يف الزراعة والصناعة مًعا، لم تلحق يف أي وقت بنمو الساكن، فضاق 

ميدان العمل املنتج أمام كرثة انلاس بدل أن يتسع.

وقد اكن تطور ابلالد املتقدمة اقتصاديًّا، مثل بعض بالد أوربا الغربية وواليات أمريكا املتحدة، 

ا أرسع من زيادة الساكن، فتحسنت أسايلب  ىلع عكس تطورنا تماًما: نمت فيها الطاقة اإلنتاجية نموًّ

الساكن  لزيادة  الصنايع  انلمو  واتسع  بها،  املشتغلني  نسبة  إىل هبوط يف  أدى  مما  الزراعة  اإلنتاج يف 

مضافًا إيلها من استغنت عنهم الزراعة. ويلحظ يف معظم تلك ابلالد صعود مطرد يف متوسط اإليراد 

الفردي وباتلايل يف رخاء الساكن، رغم ما ختلل تارخيها يف القرن أو نصف القرن املايض من أزمات 

وحروب. 

أما يف مرص، فيف بقاء نسبة املشتغلني بالزراعة مرتفعة كما اكنت، رغم ضآلة الزيادة يف مجلة 

اإلنتاج الزرايع وضخامة الزيادة يف عدد الساكن، ديلل رصيح – إن كنا يف حاجة إىل ديلل - ىلع أن 

املوارد لم تنُم بنمو الساكن. وال تغرينا الزيادة الظاهرية يف مجلة اإليراد القويم، ألن تضاعف الساكن 

مع خفض قوة انلقد الرشائية قد أدى إىل هبوط حمقق يف متوسط اإليراد احلقييق لألفراد. فقد زادت 

دون شك ثروة مرص وزاد إيرادها يف اخلمسني اعًما املاضية، لكن عدد املرصيني قد زاد زيادة أرسع 

وأضخم، فنقص متوسط نصيب لك فرد منهم من هذه الرثوة وذلك اإليراد )برصف انلظر عن توزيعهما 

بني خمتلف الطوائف(، وأصبحت األمة يف جمموعها أكرث فقًرا مما اكنت عليه يف أوائل القرن احلارض.
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وىلع افرتاض أن مرص اكنت متمتعة إذ ذاك بيشء من اتلوازن بني ساكنها ومواردهم )واكن ىلع 

لك حال توازنًا نسبيًّا، وراجًعا إىل القناعة وابلعد عن اتليارات السياسية واالجتماعية أكرث منه إىل 

نبحث  أن  وقبل  اختالاًل خطرًيا.  اآلن  اختل  قد  اتلوازن  فإن هذا  الكفاية(،  فيه  اقتصادي  مستوى 

أسباب هذا االختالل، جيدر بنا أن حنلل قدر اإلماكن مظاهره املختلفة ونتاجئه احلارضة واملنتظرة؛ 

ويمكننا تبسيًطا للعرض أن نبحثها من وجهات نظر ثالث، يه مستوى املعيشة واملزيان اتلجاري 

ومايلة ادلولة.

1- م�شتوى املعي�شة
يقصد بمستوى املعيشة درجة اليرس اذلي حيظى به اإلنسان يف احلصول ىلع حاجاته اجلسمية 

املتصلة  ويه  أساسية،  إىل  احلاجات  هذه  تقسيم  ويمكن  اكملة.  طبيعية  حلياة  الالزمة  والعقلية 

بازدهار  املتعلقة  وإضافية ويه  الطيب،  والعالج  واملسكن  وامللبس  اكلغذاء  احلياة،  باملحافظة ىلع 

احلياة والرتويض اجلسيم والرويح، اكتلثقيف والنشاط االجتمايع، وخمتلف وسائل الراحة والتسلية.

فيها،  اتلفكري  يمكن  مقاييس  عدة  وهناك  مقياًسا،  يقتيض  املعيشة  مستوى  ىلع  واحلكم 

كمستوى أكرث ابلالد تقدًما، أو مستوى بدل آخر شبيه بمرص، أو مستوى نظري يكون بمثابة مرتبة 

الكمال اذلي يسىع إيله لك شعب. غري أن هذه املقاييس ال تفيدنا كثرًيا – ولو أشري إىل بعضها يف سياق 

احلديث – ألنها غري ثابتة وال متفق عليها من اجلميع، وما جيب أن نقف عليه – كما قدمت – هو 

أو  نتبني حارضه ونكشف عما خيبئه مستقبله من صعود  املايض، حىت  املعيشة يف  تطور مستوى 

هبوط، من يرس أو عرس.

وسبيل ذلك أن نقارن خمتلف عنارص مستوى املعيشة اآلن بما اكنت عليه يف املايض، فنتبني 

فيما ييل ىلع  نتيجتها  نورد  اليت  فيه. وقد ُحسبت األرقام والنسب  اجتاه اتلطور اذلي حنن سائرون 

أساس متوسط استهالك الفرد من الساكن من خمتلف األصناف، أي أنه قد أدخل يف احلساب مجلة 



23

تقرير عن األزمة االقتصادية واالجتماعية )القاهرة 1952(

املستهلك وعدد الساكن سنة فأخرى تبااًع. وبعد أن نكّون صورة اعمة عن تطور مستوى املعيشة يف 

جمموع األمة، حناول تكميل الصورة وتفصيلها بمعرفة ما هناك من فوارق يف هذا املستوى بني فئات 

الساكن وبني أهل الريف وأهل املدن.

املعيشة، وحلسن احلظ أمكن احلصول ىلع  أهم اعمل يف مستوى  الغذاء  أن  نزاع يف  1- وال 

يتيرس  ولم   .1929 سنة  منذ  القطر  يف  الغذائية  املواد  استهالك  توضح  اليت  واإلحصاءات  ابليانات 

للمختصني الرجوع إىل أبعد من ذلك، مع ما الزتموه من دقة يف اتلقدير، لعدم توافر املعلومات الالزمة. 

ىلع أن مدة تزيد عن عرشين اعًما اكفية لرسم تطور اتلغذية، وإظهار تلك االجتاهات الطويلة األجل 

اليت جيب الوقوف عليها. 

الغذايئ  االستهالك  مجلة  تصور  أنها  أي  فقط،  متوسطات  عن  عبارة  أدناه  املبينة  واألرقام 

خمتلف  من  األفراد  دلى  أو  أخرى  أو  طائفة  يف  اتلغذية  حقيقة  تصور  ال  لكنها  الساكن،  ملجموع 

بيئة  أو  فئة  من  األفراد  من  ملجموعة  حملية  وإحصاءات  دراسات  من  هذا  ملعرفة  بد  وال  األعمار. 

معينة، وقد تم منها بعض اليشء يف مرص، ليس هنا حمل عرضه، حيث يريم احلديث إىل إبراز اجتاه 

اتلطور يف جمموعه حنو الصعود أو اهلبوط، ال قيمة اتلغذية احلقيقية. 

وأول ما يلحظ فيها أن اتلغذية مالت إىل اتلنوع، فقل االعتماد اليلك ىلع احلبوب وهبط متوسط 

استهالك الفرد فيها هبوًطا ضخًما )حوايل 35٪( وزاد متوسط استهالك اللنب واملنتجات اللبنية زيادة 

والفاكهة  واخلضار  اكللحم  األخرى،  املواد  أما  والنشويات.  السكر  وكذلك   )٪75 )حوايل  ملحوظة 

نسبة  أن  ومع  اهلبوط.  إىل  مال  أنه  إال  امهلل  كثرًيا،  استهالكها  متوسط  يتغري  فلم  انلباتية،  والزيوت 

احلبوب يف مجلة اتلغذية لم تهبط كثرًيا )من 77٪ إىل 70٪ تقريبًا(، فيف زيادة اتلنوع ظاهرة حسنة يف 

حد ذاتها، وديلل ىلع تقدم يف أسايلب اتلغذية. 

لكن الزيادة يف بعض املواد لم تعوض انلقص يف املواد األخرى، وخاصة يف احلبوب، وهبطت 

ا. وتدل ادلالئل ىلع أن متوسط االستهالك الفردي ملجموع الساكن اكن  كمية الغذاء هبوًطا كبرًيا جدًّ
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يزيد عن 3000 سعر )اكلوري( يف ايلوم سنة 1929، وأضىح يف السنوات األخرية يف حدود 2400. ويلحظ 

األزمة  اليت سبقت  الفرتة  بني  أي  و1939،   1929 بني  العرش  السنوات  الضخم حدث يف  اهلبوط  أن 

االقتصادية العاملية مبارشة وبني فرتة احلرب العاملية اثلانية؛ أما بعد ذلك فقد أبطأت حركة اهلبوط، 

الغذائية. واكن اهلبوط يف استهالك  املواد  ثم زيادة استرياد  القطن،  تقييد زراعة  التشدد يف  إثر  ىلع 

اذلرة أكرث منه يف القمح، ألن أكرث الوارد من اخلارج اكن من القمح تلموين املدن، وألن أهايل املناطق 

القريبة من املدن أخذوا يسدون بالقمح وخزب القمح بعض نقصهم من اذلرة. 

وليك تتضح األفاكر يف هذا األمر احليوي نعرض هنا القيمة الاكلورية ملتوسط استهالك الفرد يف 

ابلالد األخرى سنة 1950: )1( يرتاوح أىلع مستوى بني 3350 و3100، وهو اذلي يتمتع به اآلن ساكن 

إسكندناوه وأسرتايلا وشمال أمريكا، )2( أما بالد أوربا الغربية، كربيطانيا وفرنسا وأملانيا، وبعض 

بالد أمريكا اجلنوبية، اكألرجنتني وأورجواي، فترتاوح بني 3100 و2500، )3( وتليها سائر بالد أمريكا 

اجلنوبية وبالد ابلحر األبيض املتوسط )ومن بينها مرص( اليت ترتاوح بني 2500 و2100، )4( وىف انلهاية 

تأيت ابلالد األسيوية الكربى، اكيلابان والصني واهلند وإندونيسيا، اليت تقل عن 2100. 

لم  درجة  إىل  قرن  ربع  منذ حنو  مرتفًعا  الغذايئ يف مرص اكن  االستهالك  أن  يتضح  هذا  وىلع 

يمكن  ما  ولك  ميسوًرا،  ذلك  تفسري  وليس  نذكرها.  ما  ىلع  ذاك  إذ  الساكن  وحال  تنتظر،  تكن 

احلبوب واخنفضت  نسبة  فيه  فارتفعت  متوازنًا،  لم يكن  وفرته  الغذاء ىلع  أن  أواًل  مالحظته هو، 

كثرًيا نسبة العنارص األخرى الالزمة، اكللحم وابليض واللنب واخلرض والفاكهة، وثانيًا أن األمراض 

الطفيلية اكنت – وال تزال - حتول دون إفادة األجسام فائدة اكملة بما يأتيها من غذاء.

)وقد  أو عدم كفايتها  الوقت احلارض  اتلغذية يف مرص يف  يهمنا هنا أن حنكم ىلع كفاية  وال 

تكون إىل اآلن اكفية يف كمها، لكنها ناقصة دون نزاع يف توازن عنارصها(، بقدر ما يهمنا أن نربز 

حركة اهلبوط وما تشري إيله من هبوط يف مستوى املعيشة. وسواء أكانت اتلغذية اآلن اكفية أم ال، 

فاملهم أنها قلَّت بدل أن تكرث، وقلَّت بنسبة وبرسعة تدعو إىل منتىه اخليفة من املستقبل. ذلك أن 
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بني عددهم  ف 
ْ
ل

ُ
اخل تتسع مسافة  الزرايع، فسوف  اإلنتاج  ركود  مع  توقف  دون  يطرد  الساكن  نمو 

املزتايد وما يتقاسمونه من غذاء. 

ا  هذا إىل أن حركة اهلبوط يف اتلغذية لم تقف يف السنوات األخرية إال بواسطة استرياد ضخم جدًّ

يف املواد الغذائية، وال يزال هذا االسترياد يف زيادة، ولم يعد يقترص ىلع احلبوب بل أضىح يشمل اللحم 

والسكر وابلذور الزيتية. وسنتناول فيما بعد أثر ذلك يف مزياننا اتلجاري ومستقبلنا االقتصادي، ولك 

ما نود أن نربزه اآلن هو مدى نقص اإلنتاج املحيل عن تغذية الساكن، ومدى اعتمادنا ىلع الواردات 

رغم ما فيها من خسارة مايلة فضاًل عن احتمال قيام حرب تقطع عنا سبل اتلموين. 

بيانات  امللبس واملسكن، فال توجد  املعيشة، وباألخص  العوامل األخرى يف مستوى  أما   -2

االستهالك  تقدير  يف  الزتامها  أمكن  اليت  بادلقة  تقديرها  إذن  يمكن  وال  عنها،  اكملة  إحصائية 

ما  رغم  الشخصية،  واتلقديرات  اذلاكرة  ىلع  اليشء  بعض  فيها  نعتمد  أن  من  مناص  وال  الغذايئ. 

تثريه من اختالف يف احلكم ىلع تطور املايض. وحسيب أن أعرض هنا ما أمكن احلصول عليه من 

معلومات ثابتة، مع ما عَنّ يل من مالحظات للقارئ أن يقبل منها ما يشاء ويرفض ما يشاء. 

ففيما يتعلق بامللبس، هناك إحصاء عن األقمشة القطنية الرصف هل دالتله باعتبار تلك األقمشة 

أساًسا للملبس الشعيب، وخاصة يف الريف. فاكن متوسط االستهالك الفردي منها 10.4 أمتار مربعة 

سنويًّا يف السنوات اثلالث بني 1939 و1941، ثم هبط إىل 8.25 بني 1942 و1947، وصعد ثانيًا إىل 9.2 يف 

السنوات اثلالث بني 1948 و1950، أي بنقص بلغ حوايل 10٪ عما اكن عليه قبل احلرب. ودون أن حنمِّل 

هذه األرقام أكرث من دالتلها املحدودة، نعتقد أنها تدل ىلع أنه ليس ثمة حتسن يف مستوى امللبس، 

بل قد يكون فيه هبوط. أما اذلاكرة، فتشري إىل أن أهل الريف اكنوا ىلع حال أحسن يف ملبسهم منذ 

عرشين اعًما.

3- وفيما يتعلق باملسكن، أصبح من بني املسائل اليت تشغل الرأي العام، وبدأت فيه حركة 

إنشاء  يف  يذكر  وبذل جمهود  واألفراد،  واملؤسسات  احلكومية  املصالح  بعض  بواسطة  فعاًل  اإلصالح 
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مساكن صحية للمزارعني والعمال. ىلع أن هذا اتلطور ال يزال يف أوىل مراحله، ولم يؤدِّ بعد إىل 

ا قبل أن يعم مجيع  حتسن ملموس يف مستوى املسكن دلى اعمة الساكن، وأمامنا وقت طويل جدًّ

العزب والقرى واملدن. ومهما يكن من هذا الوقت وضخامة العمل الالزم، فقد خطت ابلالد خطوتها 

األوىل، واألمل معقود ىلع متابعتها برشط توافر املال الالزم. 

وهناك يشء من اتلحسن أيًضا يف ناحيتني متصلتني باملسكن، تتعلق أوالهما بتحسني املرافق 

العامة، وخاصة توفري املاء انليق يف القرى، اذلي خطا خطوات يعتد بها وإن تأخرت كثرًيا عما اكن 

مقدًرا هلا من وقت. أما اثلانية، فيه زيادة اتلنوع يف بعض األثاث املزنيل، وخاصة املتصل منه باتلغذية 

واإلنارة، فقد زاد مثاًل استعمال الكوبات والفناجني وانترش »الربيموس« انتشاًرا لم يكن يُتصور من 

ثالثني أو أربعني اعًما، وزاد متوسط االستهالك املزنيل للكريوسني زيادة ملحوظة.

4- وال بد من اإلشارة يف هذا املقام إىل استهالك املكيفات، ونعين املرشوعة منها مثل ادلخان 

والقهوة والشاي، وإحصاءاتها ترجع إىل أكرث من أربعني اعًما، ويه دقيقة إذ إن تلك املواد مستوردة 

لكها من اخلارج فتحىص كمياتها يف اجلمارك. وقد مّر استهالك اتلبغ بأدوار خمتلفة، أهم ما يلحظ فيها 

أنه هبط كثرًيا يف املدة بني احلربني، ثم صعد يف السنوات األخرية إىل ما اكن عليه قبل احلرب األوىل؛ 

فاكن متوسط االستهالك الفردي حوايل 700 جرام يف السنة إذ ذاك، ثم هبط إىل 350 بعد األزمة العاملية 

الكربى، وأخذ يصعد ثانيًا أثناء احلرب األخرية، ويرتاوح بني 650 و700 منذ سنة 1945. 

بينما  األخرية،  اعًما  األربعني  يف  تقريبًا  انلصف  إىل  استهالكه  متوسط  نقص  فقد  النب،  أما 

تضاعف متوسط استهالك الشاي ثماين مرات يف نفس املدة. وإذا اعتربنا الصنفني مرتادفني يف أثرهما 

ورغبة انلاس فيهما، فأدجمنا أرقامهما، خرجنا بانلتيجة اآلتية: صعود مطرد يف االستهالك، لم تتخلله 

إال فرتات هبوط ثالث؛ يف احلربني ويف األزمة االقتصادية العاملية؛ فزاد متوسط استهالك الفرد من 

النب والشاي من حوايل 600 جرام سنويًّا قبل احلرب األوىل إىل ما بني 1100 و1200 يف السنوات األخرية. 

ا، ويظهر أنها راجعة يف معظمها إىل انتشار استهالك الشاي يف الريف، حىت إنه  وهذه الزيادة كبرية جدًّ
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أصبح دلى الفالح حاجة رضورية ال غىن هل عنها وال عوض، وإن اكن استهالكه منه آخًذا يف اهلبوط 

منذ سنتني. 

بل تلحظ  بها مرص،  تنفرد  الغذايئ ظاهرة ال  املستوى  املكيفات رغم هبوط  استهالك  وزيادة 

يف كثري من ابلالد اليت ازدادت فيها مشاغل احلياة وصعوبة املعيشة ىلع إثر أزمة اقتصادية أو حرب 

طاحنة، وتفسريها أن املرء يشعر حباجة إىل مكيف يسليه عن مشاغله ويستعيد به قوته ولو حلظة، 

فال يرتدد يف أن حيرم نفسه من غذاء الزم يلتمتع بسيجارة وقدح من الشاي. ومن هذه انلاحية قد 

تفيد املكيفات اخلفيفة، ورضرها ىلع لك حال حمدود بعكس املخدرات )وإن اكن »الشاي األسود« 

أشبه بمخدر يرض بالصحة(. وتدل زيادة استهالكها ىلع تنوع يف حاجات الساكن وإضعاف قناعتهم 

املعهودة، وقد يكون هذا تطوًرا حسنًا يف حد ذاته، إال أنه من املزعج أن يأيت يف وقت انكمشت فيه 

موارد ابلالد أمام كرثة أهلها.

املرصوفات  نسبة  ما  حدٍّ  إىل  وهبطت  احلياة،  من  انلاس  طلبات  اعم  بوجه  ازدادت  فقد   -5

الغذائية يف مجلة املرصوفات العائلية. وقد تدخل يف هذا ابلاب ظاهرة أخرى غري منتظرة، أال ويه 

كرثة انتقاالت انلاس؛ فقد زاد متوسط ما خيص الفرد من الساكن من الكيلو مرتات يف نقل الراكب 

بالسكك احلديدية من 80 كيلو مرًتا سنة 1939 إىل ما يزيد عن 135 يف 1950، وهذا فضاًل عن زيادة 

أخرى كبرية - لم يمكن إحصاؤها - يف انلقل باألتوبيس بني خمتلف املدن والقرى. وإذا اكن جزء 

من هذه الزيادة راجًعا إىل كرثة املوظفني ومأمورياتهم املختلفة، فإنما يرجع اجلزء اآلخر إىل كرثة سفر 

أهايل الريف إىل املدن، لقضاء حاجاتهم من خمتلف اجلهات اإلدارية وغريها، وعمال املصانع وأنفار 

اجليش إىل قراهم لزيارة أهلهم وذويهم. وىلع لك حال جيب اعتبار الزيادة يف السفر ديلاًل ىلع حتسن 

يف أسايلب املعيشة.

6- بيق أن نتعرض يف اختصار تلطور الصحة واتلعليم، ويمكننا أن نقدره من ناحيتني، تتصل 

أوالهما بمدى زيادة وسائل العالج )اكملستشفيات واألطباء( واتلعليم )اكملدارس واملدرسني(، وتتجه 
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اثلانية حنو تقدير مدى استفادة األمة من زيادة هذه الوسائل، هل نقصت مثاًل نسبة األمراض ونسبة 

ا يف حماربة  األميني؟ أو بعبارة أخرى، بعد أن تبينا عدم جناحنا يف حماربة الفقر، فهل كنا أحسن حظًّ

املرض واجلهل؟

الوقاية امهلل إال يف راعية األمومة  تتقدم كثرًيا وسائل  لم  الصحة،  باملحافظة ىلع  وفيما يتصل 

تعميم  بعد  لم يمكن  أنه  أوبئة خطرية ومهلكة، فضاًل عن  يسلم اجليل األخري من  والطفولة، ولم 

وقاية فعالة ضد األمراض املتوطنة اليت تنهك قوى الشعب. أما وسائل العالج فقد تقدمت وتعددت 

دون نزاع، وزاد عدد املستشفيات العامة واملخصصة، واملجمواعت واملراكز الصحية، وما يؤخذ ىلع 

اخلدمة الصحية من نقص أو تقصري إنما يرجع إىل عيوب اإلدارة العامة، اليت لم تسلم منها مصلحة 

من املصالح، وما أصاب األداة احلكومية من ركود وهبوط يف اإلنتاج.

وأما ثمرة هذه اجلهود، فيبدو أن انلاس لم يفيدوا منها الفائدة املرجوة، ولم جينوا منها لك ما اكن 

مقدًرا هلا من ثمار. ولم يلحظ تقدم ظاهر يف مستوى الصحة العامة سوى يف األمومة والطفولة، فقد 

هبطت كثرًيا وفيات األطفال. وفيما عدا هذا ابلاب اهلام، لم ختف كثرًيا وطأة األمراض املنترشة بني 

الساكن. وال يسهل احلصول ىلع إحصاءات يمكن اتلعويل عليها يف معرفة انتشار أنواع األمراض 

ونسبة املرىض يف خمتلف الفرتات، ىلع أن بعض األحباث االجتماعية والصحية املحلية وآراء الفنيني 

تكاد تتفق ىلع ما يأيت:

تسىم  أن  يمكن  اليت  الطفيلية  األمراض  )ويه  واألنكلستوما  ابللهارسيا  انتشار  يقل  لم 

يكون  ربما  بل  الصنااعت(  بعض  يف  املعروفة  املهنية  األمراض  نمط  ىلع  املهنية،  الفالح  أمراض 

انتشارها قد زاد ىلع إثر حتويل أرايض احلياض إىل الري الصييف. وبما أن تلك األمراض ال تكسب 

مناعة وأن املزارع يتعرض هلا باستمرار بطبيعة عمله، فلن يرىج كثري من العالج )امهلل إال أنه خيفف 

بعض املتاعب مؤقتًا ىلع من يصابون بها(، ولن جيدي فيها إال استئصال أسبابها بتعميم انلاجح من 

اتلجارب اليت أجريت يف بعض املناطق، اكلفيوم وكوم أومبو.
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أما األمراض اليت يمكن أن تسىم أمراض اجلهل وقلة انلظافة، فقد خفت وطأة ادلوسنطاريا 

إىل حد ما، وخاصة عند أطفال الرضاع تبًعا للتقدم يف راعية الطفل، ودلى أهل بعض املدن واملناطق 

األخرى تبًعا تلوفري املاء انليق والعناية باتلخلص من املياه امللوثة بواسطة املجاري وغريها؛ وخفت 

أو  انلاحية حتسن ظاهر عما اكنت عليه منذ جيلني  العيون، فيف هذه  الرمد واعهات  كذلك وطأة 

ثالثة. وتأيت بعد ذلك األمراض اليت يمكن أن يعزى انتشارها إىل الفقر وانلقص الغذايئ، وأخصها 

السل، والظاهر أنها يف زيادة يف الريف واملدن، بديلل الضغط ىلع املصحات وشدة احلاجة إىل اإلكثار 

منها.

تأيت بكل  أن  املزدوج يف اتلعليم: زادت وسائله كثرًيا دون  7- ونكاد نلحظ نفس اتلطور 

وزاد  وتنوعت،  املراحل  خمتلف  يف  اتلعليمية  املؤسسات  تعددت  فقد  ثمار.  من  منها  يرىج  اكن  ما 

ا. ولست هنا بصدد اتلعرض بلعض نوايح العيب  عدد املدارس والفصول واملدرسني زيادة كبرية جدًّ

وانلقص يف حركتنا اتلعليمية واتلثقيفية، وبعدها أحيانًا عن ظروفنا االقتصادية واالجتماعية، لكن 

احلق يقال إنها نهضة تدعو إىل كثري من اتلقدير واالحرتام، ولعلها أبرز ثمرة جلهودنا منذ أن أطلقت 

يدنا يف إدارة شئوننا ادلاخلية.

لكنا إذا نظرنا إىل الفوائد اليت جنتها ابلالد من هذه انلهضة، وجدناها ال تتناسب مع ما بذل 

فيها من جهود وأنفق من وقت ومال. وإين ممن يؤمنون بأن املستوى اثلقايف يف أمة ال يقاس بتعدد 

جامعاتها وكرثة حاميل الشهادات العليا بقدر ما هو يف انتشار قدر مناسب من اتلعليم العام بني مجيع 

أبنائها وبناتها، وكرامة الوطن يف تعليم أهل الريف كما يتعلم أهل املدن. ومن هذه انلاحية، لم حتقق 

انلهضة اتلعليمية ما اكن معقوًدا عليها من آمال، ويكيف داللة ىلع ذلك أن نسبة األميني ال تزال 

ا، وخاصة إذا قورنت باملناطق األخرى املحيطة حبوض ابلحر األبيض، واليت لم ينفق فيها  مرتفعة جدًّ

ىلع اتلعليم يف اثلالثني سنة األخرية ما أنفقناه من جهد ووقت ومال.
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املوارد والساكن يف  أثر اتلفاوت بني  تلك يه ابليانات واملعلومات اليت أمكن مجعها إلظهار 

تطور مستوى املعيشة، ومنها يتبني أن هذا املستوى لم يتحسن، بل إنه يتجه بوجه اعم إىل االخنفاض. 

وزيادة يف اتلفصيل، يمكن تقسيم هذا اتلطور إىل ثالثة اجتاهات رئيسية، يه هبوط يف رضوريات 

الطوائف  بايق  وبني  والزراعة  الريف  أهل  بني  الشقة  واتساع  انلاس،  حاجات  يف  وتنوع  احلياة، 

االقتصادية والطبقات االجتماعية اليت تتألف منها األمة.

وأهم تلك االجتاهات هو دون نزاع سري مستوى املعيشة حنو االخنفاض، مع رسعة هبوط أهم 

عنارصه وهو اتلغذية. وهو تطور طويل األجل، وسوف يستمر يف اجتاهه اتلنازيل إن عجزنا عن إيقافه، 

ما لم حتدث اكرثة اجتماعية مثل ما أصاب بالًدا أخرى وأمًما ال تقل عنا طاعة ونظاًما وتدينًا. وال 

نرتدد يف أن نقرر أن يف هبوط مستوى املعيشة، وتفاقم ما جيره وراءه من مشالك يف مجيع املرافق العامة 

ا ألبواب املستقبل وخيبة لألماين الوطنية املعقودة عليه، املتصل منها بشئوننا  ودلى لك فرد وأرسة، سدًّ

ادلاخلية واخلارجية ىلع السواء.

ويزيد من خطر هذا اهلبوط أن تشاء الصدف – أو طبيعة األشياء – أن تتضح نتاجئه وتتجسم 

متاعبه يف الوقت اذلي أخذت فيه حاجات الساكن تتعدد وتتنوع، وبهذا تزداد مطابلهم عندما يعجز 

إنتاج ابلالد عن أن حيققها. فلم يعد انلاس يقنعون بما قنعوا به يف املايض، وتقدم وعيهم فتغريت 

نظرتهم إىل ادلنيا واحلياة فيها. وكم يكون هذا اتلقدم مفيًدا لو أنه اقرتن بزيادة الطاقة اإلنتاجية، 

العمل  بضيق  يقرتن  أن  أما  حاهل؛  وحتسني  إيراده  تنمية  أراد  من  للك  املثمر  العمل  ميدان  فاتسع 

وانكماش احلركة االقتصادية، فهذا يفرس القلق االجتمايع يف احلارض وينذر بتضاعف مشالكه يف 

القريب العاجل.

هذا إىل أن أهل الريف قد حتملوا القدر األكرب من اهلبوط يف مستوى املعيشة، بينما حتسنت 

كثرًيا حال العامل الصنايع، يف إيراد عمله ويف خمتلف اخلدمات اليت ينفق عليها من أموال ادلولة 

اليت  االجتماعية  والترشيعات  اخلدمات  من  األصغر  بانلصيب  إال  املزارعون  ينعم  ولم  والرشاكت، 
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االقتصادية األخرى، وهو  والطوائف  الفالح  املسافة بني  فاتسعت  والصناعة.  املدن  أهل  بها  حظي 

وضع سيئ يف أية أمة، وخاصة يف أمة زراعية ثالثة أرباعها من الزراعيني، فأهل الريف يمثلون اغبلية 

األمة، ولك عالج أو إصالح يهملهم لن يؤدي إىل فائدة ثابتة، ولك تقدم يسبقهم إنما يكون اكبلناء 

ىلع الرمال، ال أساس هل وال بقاء.

وقبل الفراغ من مستوى املعيشة، ال بد من اإلشارة إىل ابلطالة، اليت نلحظ شبحها عن قرب 

اتلوازن  باختالل  االرتباط  وثيقة  ابلطالة  أن  اقتصادية واجتماعية. ذلك  بعد يف لك مشلكة  أو عن 

لألزمة  مظهر  أوضح   – اتلغذية  مع   – يه  تكون  وقد  العام،  املعيشة  مستوى  وهبوط  االقتصادي 

االقتصادية واالجتماعية يف نظر الرأي العام، وشغله الشاغل اذلي يقلق هل ويضطرب. وأصلها كما هو 

معلوم أن انلقص يف مصادر اإلنتاج )أو بعبارة أخرى ضعف الطاقة اإلنتاجية( يضّيق ميدان العمل 

أمام كرثة من حيتاجون إيله ويبحثون عنه، ومن هنا تنشأ ابلطالة يف صورها املختلفة، الظاهرة أحيانًا 

واخلفية أحيانًا أخرى.

فيف الريف تتقاسم أيٍد كثرية عماًل حمدوًدا، حبيث ال جيد املزارعون ما يشغل وقتهم لكه )قدرت 

العام(، وال  180 يف  املتوسط عن  تزيد يف  الزراعيني ال  العمال  العمل دلى  أيام  أن  الفالح  مصلحة 

حيصلون ىلع أجر يتناسب مع حاجتهم )وإن اكن متناسبًا إىل حد ما مع القيمة احلقيقية إلنتاجهم 

االقتصادي(. وبهذا يتعطلون نصف السنة ويتقاضون عن انلصف اآلخر أجًرا منخفًضا. وتنطبق هذه 

انلتيجة، نلفس السبب ولكن مع الفارق يف الوضع، ىلع صغار املستأجرين اذلين ال يكاد رحبهم 

يتعدى ما اكنوا حيصلون عليه أجًرا ىلع ما يؤدونه من عمل لو أنهم عملوا مع أرستهم كأجراء.

ن نظمه وطرقه ووسائله،  وما دامت األيدي كثرية، فليس ثمة ما يدفع صاحب العمل إىل أن حيسِّ

وبذلك يبىق متوسط اإلنتاج الفردي يف الزراعة ضعيًفا إىل درجة ال جند هلا مثياًل، امهلل إال يف بعض 

الوقت  يقتصد  وآيل حديث،  أساس عليم  زراعتنا ىلع  تنظيم  دون شك  ويمكن  األسيوية.  ابلالد 

إنتاجهم  ن  تبًعا تلحسُّ أجورهم  وترتفع  أقل  املزارعني  العمل عدد من  فيتقاسم  اإلنتاج،  وتكايلف 
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ويرتفع معها مستوى معيشتهم. لكن ابلاقني يتعطلون ال حمالة ما لم تتسع هلم أراٍض جديدة أو تفتح 

أمامهم أبواب املصانع، فما احليلة ولم تتوفر بعد األرايض واملصانع؟

وال مبالغة يف القول بأن الزراعة املرصية مصابة بداء كرثة األيدي العاملة )ويه الوجه اآلخر 

لقلة األرض(، مما يهبط بمستوى املعيشة يف الريف وحيول دون خالصه من املأزق االقتصادي اذلي 

يتخبط فيه. واكن يقال باألمس إن ثروة األرض يف كرثة األيدي اليت تهبط باألجور وتصعد باإلجيارات 

وتضمن إجناز األعمال، ويبدو أن كثريين لم يتنبهوا بعد إىل خطأ هذا الرأي، ولم يدركوا أن هذه الكرثة 

يه باذلات اليت تعوق حتسني اإلنتاج الزرايع واقتصاد تكايلفه، فضاًل عن أنها تنرش الفقر وما يتبعه 

من مشالك اجتماعية وسياسية.

العليا  الشهادات  املتعلمني، شأن أصحاب  العمل إىل تعطل  املدن، فيؤدي ضيق ميدان  أما يف 

يف هذا كشأن أصحاب الشهادات املتوسطة، وبهذا يزداد الضغط ىلع اتلوظف يف املصالح احلكومية، 

يِف  لم  اذلي  القائم،  انلظام  احلاقدين ىلع  من  طائفة  أمامه، وختلق  تقوى  حبيث ال تكاد حكومة 

بوعوده للنشأ اجلديد ولم حيقق هلم ما علقوا من آمال ىلع الشهادات اليت سعوا إيلها بتشجيع منه. 

صحيح أن كثرًيا من هؤالء املتعلمني يف مستوى عليم وثقايف دون ما اكن ينتظر، وأن أبواب العمل لم 

تقفل يف أي وقت أمام املمتازين، لكن هذا ال خيفف من وطأة بطالة املتعلمني وما يرتتب عليها من 

اضطراب اجتمايع وسيايس.

ويؤدي أيًضا إىل بطالة غري املتعلمني، فابلعض يضطر للعودة إىل قريته اليت هجرها طلبًا للعمل، 

وابلعض اآلخر حيرش نفسه يف صفوف حراس السيارات ومّسايح األحذية وبائيع ورق ايلانصيب، 

وغريها من احلرف غري املنتجة املنترشة يف ابلالد الفقرية، بينما يزنلق كثريون يف التسول والترشد 

وأنواع االرتزاق غري املرشوع. وليس غري العمال - ابلالغني قسًطا من اتلخصص يف الصناعة ويف 

العمارة - حيصلون ىلع كسب مناسب وعمل اكٍف.
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ولسنا يف حاجة أن نشري إىل ما يضيع ىلع مرص من جراء نقص مصادر اإلنتاج وضيق ميدان 

العمل، وما اكنت تمتاز به من ثروة وقوة ورخاء لو أمكن تشغيل مجيع العاطلني ونصف العاطلني يف 

أعمال منتجة ومتناسبة مع كرامة اإلنسان.

2- امليزان التجاري
يستهلك لك بدل حاجته من إنتاجه املحيل ويبادل ابلالد األخرى يف الزائد عنها، فيحصل ىلع 

حاجته مما ال يتيرس هل إنتاجه حمليًّا، وهذا منشأ اتلجارة اخلارجية وادلويلة. وطبييع أن ختتلف صورتها 

أو صناعية، غنية  ما تكون ابلالد زراعية  فبقدر  االقتصادي؛  باختالف تكوينها  يف شىت ابلالد 

يف املواد اخلام أو فقرية، وفرية اإلنتاج أو قليلة، واسعة السوق ادلاخلية أو ضيقة، مرتفعة املستوى 

االجتمايع أو منخفضة، تتباين يف عنارص جتارتها اخلارجية وتتفاوت يف اعتمادها عليها ونظرتها إيلها.

اجلانبني عن  أحد  يزيد  أن  يمكن  والصادر، وال  الوارد  اتلجاري عبارة عن حساب  واملزيان 

اآلخر إال إذا أدخل يف احلساب عمليات أخرى غري جتارية؛ فهناك وارد وصادر من املال، كمرصوفات 

وخروج  ودخول  اخلارجية،  ادليون  وفوائد  اخلارج  يف  املوظفة  األموال  وإيرادات  األجنبية  السياحة 

رؤوس املال، وبإضافة هذه العمليات إىل العمليات اتلجارية، تكتمل صورة املعامالت االقتصادية 

بني بدل وآخر، ويسىم هذا احلساب الشامل مزيان املدفواعت.

وطبييع أن بدًلا ال يستطيع أن يستهلك أكرث مما ينتج، أو بلغة اتلجارة اخلارجية أن يستورد أكرث 

مما يصدر، أو بلغة مزيان املدفواعت أن يدفع إىل اخلارج أكرث مما حيصل عليه منه. وإن فعل فإىل حني، 

وال بد أن يغطي العجز، سواء أكان ذلك ىلع حساب املايض )بإنفاق مدخراته يف اخلارج كربيطانيا 

أثناء احلرب أو مرص اآلن بأرصدتها اإلسرتيلنية(، أو ىلع حساب املستقبل باالستدانة )كمرص مثاًل 

يف القرن املايض(، وأحيانًا يكون هذا ىلع حساب الغري، اكملساعدات اليت قدمتها أمريكا لكثري 

من ابلالد حتت عنوان برنامج مارشال أو انلقطة الرابعة أو تمويل بعض احللفاء يف صورة من الصور.
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ومرص من ابلالد املعتمدة ىلع اتلبادل مع اخلارج أكرب اعتماد، بل يمكن القول بأن اتلجارة 

ادلويلة أساس حياتها االقتصادية. ذلك أن سوقها ادلاخلية ضيقة من جراء اخنفاض مستوى املعيشة 

دلى اعمة الساكن، وأنها يف أمس احلاجة إىل استرياد اآلالت واملواد الالزمة تلنمية إنتاجها الزرايع 

والصنايع، وأن صادراتها تكاد تقترص ىلع سلعة واحدة خاضعة لسعر اعليم قليل اتلأثر بالعوامل 

املحلية. وىلع هذا ال بد أن تشغل احلكومة دائًما باتلجارة اخلارجية، وأن ترايع مقتضياتها يف مجيع 

ترصفاتها، بما فيه السياسية منها.

لك هذه بديهيات ما اكن نلا أن نرددها هنا، لوال أنها اغبت، فيما يبدو، عن كثريين، فلم يقدروا 

مقتضياتها املنطقية والعملية حق قدرها، ولم يدركوا تماًما معىن اتلطور يف جتارتنا اخلارجية واجتاهاته 

اليت أخذت تتضح يف السنوات األخرية، واليت تنذر بأخطار آجلة إىل جانب ما تسببه اآلن من مصاعب 

واضحة ملموسة. ويتلخص هذا اتلطور فيما ييل:

نشطت حركة اتلجارة اخلارجية يف أوائل القرن املايض ىلع إثر نهضة حممد عيل، وما زال نموها 

يطرد إىل اآلن. وتقدر مجلة الصادر والوارد بأقل من مليون جنيه يف سنة 1800، فزادت إىل 2.5 ىلع وجه 

اتلقريب يف 1825 و3.5 يف 1850، وقفزت بعد ذلك إىل 18 مليونًا يف 1875 و30 يف 1900، ثم إىل 115 مليون 

يف 1925 و275 يف 1950. ىلع أن قدًرا من الزيادة الضخمة يف القرن احلارض يرجع إىل ارتفاع األسعار 

وهبوط العملة بعد احلربني العامليتني، فلم تكن لكها زيادة حقيقية يف كمية الصادر والوارد. وتصور 

هذه األرقام بعد املسافة اليت قطعتها مرص يف مائة ومخسني اعًما، من بدل يف القرون الوسطى إىل دولة 

عرصية بمقوماتها املختلفة، وإن اكنت قد انتابتها اآلن أزمة خطرية.

بعد  ما  إىل  احلارض  والقرن  املايض  القرن  طوال  مرص  صالح  يف  اغبًلا  اتلجاري  املزيان  واكن 

احلرب األخرية، ثم انعكس بعدها وأصبح اعجًزا وتكرر هذا العجز سنة فأخرى. وقد سدد معظمه 

باألرصدة اإلسرتيلنية املدخرة وقت احلرب، غري أن هذه األرصدة تُستنفد برسعة، ولن تبىق نلا بعد 
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ذلك أموال يف اخلارج نلغطي بها عجز املزيان اتلجاري، مما يؤدي حتًما إىل انكماش االسترياد مهما 

تكن احلاجة إىل اتلوسع فيه.

القرن املايض، وباألخص بعد  واحتل القطن املاكن األول يف الصادرات يف انلصف اثلاين من 

قيام احلرب األهلية يف أمريكا، وما زال بعد ذلك يمثل تسعة أعشار صادراتنا تقريبًا. وقد أدت هذه 

السلعة اثلمينة، اليت جنحت مرص يف إنتاجها جناًحا باهًرا، أكرب اخلدمات للنهضة االقتصادية املرصية. 

إال أن اعتماد قطر بأكمله ىلع سلعة واحدة ليس وضًعا اقتصاديًّا سليًما، وفيه خطر كبري ورضر حمقق، 

ملسناهما يف املايض وجتسما أمامنا يف احلارض. 

أما الواردات، فقد تطور تكوينها تبًعا للتطور االقتصادي واالجتمايع. ودون أن نرجع بها إىل 

ما قبل 1900، يمكن أن نمزي فيها بني عنارص ثابتة وأخرى متغرية. فالعنارص اثلابتة يه املواد اخلام 

أو نصف املصنوعة اليت ال تنتج حمليًّا، اكخلشب واحلديد، ولوازم املرافق العامة اكلسكك احلديدية 

أيًضا املكيفات،  العنارص اثلابتة  الكهرباء واملاء واملجاري، ومن  الري والرصف وحمطات  وطلمبات 

اكدلخان والنب والشاي. 

نقص  إىل  األوىل  العاملية  احلرب  بعد  الصناعية  انلهضة  أدت  األخرى،  بالعنارص  يتعلق  وفيما 

يف استرياد منتجات االستهالك، وأخصها األقمشة، تقابله زيادة يف استرياد اآلالت واملواد الالزمة 

لإلنتاج الصنايع. وقد نقصت أيًضا واردات الوقود ىلع إثر زيادة استخراج ابلرتول املحيل، فقل كثرًيا 

استرياد الفحم اذلي اكن يشغل ماكنًا كبرًيا يف قائمة الواردات. وال شك أن انلهضة الصناعية، اليت 

نلمس بعض آثارها يف تطور جتارتنا اخلارجية، من أهم ماكسبنا يف اجليل األخري، وال بد أن نتابعها 

بكل ما أوتينا من وسائل ونشاط. 

ا يف وارداتنا، لم نكن نعرفه قديًما إال يف فرتات  ىلع أنه جد يف السنوات األخرية عنرص هام جدًّ

متباعدة، وهو استرياد املواد الغذائية األساسية الالزمة لسد عجز اإلنتاج املحيل. وجدير باتلأمل أن 

مزيان الصادر والوارد من احلبوب الغذائية اكن اغبًلا يف صالح مرص، أو اكن العجز يف بعض السنوات 
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يف حدود معقولة، أما يف السنوات األخرية، فقد انعكس هذا الوضع، وأصبح العجز الضخم كأنه اعمل 

اعتيادي وطبييع ال بد أن يتكرر يف لك اعم. 

ونلحظ فوق ذلك أن حركة االسترياد يف املواد الغذائية األساسية قد امتدت إىل أصناف أخرى، 

اكللحم والزيوت انلباتية، بل والسكر أيًضا رغًما عن أنه أقدم صناعة يف مرص. وىلع هذا يتضح مدى 

اعتماد املرصيني ىلع اخلارج يف سد حاجاتهم األساسية من الغذاء، فقد وصلت احلال إىل أن نستورد 

نصف استهالكنا من القمح، فضاًل عن خمتلف األصناف األخرى. وهو وضع جديد، لم نواجهه من 

قبل، وفيه خطر جسيم ىلع مستقبلنا االقتصادي وىلع كياننا وحياتنا القومية.

اتلبادل  تعطل  حرب  قيام  جراء  من  االسترياد  وقف  ىلع  يقترص  فال  كياننا،  ىلع  اخلطر  فأما 

اتلجاري ووسائل انلقل، وهذا هو االحتمال القريب اذلي يمكن أن حيدث يف أية حلظة، بل يمتد 

إىل أن فائض ابلالد املصدرة قد يقرص عن سد حاجة ابلالد املستوردة. وقد أشارت اهليئات ادلويلة 

املختصة إىل هذا االحتمال، اذلي تدل ادلالئل ىلع أنه سوف يتحقق إن آجاًل أو اعجاًل، ما لم يستطع 

العالم أن يزيد كثرًيا من إنتاجه الغذايئ. واالحتماالن - القريب وابلعيد - يضعان مرص يف مركز حرج 

ا، يؤدي ال حمالة إىل زيادة اهلبوط يف املستوى الغذايئ، إن لم ينتِه إىل قحط وجماعة.  جدًّ

وأما اخلطر ىلع مستقبلنا االقتصادي، فهو أن اطراد الزيادة يف عدد الساكن يؤدي إىل ختصيص 

قدر مزتايد من إنتاج ابلدل ملجرد تغذيتهم، ولن يتم ذلك إال ىلع حساب حاجاتهم األخرى. فسواء 

أزيدت املساحة املزروعة باحلاصالت الغذائية )وذلك ىلع حساب احلاصالت اليت يمكن تصديرها( 

أو زيدت الواردات الغذائية )وذلك ىلع حساب الواردات األخرى(، فيف احلاتلني سوف تنقص حتًما 

املوارد اليت يمكن ختصيصها، بواسطة مايلة ادلولة أو مايلة األفراد، تلحسني املرافق العامة وتنفيذ 

املساحة  زيادة  بالطبع هو  الوحيد  )واحلل  واتلجارية  الصناعية  احلركة  وتنشيط  الكربى  املرشواعت 

املزروعة وحتسني إنتاج األرض(. 
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وليس هذا االجتاه اجلديد يف جتارتنا اخلارجية، اذلي خلصناه يف عجز املزيان اتلجاري يف مجلته 

ويف األغذية بوجه خاص، إال نتيجة مبارشة الختالل اتلوازن بني كرثة الساكن وقلة مواردهم. وقد 

انتهاء احلرب، لكن أسباب ذلك لم تكن بعيدة  يبدو غريبًا أن يفاجئنا هذا االجتاه بشدة بمجرد 

واكن يمكن أن تعد هلا العدة لو أن احلكومات لم تعش يلومها فقط، بل تنظر إىل الغد يف سياستها 

وترصفاتها. فاكنت احلرب فرتة غري طبيعية، زيدت فيها مساحة الزرااعت الغذائية ونقص االسترياد 

يف مجيع نواحيه وتطور انلاس رسيًعا، فزادت طلباتهم من احلياة وضعفت رغبتهم يف العمل أو قدرتهم 

عليه؛ وملا انتهت العمليات العسكرية، اعدت مساحة الزرااعت الغذائية إىل ما اكنت عليه من قبل، 

وانطلقت ابلالد يف االسترياد اذلي اكنت قد حرمت منه سنني طويلة. 

وقد سبق ملرص، يف احلرب األوىل باألخص، أن مرت بأحوال شبيهة باحلارض، ولكن رساعن ما 

اعدت األمور إىل جمراها املعتاد من وفر يف املزيان اتلجاري وكفاية ابلالد من إنتاجها الغذايئ. أما اآلن 

فليست أحوااًل مؤقتة، بل يه ظاهرة لألزمة العميقة اليت نشأت عواملها منذ جيلني أو ثالثة، ولم 

تفعل احلرب أكرث من أنها عجلت بتطور املرض، ألنها قوت أسبابه وأخفت عوارضه ملدة ما. وإذن 

فالصعوبات احلايلة يف جتارتنا اخلارجية سوف تستمر يف السنوات املقبلة باستمرار األسباب اليت أدت 

ف بني حاجة الساكن وطاقتهم اإلنتاجية أكرث منها اآلن. 
ْ
ل

ُ
إيلها، بل وقد تزيد إذا ما اتسعت مسافة اخل

3- مالية الدولة
ليست مايلة ادلولة سوى جزء من مايلة الساكن خيصص للرصف منه ىلع مصاحلهم املشرتكة، 

تستقطعه احلكومة يف حدود القانون بواسطة الرضائب والرسوم مضافًا إيلها ربح املنشآت العامة اليت 

تديرها ادلولة. وال يمكن أن يزيد االستقطاع عن قدر معني من إيراد األفراد، حبيث يرتك هلم ما 

يلزمهم لقضاء حاجاتهم احلارضة والدخار ما يضمن مستقبلهم ويسمح بتمويل املرشواعت اإلنتاجية. 

ومن هذا نشأ مبدأ اتلخفيف عن أصحاب اإليراد الصغري، اذلين قد ال يفيض هلم يشء تلمويل خزانة 

ادلولة، مع زيادة املستقطع من أصحاب اإليراد الكبري وجعله متصاعًدا.
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حفظ  ىلع  قديًما  اقترصت  أن  فبعد  ادلولة،  أعمال  دائرة  احلديث  العرص  يف  اتسعت  وقد   

العدالة واألمن ادلاخيل واخلاريج، امتدت تدرجييًّا إىل شىت املرافق العامة، اكملواصالت واملاء وانلور 

وباألخص الصحة واتلعليم، وأخرًيا شملت كثرًيا من املساعدات االجتماعية )حىت إن ادلولة يف بعض 

ابلالد االشرتاكية املتقدمة والغنية ترىع املواطن يف لك خطوة من حياته، من قبل والدته إىل ما بعد 

مماته(، وشملت أيًضا أعمااًل اقتصادية خمتلفة اكإلاعنات تلنشيط اإلنتاج أو خلفض األسعار. ىلع أن 

قدرة ادلولة ىلع انلهوض بهذه األعباء رهن بمايلة الساكن، أي أنه إذا نقص إنتاجهم وقل إيرادهم، 

عجزت عن أن تقوم بتلك األعمال الكثرية واخلدمات املتنوعة، مهما تكن حاجة الساكن إيلها ماسة 

ورضورية. 

عن  املرصوفات  زادت  فإذا  حتّصل،  مما  أكرث  ترصف  أن  ادلولة  تستطيع  ال  املطاف،  نهاية  فيف 

إما ىلع حساب  وموارده،  ابلدل  إنتاج  العجز من  يغطي  أن  زيادة كبرية ومستمرة، فالبد  اإليرادات 

أو  ادلاخل  يف  )باالستدانة  املستقبل  حساب  ىلع  أو  وجدت(،  إن  االحتياطيات  )باستخدام  املايض 

اخلارج(، وأحيانًا إذا تعذر هذا وذاك باتلضخم املايل بواسطة إصدار العملة دون أن تعتمد يف غطاء 

حقييق أو مزيان جتاري راجح، وحارض أمامنا مثل كثري من ابلالد اليت انزلقت يف هذا املنحدر اخلطري. 

دلى  دائًما  حارضة  اكنت  لو  ابلحث،  هذا  ذلكرها  يتسع  أن  يصح  اكن  ما  بديهيات  أيًضا  تلك 

والوقائع  األساسية  املبادئ  عن  غفلتهم  أظهرت  ما  كثرًيا  وترصفاتهم  ترصحياتهم  لكن  املسؤولني، 

امللموسة. وبما أن ادلولة تترصف فيما يرتاوح بني ربع اإليراد القويم وثلثه، فلسياستها املايلة أعمق 

األثر وأبعده يف أحوال ابلالد االقتصادية واالجتماعية، وتلطور مايلة ادلولة أهمية كربى يف دراسة 

هذه األحوال، وجدير بنا أن نتعرف مراحل هذا اتلطور باألمس ونستعرضها باختصار ليك نقف ىلع 

اجتاهاته يف ايلوم والغد: 

مجلة  اكنت  أن  فبعد  األخرية،  اعًما  واخلمسني  املائة  طوال  مطردة  زيادة  ادلولة  مزيانية  زادت 

اإليرادات واملرصوفات حنو 1.5 مليون جنيه يف 1800، وصلت إىل 4.6 يف 1825 و4.1 يف 1850، وقفزت إىل 
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20 مليونًا يف 1875 و23 يف 1900، ثم إىل 72 يف 1925 وأكرث من 400 يف 1950. ومن الطريف أن هذه الزيادة 

تكاد تعادل تماًما الزيادة يف اتلجارة اخلارجية أثناء نفس الفرتة، وإن اختلفتا يف خطواتها املتعاقبة.

وترجع الزيادة يف إيرادات ادلولة إىل ثالثة عوامل، جيب تميزيها قدر اإلماكن ملقتضيات ابلحث 

وادلرس: ويه أواًل نمو موارد ابلدل، مما يزيد من حصيلة الرضائب بغري زيادة يف فئاتها، وثانيًا زيادة 

فئات الرضائب وأنواعها، مما يزيد من حصيلتها بغري نمو يف موارد ابلدل، وثاثلًا هبوط قيمة العملة، اليت 

تؤدي إىل زيادة ظاهرية يف اإليرادات تقابلها زيادة ظاهرية أيًضا يف املرصوفات.

وىلع وجه العموم، يمكن القول بأن الزيادة يف القرن املايض وأوائل احلارض رجعت يف معظمها 

إىل العامل األول )أي نمو اإلنتاج القويم(، ثم بعد أن استكملت مرص سيادتها ادلاخلية أخذ العامل 

اثلاين )أي زيادة أنواع الرضائب وفئاتها( يضيف مفعوهل إىل األول. أما يف املدة األخرية فجاء العامل 

العملة وارتفاع األسعار( يضيف مفعوهل إىل مفعول زيادة الرضائب، واكد  اثلالث )وهو هبوط قيمة 

يتالىش العامل األول واألهم، أال وهو الزيادة احلقيقية يف موارد ابلدل.

 وقد رسنا برسعة يف طريق زيادة الرضائب، سواء املبارشة منها أو غري املبارشة. )ىلع أن وطأتها 

الرضائب  قدر كبري من  يُعفوا من  أن  إحداهما  بطريقتني؛  الصغري  اإليراد  ُخففت عن أصحاب  قد 

املبارشة، وخاصة رضيبة األطيان والرضيبة العامة ىلع اإليراد، واألخرى أن تعيد هلم ادلولة يف صورة 

املبارشة، كرسوم اجلمرك  خدمات وإاعنات فرق أسعار قدًرا مما أخذته منهم بواسطة الرضائب غري 

الزمن هل  أبطأ من سرينا، لكن  الطريق  اليت سبقتنا يف هذا  واإلنتاج(. وقد اكن سري أغلب ابلالد 

حكمه، وما اكن هناك مفر من أن نعوض تأخرنا يف جباية الرضائب، ويلتنا عوضنا أيًضا تأخرنا يف 

طريقة رصف حصيلتها واستخدامها لكها للصالح العام. 

فقد أصبحت ادلولة املرصية تستقطع ما بني ربع اإليراد القويم وثلثه - كما سبقت اإلشارة 

إيله - أو بعبارة قد تكون أصح ربع اإلنتاج القويم أو ثلثه، ويه نسبة مرتفعة لم تصل إيلها ابلالد 

استكملت  قد  بالد  وأغلبها  الرضائب؛  زيادة  كبري يف  وتدرج  زمن طويل  بعد  إال  والغنية  املتقدمة 
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مواصالتها  يف  هلا  فأصبح  احلروب(،  يف  ودمار  خراب  من  بعضها  أصاب  ما  )رغم  املادية  مقوماتها 

وأبنيتها العامة واخلاصة وخمتلف مرافقها العمرانية رأس مال كبري تعيش عليه؛ بعكس بدل لم يزل 

يف بدء تطوره االقتصادي والعمراين احلديث، وأمامه أن جيد املوارد الالزمة الستكمال تلك املقومات 

قد  ادلولة  إيرادات  إذا اكنت  به  فكيف  مناسب،  معيشة  بمستوى  لالحتفاظ  يلزمه  ما  فوق  املادية 

وصلت إىل حد اعٍل لن يمكن زيادته زيادة حمسوسة بغري نهضة شاملة يف اقتصاديات ابلدل وأسايلب 

إنتاجه وأنظمته املختلفة. 

ومن املزعج أنه، رغم ذلك القدر الكبري اذلي تستويل عليه ادلولة من اإليراد القويم، أخذ العجز 

يف مزيانيتها يتكرر دون انقطاع يف السنوات األخرية. وقد استنفد برسعة يف سد هذا العجز االحتيايط 

الكبري اذلي اكن قد تكّون يف العرشين سنة السابقة، كما تستنفد األرصدة اإلسرتيلنية لسد بعض 

العجز يف املزيان اتلجاري. ودون اتلقيد باملبدأ القديم القائل بأن حتتفظ ادلولة باحتيايط مايل، فما 

من شك يف أن استمرار العجز يف املزيانيات املتعاقبة ظاهرة غري مطمئنة، يرجع آخر عهدنا بها إىل 

الربع اثلالث من القرن املايض، ويه فرتة امتازت بتكرار العجز يف مزيانية ادلولة وكرثة استدانتها 

من اخلارج. 

إىل عدة  فرتجع  اإليرادات،  املطردة يف  الزيادة  اليت سبقت  املرصوفات  الضخمة يف  الزيادة  أما 

تبًعا نلمو  الساكن  أوهلا زيادة حاجات  املدة األخرية، يمكن تقسيمها إىل ثالثة رئيسية:  عوامل يف 

عددهم وزيادة طلباتهم، وثانيها بعض الظروف السياسية واالقتصادية الطارئة، وثاثلها سوء اتلرصف 

يف نواحيه املتعددة. ودون أن نقلل من أهمية هذا العامل اثلالث )وسنعود إيله يف غري هذا ابلاب(، 

وال أن نتوقف هنا عند العامل اثلاين )اذلي يتصل بآثار احلرب العاملية وحرب فلسطني(، نلحظ أن 

معظم الزيادة يف مرصوفات ادلولة يرجع إىل نمو الساكن املطرد وحاجتهم املزتايدة إىل خمتلف اخلدمات 

العامة.
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مرافقها  تأخر يف  من  االحتالل  عنه عهد  أسفر  ما  قرن  ربع  تعّوض يف  أن  فقد حاولت مرص 

اتلمثيل  كإنشاء  ادلويلة،  سيادتها  مقومات  استكمال  جانب  إىل  واالجتماعية،  واتلعليمية  الصحية 

اخلاريج وتعزيز القوة العسكرية. واقرتن هذا اجلهد بزيادة مطردة يف الساكن، مما جعل ادلولة تنوء 

حتت محلهم، وال يكاد يلحق بتاكثر عددهم إنشاء املدارس واملستشفيات ولوازم اتلعمري يف املدن 

والقرى؛ ويمتد أثر هذا اتلاكثر إىل مجيع املصالح األخرى، فاملحاكم وملحقاتها يف زيادة مستمرة، 

واإلدارة ختلق مديريات ومراكز جديدة، وحفظ األمن يقتيض اتلوسع يف عدته، وها هو ذا مبىن الربملان 

يضيق بممثيل األمة وملا يمِض ىلع تشييده جيل واحد.

وجاءت احلرب األخرية لزتيد من مصاعب ادلولة، فمن جهة زادت رسعة اتلطور يف أفاكر انلاس 

وطلباتهم من احلياة واملجتمع، ومن جهة أخرى أوقفت كثرًيا من أعمال اإلنشاء واتلعمري. ثم انتهت 

ومايلة ادلولة يف حال مرضية: يف املزيانية وفر ويف اخلزانة احتيايط، فتوسعنا يف أعمال ادلولة دون 

كثري درس أو نظر إىل املستقبل، وانزلقنا يف تيار ابلذل والرصف يف الرضوري وغري الرضوري، لكن 

رساعن ما استُنفد االحتيايط وانقلب الوفر إىل عجز، وهو الوضع اجلديد اذلي يواجهنا اآلن.

وتدل ادلالئل ىلع أن العجز سوف يستمر يف السنوات املقبلة، رغم فك أزمة القطن اذلي نرى 

بوادره اآلن، وأنه لن يمكن زيادة إيرادات ادلولة زيادة حقيقية بدرجة كبرية. فالرضائب غري املبارشة 

تمثل إىل اآلن اجلزء األكرب من إيرادات اخلزانة، وال يظهر أنه يمكن رفع فئاتها كثرًيا بغري رضر ىلع 

أكرث من هذا  فئاتها  أن رفع  زيادة حمسوسة، وال يظهر  املبارشة قد زيدت  الساكن؛ والرضائب  اعمة 

يأيت بمبالغ كبرية يمكن اتلعويل عليها يف سد عجز املزيانيات القادمة، فضاًل عن أنه يبطئ حركة 

االدخار الالزم تلنمية الطاقة اإلنتاجية يف القطر. هذا إىل أن حصيلة مجيع الرضائب ال بد أن تتأثر 

باحلال االقتصادية العامة، ويه ىلع ما نعرفه اآلن من كساد وعجز يف املزيان اتلجاري.

وعالوة ىلع هذا، فإن نمو الساكن مع ركود إنتاجهم سيرصف جل اإليراد القويم إىل سد تكايلف 

املعيشة، حبيث ال يفيض منه كثري تلمويل اخلزانة العامة، وقد الحظنا هذه الظاهرة يف املزيان اتلجاري 
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وسوف تتكرر يف مزيانية ادلولة. وسينتيه تقسيم موارد القطر بني عدد مزتايد من انلاس، إىل جانب 

أثر اتلصاعد يف الرضيبة، إىل ضغط عدد أصحاب اإليراد الكبري اذلين يعتمد عليهم يف تمويل ادلولة 

لقلة  عليهم  رضائب  فرض  يصعب  اذلين  الصغري  اإليراد  أصحاب  وزيادة  اإلنتاجية،  واملرشواعت 

املأزق  هذا  من  خروج  وال  وناقًصا.  جزئيًّا  ا  سدًّ ولو  الرضورية،  حاجاتهم  سد  بعد  دليهم  يفيض  ما 

االقتصادي واملايل إال بزيادة اإلنتاج االقتصادي، فزتيد املوارد اليت يتقاسمها الساكن واليت تقاسمهم 

فيها ادلولة. 

وىلع هذا، تواجهنا رضورة احلد من املرصوفات بأية وسيلة، مما يسبب للحكومات مشالك ال 

حد هلا. وطبييع أن يبدأ االقتصاد يف أسهل ناحية، ولو أنها مع األسف أهم ناحية، أال ويه املرشواعت 

اجلديدة اليت تؤدي إىل زيادة اإلنتاج وحتسني املرافق العامة. وقد تمت موازنة املرصوفات واإليرادات 

يف السنوات األخرية ىلع حساب املرشواعت اإلنشائية، وىلع حساب تعطيل بعضها أثناء السنة املايلة 

)سواء أكان ذلك لعجز األداة أو بناًء ىلع تعليمات خاصة تريم إىل ختفيف الضغط ىلع اخلزانة( يلخلق 

املستقبل  لها ىلع  املزعوم يف احلقيقة إال خسارة حنمِّ الوفر  به احلساب اخلتايم، وما هذا  يُواَزن  وفًرا 

لضيق مايلتنا يف احلارض.

ويبدو أن إيرادات اخلزانة العامة يف السنوات القادمة سوف تعجز عن مواجهة تكايلف مجيع 

األعمال واملرشواعت اليت حتاول ادلولة القيام بها اآلن، وسوف يصعب السري جبد يف لكٍّ من التسليح 

لوازم  إنشاء  وىف  االجتماعية،  املرافق  خمتلف  نرش  ويف  الطيب،  والعالج  الصحية  والوقاية  واتلعليم 

االقتصادي، من مرشواعت ري ورصف، وطرق ومواصالت، وقوة كهربائية، وغري هذا من  اتلقدم 

رشوط انلهوض باإلنتاج الزرايع والصنايع. 

وماذا يأيت بعد ضغط ابلاب اثلالث؟ أخنفض عدد املوظفني، أم نتجه إىل االعتمادات العسكرية 

أو اعتمادات اتلعليم والصحة؟ أو حتاول وزارة املايلة حماولة أخرى، فتخفض مجيع االعتمادات بنسبة 

معينة، ثم رساعن ما تضطر إىل أن تستثين مصالح متعددة من هذا القرار. واكن الالزم أن يوضع برنامج 
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ملواجهة األزمة ىلع أساس ابلحث الشامل وادلرس العميق، ويبنيَّ دون خشية أو تردد األولوية بني 

أعمال ادلولة، ويصارح الرأي العام حبقيقة املوقف يف األمس وايلوم والغد. 

يمكننا اآلن أن جنيب ىلع السؤال اذلي وضعناه يف أول هذا ابلاب: هل تقدمت مرص اقتصاديًّا 

أم تأخرت؟ تأخرت دون شك، بمعىن أن نمو الساكن سبق نمو اإلنتاج، فلم تزد املوارد اليت يتقاسمونها 

بنسبة زيادتهم، وقل نصيب لكٍّ منهم من هذا اإلنتاج وتلك املوارد. ولسنا هنا بصدد توزيع الرثوة 

القومية وإيرادها، وما هلذا اتلوزيع من أثر يف إسعاد قليلني وشقاء كثريين، وهو موضوع ىلع جانب 

ا، لكنا نريد أن نربز تماًما أن الرثوة القومية أضحت  من األهمية يستديع أن نقف عليه فصاًل خاصًّ

اعجزة عن أن تيف حباجة انلاس، برصف انلظر عن توزيعها بينهم، أو بافرتاض توزيع متعادل تماًما.

وقد تتبعنا خمتلف انلتائج املرتتبة ىلع عدم اتلوازن بني املوارد والساكن، فشاهدناها يف هبوط 

مستوى املعيشة من حيث رضوريات احلياة )ولنئ اكن قد تقدم من حيث ويع الشعب وتنوع حاجاته 

وزيادة طلباته من املجتمع(، ثم الحظناها يف اختالل اتلجارة اخلارجية ومايلة ادلولة. وجممل القول 

إن اإلنتاج االقتصادي لم يعد متناسبًا مع حاجات انلاس يف مصاحلهم اخلاصة ومصاحلهم املشرتكة، 

فسواء أنظرنا إىل املزيانيات العائلية، أو مزيانية ادلولة، أو مزيان اتلجارة اخلارجية، ظهر يف لك حالة 

عجز يف ادلخل عن أن يواجه لوازم الرصف. 

يأيت  العام،  املعيشة  مستوى  نقص  من  يسببه  ما  جانب  إىل  العجز،  ذلك  أن  هذا  فوق  ورأينا 

بتوسيع  متعلقة  أو  العامة  املرافق  بتحسني  متصلة  أكانت  اإلنشائية، سواء  األعمال  أيًضا يف  بنقص 

ميدان العمل يف الزراعة والصناعة، وسواء أتمت بواسطة رؤوس املال اخلاصة املدخرة دلى األفراد، 

الوطين،  مستقبلنا  يهدد  اإلنشائية  األعمال  ونقص  ادلولة.  منهم  تستقطعها  اليت  العامة  األموال  أو 

ألن هذه األعمال باذلات يه وسيلتنا الوحيدة لرفع مستوى املعيشة وإلجياد فائض يستخدم يف زيادة 

الطاقة اإلنتاجية، فيه حلقة مفرغة، بدؤها ونهايتها يف عدم كفاية املوارد للساكن.



44

سلسلة رشفات 5   

الربع األول من هذا القرن؛ حيث أبطأ نمو اإلنتاج يف سباقه  وظهر نلا أن هذا اتلطور بدأ يف 

مع نمو الساكن، واستمر يف ربعه اثلاين؛ حيث أخذ نمو الساكن يسبق نمو اإلنتاج. وما اكن يصح أن 

نفاجأ باألزمة، واآلن وقد أصبح ال سبيل إىل إنكارها، ال يصح أن نظن أنها مؤقتة وأنها حتل بانفراج 

أزمة القطن مثاًل وحتسن أسعاره. وإذن يمكن اجلواب ىلع سؤانلا اثلاين: هل األمة املرصية سائرة إىل 

الرثوة أم إىل الفقر؟ يبدو أنها سائرة إىل الفقر، وإىل مضاعفة خمتلف املشالك االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية املرتتبة عليه. 

ولسنا يف حاجة إىل تفصيل هذه املصاعب أكرث مما سبقت اإلشارة إيله، فبعضها مادي ويمكن 

تقديره بدقة، وبعضها اآلخر معنوي ال يسهل تقديره بدقة، ولو أنه واضح يف الروح السائدة يف ابلالد 

واألفاكر املنترشة يف املدن ويف القرى، ويتجسم أحيانًا يف أحداث خطرية - وإن اكنت حىت اآلن فردية 

أو حملية - نقرأ عنها يف الصحف أو نرى آثارها ماثلة أمامنا يف حريق ودمار. ونقرر دون تردد أن 

نهضتنا الوطنية األكيدة - اليت نعزت بها لك االعزتاز - أصبحت يف خطر، يهددها هبوط يف مستوى 

املعيشة، مع ما يرتتب عليه من نتائج فسيولوجية ومعنوية تضعف كيان األمة، وتوقف يف نرش املرافق 

العامة، مع ما يف ذلك من خسارة وتأخر؛ وركود يف اإلنتاج هو كما قدمنا أصل ادلاء ونتيجته يف آن 

واحد. 

وإين أقدر خطورة ما أقرر. ولنئ كنت أبعد انلاس استسالًما ملوجة التشاؤم اليت اكنت قد عمَّت 

ابلالد، فأرى أن تفاؤاًل ال يستند إىل أساس أخطر وأرض من مواجهة احلقيقة ومصارحة انلاس بها. 

 
ّ
فيحتم الواجب واملصلحة مًعا أال نغمض عيوننا عن تلك احلقيقة مهما تكن مرارتها وقسوتها، وأال

نتولك ىلع اهلل دون عمل جدي، وإن اهلل مع العاملني. فال نقول إن تلك اتلكهنات القاتمة ال بد أن 

تتحقق مهما نعمل، بل نقول إنها واقعة ال حمالة إن لم نعمل، إن بقينا يف غدنا كما كنا يف أمسنا نتخبط 

يف غري سري مرسوم ودون تواصل يف العمل واتلنفيذ.
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بنا أن نعرف إىل أي مدى اكن  وقبل أن حناول رسم هذا السري ووضع خططه ووسائله، جيدر 

يمكن أن نتجنب ذلك االختالل يف اتلوازن األسايس بني املوارد والساكن، وبأي قدر ترجع أحوانلا 

احلارضة إىل أسباب اقتصادية قاهرة ال حيلة نلا فيها، أو إىل أسباب أخرى ثانوية اكن يمكن معاجلتها، 

أو إىل افتقارنا إىل اتلرصف احلكيم وانلظر إىل املستقبل، ويه األمثلة اليت حناول اجلواب عليها يف 

ابلاب اآليت.





الباب الثاين

الأ�شباب
ال ختتلف كثرًيا أمراض املجتمع عن أمراض األفراد، فتبدأ العدوى يف اخلفاء، وال تظهر أعراضها 

إال بعد أن تترسب يف الرشايني وتنترش يف خمتلف األجزاء. وكما أن ادلاء ال يتمكن من جسم اإلنسان 

إال إذا ضعفت حيويته ومناعته، كذلك ال يتمكن من املجتمع إال عن طريق مواطن الضعف فيه 

ويد  اإلنسان،  الضعف يف جسم  مواطن  الالزم  بالعالج  يتناول  أن  فالطبيب جيب  انلقص.  ونوايح 

املصلح االجتمايع والسيايس ال بد أن تمتد إىل نوايح انلقص يف املجتمع قبل أن يستطيع هذا أو ذاك 

أن حيارب العدوى ويستأصل ادلاء. 

ولنئ اكن ألزمتنا ادلاخلية سبب أسايس هو تكاثر الساكن وركود اإلنتاج، فلها أيًضا أسباب 

أخرى زادتها حدة وخطًرا، ودون معاجلتها يف رسعة وحزم، لن حتل األزمة حالًّ مرضيًّا سليًما ولن 

خنلص من مأزقنا الوطين خالًصا حكيًما ومزتنًا. فهناك ضعف يف بنياننا االجتمايع ونقص يف تدبرينا 

االقتصادي، فضاًل عن عجز يف أداة اتلنفيذ كفيل وحده بأن يفسد أحكم سياسة ويثبط أخلص 

انليات ويضيع أنشط اجلهود. ولن تكتمل دلينا صورة أحوانلا احلارضة وتطورنا السابق والالحق، إن 

لم نستعرض خمتلف أوجه الضعف وانلقص والعجز اليت أدت إىل تفاقم ادلاء واشتداد املرض.

1- توزيع الرثوة
يكاد لك من يعالج مشالكنا االقتصادية واالجتماعية – من كتاب وصحفيني وغريهم - يقرص 

اهتمامه ىلع توزيع الرثوة، مكرًرا بعض األرقام واإلحصاءات املعروفة، معلًقا ىلع اتلفاوت بني الغين 

والفقري، بني كبار القوم وصغارهم، مصوًرا الغين اذلي يعيش يف قرصه ىلع الكمايلات ومرتمًحا ىلع 

اتلوزيع سوف تقيض  العدالة يف  أن  مبينًا كيف  الرضوريات،  لعدم حصوهل ىلع  يموت  الفقري اذلي 

ىلع الفقر واجلهل واملرض. وأصبحت هذه املسألة يف نظر العامة - ويف نظر بعض اخلاصة واألجانب 



48

سلسلة رشفات 5   

أيًضا - علتنا األساسية، اليت إن عوجلت أدت ىلع الفور إىل حل أزمتنا ادلاخلية وبدء عهد رخاء اعم 

ورفاهية ينعم بها اجلميع. 

وساعد هذا االجتاه أن الكالم عن توزيع الرثوة وسيلة ميسورة لدلاعية من خمتلف األنواع، وهو 

أيًضا سالح حتت ايلد للتشهري بمرص يف اخلارج وانليل من حقوقها. وقد كرث اللغط واجلدل حول 

هذا املوضوع، حىت اكد انلاس يفقدون فيه حكمهم السليم ونظرهم إىل الواقع، ويرون يف لك يشء 

غري املساواة اتلامة الشاملة ظلًما ال يطاق. وامتد هذا انلفور من أصحاب اجلاه واملال إىل نفور من 

ممثيل انلظام العام، رجال اإلدارة والسياسة، ويف هذا خطر ىلع كيان ادلولة ال بد أن حيسب هل حسابه.

ىلع أن هذه ادلاعية ليست لكها مغرضة، وذلك التشهري ليس لكه اكذبًا، ومن صور اتلفاوت بني 

الفقر والغىن دلينا ما تثور هل نفس اعدلة، ومن مظاهر الرتف وابلذخ - يف الشئون العامة واخلاصة 

ىلع السواء - ما يستنكره املصلح االجتمايع ويرفضه املدبر االقتصادي. ولنئ اكن الرأي العام يعرب 

عن ثورته وغضبه بأسلوب غري أسلوب املصلحني من املفكرين واملسئولني، فيه ىلع لك حال أسلوبه 

ذلك  تلقريب  جدية  حماولة  األخرية(  األيام  )قبل  يشهد  لم  ألنه  ومربر؛  عذر  لك  فيها  وهل  اخلاصة، 

اتلفاوت، والقضاء ىلع أسباب الرتف وابلذخ. 

يشاع  وما  يكتب،  وما  يقال  ما  وهو  املسألة،  بهذه  العام  الرأي  لشغل  قوي  آخر  دافع  وهناك 

وما يعرف، عن حوادث اجلشع والرشوة والرسقة اليت ارتكبها بعض احلاكم وأتباعهم وبعض رجال 

األعمال يف عهود خمتلفة. وكثرًيا ما اكنت ثمار جهودهم ادلنيئة ماثلة أمام أعني انلاس، وهم يف أمان 

دون بمحاكمة، حبيث أصبح جانب من الرثوة موضع ريبة وشك  وهدوء، ال يُزَعجون بتحقيق أو يُهدَّ

أو غري  العامة، مهما تكن طريقة احلصول عليه، رشيفة اكنت  نظر  دائًما ومثار حقد وغضب يف 

إيله  يطمنئ  مما   - وحديثًا  قديًما  املعروفة  الطبقات  حبرب  ينذر  اذلي   - الوضع  هذا  وليس  رشيفة. 

السيايس املسئول اذلي ينظر إىل مستقبل نهضتنا الوطنية. 
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الرثوة يف نصابها الصحيح، وبيان عالقاتها بمشالكنا األخرى،  وال بد من وضع مشلكة توزيع 

واخلطورة حبيث جيب حبثها وحتليلها يف ضوء  األهمية  من  ادلاخلية. ويه  أزمتنا  يف  أثرها  وإيضاح 

املصلحة العامة وحدها، وبمعزل عن العاطفة واألفاكر السطحية واألغراض احلزبية والطائفية، ويف 

حكم  إىل  توصل  اليت  والسياسية،  واالجتماعية  واإلنسانية،  االقتصادية  االعتبارات  خمتلف  هدى 

سليم وعالج يعود باخلري األكرب ىلع العدد األكرب.

األرض  ألن  العام،  الرأي  نظر  يف  أواًل  املقصود  هو  الزراعية  الرثوة  توزيع  يكون  أن  طبييع 

الزراعية أهم مورد للرثوة يف مرص، وألن الرغبة يف تملك أفدنتها أقرب يشء إىل قلب املرصي، وألن 

أهل الريف والزراعة - وهم اغبلية الساكن - يعانون فقًرا أشد ونقًصا أوضح من أهل املدن والصناعة. 

قديمه  واتلاريخ  السيايس،  انلفوذ  ومصدر  والسلطان  اجلاه  رمز  الزراعية اكنت  امللكية  أن  إىل  هذا 

وحديثه مملوء بالرصاع بني أصحاب »اإلقطاعيات« وبايق طوائف الشعب، وانتىه الرصاع يف أغلب 

ابلالد إىل القضاء ىلع هذا السلطان وذلك انلفوذ. 

فأما  اقتصادي واآلخر سيايس.  الزراعية يف مرص ذات وجهني؛ أحدهما  الرثوة  توزيع  فمشلكة 

األول، فلسنا يف حاجة إىل اتلطويل يف رشحه، وسبق نلا أن تناونلاه بما يستحق من حتليل وتفصيل يف 

حبث »اإلصالح الزرايع«. وحسبنا أن نذكر هنا أسس املشلكة، ويه أن امللكيات الكبرية )الزائدة عن 

مائة فدان( تشغل حنو 29٪ من مجلة الزمام املزروع، واملتوسطة )من عرشة إىل مائة فدان( حنو ٪28، 

والصغرية )من ثالثة إىل عرشة( 20٪ والضئيلة )أو القزمية كما يقول ابلعض، ويه انلاقصة عن ثالثة 

أفدنة( حوايل 33٪، وهناك أكرث من مليونني من »املالك« الزراعيني تقل »ملكيتهم« عن نصف فدان 

يف املتوسط. 

وقد أسفر تطور هذا اتلوزيع منذ نصف قرن عن بقاء امللكيات الكبرية دون تغيري تقريبًا يف 

عددها ومساحتها، وعن نقص يف امللكيات املتوسطة والصغرية، بينما زادت امللكيات الضئيلة زيادة 

ا. وإذا اكن بقاء امللكيات الكبرية يأيت ببعض األرضار االقتصادية واالجتماعية، فال شك  كبرية جدًّ
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أن يف اطراد تفتت األرض الزراعية إىل قطع متناهية يف الصغر رضًرا أبلغ وأشد. وما لم يوضع حد 

هلذا اتليار فسوف يزداد رسعة يف السنوات القادمة، بفعل نمو الساكن وتقسيم األرض يف املواريث، 

فتندثر شيئًا فشيئًا امللكيات الصغرية - ويه عماد انلظام االقتصادي واالجتمايع يف الريف - وتروح 

حتققه  أن  ما جيب  دون  وحتول  األرض،  بإنتاج  تهبط  اليت  الضئيلة  القطع  تلك  من  لزتيد  أجزاؤها 

ألصحابها من استقالل اقتصادي وثبات اجتمايع. 

وأرسع  حتقيًقا  أيرس  حال  لك  ىلع  وعالجه  امللكية،  توزيع  عن  أهمية  اإليراد  توزيع  يقل  وال 

تأثرًيا. وأساسه أن صاحب األرض حيصل ىلع قدر من إيرادها غري متعادل مع دوره يف اإلنتاج، بينما 

حيصل من يفلحونها بالفعل ىلع نصيب أقل مما يستحقونه، وذلك ألن كرثة انلاس اذلين ليس أمامهم 

مورد رزق غري هذه األرض تؤدي إىل اخنفاض أجورهم وارتفاع إجياراتهم. وينطبق هذا الوضع ىلع 

نصف الزمام املزروع تقريبًا، اذلي تشغله امللكيات الكبرية واملتوسطة، وال ينطبق ىلع انلصف اآلخر 

باعتباره مملواًك ملن يفلح أرضه بأيديه هو وأرسته. 

انلقط  يف  ويتلخص  ادلاخلية،  أزمتنا  يف  الزرايع  واإليراد  امللكية  توزيع  أثر  نبني  أن  ويهمنا 

أرًضا غري مملوكة هلم، ىلع  املزارعني اذلين يفلحون  املعيشة دلى  أواًل، زيادة هبوط مستوى  اآلتية: 

أن املقام ال يتسع نلا الحتساب هذه الزيادة بادلقة، ويمكن تقديرها بوجه اعم بتقدير ما قد يوجد 

من فارق بني معيشة األهايل يف بعض القرى ويف بعض العزب. وثانيًا، نقص اإلنتاج يف جزء كبري من 

الزمام تلعذر إدخال األسايلب العلمية والعملية احلديثة يف زراعة املساحات الصغرية، مما يزيد إىل 

حد ما من أثر اختالل اتلوازن بني مساحة األرض وعدد املزارعني. وثاثلًا، تضييق السوق ادلاخلية 

أمام منتجات الصناعة املحلية أكرث مما لو بيق يف أيدي العمال الزراعيني وصغار املستأجرين نصيب 

أكرب من إيراد األرض. 

ويتضح إذن أن توزيع الرثوة الزراعية يؤثر دون شك يف األزمة االقتصادية واالجتماعية، لكنه 

أثر حمدود بالنسبة إىل ضخامة اآلثار املرتتبة ىلع اختالل اتلوازن بني الساكن واملوارد. وال نريم بهذا 
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إىل أن نقلل من شأن اإلصالح الزرايع وننتقص من فائدته، بل نؤمن منذ زمن طويل بأنه رضوري 

لك الرضورة، وأنه خطوة ال مفر من أن خنطوها للنهوض بأحوانلا االقتصادية واالجتماعية؛ لكنا حنذر 

من ذلك اخلطأ الشائع واألمل العام بأن إاعدة توزيع الرثوة الزراعية ستحل أزمتنا، وحتقق ذلك الرخاء 

العام اذلي نصبو إيله مجيًعا. 

العامة واخلاصة، وخطرها يف أن تصور  انتشارها دلى  أن بساطة هذه انلظرية أدت إىل  ويبدو 

أزمتنا كأنها ميسورة احلل ببعض اإلجراءات من انلوع املحبب إىل الشعب دائًما. ويلت أدواؤنا ىلع 

فالعلة  بهذا.  انلاس  نؤمل  أن  واتلضليل  املغالطة  ومن  السهولة،  بهذه  دواؤها  ويلت  البساطة  هذه 

األساسية ليست يف اتلوزيع، بل يف قلة املوارد وكرثة الساكن، يف ذلك االختالل األسايس اذلي يتمثل 

يف الريف يف ضيق األرض وكرثة املزارعني. ومهما تكن طريقة اتلوزيع، سواء أكانت متعادلة تماًما 

أم ال، ومهما يكن نظام حيازة األرض سواء أكانت ملكية فردية أو شيواًع بني انلاس حلساب ادلولة، 

فلن يغري هذا أو ذاك يف انلقص األسايس، ولن جيعل األرض تتسع من تلقاء نفسها أو تنتج أكرث من 

طاقتها، وال يقلل من عدد اذلين يزتامحون عليها الستخراج قوتهم الرضوري. 

غري أن االعتبارات االقتصادية ليست لك يشء يف مشلكة توزيع الرثوة الزراعية، بل لالعتبارات 

انلفسانية والسياسية دخل كبري - كما سبقت اإلشارة إيله - يف جعلها يف مقدمة مشالكنا ادلاخلية. 

وقد أدى تطور اجليلني األخريين إىل أن يتجسم يف األرض الزراعية أواًل وباذلات ذلك اتلفاوت الكبري 

الواحدة. ولو افرتضنا  أبناء األمة  يتفق مع مبدأ اتلعاون واتلضامن بني  الغين والفقري، اذلي ال  بني 

جداًل أن اإلصالح الزرايع غري رضوري من الوجهة االقتصادية، فيبىق رضوريًّا مع ذلك من الوجهة 

السياسية واالجتماعية، وبه تقدم الطبقة اليت اشرتكت يف احلكم مدة طويلة، عربون حسن انلية 

ا من أسباب القلق االجتمايع واالضطراب السيايس.  للشعب، وتمحو سببًا هامًّ

أما موارد الرثوة األخرى، فلم يظهر تلوزيعها بعد أثر يذكر يف الضيق االقتصادي، ولم تصبح إىل 

اآلن مثار نزاع طائيف أو سيايس واضح. ذلك أن الصناعة واتلجارة واألعمال احلرة دلينا ال جتر وراءها 
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آثار تاريخ طويل وذكرياته املرة أحيانًا، وأن مؤسساتها الكربى قد أنشئت ىلع أسايلب حديثة وبعقلية 

عرصية، وما اكنت طبيعتها لتسمح بغري ذلك. وقد بدأت احلركة العمايلة منذ جيلني أو أكرث، وانتىه 

األجور  من حيث  واضًحا  مطابلهم وحتسنت ظروفهم حتسنًا  من  كثرًيا  العمال  نال  أن  إىل  جهادها 

يزال  اتلحسني ال  أن جمال  ومع  األمة.  بقية  قورنت حبال  ما  إذا  العمل، وخاصة  واملزايا وترشيعات 

واسًعا، فإن مشلكتهم لم تعد ملحة إذا قيست بمشلكة املزارعني مثاًل أو صغار خدام ادلولة. ىلع أن 

هناك تيارات سياسية خمتلفة ونزاعت متطرفة أحيانًا تتجاذب طائفة عمال الصناعة، واكن هنا حمل 

استعراضها، لوال أنها خترج عن حدود هذا ابلحث الصغري. 

أمة تعاين ما نعاين من متاعب، واملثرية حبق لشعور  الالئقة يف  أما مظاهر الرتف وابلذخ غري 

الغضب واحلقد يف الرأي العام، فقد انتىه وقتها بالعهد اجلديد اذلي أقبلنا عليه وبزيادة وطأة الضائقة 

الكمايلات واتلصاعد يف  الرسوم ىلع  بزيادة  ادلولة يف معاجلتها  االقتصادية والرضائب. وقد أخذت 

االستقطاع من اإليراد، وأعلنت عزمها ىلع القضاء عليها فيما خيصها. ويبدو أن هذه املشلكة قد 

انتهت عمليًّا، ولو بقيت آثار إهماهلا السابق ماثلة يف األذهان والقلوب.

2- تخبط ال�شيا�شة
 دون خطة واضحة، مرسومة معاملها ومدروسة مراحلها وموفورة وسائلها، ليس ثمت سياسة 

اخلطط حيول  أعبائها. وختبط  بمختلف  تنهض  وال  رساتلها وخدماتها  ادلولة  تؤدي  وال  أو سيايس، 

الاكمنة يف ابلدل، ويضيع وقتًا ومااًل وجهًدا ال يمكن  الاكمنة يف األمة والرثوة  القوة  دون استغالل 

حبال تعويضها فيما بعد. ولقد قرصت سياسة مرص منذ ربع قرن عن أن حتقق لألمة ما تصبو إيله 

من رخاء اقتصادي وتقدم اجتمايع، فأتت خبسارة يف مادياتها وهبوط يف روحها املعنوية، وبدأنا اآلن 

حنس بفداحة هذه اخلسارة ونشعر خبطر هذا اهلبوط. فاكن هلذا القصور أبعد األثر يف تفاقم األزمة 

االقتصادية واالجتماعية، وال بد أن حنلل أسبابه ومظاهره، ولو يف يشء من االختصار:
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1- لم يكن هناك جمال تلخبط اخلطط العامة قبل 1923؛ ألن سياسة االحتالل اكدت تتجمد 

يف بعض األسس القليلة والقديمة دون أن تساير العالم يف نهضته االجتماعية، فاحنرصت أهدافها يف 

الضغط  الصناعة، ويف  وتثبيط  الزراعة  تنشيط  اإلدارية، ويف  والعدالة  األمن وانلظام  املحافظة ىلع 

ىلع مرصوفات ادلولة. وقد جنحت دون شك يف حتقيق هذه األهداف، شأنها يف هذا شأن لك سياسة 

واضحة ثابتة. وملا أطلقت يد مرص يف تدبري شئونها ادلاخلية، اكن أول همها أن تعوض ركود االحتالل، 

فترسع اخلطى يف اتلعليم وحمو األمية والصحة وعالج األمراض، ونرش املرافق واخلدمات االجتماعية 

اليت يتمثل فيها الفارق بني شعب متقدم وآخر متأخر، بني أمة موفورة العزة والكرامة وأخرى ال تزال 

يف بدء الطريق الشاق اذلي يوصل إىل الريق والرفاهية. 

هذا إىل أن شدة االقتصاد يف نفقات ادلولة أثناء االحتالل، مع العناية بزيادة اإلنتاج الزرايع 

االختالل  أخىف  مما  املايلة.  احلالة  ومتانة  ادلولة  مايلة  رواج  إىل  أدت  قد  املزروعة،  املساحة  وبسط 

الاكمن بني املوارد والساكن، وأوجد خيااًل بأن مرص بدل غين، وأنه لم يبَق أمامها إال أن ترصف ما دليها 

من موارد وفرية تلحقق انلهضة املرجوة. ولم يساورنا الشك أول األمر يف أن تلك املوارد قد ال تكيف 

وعمرانية  اقتصادية  واجتماعية، ومرشواعت  تعليمية وصحية  من خدمات  ما حنتاج  للقيام بكل 

وعسكرية، ويف أنها سوف تتضاءل شيئًا فشيئًا عندما تقسم ىلع عدد مزتايد من انلاس. 

انلاحية  ما  حد  إىل  واختفت  ادلولة،  واجبات  مقدمة  يف  االجتماعية  الشئون  برزت  وبهذا 

االقتصادية، فوجه معظم اجلهد واملال حنو انلهوض باملرافق االجتماعية، أو بعبارة أخرى حنو اإلنفاق 

قبل اإلنتاج. فلم تنل املرافق االقتصادية من موارد ادلولة وعناية احلكومات ما تستحقه، وال شك 

أن هذا االجتاه - اذلي اكن هل عذره اتلارييخ كما بيّنا – ساعد كثرًيا ىلع بقاء ميدان العمل واإلنتاج 

ضيًقا وناقًصا عن أن يقابل نمو الساكن. بل وأكرث من ذلك، اكن هل أثره املحقق يف أن األمة لم جتُن 

من خدماتها االجتماعية اثلمرة املرجوة؛ ألنها لم تتقدم اتلقدم االقتصادي اذلي يمكنها من اإلفادة 

الاكملة من تلك اخلدمات، ويف الفقر ونقص الغذاء ما حيول دون جناح اتلعليم والصحة، ويف مصري 

مرشواعت حمو األمية واألمراض املتوطنة أوضح ديلل ىلع ذلك. 
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يف  العامة  الطرق  تزال  فال  االقتصادية،  املرافق  يف  اتلأخر  نتيجة  نلبني  الطرق  َمثَل  وحسبنا 

إىل  نوعها  ورديئة يف  وطوهلا  كمها  ناقصة يف   - العرشين  القرن  من  اثلاين  انلصف  اآلن يف   - مرص 

درجة تدعو إىل منتىه ادلهشة، وخاصة أن إنشاء الطرق ليس عماًل فنيًّا دقيًقا، وال حيتاج إىل آالت 

معقدة ومعدات ثمينة، وال يثقل مزياننا اتلجاري ألن مواده األويلة، اكحلجر واألسفلت واألسمنت، 

يتوافر إنتاجها حمليًّا. وأغلب طرقنا غري مرصوف، واملرصوف منها رديء ومتعب، وال يقارن يف يشء 

ا أن السفر  بطرق فلسطني وبلنان وسوريا، برصف انلظر عن طرق أوربا أو أمريكا. ومن املخجل حقًّ

بالسيارة من العاصمة إىل أسوان عرب مدن الصعيد ال يزال أمًرا شاقًّا للغاية، وإن نقصت املسافة عن 

ألف كيلو مرت، لكها يف األرض املعمورة.

شبكة  إنشاء  يف  ينفق  اكن  ما  أضعاف  أضعاف  تساوي  وخسارة  بأرضار  اتلأخر  هذا  ويأيت 

مناسبة من الطرق الرئيسية والفرعية. فيعطل حركة العمران يف الريف ويساعد ىلع اعتبار القرى 

منىف للموظفني يف املرشواعت االجتماعية وانلوايح اإلدارية، ويزيد من تكايلف اإلنتاج الزرايع 

والصنايع كما يزيد من ثمن منتجاته ىلع املستهلكني، ويعطل حركة اتلجارة واتلبادل االقتصادي، 

ويكلف ابلالد يف قطع غيار ورسعة استهالك السيارات واإلطارات مبالغ ما أحوجها إىل توفريها. 

وفوق هذا، يرهق اجلمهور ويتعبه ويعطل مصاحله، كما يؤدي إىل إصابته بكثري من احلوادث اليت 

ترجع إىل طرق ال تتحمل مروًرا كثرًيا وال تتسع لسيارات انلقل الكبرية. لك هذه األمور ما اكن يصح 

أن تغيب عن املسئولني، ويف إغفاهلا إغفال ألبسط القواعد االقتصادية، أمور عرفتها ابلالد األخرى 

منذ زمن طويل، فلها اآلن من طرقها رأس مال هام يعود عليها بأعظم الفوائد اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

2- وقد تلونت نظرتنا إىل انلهضة االقتصادية بأثر آخر تلارخينا السابق، أال وهو ذلك اخلوف من 

األجانب وماهلم اذلي ورثناه فيما يبدو من أيام االمتيازات واالحتالل. وقد اعنت مرص من االمتيازات 

األجنبية، القانونية منها املعتمدة ىلع معاهدات قديمة، والسياسية املعتمدة ىلع القوة والغضب، كثرًيا 

من األرضار، وكثرًيا ما أهينت بها كرامتها يف الوقت اذلي أيسء فيه إىل مصاحلها. وربما اكن طبيعيًّا أن 

يرتىب فينا ذلك اخلوف من األجانب وماهلم وهذا الشك يف نواياهم وإخالصهم، رغم أنهم لم يكونوا 
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لكهم اغصبني وسييئ انلية، بل كثرًيا ما خدم مرص أنفار منهم بنفس اإلخالص اذلي اكنت تنتظره 

من أبنائها الصميمني.

لكنه اكن غري طبييع أن حنتفظ بذلك اخلوف بعد استكمال سيادتنا ادلاخلية، دون أن ندرك أن 

حريتنا اجلديدة يف ترصيف شئوننا االقتصادية واملايلة يه باذلات اليت لم ترتك هلذا اخلوف سببًا وال 

سنًدا. فضيقنا املجال أمام النشاط األجنيب ما وجدنا إىل ذلك سبياًل يف ترشيعات خمتلفة وتعليمات 

إدارية بل ويف معاملة شخصية، وعملنا طاقتنا ىلع أن خنرج األجنيب من ابلالد يلهجرها إىل حيث 

بمركب انلقص اذلي يصيب  أشبه  – ويه  العقيمة  العقلية  تلك  نتخلص من  أن  بد من  يريد. وال 

بعض األفراد – ما دامت السلطة اآلن يف أيدينا وما دمنا ال خنىش من األجانب نفوًذا أو تدخاًل غري 

مرشوع، وال وضًعا أو امتياًزا ال نوافق عليه.

من  وما  أيًضا،  رضورية  الوطنية  املصالح  ومحاية  شك،  بال  رضورية  األجنيب  النشاط  ومراقبة 

وبني  الالزم  اتلنظيم  عن  بعيد  الفرق  لكن  اخلاصة،  ظروفه  تقتضيه  بما  وتلك  هذه  ينظم  لم  بدل 

اتلضييق املقصود وغري املقصود. ويف الواقع اكن هلذا االجتاه شأن كبري يف ركود حركة اتلصنيع والنشاط 

االقتصادي بوجه اعم، فقد اكدت مرص تنكمش ىلع مواردها اخلاصة يف الوقت اذلي اكنت فيه أحوج 

ما يكون إىل اتلمويل األجنيب واخلربة األجنبية لزيادة طاقتها اإلنتاجية وإفساح ميدان العمل أمام 

نمو الساكن.

3- وربما اكن طبيعيًّا أيًضا أن تمتد هذه العقلية إىل الرشاكت الوطنية، فأصبحت يه األخرى حمل 

شك وريبة وخوف. صحيح أنه بدا من بعض املؤسسات نزعة إىل اجلشع وإهمال صالح املستهلكني، 

لكن األمر هنا أيًضا أمر تنظيم ورقابة حتول دون تلك املساوئ، ال تضييق املجال أمام املرشواعت 

اإلنتاجية وتثبيط همة القائمني عليها. وجيب أن يدرك اللك أن أجلَّ خدمة تقدم لألمة يف أزمتها، إنما 

يه زيادة اإلنتاج وإفساح ميدان العمل، واستخدام مجيع ما دلينا من وسائل ترشيعية وإدارية ومايلة 

يف سبيل تسهيل املرشواعت اإلنتاجية وتشجيع املقدمني عليها.
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4- وأصيبت الشئون االقتصادية واالجتماعية بنقص يف اتلوجيه واتلصميم مع تعديل وتبديل 

ال ينقطعان، فعولج أهم املشالك الوطنية وأبعدها أثًرا يف مصري األمة طوال ربع القرن املايض يف جو 

ملتابعة اجلهد  والروية وال فرصة  للبحث  لم يرتك جمااًل  السياسية واملساومات احلزبية  من األزمات 

ومواصلة اتلنفيذ. ويرجع ارجتال السياسة وعدم استقرارها من جهة إىل كرثة الوزارات اليت تعاقبت 

ثابتة، مستمدة من طبيعة مشالكنا ومعتمدة ىلع  افتقارنا خلطط  إىل  ىلع احلكم، ومن جهة أخرى 

تعرف وسائلنا، اكن يمكن متابعتها رغم تلك اتلقلبات الوزارية املتالحقة.

وكيف  السنني،  توايل  ىلع  وتعدياًل  تغيرًيا  أكرثها  اكن  واثلبات  االستقرار  إىل  األمور  وأحوج 

يستساغ اتلخبط املستمر يف اتلعليم مثاًل، وهو بطبيعته ال يأيت بثمرته إال بعد زمن طويل، وكم عدل 

وبدل يف أنظمته؛ فما اكد وزير جديد جيلس يف كريس املعارف دون أن يعيد انلظر يف سياسة سلفه، 

وقد تغري وزير املعارف حنو 35 مرة منذ بدء احلياة الربملانية. وكيف ندهش بعد ذلك إذا بدت ثمرة 

اتلعليم هزيلة وغري متناسبة مع ما أنفق عليه من وقت ومال وجهد.

وكم عدل وبدل يف شئون املوظفني، وكم أصدرنا من اكدرات اعمة واكدرات خاصة، وكم تفننا يف 

اإلنصاف واتليسري واتلنسيق وغريها من االبتاكرات اليت يضل فيها العقل وينفد الصرب. واكن الالزم 

أن نعمل ىلع تبسيط مشلكتهم شيئًا فشيئًا، وتوحيدها قدر اإلماكن توطئة للحل الاكمل اذلي ال بد 

تستقر األداة احلكومية؛ لكنا عملنا ىلع عكس هذا، فعقدناها  اليت بدونها لن  اثلابتة  منه واخلطة 

وضخمناها حبيث اكدت تصبح يف نظر املسئولني داء مستعصيًا ال سبيل إىل معاجلته.

وتقديرات  ناقصة  معلومات  ىلع  تدخلنا  فبنينا  واملايلة،  االقتصادية  الشئون  يف  تدخلنا  وكم 

خاطئة؛ وكم لعبنا مثاًل بسوق القطن دون حبث وروية، فاكنت اخلسارة فادحة ىلع االقتصاد الوطين. 

وبعد أن ظهرت نتيجة هذه اتلرصفات يف عدم ترصيف املحصول وإعراض املستوردين عنه، كيف 

يستساغ أن نقول إن هناك »مؤامرة« ضد القطن املرصي، وحنن أول املتآمرين عليه، حسنت نيتنا أم 
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ال؟ حقيقة جيب أن نبلغ سن الرشد يف سياستنا، وندرك خطورة ترصفاتنا ونقدر نتاجئها قبل أن نقدم 

عليها.

وهناك أمثلة أخرى كثرية لو اتسع هلا املقام، وأمرها ىلع لك حال معروف ولم يعد حمل إنكار 

أو مناقشة. واستمرار االرجتال واتلخبط يف إدارة الشئون العامة إنما حال بني األمة واستغالل قواتها 

الطيبة والوقت اثلمني  الساحنة واألموال  الفرص  واستثمار مواردها اكملة، وأضاع عليها كثرًيا من 

االقتصادية واالجتماعية وزيادة االختالل بني  تفاقم األزمة  إىل  بغري شك  واجلهد واحلماس، وأدى 

املوارد والساكن. فاخلسارة خطرية، وخاصة يف أمة تعاين مثل ما نعاين من نقص يف اإلنتاج ونمو مطرد 

يف الساكن.

5- ورغم كرثة أعباء ادلولة ونقص مواردها، فإنها دأبت منذ بدء احلياة الربملانية ىلع اإلرساف 

يقتصد  أن  جيب  فقري  بدل  مرص  أن  جيهلون  عليها  القائمني  كأن  ترصفاتها،  يف  واتلبذير  أعماهلا  يف 

القرش قبل اجلنيه كما يقال، وخاصة يف األموال العامة، أو كأنهم يفقدون حكمهم السليم عندما 

يلفظون باآلالف واملاليني ويترصفون فيها، أو كأنما تعوزهم انلظرة الشاملة اليت تستوعب مزيانية 

ادلولة وتمزي بني األهم واملهم، بني املنتج وغري املنتج، بني الرضوري والكمايل.

ومن بني مئات األمثلة اليت يمكن لك قارئ أن يستذكرها من جتربته أو مشاهداته اخلاصة، ال 

نظن أن ثمة مثاًل أوضح من أن يتقدم وزير األشغال إىل الربملان بطلب االعتمادات الالزمة إلنشاء 

مستعمرات ملاكتب الري وموظفيه يف بعض املناطق، فتكون املساحة املطلوبة – فيما أذكر – 35 فدانًا 

ملستعمرة أسيوط و60 فدانًا ملستعمرة إسنا، بل و170 فدانًا ملستعمرة قنا، ىلع أن تزنع هذه املساحات 

املباين مائة مرت!  الفاصل بني  الزراعية املجاورة تللك املدن وأن يكون الفضاء  من أجود األطيان 

واتلدبري  العادي  اتلرصف  قواعد  ألبسط  اتلام  اإلنكار  هذا  يتصور  أن  املرء  ىلع  يصعب  حقيقة 

السليم، أو ذلك اإلهمال املقصود للك معاين االقتصاد واالعتدال اليت جتب مرااعتها يف األزمة اخلطرية 

اليت جتتازها ابلالد.
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وتقام قرية بدمنهور شربا شمال القاهرة بها 160 مزناًل جديًدا بلعض األهايل اذلين تهدم منازهلم 

يف تلك انلاحية ملرشوع من مرشواعت اتلجميل، فال يسع القائمني ىلع هذا العمل إال أن يكلفوه 

حنو ثالثمائة ألف جنيه من أموال دافيع الرضائب. ويوضع تصميم تلوسيع بعض الطرق العامة، مثل 

أن  القناطر اخلريية، فبدل  أو مدخل  املنصورية حبري األهرام،  أو طريق  القاهرة إىل حلوان،  طريق 

نوسعها من 6 أو 8 أمتار إىل 12 مرًتا أو 16 مثاًل، بل عرشين إذا شئنا أن نتغاىل بعض اليشء، ال يسع 

الوزير املختص إال أن جيعل عرضها أربعني مرًتا! ويدافع عن رأيه قائاًل إنه ينظر إىل املستقبل فيعمل 

ملائة اعم؛ وما يه فائدة هذا انلوع من انلظر إىل املستقبل إذا عجزت موارد اخلزانة عن متابعة هذا 

العمل بعد الرشوع فيه؟

وكم يرصف مثاًل يف بعض أحياء القاهرة، يف إنشاء ميادين فسيحة وطرق واسعة وتماثيل كبرية؛ 

ولو اكنت العاصمة قد استكملت مرافقها الرضورية، ما اكن يثري هذا العمل انتقاًدا أو معارضة، ولو 

اكنت خزانة ادلولة مليئة ألمكن حتقيق الكمايل والرضوري يف آن واحد. أما أن تفتقر بعض األحياء 

األخرى إىل املجاري وختتنق حباراتها وأزقتها، وأن تسوء حالة األبنية األثرية واتلحف املعمارية اليت 

يه فخر القاهرة وتراثها اجلليل، وترصف مئات اآلالف يف أعمال كمايلة اكن يمكن إرجاؤها بغري 

رضر، فهذا هو عني اتلناقض واإلرساف، واتلرصف غري احلكيم يف األموال العامة.

واالحتفاالت،  الوالئم  واملنشآت، يف  املرشواعت  ابلذخ يف  احلديث يف خمتلف مظاهر  ويطول 

اتلقارير  يف  رصيح  وانتقاد  مستمر  تعليق  مثار  اكن  مما  وغريها  وغريها  واالجتمااعت،  املؤتمرات  يف 

الرسمية، وأعمدة الصحف واملجالت، وأحاديث العامة واخلاصة. وقد »استوى« املوضوع كما يقال 

– فهموا رضره وخطره، وألن موارد  – أو بعضهم ىلع األقل  وانتىه زمن هذا اإلرساف؛ ألن انلاس 

اخلزانة لم تعد تتحمله حبال. أما ما ضاع يف سبيله من مال وفرص، فال يعوَّض، بل يروح يلضخم 

اخلسائر اليت أصابت »رشكة الوطن« من جراء ختبط اخلطط دلى »جمالس إدارتها« املتعاقبة.



59

تقرير عن األزمة االقتصادية واالجتماعية )القاهرة 1952(

3- عجز اأداة التنفيذ
وهبوط  العمل  يف  بعجز  اخلطط  ختبط  واقرتن  اتلنفيذ،  يف  نقص  يقابله  اتلوجيه  يف  وانلقص 

مطرد يف إنتاج األداة احلكومية. وهلذا اهلبوط أسباب معروفة وأعذار ربما اكنت مقبولة يف بدء عهد 

االستقالل؛ فقد تسلمنا من عهد االحتالل أداة منفذة يف حالة جيدة، إال أنها اكنت صغرية وحمدودة 

يف دائرة أعماهلا، فلما أقدمنا ىلع املرشواعت العمرانية واملرافق االجتماعية )اليت اكنت قد تأخرت 

أثناء االحتالل كما سبقت اإلشارة إيله(، اقتىض ذلك توسًعا رسيًعا يف تلك األداة، فتعددت اإلدارات 

واملصالح وكرث فيها املوظفون واملنفذون، مما أدى إىل هبوط يف نظامها وإنتاجها.

اكن هذا طبيعيًّا ومنتظًرا، واكن ال بد من فرتة نعيد فيها تنظيم األداة املنفذة ليك تواجه الزيادة 

الكبرية يف أعبائها وأعماهلا. ىلع أنه لم يكن طبيعيًّا أن يمر أكرث من ربع قرن دون أن حناول حماولة 

تلك  الوطنية. فرتكت احلكومات  انلهضة  ملقتضيات  واملصالح طبًقا  الوزارات  واحدة جدية تلنظيم 

انلظم واللوائح ابلايلة – اليت ترجع يف معظمها إىل بدء عهد االحتالل – دون أن تصلحها وجتددها، 

اإلنتاج.  ووسائل  العمل  طرائق  وتغري  األمة،  وتطور  احلياة  سري  أمام  جامًدا  اإلداري  نظامنا  فوقف 

وأضيفت إيله وزارات وإدارات، ومصالح وأقسام، ولكها يقوم ىلع نفس األسس العتيقة، فزاد اجلهاز 

اإلداري ضعًفا لكما ازداد حجًما، وتضاعف عجزه لكما تضاعفت أعباؤه.

واكن تناقًضا واضًحا أن تقدم األمة ىلع حياة مستقلة، قوامها السيايس دستور مستمدة أحاكمه 

من أحدث ادلساتري الربملانية، وقوامها اإلداري نظام قديم وضع لزمن آخر وأهداف بعيدة لك ابلعد 

حمرتفو  فيها  ووجد  الربملانية،  احلياة  مسايرة  ىلع  اتلنفيذ  أداة  تقَو  فلم  الوطنية.  انلهضة  أهداف  عن 

السياسة بابًا مفتوًحا ىلع مرصاعيه للتدخل املستمر واإلفساد ألغراض شخصية أو اعئلية أو حزبية. 

وما من شك يف أن ضعف أداة اتلنفيذ ساعد ىلع ما صادفنا من متاعب واضطراب يف سياستنا، وأن 

لو أن ادلستور السيايس صاحبه دستور آخر إداري  القرن املايض اكن خيتلف كثرًيا  تارخينا يف ربع 

مطابق ملقتضياته وأهدافه.
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1- وقد انتهت األداة احلكومية إىل درجة من االحنالل واتلفكك تعالت ضدها الشكوى من 

مجيع انلوايح، فأصبحت إجراءات احلكومة مرضب املثل يف بطئها وتعقدها، وكذلك مرشواعتها يف 

نقصها وكرثة تكايلفها، وكذلك أيًضا خدماتها يف إرهاق املنتفعني بها. ولسنا بصدد استعراض مجيع 

ادلكتور  مع  )باالشرتاك  وتفصيل  حتليل  من  يلزم  بما  درسته  أن  يل  وسبق  اتلنفيذ،  يف  انلقص  أوجه 

إبراهيم بيويم مدكور يف حبث »األداة احلكومية«(؛ وحسبنا هنا أن نوضح بوجه خاص أثر هذا انلقص 

يف أزمتنا االقتصادية واالجتماعية، ونربز ما يشري إيله تطور املايض من خطر ىلع كيان ادلولة ومصري 

األمة إذا لم تعالج املشلكة اإلدارية بما تقتضيه من قوة وحزم.

واملال  الوقت  من  كثري  وإنفاق  هباء،  األمة  إماكنيات  من  كثري  ضياع  يه  أيًضا  هنا  وانلتيجة 

واجلهد يف غري ما فائدة أو جدوى. فأما الوقت فال يكاد مرشوع حكويم يتم يف املواعيد املنتظرة 

أو املعقولة، بل يبطؤ العمل فيه ويطول تنفيذه رغم شاكوى املنتفعني وصيحات اجلرائد. وقد أصبح 

وال حتريكها حتت مجود  تنشيط سريها  يمكن  اليت ال  الضخمة  بالسلحفاة  أشبه  اإلداري  اجلهاز 

غطائها. وهكذا يتطلب تنفيذ أعمال احلكومة أضعاف الزمن اذلي تنفقه ابلالد النشطة اليت عرفت 

قيمة الوقت وفهمت رضورة اقتصاده وعدم اإلرساف فيه.

وأما املال، فيف هذا ابلطء ذاته زيادة يف اتلاكيلف، ألنه يُشِغل إدارات كبرية يف أعمال حمدودة 

يمكنها أن تتمها يف رسعة لو نظمت طرائق العمل وأصلحت أسايلب اإلدارة. ىلع أن ضياع املال ال 

يقترص ىلع بطء العمل، بل يف تعقد اإلجراءات احلكومية وكرثة املوظفني واملراتب اإلدارية مع شدة 

الرتكزي ما يزيد من تكايلف اإلنتاج احلكويم زيادة اكنت تؤدي إىل إفالس رسيع لو أدير مصنع أو 

مزرعة بهذه الطريقة.

وأما اجلهد، فيؤدي ابلطء واتلعقيد وعدم تنظيم العمل إىل مضاعفة اجلهود الالزمة إلتمام أبسط 

اإلجراءات وتنفيذ أي مرشوع أو تدبري. وكثرًيا ما يقوم الوزراء واملوظفون بعمل مضٍن، لكن إنتاجهم 

احلقييق ال يكاد يذكر إىل جانب ما اكنوا ينتجونه لو نظمت اإلدارة ىلع األسس املنطقية والواقعية 
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اليت تعتمد عليها يف ابلالد املتقدمة. ورساعن ما تنفد همتهم وتفرت عزيمتهم ويثبط نشاطهم، دون أن 

يؤدوا إىل األمة اخلدمات اليت حيق هلا أن تنتظرها منهم.

أبسط  دليهم  يتم  فال  احلكومية؛  باخلدمات  املنتفعني  مجهور  إىل  واجلهد  الوقت  ضياع  ويمتد 

اإلجراءات اإلدارية بغري زيارات متكررة  ورجاءات مستمرة، و»نرفزة وفوران دم« ما اكن أغناهم 

األعمال  تبطؤ حركة  وكم  األوراق«؛  وراء  »اجلري  يف  واملؤسسات  األفراد  مصالح  تتعطل  وكم  عنها؛ 

بعمل  املختصة  اإلدارات  وكرثة  وتعقدها،  اإلجراءات  بطء  جراء  من  االقتصادي  واإلنتاج  األهلية 

طول  جراء  من  فرص  تضيع  وكم  منهم؛  »تأشرية«  ىلع  احلصول  جيب  اذلين  املوظفني  وكرثة  واحد، 

اإلجراءات الالزمة للحصول ىلع إذن أو رخصة أو أي حق من حقوق األفراد ىلع ادلولة.

الشئون ومجيع  تتدخل يف مجيع  أصبحت  ادلولة  أن  واتلعقيد  ابلطء  ويزيد من خطر هذا   -2

األعمال، وال يكاد الفرد خيطو خطوة واحدة يف حياته وعمله دون أن يكون لدلولة نظر فيها. وال بد 

االعتداء  ومنع  انلاس  وحقوق  املجتمع  حقوق  ىلع  واملحافظة  واتلوجيه،  للمراقبة  اتلدخل  هذا  من 

عليها، لكن املصالح واإلدارات جيب أن ترايع مقتضيات األعمال احلرة يف الرسعة واتلبسيط، ال أن 

تثبط النشاط االقتصادي وتعرقل حركة اإلنتاج واتلبادل بابلطء واتلعقيد وكرثة اإلجراءات وطوهلا.

من  متاعب  يعانون   – أجانب  أو  اكنوا  مرصيني   – مرص  يف  واتلجار  املنتجني  أن  شك  وال 

وقتًا  يضيع علينا  مما  األخرى؛  ابلالد  واتلجار يف معظم  املنتجني  من  أكرث  انلاحية، ومصاعب  هذه 

يستخدمه غرينا خري استخدام، وفرًصا يغتنمها غرينا وكنا حنن أوىل بها. وامليدان االقتصادي ميدان 

الوطين من مزيات  االقتصاد  أن حيرم  يستساغ  تراخيًا، فكيف  أو  مهادنة  يعرف  وكفاح ال  منافسة 

الرسعة واتلبسيط اليت ينعم بها اقتصاد ابلالد األخرى؟ وليس األمر هنا أيًضا أمر ختلص من القيود 

الالزمة وحترير من املراقبة الرضورية، بقدر ما هو اتلخلص من ابلطء واتلعقيد واتلحرير من القيود 

واإلجراءات اليت ترض بدل أن تفيد.
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ويلت هذه اإلجراءات املطولة واتلأشريات املتسلسلة تضمن تطبيق القانون واحرتام اتلعليمات 

وتنفيذ اخلطط املرسومة، فنقول إن يف هذا ما يعوض شيئًا من أرضار ابلطء واتلعقيد. لكن الواقع ىلع 

عكس ذلك، ولقد أضىح أوضح مظهر لعجز أداة اتلنفيذ ضعفها يف تطبيق القوانني وتنفيذ قراراتها 

ىلع اجلميع. وعالوة ىلع ذلك، أصبح االعتقاد شائًعا دلى اجلمهور بأن ما من قانون ال يمكن اتلهرب 

منه وال قرار يتعذر اتلمحك فيه، ويف هذا خطر حمقق ىلع كيان ادلولة؛ وللجمهور بعض العذر دون 

شك يف اعتقاده، واستثناء واحد يميح يف نظر انلاس مئات األحوال اليت حيرتم فيها القانون، وخاصة 

إذا جاء االستثناء لصالح صاحب سلطة أو حمسوبية أو مال وفري.

3- وهنا يسوقنا احلديث إىل موضوع خمجل، كنا نود أن نمر به يف صمت، لوال أنه اعمل هام 

من عوامل ارتباك الشئون العامة وعجز أداة اتلنفيذ، وهو موضوع الرسقة والرشوة واإلجتار بانلفوذ 

والوساطة يف شىت أعمال ادلولة، من أعظمها شأنًا إىل أصغرها. ىلع أننا لن نعرض أمثلة من هذا الفساد 

اذلي انترش انتشاًرا مرعبًا يف أداة احلكم، ونظرة إىل اجلرائد يف أي يوم تكشف من صوره املختلفة 

اليشء الكثري، فضاًل عما يرد منها يف اتلقارير الرسمية وترصحيات املسئولني.

وكرثة  الفساد  بهذا  االعرتاف  يف  إن  فيقال  الصحيح؛  نصابها  يف  وضعها  من  بد  ال  نقطة  وهنا 

اتلعليق عليه تصويًرا بلالدنا بصورة تيسء إيلها إساءة بالغة، وإن املصلحة تقيض بأن نسرته ونكتمه 

ليك نقفل ابلاب ىلع تلك ادلاعية املرضة بدل أن نمونها ونشجعها بأنفسنا. وليست هذه ادلعوى أكرث 

من خطأ وسوء تقدير دلى املستقيمني والصاحلني يف معامالتهم اخلاصة والعامة، لكنها تضليل مقصود 

واإلجتار  والرشوة  بالرسقة  واملستفيدين  عنه،  واملسئولني  الفساد  نرش  املشرتكني يف  من  إذا صدرت 

بانلفوذ.

واحلقيقة أن سرت العورات وكتم الفضائح يف الشئون العامة يرض أكرث مما يفيد؛ ألنه حيول دون 

لك رقابة فعالة ومعاقبة جدية. واجلراثيم ترىب يف الظالم ال يف ضوء الشمس، وإذا ترسبت إىل املجتمع، 
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فال سبيل إىل استئصاهلا إذا أخفيت وأنكرت، بل جيب أن تعرف وتناقش تلثري الغضب واالستناكر 

الواجبني ىلع جمتمع حمتفظ حبكمه سليًما ووعيه حيًّا.

العاملون بما جيري؛  الشائع؟ أىلع أهل ابلالد، وهم  الفساد  ثم نلفكر قلياًل: ىلع من خنيف هذا 

وإن نقصهم بعض الوقائع واتلفاصيل، ذهبوا إىل تأويالت قد تضخم األحداث وتبالغ فيها، فاألوىل أن 

يقفوا ىلع احلقيقة اكملة؛ أم ىلع ابلالد األخرى، ويه العليمة بأحوانلا وظروفنا؟ وليس عيبًا أن نعرتف 

بضعف أو نقص، وهناك شعوب أخرى كثرية تقايس أنوااًع مما نقاسيه وال تستطيع أن ترمينا بما يه 

واقعة فيه، لكن العيب لك العيب أن نكتمه ونسرته وال حناول عالجه كما حياول اآلخرون. واذلين 

يريدون أن خيدعوا الغري بإنكار فضائح معروفة وظاهرة، إنما خيدعون أنفسهم ويسيئون إىل الوطن.

انلظم  تقوى  وكم  عالجه،  ىلع  والعمل  املخجل  بادلاء  االعرتاف  يف  السيئة  ادلاعية  فليست 

املأل  ىلع  فتعلنها  خطرية  فضائح  عن  اتلحقيق  جلان  تكشف  عندما  انلاس  أعني  يف  األمريكية 

االستقالة  ىلع  وزراء  يرغم  عندما  وثقة  احرتاًما  اإلجنلزيية  انلظم  تكسب  وكم  تفاصيلها،  لك  يف 

ألسباب كنا نرى فيها هفوات ال تستحق اتلعليق؛ لكن ادلاعية السيئة يه يف إنكار الفساد وإهماهل، 

وأساءت إيلنا أعظم إساءة، ألنها أضعفت صداقة أشخاص وبالد حنن يف أمس احلاجة إيلها يف قضيتنا 

السياسية، وأفقدتنا ثقتهم بنظمنا اإلدارية واملايلة وما اكن أحوجنا إيلها يف أزمتنا االقتصادية.

ويف الواقع، ال تفهم دعوة السرت والكتمان إال ممن تشاءم ويئس من اإلصالح. وما أكرث املواطنني 

اذلين يظنون أن األمة قد تعودت هذا الفساد، وألفته حبيث ال ينتظر من خاصتها أن يعاجلوه وال من 

اعمتها أن يرغموهم ىلع معاجلته، ويعتقدون أنه أصبح أشبه باألمراض املتوطنة أو العاهات املستديمة 

اليت ال سبيل إىل اتلخلص منها. وإن كنت من بني هؤالء ايلائسني، ملا أقدمت ىلع وضع هذا ابلحث، 

ولوفرت ما يتطلبه من تعب وعناء؛ لكين أرى بالعكس أن اإلصالح يف مقدورنا ووسائله يف متناونلا، 

وأن أول خطوة يف سبيله يه الرصاحة اتلامة يف تصوير ادلاء وتشخيصه.
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وبعد، فقد سطرت هذه األسطر قبيل احلركة املباركة األخرية، ولم أشأ أن أحذفها وال أن أغري 

اجلديد  العهد  أن  واألمل معقود ىلع  القضية.  بعد كسب  باملرافعة  أشبه  اآلن  بدت  وإن  فيها شيئًا، 

سيقوى ويصابر ىلع أن يكنس مفاسد املايض من مجيع حجر ابليت ويعيد فرشه من جديد، ويؤهل 

األداة احلكومية ألن تنهض باألعباء الضخمة امللقاة ىلع اعتقها يف هذه املرحلة اخلطرية.

وواضح من تطور ربع القرن األخري أن نقص اتلوجيه وعجز اتلنفيذ لعبا دوًرا كبرًيا يف زيادة 

ن األمة  االختالل بني املوارد والساكن، ويف انتشار الفقر مع اتلفاوت الكبري يف الرثوات. فلم تُمكَّ

من استغالل إماكنياتها اكملة واستثمار مواردها مجيًعا رغم قلتها، وتعقدت مشالك اجتماعية اكنت 

بسيطة احلل لو عوجلت يف حينها، وُخلقت أخرى جديدة وخطرية كنا سلمنا منها، أو أحكمت خطط 

اتلوجيه ووسائل اتلنفيذ. وبهذا أضاع ابلدل جهًدا ووقتًا ومااًل هباء وبغري فائدة، وفوّت فرًصا ساحنة 

ما اكن أحوجه إىل االنتفاع منها، وتفاقمت األزمة االقتصادية واالجتماعية اليت يتخبط فيها اآلن.

ويقال إن احلكمة سهلة بعد وقوع احلادث، وأن ليس أحد معصوًما من اخلطأ وسوء اتلقدير. 

لكن أسباب األزمة اكنت واضحة منذ زمن بعيد، وما زال الكتاب واملفكرون ينذرون خبطورتها 

واشتدادها املطرد. وربما عمل املسئولون جهد طاقتهم خملصني لوجه اهلل والوطن، ثم ناءوا حتت عبء 

الصعوبات أو حرموا من االستقرار الالزم يلتابعوا نشاطهم فتثمر جهودهم. قد يصح هذا، وقد يكون 

فيه عذر مقبول دلى العالم بانليات؛ لكن العربة يف السياسة باألعمال وانلتائج، وقد أساءت األعمال 

إىل األمة وأحلقت بها الرضر يف مصاحلها احليوية، وأضعفت قواها املادية ومقوماتها املعنوية مًعا.

وال جدوى يف ابلاكء والرثاء. واكن واجبًا أن نتجه بأنظارنا إىل املايض، نلحلله ونتعظ به، فنفيد 

من تلك اتلجارب القاسية اليت دفعنا فيها ثمنًا باهًظا، ثم نتجه إىل األمام. فالطريق شاق والعمل كثري.



الباب الثالث

العالج
القريب  مستقبلنا  ورأينا  مظلمة،  بصورة  واالجتماعية  االقتصادية  أزمتنا  حتليل  من  خرجنا 

مستهدفًا بأخطار متعددة، ال يسع املتأمل أو املدبر إال أن يرقبها يف كثري من القلق واخلشية. والزم 

أن جتند قوى األمة لكها دلرء مصدر هذه األخطار وإزالة أسباب هذا القلق؛ فيه سياسة جديدة ال بد 

أن نشق هلا الطريق ونفسح هلا املجال، فنهيئ هلا اجلو املالئم والوسائل الرضورية، ليك حتقق للبالد 

استغالاًل منظًما ومنسًقا ملواردها وثرواتها، واستثماًرا اكماًل إلماكنياتها املادية والروحية.

ومن حسن احلظ أن تلك اإلماكنيات ليست باليشء القليل وأن مرص حتظى بكثري من أسباب 

انلهوض ومقومات اتلقدم السليم، لو عرفت كيف تفيد منها. وابلور دلينا ليس يف األرض فقط، بل يف 

كثري من مصادر اإلنتاج األخرى، اليت حال االرجتال واتلناقض وابلذخ دون استغالهلا واستثمارها. 

أن ترىق إىل أىلع  الطبيعة استطاعت  أوفر من نصيبنا يف خريات  لم حتَظ بنصيب  وثمة بالد أخرى 

أن  يمنعنا من  ما  هناك  وليس  السيايس،  واثلبات  االجتمايع  وانلهوض  االقتصادي  اإلنتاج  مراتب 

حنذو حذوها ونقتدي بقدوتها.

إن  للكمة احلق  آن واحد، رسيع اتلجاوب  والقناعة يف  والشعب املرصي مطبوع ىلع احلماسة 

قدمت هل، مستعد إلدراك حقيقة األشياء وتفهم منطق الواقع. ولنئ بدا منه يشء من اتلقلب يف الرأي 

واتلغري يف حكمه ىلع الرجال واألعمال، فألن القيادة اكنت أيًضا متقلبة ومتغرية، ال تصارحه حبقيقة 

مشالكه وال توضح هل وسائل العالج املمكنة، بل تضلله بوعود خالبة دون أن ترسم هل طريق حتقيقها. 

لقيادة  ينقاد  ونظام،  هدوء  يف  عمله  يتابع  أن  ىلع  وقدير  والواقع،  باحلقيقة  يصاَرح  بأن  جدير  وهو 

حكيمة جازمة مىت اطمنئ إىل نزاهتها وعداتلها.
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وملرص أرضها اخلصبة ومناخها املعتدل، ونيلها العظيم اذلي تشارك فيه جنوب الوادي، وفيه ما 

يسد حاجة الشطرين الشقيقني إذا تعاون العلم وروح اتلفاهم ىلع إحاكم ضبطه واالنتفاع به، وهلا 

صحاريها الواسعة اليت لم جترد بعد كنوزها وثرواتها. وهلا فوق هذا سواعد أبنائها، ويه ثروتها األوىل 

ومبعث األمل والرجاء فيها. وكم من شعوب بلغت هدفها من األمان وانلهوض والرفاهية، رغم ضيق 

أرضها وقلة مواردها الطبيعية، وذلك بفضل سواعد أبنائها بعد أن جعل منهم اتلوجيه القويم واتلعليم 

الفين مواطنني صاحلني يف سالمة عقلهم وجسمهم، ويف قدرتهم ىلع العمل واإلنتاج واذلود عن وطنهم 

وكيانهم.

ولسنا يف حاجة أن نطيل احلديث يف »موجوداتنا القومية«، ولك مواطن يعرفها ويعزت بها، ويشكو 

من أنها ال تستغل وال تستثمر، ومهمة العهد اجلديد أن خيرج إماكنيات الوطن إىل حزي الوجود، ويرسم 

إىل  ينبئها  بل  حتقيقها،  إىل  سبيل  ال  خالبة  بوعود  يضللها  فال  أمامها،  واضًحا  اتلقدم  سبيل  لألمة 

املصاعب اليت ال بد من تذيللها واتلضحيات اليت ال مفر من حتملها، ويطمئنها ىلع أنها تقاد إىل ما 

فيه صاحلها وخريها، ويعمل ىلع أن يشرتك اللك يف حتمل اتلضحية وعناء العمل واإلنتاج.

وليس الطريق سهاًل وممهًدا، وليس ثمة عالج رسيع ألزمتنا االقتصادية واالجتماعية. وأغلب 

الظن أن احلالة سوف تسوء أكرث منها اآلن قبل أن تبدأ يف اتلحسن، فزيداد مستوى املعيشة هبوًطا فوق 

هبوطه لفرتة ما قبل أن يأخذ يف الصعود بإذن اهلل. وال بد من محلة شاقة يف ميدان العمل واإلنتاج، 

وجهد طويل ومتصل احللقات، ليك خنلص من أغالل الركود والكساد وآثار انلوم واإلهمال، فيتحول 

تيار اهلبوط إىل صعود. ىلع أن اتليار مىت حتول، أخذت عوامل الصعود تتفاعل وتتعاون وترسع بنا 

بنا يف احندارها املخيف. فيه  تفاعلت وتضاعفت عوامل اهلبوط فأرسعت  اخلطى إىل األمام، كما 

نقطة حتول جيب أن نسىع إيلها بكل ما أوتينا من محاس ومثابرة، وجنند هلا لك ما دلينا من وسائل 

معنوية ومادية.
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واألساس األول تللك احلملة أن يرسم الطريق وتوضح معامله ومراحله. فلم يعد الوقت للعبارات 

ر بها انلاس مدة طويلة. وكىف ما ضاع علينا من وقت يف سبيل أهداف مبهمة أو  اجلوفاء اليت ُخدِّ

خيايلة، وما بعرثنا من جهد ومال ألننا لم نوضح اخلطة ولم ندرس الوسائل ولم نتابع اتلنفيذ. ونلوطد 

أقدامنا اآلن ىلع الواقع وامللموس، واألهداف العملية اليت نعرف سبيلها ونتمكن من وسائلها.

تللك األعمال املتعددة وانلوايح املتشعبة اليت تتكون منها حياة األمة، ال بد من قواعد أويلة 

يه األساس الالزم لنشاط احلكومة ومقياس مرشواعتها وترصفاتها، فتجعل من سياسة ادلولة وحدة 

منسقة األهداف والوسائل... قواعد جيب أن ترسخ يف األذهان وتتمكن من العقول، فتصبح عقيدة 

اخلطط  احرتام  تضمن  حبيث  انلاس،  مصالح  ىلع  القائمني  وتغري  السياسة  تقلبات  عن  تسمو  اعمة 

والربامج ومواصلة العمل واتلنفيذ شهًرا بعد شهر واعًما بعد اعم.

الوطنية  املطالب  مثل  توكيد،  أو  إيضاح  عن  غىن  يف  هو  ما  األويلة  القواعد  تلك  بني  ومن 

واألهداف السياسية واالجتماعية، ألن اللك يؤمن بها، فأضحت جزًءا من وعينا القويم. أما األهداف 

االقتصادية، فما زنلا يف أمس احلاجة إىل درسها وإيضاحها، ونرشها وإذاعتها؛ ألن ادلراية بها ناقصة 

بوجه اعم رغم أنها أخطر ما يواجهنا يف الظرف احلارض. واقتصاد لك بدل إن تقدم، فهو سلمه إىل الريق 

ترتطم عليها لك حماولة ولك جمهود يف  اليت  الصخرة  فهو  تأخر  وإن  والرفاهية واالستقالل واحلرية، 

سبيل اتلقدم السيايس واالجتمايع.

ورسم  براجمها  عرض  إىل  واهليئات  األحزاب  همت  أن  األخرية  اإلصالح  محلة  آثار  من  واكن 

خططها، وأوضح ما فيها ضعف انلاحية االقتصادية وافتقارها إىل املبادئ اجللية والوسائل العملية، 

كأن واضعيها ال يدركون دقة األزمة االقتصادية وال يشعرون خبطرها. ىلع أن الشعب – وهو القريب 

بطبيعته من الواقع وامللموس – يطالب دائًما بتيسري سبل املعيشة، ويكاد حيكم ىلع مجيع األحداث 

السياسية حسب انلفع امللموس اذلي يستفيده منها؛ وقد انتهت به جتاربه املاضية إىل هذه العقلية، 
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وجدير باملسئولني عن مصريه أن يدركوا أن تربير ترصفاتهم وتوطيد مركزهم لن يكونا إال بتعهدهم 

انلاحية االقتصادية وتوفيقهم إىل معاجلتها.

فاملهمة األوىل لسياسة ادلولة يف اآلونة احلارضة أن ترسع اخلطى ما أمكن تلعويض اإلهمال 

السابق واستغالل مجيع مصادر اإلنتاج وموارد الرزق. وال نريم بهذا إىل أنها املهمة الوحيدة وأن املهام 

األخرى املتصلة باألهداف الوطنية وادلفاع واخلدمات االجتماعية يمكن أن نفرط فيها. كال، وإنما 

نريم إىل أن اتلقدم االقتصادي – باملعىن اذلي سبق رشحه – هو رشط أسايس نلجاح سياسة ادلولة 

وبللوغ تلك األهداف السامية اليت تتطلع إيلها مجيًعا؛ وىلع هذا ال بد أن حيظى بانلصيب األوفر من 

راعية املسئولني وجهودهم، ليك توطد انلهضة القومية ىلع أساس متني وتقوم ىلع داعئم ثابتة قوية.

ويقتيض إذن منطق احلقيقة والواقع أن تصوب جهود األمة حنو تقوية الطاقة اإلنتاجية وتوظيف 

وزن  الساكن  موارد  بزيادة  املتعلقة  االقتصادية  لالعتبارات  يكون  أن  وجيب  الرثوة.  مصادر  مجيع 

خاص يف مجيع شئون ادلولة دون استثناء وأن تراىع تلك االعتبارات يف مجيع الترشيعات واملرشواعت 

واتلرصفات. صحيح أن أعمال ادلولة ليست لكها اقتصادية، وأن من بينها ما خيضع العتبارات أخرى، 

لكن جيب يف لك حالة اتلأكد من رضورتها أواًل، ثم االطمئنان إىل أنها لن تتعارض مع مستلزمات 

زيادة اإلنتاج، ولن تتطلب من ثروة ابلالد وإيرادات ادلولة نصيبًا حيول دون متابعتها يف املستقبل أو 

يضيق املجال أمام أعمال أخرى قد تكون أنفع وأحق بالرصف عليها.

تلك يه القاعدة األساسية اليت ال بد من أن تلّون نظرتنا إىل الشئون العامة. ويف بساطتها ما 

جيعلها يف متناول اجلميع؛ ويف االقتناع بها حىت تصبح اعدة وتقليًدا ما يسد ذلك الفراغ اخلطري يف 

اتلوجيه االقتصادي اذلي أدى إىل تفاقم األزمة؛ ويف تطبيقها ما يقيم سياسة ادلولة ىلع أساس من 

اتلنسيق واالستمرار يف اتلنفيذ، وحيول بينها وما بليت به يف ربع القرن املايض من ختبط وتناقض، 

ثمة  وليس  العاطلة،  اإلنتاج  املهملة وعنارص  الرثوة  استثمار ممكن جلميع مصادر  أحسن  ويضمن 

ضمان آخر ملستقبلنا الوطين.
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املنتجات  يف  إال  امهلل  الصناعة  فيها  تصلح  فال  زراعية،  بدل  مرص  إن  يقول  ابلعض  اكن 

االستهالكية العادية؛ ويذهب بعض آخر إىل أن عرصنا عرص صناعة، فيجب تصويب اجلهود لكها 

اليت  اقتصاديًّا يه  ابلالد  وأمنت  تتاكمالن،  والصناعة  الزراعة  أن  األمر  ابلالد. وحقيقة  تصنيع  حنو 

ازدهرت فيها االثنتان مًعا. فابلالد الزراعية املزدمحة بالساكن واليت لم تتقدم فيها الصناعة شديدة 

احلساسية باتليارات العاملية العتماد اقتصادياتها ىلع مواد أويلة يه أول ما يتأثر باألزمات، ومستوى 

املعيشة فيها منخفض لعجز الزراعة عن أن تسد حاجة الساكن. أما ابلالد الصناعية اليت ضعفت فيها 

الزراعة، فتشكو أيًضا من عدم االستقرار العتمادها ىلع صادراتها للحصول ىلع غذائها الرضوري.

ويف مرص يرتبط تقدم الزراعة مع تقدم الصناعة أوثق ارتباط، فنمو الصناعة يفسح جمال العمل 

اآليلة يف فالحة  والوسائل  الفنية  األسايلب  بإدخال  يسمح  مما  احلاجة،  الزائدين عن  الزراعيني  أمام 

إيراد  وحتسن  الزراعة  ونمو  مواردهم،  وتتحسن  للزراعيني  اإلنتاجية  الطاقة  ترتفع  وبهذا  األرض 

املزارعني يفتح للصناعة سوقها الطبيعية اليت إن حرمت منها عجزت عن أن تتقدم وتزدهر. هذا إىل 

أن الزراعة تنتج كثرًيا من املواد األويلة اليت تعمل بها الصناعة، فتقدم الزراعة يوفر تلك املواد وتقدم 

الصناعة يوسع طلبها. ومشلكة تنمية اإلنتاج االقتصادي إذن مشلكة واحدة، هلا وجه زرايع ووجه 

صنايع يكمل بعضهما بعًضا.

1- تنمية الزراعة
ليس ثمة جديد كثري يقال يف تنمية اإلنتاج الزرايع، سواء ببسط املساحة املزروعة أو حتسني 

غلة األرض، فاخلطط معروفة والوسائل جمربة، ولك ما ينقصها إنما هو اتلطبيق اجلدي واتلنفيذ ىلع 

نطاق واسع. ولعل يف هذا العنرص احليوي من اقتصادنا القويم أوضح مثل ملسافة اخللف دلينا بني القول 

والعمل، بني اتلصميم واتلنفيذ. وهناك جهود بذلت بال شك، وبذلت بنجاح يف بعض انلوايح، أخصها 

القطن، لكنها لم تشمل مجيع انلوايح، بل قرصت عن عالج كثري من املشالك واعجلت األخرى يف 

نطاق ضيق لم يتعدَّ يف الغالب مرحلة اتلجارب العملية. وكثرًيا ما ضاعت اخلطط الواضحة وضعفت 
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اتلعليمات الرصحية يف نزوهلا درجات السلم اإلداري، من مكتب الرئيس املركزي اذلي يضعها ويأمر 

بها إىل املنفذين املحليني جبمهور املزارعني.

أن  أي  فدان،  بنحو نصف مليون  الزراعية منذ مخسني اعًما  الزيادة يف رقعة األرض  وتقدر 

األخرية،  سنة  العرشين  يف  أما  قرن.  نصف  مدى  يف  تقريبًا  العرش  بنسبة  زادت  املزروعة  املساحة 

افتقدتها  اليت  اخلصبة  املزروعة  األرض  مساحة  توازي  املستصلحة  األرض  مساحة  تكد  فلم 

واملدارس  واملصانع  والطرق،  واملصارف  اكلرتع  اتلعمري،  لوازم  بمختلف  شغلها  جراء  من  الزراعة 

واملستشفيات واملطارات واألندية الرياضية، واالمتداد املطرد يف املدن والقرى والعزب، اليت تزحف 

أبنيتها دون انقطاع فوق احلقول اخلرضاء. وها يه ذي اجلبانات تمتد أيًضا؛ ألن زيادة األحياء تتبعها 

زيادة األموات، وال بد من أن يُفسح هلم املحل الالزم.

ىلع أن الكسب يف مساحة احلاصالت، املرتتب ىلع حتويل احلياض إىل الري الصييف أو املستديم، 

بلغ حنو 25٪ مما اكنت عليه يف بداية القرن؛ لكن متوسط غلة الفدان لم يتحسن بوجه اعم عما اكن 

بمقدار  الساكن  زاد  بينما  قرن،  بمقدار 25٪ يف نصف  الزرايع  اإلنتاج  فزادت كمية  ذاك.  إذ  عليه 

100٪، ولسنا يف حاجة أن نكرر اإلشارة إىل ضآلة انلمو الزرايع أثناء هذه الفرتة الطويلة )سواء أكان 

مقياسنا يف هذا ما اكن يمكن أن حنققه لوال ابلطء واإلهمال أو ما اكن جيب أن حنققه ملسايرة نمو 

الساكن(، وال أن نعود إىل أثرها يف هبوط مستوى املعيشة واتلغذية.

ىلع أن شدة األزمة االقتصادية واالجتماعية أيقظت انلاس إىل اخلطر اذلي يهددنا، وأفهمتنا – 

اآلتية تلخيص  انلقط  أو موت. ويف  الزرايع أصبحت مسألة حياة  اإلنتاج  تنمية  – أن  ولو متأخًرا 

وتبويب – ال أكرث – للخطط املعروفة والكفيلة بأن حتقق نهضة شاملة يف الزراعة واستغالاًل اكماًل 

إلماكنياتها املختلفة يف القطر املرصي.

1- وضع برنامج ضبط انليل منذ زمن بعيد، ويشمل كما هو معلوم حتويل ابلحريات االستوائية 

اليت ينبعث منها انليل األبيض، وحبرية تانا اليت يتدفق منها انليل األزرق ليشق طريقه عرب جبال 
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جنوب  يف  السدود  قناة  ثم  الشحيحة،  السنوات  يف  املياه  نقص  تلعويض  دائمة  خزانات  إىل  إثيوبيا، 

السودان تلوفري املياه اليت تتبخر منها وتلعمري منطقتها ملصلحة أهلها، ثم اخلزانات املوسمية الكربى 

ىلع انليل األبيض وانليل األزرق وانليل الرئييس. وقد نفد إىل اآلن خزان أون يف جنجا ىلع مصب 

حبرية فيكتوريا يف أوغندا، وخزانا جبل األويلاء وسنار يف السودان، وخزان أسوان العظيم يف مرص، 

وبقيت قناة السدود وخزان كبري يف شمال السودان لري مرص وآخر ىلع انليل األزرق لري السودان، 

وخزان حبرية تانا اذلي تفيد منه مرص والسودان ىلع السواء.

وطاملا تابعت وزارة األشغال ضبط انليل، رغم ما أصاب مراحله من بطء وتأخر ألسباب خمتلفة 

أغلبها سيايس مع األسف. ومن حسن اتلدبري أن خفض اعتمادات الري )اذلي أوجبه أخرًيا نقص 

من  انليل  أن ضبط  باملالحظة  وجدير  واحليوية.  الكربى  املرشواعت  تلك  يمس  لم  املزيانية(  موارد 

دقة  أو  أفقه  اتساع  يف  إن  واملدنية،  العمران  الطبيعة ملصلحة  يعدل  بها  اليت  اإلنسان  أعمال  أعظم 

ما  اهلندسة واالقتصاد  اتلفاهم يف ميدان  وآثار  اتلعاون  تنفيذه. وفيه من معاين  أو صعوبة  تصميمه 

يسهل اتلعاون واتلفاهم يف ميدان السياسة واألخوة اإلنسانية.

الرتع  شبكة   – الطبييع  انليل  هبوط  وقت  املاء  توفر  اليت   – الكربى  املرشواعت  تستتبع   -2

واملصارف الرئيسية والعمومية يف أحناء القطر. ومعروف أن وسائل الرصف اكنت قد تأخرت كثرًيا 

عن نرش الري املستديم، مما أدى إىل رفع منسوب املياه األرضية وإضعاف األرض وحمصوهلا، وخاصة 

يف الوجه ابلحري. وقد بدأ العمل ىلع تدارك هذا انلقص منذ ربع قرن تقريبًا، وحتسنت وسائل الرصف 

ا امهلل إال أنه ال بد من اإلشارة  حتسنًا حمسوًسا. وال تستديع مرشواعت الري والرصف تفصياًل خاصًّ

إىل أمرين هامني:

أوهلما نقص صيانة الرتع واملصارف، مما يضيع ىلع الزراعة واملزارعني كثرًيا من فوائد املرشواعت، 

فليست الصيانة أقل أهمية من اتلوسيع أو اإلنشاء، وجيب أن تكون يف عداد األعمال اإلنتاجية اليت 

ما  الغالب ىلع  الشتوية ال حتصل يف  الغالت  أن  فهو  األمر اآلخر،  أما  ادلولة.  أولوية يف مزيانية  هلا 
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يلزمها من ماء، وأوضح ديلل ىلع ذلك أن حمصول األرايض اليت تتمتع بطلمبة ارتوازية أوفر وأجود 

من حمصول األرايض املحرومة منها، ويه يف الغالب األرايض اتلابعة لصغار املالك. وجيب العمل – 

ما أمكن – ىلع إبطال املناوبات يف نوفمرب وىلع أن تقرص مدة اجلفاف. وحبذا لو أنشئت طلبمات 

ارتوازية – ىلع أساس تعاوين أو من مايلة ادلولة – تلغذي بعض املناطق املكتظة بالساكن واليت تكرث 

فيها امللكيات الصغرية، عالوة ىلع وسائل الري العادية.

3- وينتفع بزيادة املاء املرتتبة ىلع املرشواعت الكربى يف حتويل بايق أرايض احلياض يف الوجه 

القبيل إىل ري مستديم، وهذا من عمل احلكومة، ويف إصالح األرايض ابلور يف شمال ادلتلا، وجيب 

أن يكون هذا من عمل الرشاكت والنشاط األهيل. وادلولة غري قادرة ىلع إدارة أعمال اقتصادية، ال 

من حيث ادلقة وال الرسعة وال االقتصاد، وجيب أن تتخلص من لك عمل يمكن أن يقوم به النشاط 

األهيل وال يمس سيادة ادلولة.

وهناك عدة أوضاع يمكن االتفاق عليها بني احلكومة واملؤسسات األهلية إلصالح األرض 

ابلور وبسط املساحة املزروعة، سبق أن اكنت حمل دراسة ومناقشة بني الفنيني واملسئولني والرشاكت 

الفكرة مرحلة  تتعدى هذه  أن  دون  املعهود حال  داءنا  أن  العمل، غري  اإلقدام ىلع هذا  الراغبة يف 

الكالم، فتمر األشهر والسنوات دون أن ختطو خطوة عملية، ال لسبب سوى االنشغال بأمور أخرى أو 

اخلوف من املسئويلة أو جمرد اإلعراض عن فكرة ألنها جديدة وغري مألوفة.

وتعتمد هذه األوضاع ىلع أساسني هما توقيت االستغالل مع مساعدة ادلولة، فمثاًل تسلم األرض 

ابلور للرشكة الزراعية بإجيار اسيم ملدة معينة، ىلع أن تعود بعد إصالحها إىل ادلولة بغري مقابل، سوى 

أن تعيف الرشكة من الرضائب والرسوم نظري رسعة إجناز اإلصالح وحتديد مدة االستغالل، ويراىع يف 

احتساب هذه املدة تمكني الرشكة من أن تصلح األرض وتستغلها حبيث حتصل ىلع ربح مناسب مع 

تكوين احتيايط يزيد بنسبة معقولة عن رأس املال املدفوع.
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وقد أقامت املؤسسات األهلية ديلاًل واضًحا ىلع قدرتها وخربتها يف إصالح األرض ابلور، ومن 

أقامت مصلحة  وقد  االستمرار يف عملها.  ومعقولة ىلع  وسيلة ممكنة  ع بكل  تشجَّ أال  انلظر  قرص 

زائد  بطء  وإن أصلحت فيف  األرايض،  تقوى ىلع إصالح  أنها ال  أيًضا ىلع  واضًحا  األمالك ديلاًل 

واخلربة،  املال  أصحاب  ومحل  املشلكة،  هذه  حل  يف  اخلطى  نرسع  أن  اخلري  ومن  باهظة.  وبتاكيلف 

بسط  يف  فيساهموا  اخلصب،  املجال  هذا  يف  وينتجوا  يعملوا  أن  ىلع  السواء،  ىلع  وأجانب  مرصيني 

املساحة املزروعة وزيادة اإلنتاج الزرايع وحتسني مستوى املعيشة.

أصبح  حىت  األرض  وضاقت  الساكن  فيه  ازدحم  اذلي   – بدلنا  يف  يلحظ  ما  أدهش  ومن   -4

طينها أثمن من الفضة واذلهب – إرساف ال حد هل يف استخدام األرض الزراعية يف غري الزراعة، 

وإهمال يصل إىل حد اجلنون يف املحافظة ىلع أهم مورد للرثوة القومية. وهل يوصف بغري اجلنون )من 

وجهة االقتصاد القويم( مرشوع مدينة األوقاف مثاًل، اذلي ينزتع عن الزراعة 1600 فدان ىلع أبواب 

القاهرة، بينما اكن يمكن أخذ هذه املساحة – إذا لزمت للمدينة – من األرايض الرملية املمتدة يف 

رشقها شمااًل وجنوًبا؟ وألم يكن إجراًما أن يهمل مرشوع إنشاء منطقة صناعية بني املعادي وحلوان 

منذ عرشين اعًما، وأن يسمح للمصانع بأن تقوم بغري ختطيط وال تنظيم بني شربا وبهتيم ىلع أبواب 

القاهرة أيًضا ويف أطيان زراعية ما اكن أحوج للمدينة أن حيتفظ بها؟ وكذلك مدينة العمال يف إمبابة، 

وغريها وغريها من املرشواعت اليت خيتار هلا عمًدا فيما يبدو أجود األرايض الزراعية وأكرثها نفًعا.

ومع تقديري لصعوبة معاجلة هذه املشلكة بالترشيع، أعتقد أنه يمكن إدخال بعض اتلنظيم 

ال  حبيث  وتعتمدها  والقرى  للمدن  حدوًدا  ابلدلية  واملجالس  املديريات  جمالس  ترسم  كأن  عليه، 

جيوز أن تتعداها املباين. لكن األمر ىلع لك حال أمر فهم وحسن ترصف أكرث منه خاضع للتقييد 

والترشيع، وإذا خلقنا كما ينبيغ تقليًدا جديًدا يف أسايلبنا االقتصادية واإلدارية، شعاره اإلنتاج قبل 

ا الستخدامها لغري  اإلنفاق واالقتصاد بدل اإلرساف، فال بد أن يمتد إىل األرض الزراعية، فيضع حدًّ

أغراض الزراعة يف مرشواعت ليست رضورية رضورة قصوى، أو يمكن وضعها يف أراٍض أخرى غري 

زراعية.
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بالراحة يف األرايض  الري  أال يقترص ىلع  املزروعة جيب  املساحة  العمل ىلع بسط  أن  5- ىلع 

الطينية، بل يمتد إىل األرايض الرملية والصحراوية ما اكن إىل ذلك سبيل، ويشمل الري بالطلمبات 

من مياه انليل أو املياه اجلوفية، وباآلبار وسائر الوسائل املعروفة يف كثري من املناطق اليت تضعف فيها 

الرتبة ويقل املاء. واحلقيقة أن وزارة األشغال لم تهتم بهذه انلوايح إال أخرًيا، واكن يمكن أن تقطع 

فيها خطوات عملية وتبلغ بعض الفوائد امللموسة، لو لم يظل تفكريها حمبوًسا يف دائرة الري بالراحة.

صحيح أنه قد أقيمت بعض السدود ملياه األمطار يف الصحراء، وأعيدت بعض اآلبار الرومانية 

غرب اإلسكندرية، وأجريت بعض اتلجارب يف الواحات، لكن هذه جهود قليلة ومبعرثة، وال تذكر 

إىل جانب ما اكن جيب أن يعمل من وقت بعيد. وال أدل ىلع تأخرنا يف هذه املسائل من أن اكتب 

هذه األسطر لم حيصل ىلع جواب شاف من الفنيني واملختصني عن إماكن بسط الزراعة يف الواحات 

مناطق  يف  دقيقة  ودراسة  كثرية  جتارب  من  بد  ال  أنه  سمع  بل  األبيض،  ابلحر  وشاطئ  والصحاري 

متعددة ليك نكّون فكرة واضحة عن مدى إماكن الزراعة يف غري الوادي، ولنستطيع وضع برنامج 

وأملنا هل عندما نشهد  اتلأخر  بهذا  يزيد إحساسنا  املستقبل. وكم  تنفيذه ىلع مراحل يف  نتابع  عميل 

بالًدا أخرى تسبقنا، فتسري قدًما يف استثمار أراٍض ومناطق اكن يظن من قبل أنها سوف تبىق إىل األبد 

صحراء جدباء.

وهناك حادث سنوي يلفت نظر لك من يشهده – من مرصيني وأجانب – وهو تدفق مياه الفيضان 

املثقلة بالطيم اخلصب يف ابلحر املالح، وحيمل ىلع القول – ولو يف يشء من الترسع أو الظلم – أن 

ليس يف مرص مهندسون ما دامت هذه الرثوة اهلائلة ترتك تلضيع هباء سنة بعد أخرى منذ نرش الري 

الصييف. ويف احلقيقة ال يعقل أن يستمر هذا اإلهمال وأراضينا الرملية الشاسعة تنتظر هذا املاء وذلك 

الطيم. ولنئ اكنت الوسائل العلمية والفنية يف املايض ال تشجع ىلع اتلفكري يف تدارك هذه اخلسارة 

السنوية، فيف تقدمها اآلن - وحاجتنا امللحة إىل استثمار لك ما دلينا - ما يدعو إىل درس هذه املشلكة 

نلعرف ما يه الطريقة العملية لالنتفاع بمياه الفيضان.

ً
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6- لك هذا من جهة بسط املساحة املزروعة. أما الشطر اثلاين من برنامج تنمية اإلنتاج الزرايع، 

فهو أن تتحسن غلة األرض لزييد حمصوهلا انلبايت واحليواين. ولن حناول اتلعرض ملختلف املسائل 

الفنية، اكستنباط األنواع اجلديدة وانتقاء ابلذور، وإبادة اآلفات واحلرشات املرضة، وحتسني خمتلف 

ومواعيد  وآالتها  ورصفها  وريها  وتسميدها  وخدمتها  الرتبة  بتحسني  املتصلة  الزراعية  األسايلب 

الزراعة وطرائقها. ولك هذه موضواعت تقوم ببحثها وزارة الزراعة واجلمعية الزراعية، وال ينقصها – 

كما قدمنا – أكرث من تعميم االنتفاع بها، وباألخص دلى صغار املزارعني.

ىلع أن تربية احليوان جديرة بذكر خاص؛ ألنها تأخرت كثرًيا عن املسائل الزراعية األخرى رغم 

أهميتها وخطورتها. وكذلك نرش صناعة األبلان، اليت أقام هلا أفراد من األجانب واملرصيني منشآت 

ناجحة تدل ىلع أن هذه الصناعة يمكن أن تصل يف مرص إىل مستوى اعٍل من وفرة اإلنتاج وجودته. 

واكن  عناية،  من  تستحق  بما  أيًضا ال حتظى  وتربيتها، ويه  األسماك  هذا مصايد  إىل جانب  ونذكر 

ونقله  وتربيته وصيده  إكثاره  لو عوجلت مشالك  اتلغذية  انلقص يف  السمك بعض  يسد  أن  يمكن 

وتوزيعه.

ويلزم الزراعة فوق هذا بعض املؤسسات املحلية لألحباث الفنية، تنشأ يف مناطق اإلنتاج؛ وأيًضا 

جهة خاصة باتلجارب اآليلة، سواء أكانت آالت احلرث والري وادلراس وما إيلها، أو األدوات ايلدوية 

بمهارة عجيبة يف خمتلف  الفالح  يستعملها  اليت  الفأس،  تقترص ىلع  العادية؛ وتكاد هذه األخرية 

األعمال، إال أنها أداة بدائية ومتعبة، وينبيغ أن يدرس حتسني األدوات الزراعية ايلدوية وتنويعها، 

ىلع غرار األحباث اليت جتري يف هذا الصدد يف مرشوع اجلزيرة بالسودان.

7- وال يفوتنا أن نشري أيًضا إىل ما تفيده الزراعة من نرش خمتلف املرافق العامة. ويؤدي تيسري 

وإرسال  الغيط  إىل  لوازمها  الزراعة؛ ألنه يضمن وصول  أكرب خدمة تلنمية  انلقل ىلع األخص  سبل 

حمصوالتها إىل مناطق االستهالك يف أحسن حال وبأقل اتلاكيلف، ويف هذا كسب لالقتصاد القويم، 

احلديثة  الصوامع  إنشاء  القبيل  نفس  ومن  ابلالد.  ثروة  استغالل  يف  اإلهمال  أو  الضياع  من  ومنع 
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للغالل، تلحل حمل تلك الطرق ابلدائية املنترشة اآلن، فتوفر علينا خسارتها اجلسيمة يف لك اعم، 

وإجياد بعض العربات املربّدة نلقل السمك من السواحل إىل داخل ابلالد.

وقبل االنتقال إىل تنمية اإلنتاج الصنايع، ال بد من تناول اإلصالح الزرايع. وقد وضعته يف هذا 

املاكن ألنه وإن انطبق ىلع ابليئة الزراعية، فإن آثاره تتعداها إىل ابليئات األخرى؛ ولنئ اكن مبعثه 

اجتماعيًّا يف األصل، فإن نتاجئه تمس مجيع نوايح االقتصاد القويم. فهو إصالح أسايس وبعيد املدى، 

وجدير بأن يكون يف مقدمة الشئون العامة اليت تعين بها احلكومة وتسهر عليها، سواء يف اتلصميم 

أو يف اتلنفيذ.

2- الإ�شالح الزراعي
لم يكن اإلصالح الزرايع أمًرا سهاًل يف أي زمن وأي بدل، ولألسف أنه قد تعقد دلينا يف الفرتة 

األخرية، شأنه يف ذلك شأن لك مشلكة لم تعالج يف الوقت املناسب. فمن جهة، زاد تطلع الرأي العام إىل 

إجراء تعديل شامل يف أوضاع حيازة األرض واستغالهلا، ومن جهة أخرى، اشتدت األزمة االقتصادية 

حبيث أضحت تنمية اإلنتاج يف أقرب وقت رضورة حيوية وملحة. وال بد أن يؤدي اتلدخل يف حيازة 

األرض واستغالهلا – إن تم بغري حيطة يف اتلصميم ودقة يف اتلنفيذ – إىل هبوط كمية اإلنتاج الزرايع 

لفرتة طويلة، إىل أن يألف انلاس الوضع اجلديد وتتناسق معه نظم اإلنتاج واتلرصيف األخرى. هذا 

إىل أن ما آلت إيله أداة اتلنفيذ من ضعف وعجز يزيد من صعوبة هذا اإلصالح، اذلي يتطلب أكرث 

من أي عمل آخر إدارة دقيقة ورسيعة وحازمة ونزيهة.

قبل  منذ  حيدث  فلم  باملوضوع،  املحيطة  العامة  الظروف  يف  وتغري  تطور  حدث  قد  اكن  وإذا 

احلرب األخرية تغري يذكر يف عنارص املشلكة ذاتها، امهلل إال يف واحد منها. فما اكدت امللكيات الكبرية 

والصغرية واملتوسطة تزيد أو تنقص؛ بل احتفظت لك فئة من هذه بنصيبها السابق ىلع وجه العموم 

يف مجلة الزمام املزروع؛ أما اإلجيارات واألجور، فقد ارتفعت تبًعا الرتفاع أسعار احلاصالت وهبوط 
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قيمة انلقد، فلم يرتك اإلجيار للمستأجر نصيبًا أوفر من غلة األرض، ولم حيقق األجر للعامل قدًرا 

أكرب من لوازم املعيشة.

ىلع أن العنرص الوحيد اذلي تغري اكن يف اغية األهمية، ومنشأه اطراد اتلقسيم يف امللكيات الضئيلة 

حىت أصبح جزء كبري من الزمام املزروع، يقدر اآلن بنحو 2  / 5، مفتتًا إىل ماليني القطع املتناهية يف 

الصغر. وضآلة هذه القطع – وقد تزنل دون القرياط الواحد – تقلل من فائدة األرض اقتصاديًّا؛ ألن 

إلخ(  احلرشات...  ومقاومة  والرصف  والري  وابلذور  اخلدمة  )يف  فالحتها  حسن  دون  حيول  حجمها 

فيهبط بإنتاجها؛ واجتماعيًّا، ألن إيرادها ال ييف حباجة أصحابها، فهم مالك زراعيون باالسم فقط، 

وال يتمتعون بممزيات امللكية الزراعية من حيث ما حتققه لصاحبها من استقالل اقتصادي وثبات 

اجتمايع.

وال تقف مساوئ اتلفتت عند احلارض، بل تتعداه إىل املستقبل القريب وابلعيد، ألنه مستمر 

دون انقطاع، وقد أخذ تياره اجلارف يودي ببعض امللكيات الصغرية؛ وإذا لم يقف، فسوف يأيت يوم 

يبتلع فيه اجلزء األكرب من الزمام، وخاصة إذا ما جنح اإلصالح الزرايع يف نرش امللكيات الصغرية 

واتلخلص من امللكيات الكبرية. وإذن فلن يكون اإلصالح سليًما ما لم يعالج هذه املشلكة، اليت 

يكاد يغفلها الرأي العام رغم خطورتها.

والعمل  واإلجيار  امللكية  أوضاع  يف  إصالًحا  تستوجب  اليت  األسباب  خمتلف  يف  نتبسط  ولن 

يف الزراعة، وقد أرشنا إيلها يف هذا ابلحث وأوضحناها باتلفصيل يف مناسبات كثرية، وىلع لك حال 

لم تعد حمل مناقشة اآلن، بعد تردد وحماربة دامت سنني طويلة. وقد أصبح هذا اإلصالح رضوريًّا 

أكرث من ذي قبل، تنادي به اعتبارات قوية، سياسية واجتماعية واقتصادية، ويف روح العهد اجلديد 

اذلي أقبلنا عليه، واذلي يتعهد مشكالتنا املزمنة بشجاعة ورصاحة، ما يبعث ىلع األمل أن يعالج 

هذه املشلكة بما يلزمها من حزم ودقة وبعد نظر، مما يعود باخلري ادلائم ىلع األمة ويساعد ىلع نهوضها 

اجتماعيًّا واقتصاديًّا.
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ولنئ اكنت مشلكة األوضاع الزراعية اعمة يف ابلالد القديمة، وعوجلت يف مناسبات كثرية يف 

العرص احلديث، فإنها ختتلف يف مرص عنها يف معظم ابلالد األخرى، وذلك من وجهني هامني: أوهلما 

أنه رضوري – يف الظروف ادلقيقة االقتصادية واملايلة اليت نعانيها – أن يراىع اإلنتاج االقتصادي 

بوجه اعم، والزرايع خاصة، فال يتخذ إجراء – قدر اإلماكن – يؤدي إىل هبوط هذا اإلنتاج أو حيول 

دون صعوده.

أما اآلخر، فهو أن أرض مرص - بعكس احلال يف ابلالد األخرى - ال تكيف حاجة الساكن، 

ولكنا يعلم األرقام املعروفة يف هذا الصدد، وخطر أن يعتقد انلاس أن اإلصالح الزرايع سيحقق لك 

طلباتهم من األرض. فال بد أن يؤدي إىل إرضاء أقلية منهم مع خيبة أمل اجلزء األكرب من املعدمني 

وشبه املعدمني )وقد يثري هذا بعض احلقد أو االضطراب ينبيغ االحتياط هل( وال ينتظر منه إال أن 

يأيت  الساكن، إىل وقت احلل انلهايئ اذلي  بالنسبة إىل كرثة  آثار انلقص األسايس يف األرض  خيفف 

عن طريق زيادة املساحة املزروعة وتقليل عدد املزارعني ىلع إثر إفساح ميدان العمل يف املنشآت 

الصناعية واملرشواعت الكربى.

وىلع ذلك، جيب اتلعويل ىلع إصالح أوضاع االستغالل إىل جانب أوضاع امللكية، فيؤخذ من 

إاعدة توزيع إيراد األرض بني صاحبها ومن يفلحها بيديه أساًسا لإلصالح الرسيع، وذلك عن طريق 

تنظيم اإلجيارات وحتديد األجور بما يضمن لصغار املستأجرين والعمال الزراعيني نصيبهم العادل 

من خريات األرض. وينتفع بهذا الشطر من اإلصالح انتفااًع رسيًعا اغبلية املزارعني، أي مجلة اذلين 

ال يملكون أرًضا أو يملكون قطًعا ضئيلة ال تيف بمعيشتهم.

أما الشطر اآلخر، فهو إاعدة توزيع امللكية اليت تتخذ أساًسا أبعد مدى وإن اكن أطول أجاًل. وذلك 

بأن تنرش امللكيات الصغرية، أو ملكية الفالح كما سميتها من قبل، ىلع حساب امللكيات الكبرية 

والسياسية  االجتماعية  ادلوايع  بني  يوافق  اذلي  احلد  إىل  تدرجييًّا  بها  ويزنل  مساحتها  حتدد  )اليت 

واملصلحة االقتصادية واملايلة( وامللكيات الضئيلة )اليت يعمل ىلع ضمها وجتميعها(. وبذلك تتحقق 
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للبالد – يف فرتة معقولة وبغري هزة اقتصادية مرضة – أقوى داعمة للثبات وانلهوض االجتمايع، أال 

ويه طبقة قوية من صغار املالك الزراعيني.

أما تفاصيل هذا اإلصالح وتطبيقه العميل، فليس هنا حمل عرضها وقد اقترص هذا »اتلقرير« 

ىلع املبادئ واخلطط الرئيسية. وقد قدمت يف جملس انلواب مرشوع قانون »تلنظيم امللكية واإلجيار 

والعمل يف الزراعة« )وقدم مثله ادلكتور إبراهيم مدكور يف جملس الشيوخ، ونام االثنان سنوات مع 

األسف يف اللجان الربملانية(، فيه معاجلة اكملة وعملية ملختلف مقتضيات اتلوزيع العادل يف ملكية 

وأهم  أخطر  يعترب حبق  مرااعتها يف إصالح  من  بد  اليت ال  املتعددة  واالعتبارات  وإيرادها،  األرض 

إصالح تقدم عليه أمة زراعية؛ وإن اكن يف حاجة إىل تعديالت أوجبها مرور بعض الوقت منذ نرشه 

وتقديمه، فإين ال أرى ما يوجب تغيرًيا يف أسسه ومبادئه.

ىلع أنه ال يفوتين أن أشري بوجه خاص إىل ثالثة أمور تتصل باإلصالح الزرايع أوثق اتصال، ويف 

تعهدها كما جيب ضمان نلجاحه. وأوهلا مسألة األوقاف، ومعروف أن املساحة اإلمجايلة لألرايض 

املوقوفة تبلغ حوايل عرش زمام القطر. وقد اقتنع الرأي العام منذ زمن طويل بمساوئها االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية، وال بد من إلغاء مجيع األوقاف – األهلية واخلريية – بغري قيد وال توقيت، 

وإخضاعها فوًرا فيما يتصل باألرايض الزراعية ملختلف أحاكم اإلصالح الزرايع والقانون العام.

أما األمر اثلاين، فهو رضورة نرش اجلمعيات اتلعاونية وحتسني اإلرشاف عليها ورفع مستواها 

بكل وسيلة. ذلك أن األسايلب الزراعية احلديثة ال يمكن أن حتقق فائدتها )من زيادة كمية املحصول 

وحتسني نوعه( يف وحدات صغرية، برصف انلظر عما إذا اكنت حيازتها ملاًك أو إجياًرا، بل حتتاج إىل 

اتساع الوحدة اإلنتاجية )ويف هذا رس تقدم الزرااعت الكبرية عن الصغرية يف أغلب األحيان(. وبما أن 

دوايع انلهوض االجتمايع توجب تقليل احليازات الكبرية واإلكثار من احليازات الصغرية، فال مناص 

من أن يعوض هذا اقتصاديًّا بأن توسع الوحدة اإلنتاجية عن طريق آخر.
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ولن يكون هذا إال بأن يربط بني الوحدات الصغرية تعاون وثيق يف خمتلف مراحل اإلنتاج 

من  وحدة  لك  تفيد  ليك  إلخ(،  األبلان...  صناعة  نقل،  )بيع،  واتلرصيف  إلخ(  ري...  حرث،  )بذور، 

اتلعاونية  اجلمعيات  دلينا  انترشت  وقد  الكبرية.  الوحدات  اعدة  بها  تفيد  اليت  واملمزيات  اخلدمات 

لالستهالك، ويه أبسط أنواع اتلعاون، ولم تنترش بعد اجلمعيات اتلعاونية لإلنتاج واتلرصيف اليت 

تمثل خطوة أبعد مدى يف سبيل اتلقدم اتلعاوين. والواقع أن رفع مستوى اتلعاون وتعميمه يف أحناء 

الريف ويف خمتلف مراحل النشاط الزرايع إنما هو رشط أسايس من رشوط جناح اإلصالح الزرايع، 

وأهم ركن نرتكن إيله يف انلهوض بالريف ويف معاجلة ضعف اإلنتاج دلى صغار املزارعني.

وأخرًيا، قبل أن نرتك الزراعة نلنتقل إىل الصناعة ومشالكها، ال بد من اإلشارة مرة أخرى إىل 

رضورة بسط املساحة املزروعة واستخدام أقىص ما يف قدرتنا من جهود ووسائل يف سبيله. وزيادة رقعة 

األرض الزراعية، إنما يه العالج األسايس ملشكالت الريف االجتماعية واالقتصادية، وفيها ما يوطد 

أراكن اإلصالح الزرايع ويضمن دوام فوائده؛ وفيها فوق هذا ما ينيم املوارد العامة وحيسن مستوى 

املعيشة ويشجع اتلصنيع أعظم تشجيع.

3- ت�شجيع الت�شنيع
ا من نهضة حممد عيل، وقام يف مجلته ىلع النشاط احلكويم، وتمثل يف كثري  اكن اتلصنيع ركنًا هامًّ

من املرشواعت اإلنتاجية، كمصانع حلج القطن والعزل والنسيج والسكر، والسفن احلربية واألسلحة 

اخلفيفة. وهبط هذا النشاط بعد وفاة حممد عيل، ثم أخذ يدب من جديد، فعادت احلركة إىل مصانع 

السكر مثاًل، غري أنه اجته يف انلصف اثلاين من القرن املايض إىل إنشاء املرافق العامة، كسكك احلديد 

ومرافق املدن الكربى، أكرث من اإلنتاج الصنايع، وقام اغبًلا ىلع تمويل من اخلارج، بعضه األكرب عن 

طريق استدانة ادلولة، وابلعض اآلخر من رؤوس املال املوظفة يف خمتلف املنشآت.



81

تقرير عن األزمة االقتصادية واالجتماعية )القاهرة 1952(

إىل  املعروف  العاملية األوىل وتطورت تطورها  إبان احلرب  اثلانية يف  الصناعية  وبدأت نهضتنا 

يومنا هذا. وقامت يف قدر منها ىلع أكتاف املرصيني ورؤوس املال املرصية، وأبرز مثل هلذه الظاهرة 

إنشاء بنك مرص والرشاكت املتصلة به، ىلع أن األجانب قد ساهموا  اجلديدة يف تارخينا االقتصادي 

باملال والفنيني بنصيب وافر يف هذه انلهضة. وأوضح ما يف حركة اتلصنيع يف اثلالثني سنة األخرية أنها 

ارتكنت إىل النشاط األهيل احلر، فاكد يقترص دور احلكومة فيها ىلع فرض يشء من احلماية اجلمركية 

ابتداء من 1930.

وتعتمد الصناعة املرصية يف الغالب ىلع خدمات حملية، زراعية ومعدنية، وأيدي اعملة كثرية، 

وقوة حمركة من آبار الزيت املحلية، وسوق داخلية الستهالك كثري من منتجاتها. إال أن هذه املزيات 

األخرية  الفرتة  يف  وركوده  الصنايع  اتلقدم  بطء  يف  سببًا  اكن  مما  الضعف،  عوامل  من  كثري  يقابلها 

وعجزه عن أن يساير نمو الساكن؛ وتتلخص هذه العوامل يف قلة رؤوس املال، ونقص اخلربة الفنية 

والقوة املحركة ووسائل انلقل، وارتباك يف األداة احلكومية، وضيق يف السوق ادلاخلية تبًعا لفقر اغبلية 

الصنايع حبيث  العوامل ليك تنشط حركة اتلصنيع ويزيد اإلنتاج  الساكن؛ وال بد من معاجلة هذه 

خيفف من حدة األزمة االقتصادية واالجتماعية.

واألمر هنا أيًضا أمر تغيري نظرة وخلق جو واتفاق ىلع توجيه جديد، بقدر ما هو أمر ترشيعات 

وتعليمات. ومن املؤسف أن كثريين – ومن بينهم موظفون وعمال – ينظرون إىل الرشكة املساهمة 

كأنها شخص ظالم يدفعه جمرد الرغبة يف استغالهلم، فينسون أنها عبارة عن جمموعة من األفراد – قد 

تصعد إىل اآلالف أو تزنل إىل عدد حمدود – أنفقوا ىلع جتميع مدخراتهم قلت أو كرثت إلنشاء مؤسسة 

إنتاجية، تعود عليهم بالربح يف الوقت اذلي تفتح فيه باب العمل والرزق. والصناعة احلديثة تتطلب 

وحدات إنتاجية كبرية، وال يمكن إنشاؤها بغري أموال كبرية أيًضا، ليس يف مقدرة الفرد أن يقدمها 

دون اتلعاون مع آخرين.
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ولم يبتدع بعد نظام أنسب خللق املؤسسات اإلنتاجية، امهلل إال أن تنشأ من أموال ادلولة وختضع 

إلدارتها. ولم تكن نتيجة هذه املنشآت مرضية يف ابلالد العريقة يف الصناعة واإلدارة، فكيف بها يف 

بدل ال يزال يف تأخر اقتصادي وال يتمتع بإدارة حمكمة؟ وإذن يدعو بعد انلظر ورشد السياسة إىل أن 

يشجع األفراد ىلع خماطرة ماهلم وجهدهم يف منشآت صناعية، وأال يقيد نشاطهم إال يف حدود الرضورة 

وملصلحة االقتصاد القويم يف جمموعه، حىت تزيد ثروة ابلالد فزتيد قدرتها ساكنها ىلع املساهمة يف 

الصناعة واالنتفاع بإنتاجها.

وال نريم حبال إىل أن تقدم ادلولة للصناعة محاية زائدة أو تساعدها باإلاعنات واالشرتاك الفعيل 

يف إنشاء املصانع وإدارتها، فلك هذه طرائق ينبيغ استخدامها يف اغية احليطة ويف أضيق احلدود، ألنها 

يف نهاية األمر ترض االقتصاد القويم بدل أن تفيده. فيه ليست يف مصلحة احلكومة، اليت تتعرض 

أثمان احلاجيات  أمامهم  ترتفع  املستهلكني، اذلين  أمواهلا وزيادة مشالكها، وال يف مصلحة  خلسارة 

املحلية واملستوردة ىلع السواء، وال يف مصلحة الصناعة ذاتها، اليت تتعود االتلجاء إىل احلكومة يف لك 

كبرية وصغرية، وال حتس بادلافع القوي إىل حتسني إنتاجها وخفض تكايلفه.

وإنما الواجب املفروض ىلع ادلولة إزاء اتلصنيع أن تهيئ هل اجلو املناسب من حيث الترشيعات 

والقوة  انلقل  كطرق  العامة،  املرافق  حيث  من  الالزمة  الرشوط  هل  وحتقق  اإلدارية،  واملعامالت 

املهملة.  الرثوة  الطاقة اإلنتاجية واستغالل مصادر  الفين، وبهذا تمكن من رفع  املحركة واإلرشاد 

وقد انعكست اآلية عندنا، فلم ترتدد احلكومة يف مساعدة الصناعة باحلماية اجلمركية أو اإلاعنات أو 

اتلدخل يف السوق بصورة أو أخرى، ولكنها لم تؤدِّ هلا خدمات أساسية ورضورية يه من صميم أعمال 

ادلولة، فلم تهيئ هلا اجلو املالئم ولم تنشئ هلا املرافق الالزمة.

وال بد اآلن من وضع األمور يف نصابها، ورسم خطة واضحة وسليمة منطقيًّا وعمليًّا لسياسة 

ادلولة إزاء الصنااعت القائمة والصنااعت اليت يرىج أن تقوم. وال بد إىل جانب هذا أن يراىع اتلنسيق 

اتلام بني خمتلف اتلرصفات احلكومية اليت تؤثر يف احلال االقتصادية ويف ميادين الزراعة والصناعة 
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حيدث  وكم   – دائًما  وحمتمل  معقدة،  واملشالك  موزعة  واالختصاصات  كثرية  فاإلدارات  واتلجارة. 

بالفعل يف لك وقت ودلى لك حكومة – أن يناقض اتلرصفات بعضها بعًضا، أو ال ينطبق اتلنفيذ ىلع 

اتلرصحيات واتلعليمات، أو ال حيرتم املنفذون الربنامج واخلطة املرسومة، مما يعود برضر جسيم ىلع 

اإلنتاج االقتصادي.

1- ومشلكة اتلصنيع األوىل يف إجياد رؤوس املال وتشجيعها ىلع أن تمول املرشواعت الصناعية. 

وقد سار توظيف املرصيني ألمواهلم يف الصناعة ببطء زائد، وذلك لعدة أسباب، من بينها أن االهتمام 

اكن موجًها لكه أو يكاد حنو رشاء األرض الزراعية وبدرجة أقل حنو إقامة املباين السكنية واتلجارية؛ 

وال شك أن اإلصالح الزرايع سوف يساعد ىلع حتويل االهتمام من الزراعة إىل الصناعة، ويف هذا 

مصلحة لالقتصاد القويم وتقدم يف اثلقافة االقتصادية )برصف انلظر عن املال اذلي اكن يمثل ثمن 

األطيان، واذلي سينقص أو حيبس يف سندات أو أوراق حكومية قد ال يمكن اتلرصف فيها بسهولة 

وبغري خسارة(. ومن بينها أيًضا أن املال قليل يف مرص بوجه اعم، فجملة غري املوظف منه )أو وسائل 

ادلفع كما يسىم( ال تبلغ أربعمائة مليون جنيه، نصفها تقريبًا يف انلقد املتداول وانلصف اآلخر يف 

الودائع دلى ابلنوك؛ وهو رقم صغري إذا قيس بعدد الساكن، وديلل آخر – إن كنا يف حاجة إىل املزيد 

من األدلة – ىلع فقر ابلالد وقلة مواردها.

لزيادة  نظًرا  األخرية،  السنوات  بوجه خاص يف  نقصت  وقد  بطيئة.  االدخار  أن حركة  إىل  هذا 

االستهالك من لوازم املعيشة تبًعا نلمو الساكن، مما ال يرتك فائًضا لالدخار عند أصحاب اإليرادات 

الصغرية. وفوق هذا لن ترتك زيادة الرضائب – النسبية منها واتلصاعدية – دلى أصحاب الرثوة فائًضا 

للتصنيع. ومجلة  الالزمة  الوطنية  املال  بتكوين مجيع رؤوس  تسمح  ولن  واالستثمار،  لالدخار  كبرًيا 

القول إن اتلعويل ىلع املال املرصي وحده يف تنمية اإلنتاج الصنايع لن يقدمنا كثرًيا ولن خيلصنا من 

الركود الطويل اذلي جنين اآلن ثماره املرة.
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تمويل  يف  األجنبية  املال  رؤوس  ىلع  واتلعويل  اخلارجية  األبواب  طرق  من  مناص  فال  وإذن 

املرشواعت اإلنشائية يف مرص، ويمكن أن يتم هذا اتلمويل بطرائق ثالث، للك منها ممزياتها اخلاصة. 

اإلنشاء  بنك  وأخصها  ادلويلة،  املايلة  املؤسسات  إحدى  من  االقرتاض  عن  عبارة  األوىل  والطريقة 

من  شبكة  كإنشاء  األساسية،  العامة  واملرافق  الكربى  املرشواعت  الطريقة  هذه  وتناسب  واتلعمري، 

اآلبار االرتوازية للري أو حتسني طرق انلقل واملواصالت أو إنماء مصادر القوة املحركة؛ واملهم أن 

تدرس املرشواعت دراسة وافية من انلاحية العلمية والعملية واملايلة؛ حىت تتأكد املؤسسة املختصة 

من صالحية املرشوع وفائدته االقتصادية؛ ألنه سبق هلا أن رفضت مرشواعت خمتلفة يف بعض ابلالد 

نلقص يف وضعها وتصميمها أو عدم االقتناع بفائدتها لإلنشاء واتلعمري.

أما الطريقة اثلانية فيه احلصول ىلع سلف من بعض احلكومات، كمختلف املساعدات اليت 

من  ينقص  ال  هذا  أن  إال  واضح،  ذات جانب سيايس  عناوين خمتلفة؛ ويه  أمريكا حتت  تقدمها 

فائدتها االقتصادية يف ابلالد اليت حتصل عليها. وتقوم هذه املساعدة اعدة ىلع تقديم آالت ومعدات 

جاهزة، اكآلالت الزراعية واملعدات الالزمة لتسليح اجليوش. وقد أفادت بالد أخرى فائدة عظيمة 

من هذه املساعدات، وينبيغ أال نغفل أهميتها يف ظروفنا اخلاصة.

عن  عبارة  ويه  العادية،  الصناعية  املرشواعت  تمويل  ىلع  تساعد  اليت  يه  اثلاثلة  والطريقة 

مساهمة رؤوس املال األجنبية، اتلابعة لألفراد واملؤسسات األهلية، بنصيب يف تأسيس رشاكت جديدة 

يف مرص وإنشاء مصانع تفسح ميدان العمل أمام العاطلني وحتقيق زيادة اإلنتاج الصنايع. وحلسن 

احلظ أن هذا املال يتوافر اآلن يف بعض ابلالد الغنية، كما يوجد االستعداد تلوظيفها يف اخلارج مىت 

حتققت الرشوط الالزمة، ويه باالختصار ضمان االستقرار يف األوضاع السياسية واإلدارية واحلصول 

ىلع أرباح مناسبة، واحلرية يف اإلفادة بهذه األرباح ويف حتويل رأس املال حتت رشوط معقولة.

وقد وضعت بالد متعددة أنظمة خمتلفة تريم إىل تشجيع رؤوس املال األجنبية، ليس هنا حمل 

عرضها، ولكها يدور حول السماح بأن تعود إىل بالدها يف لك اعم نسبة معينة من هذه األموال، حبيث 
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يستطيع أصحابها اإلفادة من أرباحها مع جواز استعادة بعض رأس املال أو لكه برشوط خاصة. واكن 

وحركة  االقتصادي  النشاط  وإنعاش  اخلارج  من  املال  رؤوس  استجالب  يف  بالغ  أثر  األنظمة  هلذه 

الصناعة واتلجارة، وجدير بنا أن نسلك هذا املسلك ونقتدي بتلك اتلجربة.

وقد أقدمت مرص ىلع عهد جديد، باركه الرأي العام يف أحناء العالم، واستعادت به كثرًيا من 

احرتام األمم األخرى وثقتها اليت اكنت قد فقدتها. والفرصة ساحنة لإلفادة من هذا االحرتام وتلك 

تنشيط  يف  اخلارج  مع  يتعاونوا  أن  يف  أكيدة  رغبة  يرغبون  املرصيني  أن  ىلع  ادليلل  وإلقامة  اثلقة، 

املطمئنة، وما أكرثها يف لك عهد، بل  إنتاجهم. وال تكيف يف هذا اتلرصحيات  اقتصادياتهم وزيادة 

نسبة  السبيل، كخفض  هذا  اخلطوات يف  بعض  وقد خطونا  ومقنع.  ملموس  إجيايب  بد من عمل  ال 

املال املرصي الالزم يف إنشاء الرشاكت املساهمة وتسهيل إقامة األجانب، وال بد من خطوات أخرى 

حتويل  يستطيعون  أنهم  وإىل  األوضاع  استقرار  إىل  األجانب  املساهمون  يطمنئ  أن  أخصها  رسيعة، 

ماهلم إىل اخلارج برشوط مناسبة.

ىلع أنه ال بد أيًضا من وقت يلنميح أثر أخطاء املايض، سواء يف فساد احلكم وعدم استقراره 

أو يف ختبط اإلدارة وتضييقها املستمر ىلع النشاط االقتصادي. وتقتيض الرصاحة اليت الزتمت بها يف 

هذا ابلحث - رغم ما قد تثريه من انتقاد أو سوء تأويل - أن أشري إىل رضورة احليطة واحلكمة يف تدبري 

خمتلف الشئون االجتماعية واالقتصادية واملايلة، وخاصة املتصل بها بالرضائب وحتديد ادلخل؛ وذلك 

ليك ال نقع يف خطأ ندمت عليه بالد أخرى، أال وهو تثبيط روح اإلقدام واإلنتاج بكرثة اتلضييق، 

وقلة ما يرتك لألفراد من ثمار جهدهم وعملهم وخربتهم.

2- أما مشلكة اتلصنيع اثلانية، فيه إجياد اخلرباء القادرين واملرشفني املدربني والعمال املمرنني 

الطوائف من بني  بها يف خلق هذه  يعتد  وقد قطعت مرص خطوات  الصناعية.  األعمال  يف خمتلف 

العمال لكما  طائفة  حىت يف   – األجانب  تقريبًا ىلع  وقًفا  الصناعية  األعمال  أن اكنت  وبعد  أبنائها، 

دعت احلاجة إىل يشء من اتلخصص – أضحت اآلن تقوم ىلع أكتاف املرصيني يف كثري من الوظائف 
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الرئيسية ويف القدر األكرب من الوظائف األخرى. ىلع أن النشاط الصنايع – رغم هذا اتلقدم اذلي 

يعزت به لك مواطن – ال يزال يف حاجة إىل األجانب، وخاصة يف نوايح اخلربة العلمية والفنية وتنظيم 

أسايلب اإلنتاج.

وجيب أال تغيب هذه احلاجة عن ابلال، وأن نويف الصناعة دون تردد ما يلزمها من األجانب 

اثلانوية واللكيات  املدارس  للعمل يف مرص. وقد ظهرت منذ مدة، باألخص يف متخريج  املستعدين 

وأفسح  الصناعية.  املؤسسات  يف  الوظائف  من  كثري  لشغلهم  األجانب  من  امتعاض  روح  اجلامعية، 

أن هذه  إال  املؤسسات،  العمل يف هذه  والعمال املرصيني جمال  الشهادات  أمام محلة  الرشاكت  قانون 

الروح ما زالت موجودة، وإيلها ترجع بعض الصعوبات اليت اكنت تالقيها املؤسسات االقتصادية يف 

استقدام ما يلزمها من خرباء ومرشفني.

ويظن ابلعض أن لك أجنيب يعمل يف مرص إنما حيرم مرصيًّا من عمل هو أحق به، لكن الواقع 

أنه – إن اكن كفئًا، وال يستقدم اغبًلا غري األكفاء – يساعد ىلع إنماء اإلنتاج وإفساح ميدان العمل. 

ويلطمنئ شبابنا إىل أن الكفاءة، مع اجلد يف العمل، جتد حتًما ماكفأتها الالئقة، والسخية أحيانًا، كما 

أن قلة الكفاءة والرغبة يف العمل ال جتد بسهولة جمااًل يف األعمال احلرة واملؤسسات االقتصادية. واملهم 

ابلالد  تناسب ظروف  اليت  ادلراسات  العام، حنو  اتلعليم  مناسبة من  بعد مرحلة  الشباب،  يوجه  أن 

االقتصادية واالجتماعية وميدان العمل فيها، كمدارس الفنون والصنائع ولكيات الطب والعلوم مثاًل، 

فال يرُتكوا بغري توجيه يلتكدسوا يف دراسات ليست ابلالد يف حاجة إيلها إال بقدر حمدود، يلنضموا 

فيما بعد إىل صفوف املتشائمني أو احلاقدين.

قدًرا كبرًيا  أغلب األحوال  يمثل يف  انلقل؛ ألنه  تيسري  اعتماد ىلع  أكرب  الصناعة  وتعتمد   -3

من تكايلف اإلنتاج، ومن ثمن ابليع إىل املستهلكني؛ ومن ألزم لوازم انلهوض الصنايع أن تتوافر 

وسائل انلقل املنظمة والرخيصة. ومن الغريب أن مرص – اليت اكنت من أوىل بالد العالم يف مد سكك 

احلديد – تأخرت كثرًيا يف تنظيم انلقل بما يساير نمو الساكن وتطورهم االقتصادي واالجتمايع، رغم 
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ما تتمزي به يف هذا املجال من ضيق املساحة املعمورة وانبساط األرض. وسبق أن أرشنا إىل أهمية انلقل 

بما يغين عن اتلوسع فيه مرة أخرى.

الصنااعت  أغلب  يف  وتستخدم  اتلصنيع،  أراكن  من  أسايس  ركن  فيه  املحركة،  القوة  أما   -4

احلديثة يف صورة اتليار الكهربايئ، سواء أوزعته ادلولة ىلع املصانع من حمطات كبرية أنشئت باألموال 

العامة، أو أنتجت املصانع الكبرية حاجتها منه. وأساس اإلنتاج يف لكتا احلاتلني إجياد الوقود الالزم 

تلويلد اتليار، وقد اكن هذا الوقود يف مرص فحًما مستورًدا من اخلارج، إىل أن حل حمله الزيت املعدين. 

وال تتمتع مرص بمساقط املياه اليت تودل اجلزء األكرب من اتليار الكهربايئ يف ابلالد اجلبلية اليت تكرث 

فيها األمطار؛ امهلل إال مسقط املياه خبزان أسوان، والظاهر أنه لن يمكن استخدام اتليار الكهربايئ 

املودل منها إال يف املنطقة اجلنوبية القريبة من أسوان.

وقد انترش استعمال الزيت املعدين يف مرص انتشاًرا لم يكن يتوقع منذ ربع قرن. وتقوم عليه – 

فضاًل عن الصناعة – اإلنارة والطيه يف اغبلية منازل القطر، وتستهلك الزراعة مقادير كبرية منه إلدارة 

وبالسيارات،  احلديد  بالسكك  انلقل  ويعتمد عليه لكية  الزراعية،  والرصف واآلالت  الري  طلمبات 

وكذلك خمتلف املرافق العامة يف املدن. وال مبالغة يف القول بأن نشاط ابلالد أصبح يقوم لكه ىلع الزيت، 

فإن حرمت منه أصابها شلل تام يف مجيع أوجه احلياة واحلركة، وما حوادث القنال األخرية واخلوف من 

منع الزيت عن الوادي ببعيدة عنا. 

ومن حسن احلظ أن يف القطر آباًرا للزيت، استطعنا أن نقدر فائدتها أثناء احلرب العاملية اثلانية، 

فقد حال إنتاج الزيت حمليًّا دون حدوث أزمة فيه كما حدث يف معظم ابلالد غري املنتجة. ىلع أن 

هناك ظاهرة مزدوجة تدعو إىل كثري من القلق، ويه زيادة استهالك القطر للزيت مع ركود استخراجه 

أن  منه. وواضح  املستورد  زيادة  إىل  أدى  مما  العاجل(،  القريب  إنتاجه يف  )واخلوف من هبوط  حمليًّا 

اعتماد االقتصاد القويم ىلع اخلارج يف احلصول ىلع وقوده الوحيد يعرضه لصعوبات كثرية وأخطار 

جسيمة؛ فيه نقطة ضعف خطرية جيب أن تعالج دون إبطاء أو تردد. وبغري استعراض األسباب اليت 
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أدت إىل شبه توقف يف ابلحث عن آبار جديدة يف القطر، وال حماولة احلكم ىلع موقف الرشاكت 

املختصة أو موقف احلكومة منها، فإنه وضع شاذ للغاية وأثر بارز من آثار ارتباك الشئون العامة أن 

ترتك هذه املشلكة احليوية دون معاجلة حاسمة ورسيعة.

ا أن تأخرنا ال يقترص ىلع إهمال كثري من مصادر الرثوة واإلنتاج، بل يمتد أيًضا  5- واملؤسف حقًّ

إىل أننا لم حنِص بعد هذه املصادر ولم نكوِّن فكرة واضحة عن »إماكنياتنا وموجوداتنا االقتصادية«. 

وكم بنيت آمال ىلع استغالل الرثوة املعدنية، واكن جيب ىلع املسئولني أن يساعدوا يف كشف املعادن 

واستخراجها، لكنهم غلّبوا العقلية اإلدارية ىلع اهلدف االقتصادي؛ أنشأنا إدارة للمناجم وتناقشنا إىل 

حد امللل يف نظامها وتبعيتها، وأصدرنا قانونًا للمناجم اكن حمل مآخذ أساسية ولم يعّدل بعُد، ووضعنا 

مراقبة ىلع الكشف واالستغالل يف الصحراء اكن أوضح أثرها أن ثبطت اهلمم ونفرت الراغبني يف 

وال  وطوهلا،  الصحراء  متناثرة يف عرض  مناجم  واإلداري بلعض  الترشييع  اجلهاز  هذا  العمل. ولك 

يكاد عددها يتعدى أصابع ايلد الواحدة.

6- أما سوق الصناعة الوطنية، فيه قبل لك يشء السوق ادلاخلية، وقد رأينا كيف أنها ضيقة وال 

تناسب عدد الساكن؛ ألن قدرتهم ىلع اإلنفاق واالستهالك حمدودة؛ لكن الصناعة لم تِف بعد حباجة 

للتوسع يف كمية  أمامها جمال واسع  يزال  العادية، وال  السوق إىل كثري من منتجات االستهالك  هذه 

إنتاجها واتلنوع يف األصناف املنتجة. ىلع أن السوق اخلارجية تزداد أهمية يف اآلونة احلارضة وجيب 

االهتمام بها بوجه خاص؛ ذلك أن هناك بعض صنااعت يزيد إنتاجها عن حاجة السوق ادلاخلية، وإن 

لم تصدر إىل اخلارج تضطر إىل خفض إنتاجها، ويف عجز املزيان اتلجاري ما يشري ببيع لك ما يمكن 

من اإلنتاج املحيل إىل اخلارج، وليس ثمة ما حيول دون اتلفكري يف إنشاء صنااعت تعتمد ىلع اتلصدير 

لكما وجدت الرشوط املالئمة لقيامها.

وال بد من اإلشارة إىل أن خمتلف الصعوبات اإلدارية – اليت سبقت اإلشارة إيلها مراًرا – تسيئ 

إىل اتلجارة بقدر ما تسيئ إىل الصناعة، بل قد يزداد رضرها يف اتلجارة اليت تتطلب الرسعة وعدم 
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وكرثة  اإلدارية  انلاحية  بطء  ملجرد  مرحبة  من صفقات  واتلجارة  الصناعة  وكم ضاعت ىلع  الرتدد. 

اجلهات اليت ينبيغ أخذ رأيها يف لك مسألة. وال يقول أحد بإلغاء القيود ىلع اتلجارة وختفيف الرقابة 

الالزمة ىلع اتلصدير، لكن املطلوب أواًل وباذلات هو رسعة ابلت يف الطلبات وعدم إرهاق انلاس 

بكرثة اإلجراءات واالتصاالت واالستعجاالت والزيارات الالزمة إلتمام أي موضوع مع اإلدارات 

احلكومية.

تلك يه املبادئ العامة واخلطط الرئيسية لربنامج تنمية اإلنتاج االقتصادي. ولم يفت القارئ 

أن يلحظ أنها مبادئ كثرًيا ما نودي بها من قبل، وخطط ذكر بعضها مراًرا يف اتلقارير واتلرصحيات 

أن  يفته  ولم  وتنفيذ جدي.  تطبيق حمكم  إال  ينقصها  ولم  واملجالت،  اجلرائد  أعمدة  ويف  الرسمية 

تأيت بعالج رسيع، ولكن ما احليلة يف ذلك وليس ثمة عالج رسيع ألزمتنا  أنها لن  أيًضا  يلحظ 

يوم وآخر،  إىل صعود بني  اهلبوط  تيار  املستطاع حتويل  أن من  يعقل  االقتصادية واالجتماعية؟ وال 

والزناهة  النشاط واحلركة،  أقبلنا ىلع عهد جديد من  أن  املستقبل  الغد ورجاء يف  أماًل يف  وحسبنا 

والسهر ىلع الصالح العام، وعلينا اآلن أن حنسن اتلدبري وحنكم املنطق وبعد انلظر.

4- توزيع الإيراد القومي
لنئ أىت اخلالص من األزمة االقتصادية واالجتماعية عن طريق زيادة اإليراد القويم يف نهاية 

األمر، فإن لكيفية رصف هذا اإليراد وتوزيعه دخاًل كبرًيا يف ختفيف حدة األزمة وتقصري مدتها. وال 

يستغين أي بدل، مهما يكن غنيًّا، عن االقتصاد واتلدقيق يف استخدام موارده وحسن توجيهها، فكيف 

بمرص ويه تعاين فقًرا وهبوًطا اقتصاديًّا من جراء اختالل اتلوازن بني املوارد والساكن. ويف ضوء هذه 

احلقائق، كم تبدو جسيمة وخطرية تلك األخطاء السياسية واالقتصادية واملايلة اليت تعاقبت ىلع 

الشئون العامة منذ نهاية احلرب العاملية اثلانية.
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يف   – اتلام  االقتصاد  بعد حتقيق   – توجيهه  القويم وحسن  اإليراد  استخدام  ويتلخص حسن 

املفاضلة بني خمتلف حاجات األمة، حىت يقدم األهم ىلع املهم )ولو اكنت حاجات األمة مهمة لكها 

أو  إنكار  يعد حمل  ولم  ما.  لفرتة  األخرى  األوىل ويضيق ىلع  نواًع ىلع  الرصف  فيوسع يف  والزمة(، 

مناقشة أن موارد القطر ال تكيف حاجات ساكنه، ال من حيث معيشتهم اخلاصة ولوازمهم وال من 

العملية  والقواعد  اثلابتة  املبادئ  بعض  بد من  ادلولة، وال  تتعهدها  اليت  املشرتكة  حيث مصاحلهم 

لقياس أهمية تلك احلاجات يلمكن ترتيبها من حيث الرضورة واالستعجال والفائدة.

بتنفيذها  تسمح  وال  مرسومة  احلياة ال ختضع خلطة  نظري؛ ألن  هذا كالم  إن  ابلعض  ويقول 

حسب مراحل مرسومة مقدًما، وإن أدق الربامج معرض دائًما للمفاجآت. لك هذا مسلم به، لكن 

السياسة الرشيدة تسري يف هدى مبادئ معينة وخطط واضحة، وتواصل تطبيقها وتنفيذها بقدر ما 

تسمح به الظروف القاهرة؛ أما وقد سارت سياستنا بغري هذا املصباح اذلي ييضء أمامها الطريق وال 

هذا ادليلل اذلي يسدد خطاها، فاكن ال بد أن تنتيه بنا إىل تفاقم األزمة وتعقد مشالكنا ورصف كثري 

من الوقت واملال واجلهد دون جدوى أو فائدة.

وأول تقسيم لإليراد القويم ينطبق ىلع توزيعه بني ثالثة وجوه رئيسية يه االستهالك واالدخار 

أال يرصف  األفراد واألرس، ىلع  والرتفيه دلى  املعيشة  يسد حاجات  ما  يرتك  بأن  وذلك  والرضائب، 

اإليراد لكه يف االستهالك، بل يؤخذ جزء منه للرضائب، اليت تمول خزانة ادلولة، وحيجز جزء آخر قدر 

اإلماكن لالدخار، اذلي يمول املرشواعت اإلنتاجية الرضورية ملواجهة نمو الساكن. واملفاضلة بني هذه 

األوجه اثلالثة يه دائًما أصعب مسألة أمام أية حكومة.

وأول رضورة بطبيعة احلال أن يتمتع األفراد بما يلزمهم لسد نفقات املعيشة، فلكما اكن إيرادهم 

ال يزيد عن احلد األدىن الالزم ذللك )واملعروف أنه يزنل عنه دلى جزء كبري من الساكن( امتنعت 

أن االدخار  املبارشة منها ىلع لك حال، كما  أو  بواسطة الرضائب،  أن تستقطع شيئًا منه  ادلولة عن 

– صغرت النسبة أو  إيرادهم  ينعدم من تلقاء نفسه. وتبدأ صعوبة اتلقسيم مع األفراد اذلين يزيد 
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كربت – عن الالزم للمعيشة، وهم اذلين يعتمد عليهم املجتمع يف حتقيق االدخار واالستثمار اذلي 

املشرتكة بني  املصالح  العامة للرصف منها ىلع  للعمل واإلنتاج، وتغذية اخلزانة  أبوابًا جديدة  يفتح 

اجلميع.

وقد الحظنا من قبل ضعف االدخار يف مرص، نظًرا لكرثة انلفقات االستهالكية الالزمة ملعيشة 

الساكن، وأيًضا لقلة اثلقافة االقتصادية دلى بعض أصحاب اإليراد الكبري، كما الحظنا عجز مزيانية 

ادلولة عن الوفاء بكل اخلدمات املطلوبة رغم ارتفاع فئات الرضائب. وإذا أردنا أن نعتمد ىلع املوارد 

إىل  نلجأ  أال  ورأينا من احلكمة  للبالد،  الالزمة  اإلنتاجية  ولو جزء من املرشواعت  الوطنية تلمويل 

اخلارج يف لك املال الالزم للقيام بهذه املرشواعت، فال مناص من أن نرتك جمااًل لالدخار إىل جانب 

لوازم املعيشة وتسديد الرضائب.

ىلع أن إنفاق اخلزانة العامة ليس لكه استهالكيًّا، بل هناك خدمات اجتماعية تعترب إنشائية ألنها 

تريم إىل خلق أجيال املستقبل سليمة يف العقل واجلسم، ومرشواعت اعمة يه إنشائية أيًضا ألنها تؤدي 

الزرايع والصنايع. لكن نسبة املرشواعت االقتصادية اإلنشائية تهبط اعًما بعد  إىل زيادة اإلنتاج 

اعم يف مرصوفات اخلزانة؛ كما أن ادلولة غري قادرة حبال من األحوال ىلع أن تنشئ وتدير املرشواعت 

الصناعية ملصلحة املجتمع، وذللك فال بد من اتلعويل ىلع النشاط األهيل واألموال األهلية، الوطنية 

واألجنبية منها ىلع السواء.

صحيح أن رضائبنا لم تبلغ ما بلغته يف بعض ابلالد من حيث ارتفاع فئاتها وتعميم اتلطبيق، 

لكنها ارتفعت رسيًعا، وخطت يف بضع سنوات خطوات ومراحل قطعتها ابلالد األخرى يف أجيال. 

وأصبحت ادلولة تستقطع ما بني ربع اإليراد القويم وثلثه، حسب آراء خمتلف الفنيني؛ وهذه نسبة 

مال  رأس  وكونت  اإلنتاجية  الطاقة  فيها  قويت  أن  بعد  إال  املتقدمة  ابلالد  إيلها  تصل  لم  مرتفعة، 

ضخم ومستديم من خمتلف املنشآت واملرافق العامة واخلاصة. أما يف مرص، فلك هذا لم يتم بعد، أو 
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تم منه اليشء القليل بالنسبة إىل نمو الساكن وزيادة حاجاتهم، وأغلب الظن أن ادلولة إذا ما زادت 

استقطاعها سترصف الزيادة يف سد عجز قائم أو مرصوف طارئ أو مرشواعت غري إنتاجية.

اإليرادات  يف  انكماش  إىل  اإلنتاج  وركود  اإلنشاء  تأخر  مع  املبارشة  الرضائب  زيادة  وتؤدي 

الفردية، كما تؤدي زيادة الرضائب غري املبارشة فوق حد معني إىل انكماش االستهالك، ويف لكتا 

احلاتلني تنتيه زيادة الفئات إىل نقص احلصيلة إذا لم تزدد الطاقة اإلنتاجية. والشعور العام ال يتقبل 

هذا الرأي بسهولة، لكن انلاس أهل ألن يصارحوا باحلقيقة يلبنوا حكمهم وموقفهم. فإذا اكن ال بد 

من زيادة استقطاع ادلولة من اإليراد القويم، إما لضغط من الرأي العام أو بعض طوائفه وإما لعجز 

يف املزيانية ال سبيل تلغطيته عن طريق آخر، فال نغش أنفسنا ونلدرك أن هذا إنما يتم ىلع حساب 

املستقبل.

هذا عن تقسيم اإليراد القويم بني األفراد وادلولة. أما توزيع موارد ادلولة بني خمتلف أعماهلا 

وخدماتها ومرشواعتها، فهو أيًضا موضوع يف اغية ادلقة، ىلع وزير املايلة وأعوانه الفنيني أن يعاجلوه 

بما يعود باخلري األكرب ىلع العدد األكرب؛ وكم تعظم صعوبته يف األزمات، عندما تقل موارد اخلزانة 

القويم كما ذكر، ومن ثم اكنت  الطلبات عليها. وادلولة تترصف يف جزء كبري من اإليراد  وتكرث 

مزيانيتها أهم اعمل يف توجيه النشاط االقتصادي وتكييف األوضاع االجتماعية، وأقوى سالح يف 

يد احلكومة تلحل بها املشالك العامة، املؤقتة واملزمنة.

وتشمل مزيانية ادلولة املرصية ثالثة أبواب رئيسية؛ أوهلا خاص باملاهيات واملرتبات واألجور، 

واثلاين باملرصوفات اإلدارية والعامة، واثلالث بما جرت العادة ىلع أن يسىم األعمال اجلديدة. ولم 

يعد هذا اتلبويب القديم ييف بالغرض منه ومن مزيانية ادلولة، أال وهو توزيع موارد ادلولة ىلع أحسن 

وأنفع وجه وإيضاح هذا اتلوزيع للك راغب يف االطالع أو االنتقاد؛ ومزيانية املرصوفات يف صورتها 

الراهنة معقدة حبيث ال يسهل ىلع غري املتمرن أن ينفذ إىل احلقيقة، كأنه أريد بها أن تكون من بني 

أرسار املهنة ابلعيدة عن متناول انلاس.
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ومن أمثلة ذلك أن املاهيات واملرتبات واألجور ال تقترص ىلع ابلاب األول، بل منها يف ابلاب 

إنتاجية كما يظن اعدة، بل تدخل يف  أيًضا؛ واألعمال اجلديدة ليست لكها  اثلاين ويف ابلاب اثلالث 

عدادها اإلنشاءات واتلوسعات من شىت األنواع، واتلبويب اثلاليث ذاته لم حيرتم يف السنوات األخرية، 

بل أضيف باب رابع ملرصوفات خفض تكايلف املعيشة وغريها من األعمال اليت لم يوجد هلا حمل 

مناسب يف األبواب اثلالثة القديمة. وكم يصعب أن يستخرج من املزيانية مجلة ما يدفع يف املاهيات 

أو  االقتصادية،  ادلولة  ملنشآت  واخلسائر  األرباح  حساب  ىلع  منها  يستدل  أو  واألجور،  واملرتبات 

يعرف حقيقة تقسيم موارد ادلولة بني املرصوفات اإلدارية، واالقتصادية، واالجتماعية، والعسكرية.

وال يتسع املجال لعرض مرشوع جديد اكمل تلبويب املزيانية وتقسيمها، وحسبنا أن نشري هنا 

إىل رضورة إاعدة انلظر يف مبدأ وحدة املزيانية، اذلي يتمسك به رجال املايلة كأنه من بني احلقائق 

اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  إىل  تريم  اليت  اجلديدة  املرشواعت  العامة مجيع  املزيانية  من  فننزتع  املزنلة. 

)ثروة  ادلولة  أمالك  أرباح  هلا  ونرصد  اإلنشاءات«،  »مزيانية  يف  ونضعها  االقتصادية،  املرافق  ونرش 

طبيعية، منشآت صناعية، حصص مايلة، مرافق اعمة مؤممة( والقروض اخلاصة إن وجدت، واملأخوذ 

من االحتيايط العام إن وجد، ونسبة ثابتة من إيرادات ادلولة العامة يف لك اعم. وبهذا نعطي لألعمال 

برنامج  من  وأحكم  أسلم  إنشايئ  لربنامج  ابلاب  ونفتح  واالحرتام،  االهتمام  من  حقها  االقتصادية 

السنوات اخلمس، ونضمن مواصلة تنفيذه دون أن تطىغ عليه أبواب الرصف األخرى، فال نعرض 

عندنا للخطر يف سبيل اتلخفيف عن يومنا.

واتللغراف  احلديد  كسكك  ادلولة،  تديرها  اليت  االقتصادية  املنشآت  مجيع  أيًضا  وننزتع 

واتلليفون؛ ومصنع تكرير ابلرتول، واملطبعة األمريية، ومنجم السكري وغريها؛ وتدار هذه املنشآت 

أسوة باملنشآت األهلية وبعيًدا عن »الروتني« احلكويم، فيقّوم رأس مال كبري منشأة وتعمل هلا مزيانية 

ادلولة،  مزيانية  يدّون يف  وال  الالزم؛  االحتيايط  هلا  ن  ويكوَّ وخسائرها،  سنوية وحساب ألرباحها 

احلكويم  اجلو  عن  املنشآت  هذه  خنرج  وبهذا  اخلسارة.  أو  الربح  صايف  سوى  اإلنشائية،  أو  العادية 
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قويًّا  دافًعا  عليها  القائمني  ونعطي  احلر،  االقتصاد  ميدان  يف  عرصية  أسس  ىلع  استغالهلا  ونضمن 

لإلجادة والنشاط؛ ألن نتيجة إدارتهم سوف تظهر بوضوح بدل أن ختىف يف ثنايا املزيانية العامة لدلولة.

وإذا وضعنا كمبدأ أول أن األعمال اإلنتاجية تكون آخر ما يمسه اتلخفيض يف أيام الضيق، 

فنضع إىل جانبه مبدأ آخر مستمًدا من نفس الروح، هو أن تصوب السياسة دائًما – يف حدود اإلنسانية 

بالطبع – إىل املستقبل أكرث من احلارض؛ فتتعهد النشء اجلديد قبل أية طائفة أخرى، وتعىن بتغذية 

األطفال أكرث من تغذية الكبار، وتعمل ىلع الوقاية من األمراض واستئصال أسبابها أكرث من عالج 

املرىض لكما وُجد إىل ذلك سبيل، وتعمد إىل فتح أبواب العمل أمام الفقراء والعاطلني أكرث من رصف 

اإلاعنات وتوزيع اإلحسانات. هذا هو االجتاه اذلي جيب أن تتجه إيله سياسة ادلولة لكما سمحت 

الظروف؛ ألن الواجب األول إزاء األمة والوطن إنما هو خلق جيل جديد يكون أكرث قوة وصحة، 

ا من األجيال السابقة. وأمنت تربية وتعليًما، وأسعد حظًّ

وقد  اتلوكيد،  إىل  العامة يف حاجة  األموال  والسهر ىلع  واتلقشف  االقتصاد  معاين  تعد  لم   -1

بادر العهد اجلديد إىل اختاذ بعض قرارات للقضاء ىلع مظاهر اإلرساف والرتف، وقطع دابر الفساد 

واملخالفات املايلة، مما يبعث ىلع األمل بأن أموال ادلولة سوف تصان من لك عبث. وجدير باملالحظة أن 

إصالح األداة احلكومية ال بد أن حيقق اقتصاًدا كبرًيا، ويف تبسيط اإلجراءات وحتديد االختصاصات 

وحتسني اإلنتاج اإلداري ما يوفر كثرًيا من املال إىل جانب اجلهد والوقت.

2- وجيب أن حتصل اخلدمات املتصلة باتلعليم والصحة واإلرشاد االجتمايع ىلع قسط وافر من 

موارد اخلزانة، ىلع أن تصوّب دائًما إىل املستقبل أكرث من احلارض، كما سبقت اإلشارة إيله. واتلعليم 

أنها  يبدو  اليت  العام،  اتلعليم  من  األوىل  املرحلة  يف  سيما  ال  وتوجيه،  عناية  إىل  حاجة  يف  باألخص 

أهمله  أو  أيًضا  أهمل  اذلي  واملهين،  الفين  اتلعليم  ويف  واللكيات؛  اجلامعات  إنشاء  محوة  يف  أهملت 

الطلبة يف فرحتهم بفتح أبواب اجلامعات ىلع مرصاعيها.
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واملساعدات  اإلاعنات  يف  انلظر  بإاعدة  تقيض  سوف  املايلة  الضائقة  أن  يبدو  أنه  ىلع   -3

االجتماعية ما أمكن. واملهم أن ننظر إىل املستقبل، فرصف مبالغ طائلة يف خفض تكايلف املعيشة 

مثاًل أو الضمان االجتمايع، إنما هو أخذ فائدة اعجلة وحمدودة مقابل ترك مصلحة آجلة وكبرية. ومع 

عدم اتلعرض للروح الكريمة اليت أوحت بتحقيق هذه الفائدة العاجلة، فإن مصلحة املجتمع فوق 

مصلحة أية طائفة أو طبقة، وليس من مصلحة املجتمع أن ترصف عرشات املاليني من اجلنيهات 

سنويًّا اكن يمكن أن يستخدم بعضها يف زيادة الطاقة اإلنتاجية وإفساح ميادين العمل املنتج.

4- وسبق أن تكلمنا عن رضورة املرشواعت اإلنشائية واإلنتاجية واملرافق العامة االقتصادية 

بما فيه الكفاية. وجيب أن يقتنع اللك بأن تعطيلها أو اتلفريط فيها يلحق بالوطن أرضاًرا أعظم شأنًا 

وأبعد مدى من ختفيض بعض االعتمادات اإلدارية أو االجتماعية لفرتة من الزمن. ويهمنا أن نضيف 

إىل عداد املرشواعت اإلنتاجية املعروفة، كبسط املساحة املزروعة وتيسري وسائل انلقل وإجياد القوة 

ا من أراكن انلهوض يف ابلالد املتقدمة. املحركة، خمتلف ابلحوث العلمية والفنية اليت تعترب ركنًا هامًّ

فعلت  )وحسنًا  العادية  املزيانية  مرصوفات  لسد  استخدم  لو  كبرًيا  خطًرا  االقرتاض  اكن  وإذا 

احلكومة إذا وازنتها أخرًيا بغري االتلجاء إيله(، فليس األمر كذلك فيما يتعلق باألعمال اإلنشائية. 

وجيب وضع نظام تلمويل سلسلة من تلك األعمال، اليت تفتح باب العمل ىلع عدد كبري من العمال، 

وحتسن الطاقة اإلنتاجية يف ابلالد، وال حتتاج إىل استرياد كثري من اآلالت واملعدات الغايلة مما ييسء 

إىل املزيان اتلجاري. وأنسب املرشواعت تلحقيق هذه األغراض اثلالثة يه املتصلة بالري والطرق.

5- وجيب أن تعطى الصيانة حقها من االعتمادات واتلنظيم، سواء أكانت يف الري والرصف أو 

الطرق أو األبنية أو اآلثار أو غريها. ويه ناحية تبدو مهملة إىل حدٍّ كبري يف مرص، يف دائرة أعمال 

احلكومة ودلى األفراد ىلع السواء؛ والصيانة رضورية يف لك يشء، وتوفر – إن تمت يف حينها – كثرًيا 

من األموال واملتاعب يف املستقبل.
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مستواه  لرفع  ومال  جهد  من  يمكن  ما  أقىص  ادلولة  عليه  تقف  أن  فيجب  اجليش،  أما   -6

وانلهوض به. وليست العربة يف اجليش العامل بكرثة العدد، بل باكتمال التسليح واتلمرين يلصبح 

نواة تلوسع رسيع يف  الضباط األكفاء يلكونوا يف ساعة احلاجة  فعالة وماضية، مع اإلكثار من  أداة 

قوة ادلفاع. غري أن للعدد مقتضياته أيًضا ورضوري أال يتخلف مواطن عن أداء اخلدمة العسكرية، 

ملا فيها من تربية وطنية وأخالقية حنن يف أمس احلاجة إيلها، ومن استعداد سابق يستفاد منه عند 

احلاجة إىل اتلوسع يف اجليش العامل. واملهم أن يبتكر نظام يسمح عن قرب باستيعاب مجيع الالئقني 

للخدمة يف نوع من اتلدريب العسكري العام يتناسب مع املوارد االقتصادية واالستعداد اإلداري. 

وقد أصبحت هذه املسائل اآلن يف أيٍد أمينة وقادرة ىلع أن تعاجلها ىلع أحسن وجه.

وبعد، فقبل االنتقال إىل إصالح األداة احلكومية، اذلي خنتتم به هذا اتلقرير، ال بد من اإلشارة 

إىل موضوعني يشغالن الرأي العام من حني آلخر، ويتصالن اتصااًل وثيًقا باختالل اتلوازن بني املوارد 

والساكن، وهما اهلجرة إىل اخلارج وتنظيم النسل. وقد ترددت يف أن أتعرض هلما يف هذه الصفحات، 

اليت تريم إىل أن تكون عملية قبل أي يشء آخر، غري أن الظروف قد جتعل منها مسألة عملية ىلع 

لك مواطن أن يكّون رأيه فيها، وإن اكنا اآلن من اعلم انلظريات يف رأي ابلعض.

5- الهجرة وتنظيم الن�شل
إذا اكنت األزمة االقتصادية واالجتماعية نتيجة لكرثة الساكن مع قلة املوارد، وإذا اكن العالج 

احتمااًل  ثمة  فإن  املستقبل،  يف  زيادتهم  ويساير  الساكن  حباجات  ييف  ا  نموًّ املوارد  تنمو  أن  الطبييع 

كبرًيا أن املوارد ال يمكن أن تنمو إىل هذا احلد، وأنها ستبىق دائًما دون احلاجة مما يقيض ىلع األمة 

بأال ترتفع معيشتها إىل املستوى اذلي حيقق أملها من احلياة ويريض كرامتها وعزتها. وبناًء عليه، قد 

حيسن ابلحث عن طريقة خلفض عدد الساكن يف القطر املرصي، حىت ختف األزمة وتتمكن األمة 

من السري خبطوات رسيعة حنو الرفاهية والريق.
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وأول ما يالحظ يف هذا أن العربة – هنا أيًضا – ليست بالعدد، بل بانلوع وبما يتمتع به أفراد 

كثرًيا  وتفوقنا  ربعه،  أو  ثلثه  أو  عددنا  نصف  تبلغ  ال  أمم  وثمة  وموارد.  وثقافة  صحة  من  الشعب 

يف انلفوذ السيايس والقوة العسكرية والرثوة االقتصادية واتلقدم االجتمايع. وما من شك – نظريًّا 

وعمليًّا – يف أن أغلب املشالك اليت نعانيها )الفقر وقلة االدخار، والركود ونقص اإلنتاج، وخمتلف 

اآلفات االجتماعية( اكنت حتل رسيًعا لو قل عددنا إىل حد يتناسب مع موارد القطر.

فهذه املسألة جديرة إذن بأن تكون حمل تفكري وتأمل، ومن الفائدة أن تثار وتناقش وتكون 

حارضة يف األذهان؛ ألنها قد تربز قبل فوات وقت طويل إىل مقدمة املسائل العملية اليت جيب ابلت 

فيها.

اليت  منها  سواء  احلديث،  العرص  يف  ابلالد  من  كثري  حياة  يف  أساسيًّا  اعماًل  اهلجرة  اكنت   -1

هاجرها أبناؤها فخففوا الضغط عن ابلاقني، أو اليت رحبت باملهاجرين تلكّون منهم أمة جديدة يف 

اعلم جديد؛ ومن أمثال األوىل كثري من بالد أوربا، ومن أمثال اثلانية أغلب بالد القارة األمريكية. 

ولم يكن هلؤالء املهاجرين دوافع أقوى – من ناحية اقتصادية ىلع األقل – لرتك بالدهم واالستوطان 

يف اخلارج من اغبلية املرصيني، إال أن هذه مسألة يصعب تكييفها؛ ألنها تتصل باألمزجة اخلاصة 

بكل شعب وكثري من العوامل اتلارخيية والطبيعية املحيطة به.

املرصيني،  املزارعني  من  كبري  لعدد  اقتصاديًّا  تتسع  مناطق  املرصي عدة  القطر  من  وبالقرب 

ويه السودان وسوريا والعراق، وال خيتلف مناخها كثرًيا عن املناخ املرصي، امهلل إال يف شمال سوريا، 

الصعوبة، ويتطلب  أمر يف اغية  اهلجرة  تنظيم  وقوية. لكن  واللغة وادلين واضحة  وروابط األخوة 

هنا حمل  ليس  سياسية. وىلع لك حال  من مشالك  يثريه  قد  عما  فضاًل  كثرية،  وأموااًل  شاقة  جهوًدا 

دراسته؛ ومن اخلري أن تقوم جامعة ادلول العربية بدراسة تفصيلية تلم بأطراف املشلكة يلعرف الرأي 

العام ما إذا اكنت الفكرة عملية أم ال.
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ابلالد  فيه  تتسامح  أو  به  تأخذ  أن  إىل  انتهت  عنيفة،  مناقشات  النسل  تنظيم  أثار  وقد   -2

الربوتستانية بينما ال تزال ابلالد الاكثويلكية ترفضه وحتاربه. أما يف مرص، فقد وضع ىلع بساط ابلحث 

منذ مخسة عرش اعًما تقريبًا، وتكونت وقتئٍذ مجعية لنرش مبادئه استصدرت فتوى معروفة مؤداها 

بالطبع  يكن  لم  اجلمعية  هدف  أن  باذلكر  وجيدر  متعددة.  وألسباب  حاالت  يف  جيزيه  اإلسالم  أن 

النسل  املرتتبة ىلع كرثة  واملادية  الصحية  املتاعب  من  األرسة  بل محاية  الساكن،  اتلقليل من عدد 

وتتابع الوالدات بغري فرتة من الراحة بني احلمل واحلمل.

ومن هذه انلاحية، ال شك يف أن مرص تفيد كثرًيا بتنظيم النسل، ولن يرتتب حتًما ىلع تقليل 

املوايلد أن يقل عدد الساكن، بل سوف يقل عدد الوفيات؛ ألن األطفال يودلون يف صحة وقوة أكرث، 

والوادلين يصبحان أقدر ىلع العناية بهم. ويف هذا ما يوفر ىلع األفراد كثرًيا من اتلعب واإلرهاق، وىلع 

ادلولة كثرًيا من اخلدمات الصحية واالجتماعية، ومن اخلري دون نزاع أن تأخذ وزارة الصحة ووزارة 

الشئون االجتماعية بهذه انلظرية، اليت تساعدهما كثرًيا يف أداء مهمتهما.

أما أن يؤدي تنظيم النسل إىل حتديده، بمعىن أن يقلل من عدد الساكن، فلن يتحقق هذا إال إن 

وجه إىل ذلك اهلدف توجيًها قويًّا. وامللحوظ يف أغلب ابلالد أن حتسني مستوى املعيشة ينتيه بطبيعته 

إىل حتديد النسل، عىس أن نمّر حنن بهذا اتلطور. وىلع لك حال، أعتقد أن تنظيم النسل رضوري نلا 

من انلاحية االجتماعية والصحية، وأنه جاء وقت إرشاد انلاس إىل فوائده ووسائله. وقد ييجء يوم غري 

بعيد نرى فيه لزاًما أن نلجأ إيله تلخفيف ضغط الساكن، فنجد استعداًدا لقبوهل وتنفيذه.

6- اإ�شالح الأداة احلكومية
لكنها يف  املصنع،  أو  اجلهاز  أو  باآللة  تشبه  أن  األداة احلكومية  انتقاص ملزنلة  أنه  أحيانًا  يظن 

الواقع ليست شيئًا آخر، ومن اخلري أن تنترش دلينا هذه الفكرة. وثمة مؤسسات إنتاجية يف العالم ال 

تقل عن األداة احلكومية املرصية من حيث مزيانيتها وعدد العاملني فيها. واملهم كما رأينا أن ننتج، 
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وننتج رسيًعا تلحل األزمة االقتصادية واالجتماعية قبل فوات وقت طويل. وما من شك يف أن الرشط 

األول تلنمية اإلنتاج االقتصادي، إنما هو إصالح اجلهاز احلكويم، ليك يصبح دافًعا للنشاط األهيل ال 

مثبًطا هل، وحارًسا ىلع األموال العامة ال مبدًدا هلا، وساهًرا ىلع مصالح انلاس ال مستهرًتا بها.

وانلهضة الشاملة، بل ابلعث الشامل اذلي تنتظره األمة بفارغ الصرب لن يكون هل قوام بغري أداة 

صاحلة وقادرة ىلع تطبيق القوانني وتنفيذ املرشواعت. واألداة احلكومية إن لم تصلح وجتدد كفيلة 

بإفساد أحسن سياسة وتعطيل أنفع برنامج؛ ولن تتحقق اآلمال املعقودة ىلع العهد اجلديد، اذلي جاء 

انهيار  املعروفة من  اتلنفيذ يف حاتلها  أداة  بقيت  إن  الوطن،  تاريخ  نظيفة يف  يلنسخ صفحة جديدة 

وتفكك.

وذللك اإلصالح شطران؛ أحدهما يمكن تنفيذه رسيًعا ويتطلب اآلخر وقتًا قد يطول؛ ذلك أن 

األداة احلكومية، فوق أن أنظمتها بايلة ودوايلبها اكدت تتآلك مع مرور الزمن، ال تؤدي جمرد اخلدمات 

اإلصالح  هو  هذا  ومراقبتها.  توجيهها  أحكم  لو  ابلايلة  األنظمة  هذه  تؤديها  أن  يمكن  اكن  اليت 

العاجل، اذلي يتمثل أواًل وباذلات يف اتلطهري، ليس فقط يف املراكز الرئيسية بل أيًضا يف كثري من 

املصالح العامة واخلدمات املتصلة باجلمهور، اذلي يعيد للناس ثقتهم باإلدارة احلكومية واحرتامهم 

هلا.

ونشطة ومنتجة. وال  فعالة  أداة  منه  الضخم نلجعل  اجلهاز  فهو جتديد هذا  اثلاين،  الشطر  أما 

يتحقق هذا برسعة؛ ألنه يتطلب حبثًا شاماًل ودقيًقا، حىت تتضح األسس واملبادئ اليت تقوم عليها 

األداة احلكومية، وتدبر األنظمة واألوضاع اليت تضمن سرًيا سليًما وإنتاًجا مطرًدا. وهناك دراسات 

الكتاب  أفراد من  أو  والفنيني  أو بعض اخلرباء  اجلهات احلكومية  بها  قامت  الصدد،  سابقة يف هذا 

وابلاحثني، يمكن اتلعويل عليها واإلفادة منها.

ويتلخص هذا اتلجديد يف عدة أمور يكاد يُتفق عليها يف مجيع ادلول، من بينها حتديد اخلدمات 

العامة وطريقة توزيعها ىلع املصالح واإلدارات الالزمة للقيام بها؛ وتوضيح االختصاصات حبيث ال 
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تتعدى إدارة ىلع أخرى وال يتوزع عمل بني إدارات متعددة؛ ومعاجلة املركزية الزائدة، إن يف صورتها 

اجلغرافية اليت ترجع بكل أمر إىل العاصمة، أو يف صورتها اتلصاعدية اليت جتعل ابلت للرؤساء دون 

املرءوسني؛ وتنظيم شئون املوظفني يف تعيينهم وترقبهم ونقلهم، ويف ماهياتهم ومعاشاتهم؛ وحتسني 

أسايلب العمل، بما فيها اللوائح واتلعليمات اإلدارية، ومراقبة اإلنتاج اإلداري.

لك هذا يتطلب وقتًا بال شك وجهوًدا متصلة، واستقراًرا يف األوضاع العامة نرجو أن يكون 

قد حتقق اآلن بعد ختبط وتبدل استمر سنوات طويلة. وقد اختذت احلكومة بعض قرارات مبدئية يف 

هذا، يه خطوات يف الطريق السليم، وال بد بعد ذلك من أن يوضع الربنامج الاكمل الالزم، بواسطة 

الفنيني واملختصني وذوي اخلربة، يلؤخذ يف تنفيذه بطريقة منسقة ومطردة.

وبعد، فليست األنظمة لك يشء، واألداة احلكومية مريضة يف جانبها الرويح واملعنوي كما يه 

خمتلة يف نواحيها املادية وانلظامية. ولم يعد املوظفون – يف اغبليتهم مع األسف – يشعرون بواجبهم 

أن  نقرر  أن  يقابله واجب، ومن اإلنصاف  يقابله حق، ولك حق  إزاء اجلمهور وادلولة. ولك واجب 

حقوقهم كثرًيا ما أهدرت يف تيار املحسوبية واالستثناءات واتلقلبات احلزبية، وأن واجباتهم كثرًيا ما 

ضلوا عنها من جراء األمثلة السيئة واألعمال الفاسدة اليت ما اكنت تاليق مؤاخذة أو عقابًا.

ىلع أن معاقبة املسيئني وإقصائهم، وتمسك الرؤساء باحلق والقانون يف ترصفاتهم، والزتام القادة 

والرؤساء بتقديم املثل الطيب يف أشخاصهم، لك هذا كفيل بأن يصلح روح املوظفني. لكن اتلحول 

لن يتم برسعة، وكما أن الفساد استمر وقتًا طوياًل ينخر يف هيلك األداة احلكومية وينترش من درجاتها 

العليا إىل درجاتها السفىل، كذلك ال بد من وقت يلزنل املثل الطيب من فوق، فتنترش الروح اجلديدة 

أيًضا  العابثني، فسوف جيب  يف خمتلف درجات السلم اإلداري. وإذا وجب الرضب بشدة ىلع أيدي 

يشء من االستقرار وطول ابلال إىل أن تنميح آثار املايض.

الروح اجلديدة معاملة اعمة انلاس بالعدل والرفق، والعدل  ونرجو أن تكون أوىل ثمار هذه 

يتمثل يف تطبيق القانون وال يتعارض الرفق مع احلزم والقوة. ليك يستطيع لك فرد مهما تكن مزنتله 



101

تقرير عن األزمة االقتصادية واالجتماعية )القاهرة 1952(

أن حيصل ىلع حقه ويقيض حاجته يف يرس ورسعة، ويعلم أال سبيل هل – وال لغريه – أن حيصل ىلع 

أكرث من حقه أو يقيض حاجة غري مرشوعة. وبهذا يشعر اجلمهور بأن شيئًا تغري يف ابلالد، وتنتقل 

تريب  أن  تستطيع  بالدنا  وازع وسلطان يف  من  هلا  بما  واإلدارة  الشعب؛  إىل  اإلدارة  من  الطيبة  املثل 

الشعب وترفع مستواه األخاليق، كما تستطيع أن تفسد عليه معالم احلق والواجب.

ويف سبيل تكوين املواطن الصالح، اذلي يعرف حقه ويطالب به ويقدر واجبه ويقوم به، ينبيغ 

رجال  وباألخص   – مركزهم  أو  عملهم  يؤهلهم  من  وجتنيد  وادلاعية،  النرش  وسائل  مجيع  استخدام 

ادلين ورجال اتلعليم – إلرشاد انلاس وتوجيههم. وال يقترص اتلوجيه ىلع انلصح والوعظ، بل يشمل 

املعلومات العامة واألمثلة العملية املأخوذة من ابليئة املحلية، تلفهيم لك واحد كيف يكون مواطنًا 

صاحلًا، وأيًضا إلرشاده يف عمله وصحته وثقافته االقتصادية واالجتماعية.





خامتـــة
ويف نهاية احلديث، أذكر أنه أخذ عيّل يف مناسبات سابقة بعض التشاؤم يف تصوير شئوننا العامة؛ 

وقبلت وقتئٍذ هذا االنتقاد، ورجوت خملًصا أن تسفر السنوات يف تتابعها عن خطأ تقديري، لكن 

هذا الرجاء لم يتحقق. وقد حاولت جهد طاقيت أال أفارق احلقيقة والواقع يف تصوير األزمة االقتصادية 

الزناعت  عن  بعيًدا  ومناقشة،  حبث  حمل  إيلها  انتهيت  اليت  انلتائج  تكون  أن  وأميل  واالجتماعية، 

اخلاصة واالعتبارات العاطفية.

فإن هذا حيمله ىلع مضاعفة  باألول  إن شعر  أو  تفاؤاًل،  تشاؤًما وال  يعرف  العميل ال  والرجل 

اجلهد، وإن تظاهر باثلاين فليك يشجع انلاس ويوطد عزمهم. ىلع أن الرصاحة اتلامة أجدى وأسلم 

طريقة؛ حىت يقف الرأي العام ىلع حقيقة األمور ويدرك اخلطط الالزمة ويقدر صالحية السياسة 

والوسائل. والروح الوثابة تزيل اجلبال كما يقال، وانلملة املتواضعة الاكدحة تزيلها أيًضا، ومطلوب نلا 

مزيج من هذه وتلك ليك خنلص من أزمتنا عن أيرس طريق.

ولم أهتِد إىل حلول رسيعة وعالج اكمل، رغم طول اتلفكري واتلأمل؛ وانلقص االقتصادي يف 

بساطته وقسوته ال يدع جمااًل آلمال غري مبنية ىلع أساس أو أفاكر غري معتمدة ىلع ابلحث واتلمحيص، 

واالختالل األسايس بني املوارد والساكن ال يوازن إال بزيادة املوارد أو تقليل الساكن؛ وال يمكن أن 

يتم رفع الطاقة اإلنتاجية واستغالل مجيع مصادر الرثوة يف يرس ورسعة، بل ال بد من جهود ضخمة 

وعمل مطرد قبل أن يأخذ مستوى املعيشة يف الصعود من جديد، وتنترش أسباب الرخاء والرفاهية بني 

اجلميع.

ىلع أنه ال جيول خباطري أن قدمت برناجمًا اكماًل للعالج، وال أن الوسائل املقرتحة يه أحسن 

نفًعا  أوسع  أخرى،  وسائل  إجياد  إىل  واملناقشة  اتلعليق  يؤدي  أن  ورجايئ  اقرتاحه؛  يمكن  ما  وأنفع 

وأرسع أثًرا، وإىل بيان الطريقة خللق الرثوة الالزمة وتوفري املال الرضوري للخالص من املأزق احلايل. 

وىلع لك مواطن يف هذه الفرتة اتلارخيية أن يشغل بالشئون العامة – يف دائرته ويف حدود طاقته – وهذا 

ما أردت أن أساهم فيه بنصيب. واهلل أسأل أن يهدينا سواء السبيل.





ملحة عن كاتب التقرير »مريت غايل«
ودل مريت بك جنيب بطرس اغيل يف مدينة القاهرة يف 10 مايو اعم 1908، وهو ابن جنيب باشا 

اغيل، وحفيد بطرس باشا اغيل. وقد حصل ىلع ليسانس احلقوق، ودبلوم مدرسة العلوم السياسية من 

توىل  املرصية. كما  اخلارجية  وزارة  ادلبلومايس يف  بالعمل  بعدها  باريس اعم 1929، يللتحق  جامعة 

منصب وزير الشئون ابلدلية والقروية يف وزارة أمحد جنيب باشا اهلاليل اثلانية )من 22 إىل 24 يويلو 

اعم 1952(؛ ويرجع سبب اختياره هلذا املنصب إىل الرؤية اإلصالحية يف املجال الزرايع اليت نادى بها 

يف كتابيه »سياسة الغد«، و»اإلصالح الزرايع«.

وقد انصب اهتمام مريت بك اغيل كذلك ىلع دراسة اآلثار؛ حيث قام بتأسيس مجعية اآلثار 

اآلثار  مجعية  إدارة  جملس  ورأس   ،1938 اعم  لآلثار  األىلع  املجلس  عضو  منصب  وشغل  القبطية، 

القبطية منذ اعم 1935 حىت اعم 1988. واكن عضًوا كذلك بعدد من اجلمعيات منها: اجلمعية العلمية 

اجلغرافية املرصية، ومجعية االقتصاد السيايس واإلحصاء والترشيع، واملجمع العليم املرصي اعم 1960، 

ذلك  لك  وفوق   .1952 ثورة  قبل  ما  نواب  جملس  وعضو  للحبشة،  الطبية  املساعدة  جلنة  يف  وعضًوا 

واإلجنلزيية،  العربية،  باللغات  واالقتصاد  السياسة  اخلاصة يف  الكتب  للعديد من  ومؤلًفا  اكن اكتبًا 

والفرنسية، وأشهرها ىلع اإلطالق كتابه »سياسة الغد«، مما أهله حلمل نيشان االستحقاق من ادلرجة 

األوىل.

والالفت للنظر يف سرية مريت بك اغيل هو ادلور األهم اذلي لعبه يف السياسة اخلارجية املرصية، 

مدخله  واكن  رسيم،  غري  دور  وهو  عقود،  أربعة  مدار  ىلع  األثيوبية  املرصية  العالقات  يف  خاصة 

وقد  املرقسية.  الكرازة  ببطريرك  الوثيقة  وصلته  املرصي،  القبطي  املجتمع  يف  ماكنته  فيه  األسايس 

تبلور دور مريت بك اغيل يف العديد من املواقف بدًءا من اثلالثينيات إىل نهاية السبعينيات.
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الدوران الجتماعي والدبلوما�شي ملريت غايل يف احلب�شة

م�شاعدة احلب�شة • جلنة 

مع نشوب احلرب بني إيطايلا واحلبشة اعم 1935 سادت يف مرص حالة من االستنفار ملساعدة 

احلبشة، ممثلة يف القيام بتأسيس جلنة ملساعدة احلبشة حتت راعية األمري عمر طوسون، واليت تفرعت 

إىل عدة جلان؛ حيث رأس األمري عمر طوسون جلنتني؛ األوىل لدلفاع عن مصلحة واستقالل أثيوبيا 

العاملية  وادلول  املنظمات  إىل  وأرسلها  أثيوبيا  األحوال يف  املختلفة عن  والنرشات  اتلقارير  بإصدار 

للتعريف بوضعها. أما اللجنة اثلانية فقام من خالهلا األمري إسماعيل داود بتشكيل جلنتني لدلعم 

الطيب، وهذا العمل يقام ىلع مستوى دويل باتلنسيق مع جلنة الصليب األمحر للمقيمني األجانب يف 

أثيوبيا. وقد تشلكت اللجنة الطبية من اثين عرش طبيبًا وثالثة كيميائيني وثمانية وستني ممرًضا وطاقم 

.Asfa-Wossen غري فين اكن يعمل يف مستشىف األمرية

وقد أعجب األثيوبيون واألجانب بعمل األطباء املرصيني يف تلك الوحدات، اليت اكن من بني 

أعضائها مريت بك اغيل؛ حيث أقدم املرصيون ىلع تقديم املساعدات واتلرباعت، وتقدمت احلكومة 

املرصية بمساعدات لألحباش.

ولم يتوقف دور جلنة املساعدة بانتهاء األعمال احلربية، بل استمرت اللجنة يف مساعدة الالجئني 

واملهاجرين بعد احلرب، وساعدت من هاجر إىل فلسطني، وكذلك دأبت اللجنة ىلع استخدام عالقاتها 

ادلويلة تلوجيه اهتمام منظمات دويلة إىل أثيوبيا مثل الصليب األمحر، كما استعادت اللجنة نشاطها 

يف ماكفحة األمراض الزهرية واتليفود، اليت انترشت يف أثيوبيا يف بداية األربعينيات، وإن اكنت طبيعة 

ما قامت به اللجنة من دور يف خدمة األثيوبيني لم خيتلف يف وقت السلم عنه يف وقت احلرب؛ حيث 

العسكري جانبًا، كما اكنت  تقوم ىلع مساعدة األحباش طبيًّا، وتنيح فكرة اتلطوع  اللجنة  اكنت 

هذه اللجنة تقوم بمتابعة دقيقة حلالة الكنيسة األرثوذكسية يف احلبشة وترصد احتياجاتها وتمدها 
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بما حتتاج، واكن أعضاء هذه اللجنة يرون أن دورها نابع من دور مرص يف قيادة األمم الرشقية، وأن 

مساعدة األحباش يف مواجهة الغزو أو املرض واجب ال يقترص ىلع األقباط فقط ولكن أيًضا ىلع 

املسلمني، ولقد وثقت هذه اللجنة عالقاتها مع مجعية فؤاد األول للهالل األمحر.

واكن ملريت بك اغيل دور هام داخل اللجنة ملا يملكه سواء من عالقات مع منظمات إنسانية 

دويلة يستطيع حتريكها نلجدة األحباش، أو عالقاته مع املرصيني واألثيوبيني داخل أثيوبيا؛ يف رصد 

واقع املوقف يف أثيوبيا، وحتديد متطلباته، واإلشارة بما جيب عمله ىلع اللجنة، بل وقد اكن مريت 

وأخوه جيفري من املتربعني يف هذه اللجنة.

أثيوبيا يف الشهور الصيفية من اعم 1974 من موجة شديدة من اجلفاف اجتاحتها  ومع معاناة 

الكنيسة  جهود  دعم  يف  املرصية  الكنيسة  يف  ممثلة  املرصية  املنظمات  بدأت  أخرى،  إفريقية  ودواًل 

األثيوبية األرثوذكسية نلجدة أبناء الشعب األثيويب.

واكن مريت بك اغيل خالل هذه الفرتة ال يزال مقيًما يف أثيوبيا ضمن اللجنة، اليت لم تكن 

ملساعدة  األخرى  ادلويلة  املساعدات  من  للعديد  وحمركة  قائدة  اكنت  ولكنها  مساعدة  جلنة  جمرد 

احلبشة. وذلا اكن ال بد أن يكون ملرص دور يف هذه املرحلة. وألن اإلماكنيات املادية يف مرص لم تكن 

تسمح بذلك فقد تم تعويض ذلك باألمور املعنوية؛ فبعث إىل ابلابا شنودة اثلالث؛ بابا اإلسكندرية 

وبطريرك الكرازة املرقسية، رسالة طلب منه فيها أن يرسل مندوًبا عنه حمماًل باهلدايا وادلعم للشعب 

والكنيسة واإلمرباطور األثيوبيني يف هذه الفرتة الزمنية العصيبة، ىلع أن حيرض هذا املندوب كذلك 

هذه  من  املستهدفون  األفراد  فيها  هل  حيدد  برسالة  املندوب  هذا  إمداد  مع  اإلمرباطور،  ميالد  عيد 

اهلدايا من أبناء الكنيسة واملجتمع األثيوبيني. وبالفعل أرسل ابلابا شنودة اثلالث برقية يساند فيها 

أثيوبيا، كذلك يهنئه بعيد ميالده،  اإلمرباطور والشعب األثيوبيني يف ظل الظروف اليت تعاين منها 

وقد اكن أحد اقرتاحات مريت اغيل إرسال مبلغ مايل رمزي بنحو 1000 دوالر أمريكي مع تأكيده 

ىلع إماكنية أن يوفره شخصيًّا ويقدمه باسم ابلطريرك لإلمرباطور، واكن رد ابلابا شنودة اثلالث هو 
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اتلربع بـ 3000 دوالر لألثيوبيني املترضرين من اجلفاف يف أثيوبيا، وسافر األنبا باخوميوس إىل أثيوبيا 

يف هذه الفرتة ورافقه مريت اغيل خطوة خبطوة، واكن لزيارته أثر كبري يف توضيح رسوخ العالقة بني 

الكنيستني القبطية واألثيوبية من جهة وبني الشعبني املرصي واألثيويب من جهة أخرى.

ويتضح من هذا املوقف إىل أي مدى اكن حرص مريت اغيل ىلع عدم تفويت أي فرصة مهما 

القبطية واألثيوبية، كما اكنت دليه رؤية خاصة هلذه  الكنيستني  العالقة بني  اكنت ضئيلة لرتسيخ 

العالقة، وبذل لك ما يف وسعه ليك تظل العالقات بينهما محيمة، واكلعادة نقل املوقف بدقة، ورشح 

كيفية استخدامه لصالح هذه العالقة، واقرتح آيلة اتلنفيذ.

احلب�شة القبطية يف  • اجلالية 
اهتم مريت اغيل بأفراد اجلايلة القبطية املوجودين يف احلبشة؛ فقد حرص ىلع إسماع صوتهم 

لقادة الكنيسة القبطية يف القاهرة، فأرسل يف 8 إبريل اعم 1956 رسالة إىل املجلس امليل يف القاهرة 

يطلب تعيني مدير جديد للمدرسة اإللكريكية يف أديس أبابا إلقامة القداس بالطقس القبطي، وقد 

اليت حيب  األثيوبية  القبطية واألرس  إرضاء لألرس  يمثله ذلك من  ملا  املدير  إيفاد هذا  طلب رسعة 

الكثري منها حضور القداس القبطي من وقت آلخر، كما نصح قادة املجلس امليل بأن يكون املدير 

املرشح راهبًا حىت يستطيع اكتساب احرتام األثيوبيني وإجالهلم هل.

الأثيوبية • الكني�شة 
ارتبطت الكنيستان املرصية واألثيوبية بعالقة ممتدة منذ الِقدم، غري أنه خالل االحتالل اإليطايل 

القبطية  الكنيسة  عن  األثيوبية  الكنيسة  فصل  وحماولة  اتلوتر  من  نواًع  العالقات  شهدت  ألثيوبيا 

املرصية، ولكنها لم تفلح؛ حيث توطدت هذه العالقة أكرث وأكرث بعد عودة اإلمرباطور هيالسياليس 

إىل عرشه، غري أن هذه العالقة قد تعرضت بلعض االهزتازات انلاجتة عن مطابلة الكنيسة األثيوبية 

م ابلطريرك القبطي ذللك قاد للعديد من  باملزيد من االستقالل عن الكنيسة القبطية، ولكن تفهُّ
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اتلفاهمات وَعْقد برتوكول اعم 1959 اذلي سمح للكنيسة األثيوبية ببعض ما أرادت. ولكن استمرار 

قيام  بعد  أثيوبيا  يف  األرثوذكسية  الكنيسة  ماكنة  وإضعاف  العالقة  هذه  لقطع  املضنية  املحاوالت 

اثلورة األثيوبية االشرتاكية، خاصة يف ظل العداء اذلي ساد عالقة الرئيس السادات ادلاعم للصومال 

وموقفه من ماجنستو؛ رئيس أثيوبيا االشرتاكية، اذلي دخل يف مواجهة عسكرية مع الصومال؛ أدى 

ا يف إاعدة العالقة بني  إىل إضعاف عالقة الكنيستني ببعضهما بعًضا. وبدأ مريت اغيل يلعب دوًرا هامًّ

الكنيستني والعالقة السياسية بني مرص وأثيوبيا عموًما.

من  يقرب  ما  مدار  ىلع  اإليطايلة  القوات  قامت  األثيوبية  لإلمرباطورية  إيطايلا  غزو  وأثناء   

مخس سنوات بمحاولة السيطرة ىلع الكنيسة األرثوذكسية األثيوبية، وقامت برتسيم مطران جديد 

دون وضع يف االعتبار عالقة الكنيسة األثيوبية بالكنيسة القبطية، وكذلك دون االتلفات إىل القانون 

املرقسية وحده. وعند عودة  الكرازة  بطريرك  به  يقوم  املطران هو حق  ترسيم  بأن  القايض  الكنيس 

اإلمرباطور مرة أخرى إىل أديس أبابا، أمر األنبا يؤنس - اذلي رسمته قوات االحتالل - بعدم اخلروج 

من املطرانية، كما أمره وزمالءه األساقفة باالمتناع عن االشرتاك يف إقامة الشعائر ادلينية، إىل حني 

اخلروج من هذا املأزق ادليين اذلي وُضعت فيه الكنيسة األثيوبية األرثوذكسية.

وأرسل أثناء ذلك بطريرك الكرازة املرقسية وبابا اإلسكندرية األنبا كريلس السادس وفًدا مرصيًّا 

للتفاوض مع األثيوبيني كنيسة وحكومة للخروج من هذا املأزق، واكن أعضاء الوفد املرصي هم نيافة 

املطران السابق بأثيوبيا؛ سعادة صادق باشا وهبة، وفرج بك موىس، ومريت بك اغيل، والقمص اعزر.

وبدأ مريت اغيل خالل هذه الزيارة باتلفاوض مع ممثيل الكنيسة األثيوبية حول عدد من القضايا؛ 

أوهلا قضية رفع احلرم عن الكنيسة وعن األساقفة اذلين رُسموا يف عهد االحتالل اإليطايل، وأبدى 

الوفد املرصي مرونة اعيلة. يلبدأ الوفد األثيويب من بعد ذلك بنقل رأي الشعب األثيويب املنقسم حول 

تويف  ومن  تزوجوا،  اذلين  األفراد  مستقبل  األثيويب  اجلانب  من عدمه. كذلك طرح  رسامتهم  إاعدة 
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منهم، ولك من اكن هل تعامل مع األساقفة والكنيسة أثناء فرتة االحتالل، وطابلوا برفع احلرم عن هؤالء 

مجيًعا؛ ألن من شأن استمرار احلرم عليهم اضطراب احلياة بني أفراد الشعب األثيويب.

بعض  يف  األثيوبية  الكنيسة  استقالل  قضية  عن  األثيوبية  الكنيسة  مندوبو  كذلك  وحتدث 

القبطية  للكنيسة  الكبري  بالفضل  األثيوبية  الكنيسة  القبطية، فمع اعرتاف  الكنيسة  سلطاتها عن 

اليت ستظل الشقيقة الكربى هلا، فإن الكنيسة األثيوبية قد خرجت من طور الطفولة وتسىع ملزيد من 

السلطات يف إدارة شئونها ادلاخلية، ومنها َمنْح املطران األثيويب حق وسلطة ترسيم أساقفة الكنيسة 

األثيوبية؛ حيث إن ترسيمهم هو من اختصاص بطريرك الكرازة املرقسية طبًقا للقانون الكنيس، وال 

يستطيع أن ينوب عنه يف هذا األمر أي مطران.

واشتىك الوفد األثيويب كذلك ملمثل الكنيسة القبطية من الوفد املرصي، من عدم إجادة املطران 

املرصي وحاشيته للغة األمهرية، وعدم اهتمامهم بتعلمها حىت خياطبوا الشعب ويتقربوا إىل قلوبهم، 

وخيىش الوفد األثيويب إذا استمرت هذه احلالة أن َينُْفر الشعب األثيويب من املطران؛ إذ إنه يرى يف هذا 

الوضع حتقرًيا هل وللغته الوطنية. واكنت استجابة الوفد املرصي فورية هلذا الطلب بإعالنه ىلع لسان 

صادق باشا أن ابلطريرك لن يرسل مستقباًل أي شخص تابع للكنيسة القبطية إىل أثيوبيا دون تعلمه 

للغة األمهرية، وأن املطران وحاشيته احلايلني سيرشعون يف تعلم األمهرية، وطلب الوفد املرصي من 

القمص اعزر أن يبدأ يف تعلم اللغة األمهرية بطريقة علمية.

ومن املسائل اليت تمت مناقشاتها كذلك، عودة املطران اذلي اكن موجوًدا قبل عهد االحتالل، 

وقد أيد هذا االقرتاح 30٪ من رجال الكنيسة األثيوبية، يف حني رفض ابلاقون ذلك، ويرجع هذا األمر 

املرَسل  املطران املرصي  اإليطايل. واكن  أثناء االحتالل  بها عدد كبري من األساقفة  قام  اليت  لدلاعية 

الكنيسة األثيوبية وانتقل إىل اخلرطوم بسبب رفضه اتلعاون مع قوات  للكنيسة األثيوبية قد ترك 

ورسامة  آخر  مطران  به  اإليطايلني  استبدال  وعند  لصاحلهم،  ادلين  واستخدام  اإليطايلة،  االحتالل 

أساقفة آخرين قاموا بتوقيع احلرم ىلع الشعب األثيويب مبارشة. فراح الوفد املرصي يؤكد ىلع أنه ال 



111

تقرير عن األزمة االقتصادية واالجتماعية )القاهرة 1952(

يوجد أثيويب خملص لوطنه ولعرشه حيبذ بقاء أساقفة من صنائع اإليطايلني، وأوقعوا احلرم ىلع لك من 

يقاوم السلطات اإليطايلة.

ولم يقترص دور الوفد املرصي ىلع االتلقاء بالوفد املمثل للكنيسة األثيوبية واتلعرف ىلع مطابله، 

ولكنه محل معه مهام سياسية؛ فقد اتلىق جبايلة من العرب املسلمني اذلين أكدوا دعمهم وتقديرهم 

دلور مرص الرائد بني األمم الرشقية. كذلك اتلىق الوفد املرصي بوزير خارجية أثيوبيا اذلي وعد الوفد 

بإنشاء مفوضية مرصية بأديس أبابا، وأكد الوزير أن أثيوبيا تتطلع إىل املساعدة من شقيقتها مرص، 

املعارف  بوزير  أيًضا  الوفد  األثيوبية. واتلىق  احلياة  نوايح  انلهضة يف لك  العون تلحقيق  منها  طابلة 

األثيوبية اذلي طالب مرص بزتويد أثيوبيا بمعلمني يف اكفة املواد ادلراسية، كذلك أشار إىل حمدودية 

مقدرة احلكومة األثيوبية فيما خيص الكتب واألدوات ادلراسية.

وعند اتلقاء الوفد باإلمرباطور تناقشا كثرًيا يف موضوع رفع احلرم عن الشعب األثيويب، وقد 

طلب اإلمرباطور من املطران املرصي مناقشة وضع األساقفة واملطران اذلين رسموا أثناء االحتالل 

اإليطايل بعد بعث برقية بلطريرك الكرازة املرقسية لرفع احلرم عن الشعب األثيويب. ولكن املطران 

املرصي رد أن وضع هذا املطران واألساقفة املزيف وابلاطل هو السبب يف وضع احلرم ىلع الشعب 

األثيويب، وأن إنهاء هذا الوضع يستديع إاعدتهم إىل وضعهم األصيل قبل بعث الربقية لرفع احلرم عن 

الشعب األثيويب، ولكنه أخرًيا نزل ىلع رغبة اإلمرباطور وبعث بربقية لرفع احلرم عن الشعب األثيويب 

بلطريرك الكرازة املرقسية. ويف املقابل، حاول املطران إقناع ابلطريرك بأن بقاء صنائع اإليطايلني يف 

الكنيسة يؤخر من رفع احلرم، ولقد تلىق الوفد العديد من اتلحذيرات من وزير املعارف بأن العديد 

من أفراد الشعب األثيويب ربما خيرجون عن الكنيسة ويتبعون مذاهب أخرى.

وقد اكن رد الوفد املرصي ىلع األثيوبيني - فيما يتعلق باملطالب الكنسية - أنه سيجعل مطالب 

الكنيسة  أثيويب يف  تويلة مطران  األثيويب واألساقفة، وكذلك  الشعب  األثيوبيني يه رفع احلرم عن 

األثيوبية يكون هل حق ترسيم األساقفة، وأكد املندوبون األثيوبيون أن الشعب األثيويب يطالب بهذه 
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املطالب، ويرص عليها، وقد يقاتل من أجلها، لكن إمرباطور أثيوبيا يود أن حيل هذا األمر وديًّا دون 

أي توتر أو خسارة للعالقة مع الكنيسة األم القبطية. وقد عرب صادق باشا عن رؤيته تللبية وحل 

هذه املطالب، مؤكًدا أن دور الوفد املرصي هو تسهيل وإزالة أي صعوبات تواجه الكنيسة األثيوبية 

الكرازة  بطريرك  وموقف  القبطية  الكنيسة  موقف  أثيوبيا  يف  اإلخوة  يتفهم  أن  مقابل  يف  الشقيقة 

الوفد سيحاول  فإن  ذلا  تلبيته،  نفسه  ابلطريرك  يستطيع  املطالب ال  هذه  أحد  أن  املرقسية، خاصة 

تلبية اكفة رغبات األثيوبيني عدا ما يتعارض مع القانون الكنيس ذاته. ففيما خيص رفع احلرم، طلب 

الوفد املرصي أن يكتب األساقفة اسرتحاًما للبطريرك القبطي، يلعودوا للحياة املدنية العلمانية ثم 

موا شماسني من ابلداية، إذا رأى فيهم املطران صالحية ذللك. كذلك سيحاول الوفد نقل رغبة  يُرَسَّ

أثيوبيا يف ترسيم مطران أثيويب ىلع الكنيسة األرثوذكسية من أجل تلبيتها. أما األمر اذلي من املؤكد 

أنه سريفض فهو رغبة اجلانب األثيويب يف تفويض سلطة الرتسيم لألساقفة للمطران األثيويب، وهذا ما 

ال يملكه ابلطريرك؛ ألن هذا األمر جزء من القانون الكنيس، ولقد حاول مريت بك اغيل أن يرشح 

ذلك األمر موضًحا أن ابلطريرك هو خليفة مرقص الرسول، وأن الروح القدس يزنل بمجرد اختياره 

كخليفة للرسول، ومن هنا يملك سلطة ترسيم األساقفة.

ورغم الضغوط األثيوبية الشديدة من أجل تنفيذ مطابلهم اثلالثة فإن الوفد املرصي لم يقدم 

وعًدا حمدًدا بتلبية أي مطلب، يف مقابل إعطاء وعد اعم أنهم سينقلون هذه املطالب ووجهة انلظر 

األثيوبية فيها، وسيدافعون عنها، وإن اكنوا ال يضمنون أي نتيجة أو موافقة؛ خاصة فيما خيص مطلب 

تفويض حق ترسيم األساقفة ملطران أثيويب، وأن أكرث ما يمكن أن يعدوا به هو أن يرجع ابلطريرك 

إىل املجمع املقدس، رغم أن هذه املطالب قد أكد ىلع دعهما اإلمرباطور األثيويب نفسه، مع الوضع يف 

االعتبار أن مندويب الكنيسة األثيوبية لم يكونوا سوى ممثلني ألغلبية الشعب األثيويب من املسيحيني 

األرثوذكسيني اذلين رأوا أنه قد حان الوقت الستقالل كنيستهم.

تبيغ  اليت  السلطات  من  املزيد  حول  املرصية-األثيوبية  املفاوضات  تكن  لم  حال،  أية  ىلع 

االستقالل،  األوىل من مطالب  احللقة  لم تكن يه  بها،  أن حتظى  األرثوذكسية  األثيوبية  الكنيسة 
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ذاته  هو  ألساقفته  األثيوبية  الكنيسة  ملطران  الرتسيم  حق  ىلع  احلصول  فَطلَُب  األخرية؛  تكن  ولم 

القرن اثلالث عرش من جانب الكنيسة األثيوبية. وأن اإللكريوس  الطلب اذلي قد تم  تقديمه يف 

األثيوبيني قد أظهروا مقدرتهم مراًرا ىلع إدارة كنيستهم سواء من انلاحية الروحية أو اإلدارية؛ فقد 

شغل »نفاهيمانوت« اعم 1235 مركز املطران عدة سنوات دون أي تعطل يف احلياة الروحية يف الكنيسة. 

واكنت  170 اعًما،  شاغًرا نلحو  املطرانية  مرهان اكن كريس  وامللك  يهوديت  امللكة  مدة حكم  ويف 

الكنيسة متقدمة ونامية ىلع أيدي األساقفة األثيوبيني. وأثناء مدة االحتالل اإليطايل اختار الكهنة 

والشيوخ أحد األثيوبيني إلدارة الشئون الروحية للكنيسة األثيوبية يف مدة غياب املطران القبطي 

اذلي ترك ابلالد.

هلا  اكن  فقد  عموًما؛  األثيويب  املجتمع  يف  خاصة  بماكنة  األرثوذكسية  الكنيسة  تمتعت  وقد   

مواقف يف بدايات حياة الشعب السياسية، واكنت لكمتها مقبولة يف آذان وقلوب الشعب، وتمتعت 

الكنيسة بثقة تابعيها وانتمائها الوطين. وقد أدارت كذلك العديد والعديد من الشئون املايلة اخلاصة 

بممتلاكتها تلمثل مركًزا سياسيًّا واقتصاديًّا، واجتماعيًّا بأنشطتها اخلريية، وثقافيًّا بنشاطها اتلعلييم 

اهلام، وذللك فقد اعترب بقاء الكنيسة حتت قيادة أجنبية أمًرا يفقد ثقة تابعيها بها. ويه احلجج اليت 

الرتسيم  بتفويض حق  القبطية يف طلبها  الكنيسة  إجابة  أعقاب عدم  األثيوبية يف  الصحف  ساقتها 

وتعيني مطران أثيويب ىلع ابلالد، خاصة أن أثيوبيا يف هذه الفرتة جبميع طوائفها اكنت ترى أن الكنيسة 

األثيوبية قد ختطت مرحلة الطفولة، وأن الوقت قد حان الستقالهلا عن أمها الكنيسة القبطية.

 وقد استطاعت ابلعثة إقناع ابلطريرك واملجمع املقدس برفع احلرم عن الشعب األثيويب حسب 

رغبة اإلمرباطور يف اجتماع للمجمع املقدس اذلي حرضه مريت اغيل، وحبيب باشا املرصي. وكذلك 

ما  املرصية، يلعرضا عليه  احلكومة  رئيس  مع  الوفد  باشا كممثلني عن  مريت اغيل وحبيب  تقابل 

املطالب واآلمال األثيوبية رغبة  إيلها، ويلنقال  تم اتلوصل  اليت  انلتائج  املفاوضات، وآخر  حدث يف 

أن تمد مرص يد املساعدة لشقيقتها أثيوبيا من أجل نهضتها ونموها، واكن ذلك يف حضور اكمل باشا 

صديق. 
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واكن لرفض املجمع املقدس مطلبني من املطالب اثلالثة األثيوبية رد فعل سليب يف الكنيسة 

والصحافة األثيوبيتني؛ فقد هامجت الصحافة األثيوبية املطران القبطي للكنيسة األثيوبية قائلة إنه 

اقرتف ما يهني كرامة مركزه، رغم أنه ترك أثيوبيا بعد رفضه رغبات اإليطايلني يف إنزال احلرم ىلع من 

يقاومهم، وهذا ما أثار حفيظة املطران القبطي فتقدم بشكوى رصحية إلمرباطور ابلالد هيالسياليس، 

ليشتعل املوقف يف أثيوبيا بني الكنيسة والشعب من جهة، والكنيسة القبطية ومندوبيها من جهة 

أخرى، فقاد لك هذا اإلمرباطور هيالسياليس للتوسط دلى ابلطريرك القبطي واملجمع املقدس اذلي 

ا أثناء حضوره هلذه اجللسة؛  عقد جلسة يف 31 يناير اعم 1946. واكن مريت بك اغيل قد لعب دوًرا هامًّ

حيث اكن يرى إماكنية تلبية املطلب اخلاص بأن يكون املطران أثيوبيًّا، وقد دافع عن هذا املطلب؛ 

فصدرت قرارات املجمع املقدس اكتلايل:

األثيوبية  الكنيسة  مطران  أن يكون  األثيويب ىلع  اإلمرباطور  وساطة  بعد  املجمع  موافقة   -  1

الرهبان املرصيني. أثيوبيًّا، بعد أن اكن خُيتار من أحد        األرثوذكسية 

2 - يؤيد املجمع قراره السابق بعدم إماكنية تغيري قوانني الكنيسة، وإدخال تعديل إلعطاء املطران 

      األثيويب حق رسامة األساقفة.

3 - زيادة عدد األساقفة من مخسة إىل سبعة، منهم اثنان مرصيان ملمان باللغة األمهرية.

املطران، واألساقفة،  القبطي، وهم  انتخاب ابلطريرك  األثيوبية مندوبون يف  الكنيسة  يمثِّل   - 4

      واألتشيج، ومندوب اإلمرباطور، والوزراء، واثنا عرش رجاًل من كبار رجال اململكة يعينهم 

      اإلمرباطور.

5 - تمثَّل الكنيسة األثيوبية يف املجامع املقدسة اليت تعقد بادلار ابلطريركية، باملطران، واألساقفة.

6 - اتلأكيد ىلع رضورة تبادل بعثات من الرهبان بني الكنيستني. 
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7 - إنشاء مدرسة إلكريكية تقوم عليها هيئة تدريس مرصية، ىلع أن يشكر املجتمُع اإلمرباطوَر 

      هيالسياليس ىلع راعية مرشوع ابلطريرك بإنشاء هذه املدرسة وترقيتها إىل درجة اللكيات 

       الالهوتية، وإنشاء مدارس دينية ابتدائية يف املقاطعات األثيوبية.

8 - املوافقة ىلع حق الكنيسة األثيوبية يف عقد جممع إقلييم حتت رئاسة املطران؛ للفصل يف املسائل 

       ادلاخلية املحلية.

9 - يتم رفع احلرم عن األساقفة اذلين قبلوا رتبًا من إيطايلا أثناء االحتالل، ىلع أن يعودوا لرتبهم 

      األوىل.

 وقد اكن مريت بك اغيل من أهم املرشفني ىلع برامج اتلبادل الطاليب ادلينية، واكن يرىع الطلبة 

األثيوبيني اذلين يقيمون يف ابلطريركية، ويوفر هلم ادلعم املادي اذلي اكن يدفعه من جيبه يف بعض 

األحيان.

وجاء رد فعل الكنيسة والشعب األثيوبيني مرّحبًا بهذه اخلطوة ىلع مضض؛ ألنهم اكنوا يأملون 

يف أن حيصلوا ىلع لك مطابلهم، ولكنهم اعتربوها خطوة ىلع الطريق، وحاولوا توثيق عالقاتهم فيما 

بينهم، واستمرت هذه املحاوالت حىت وصلت ملفاوضات يف نهاية اخلمسينيات، تمخض عنها برتوكول 

حاكم للعالقات بني الكنيستني اعم 1959، وتم اتلوصل إيله بعد أن اتلىق وفد يمثل الكنيسة األثيوبية 

وأثيوبيا يف القاهرة بوفد يمثل الكنيسة القبطية، وتم من خالهل توثيق هذه العالقة. وقد لعب مريت 

ا أثناء هذه املفاوضات بني اجلانبني، وأهم هذه انلقاط اليت وردت يف االتفاقية: اغيل دوًرا هامًّ

1 - يظل بطريرك الكرازة املرقسية هو صاحب السلطة العليا واملاكنة الروحية السامية للكنيستني  

      القبطية واألثيوبية.

2 - يشارك عدد حمدود من ممثيل أثيوبيا يف انتخاب ابلطريرك القبطي.

3 - يتم اختيار ابلطريرك يف أثيوبيا من املطران وليس األساقفة.



116

سلسلة رشفات 5   

4 - ال بد أن تكون عملية رسامة وتنصيب ابلطريرك من جانب بطريرك اإلسكندرية.

5 - مطران أثيـوبيـا مفوض يف رسـامة اآلباء واألساقفة، ىلع رشط أن يبعثوا بسريهم اذلاتية إىل 

     ابلطريرك يف اإلسكندرية.

6 - عند انلقاش يف أمور هامة أو مذهبية، يقوم بطريرك اإلسكندرية بدعوة بطريرك أثيوبيا إىل جممع 

      مقدس للتناقش يف هذا األمر.

7 - أن حيدث تبادل طالب وأساتذة بني الكنيستني يف اتلعليم ادليين.

الكنيسة األثيوبية اليت  القبطية اكفة مطالب  الكنيسة  وتعكس هذه ابلنود للربوتوكول قبول 

طلبتها اعم 1944. واكنت وجهة نظر مريت اغيل يف هذه املفاوضات يه أنه ال جيب انلظر بسطحية 

احلميمة  بالعالقات  االحتفاظ  سبيل  يف  األثيوبية  املطالب  لك  تلبية  جيب  وأنه  أثيويب،  مطلب  ألي 

بني الكنيستني، وتنحية لك ما من شأنه تعكري صفو هذه العالقات، مع االحتفاظ بالسلطة العليا 

والروحية للكنيسة القبطية وبطريرك الكرازة املرقسية.

وقد اكن هذا الربتوكول بمثابة نهاية حلقة من أهم حلقات حماولة الكنيسة األثيوبية يف سبيل 

احلصول ىلع االستقالل من الكنيسة القبطية، خاصة فيما خيص تعديل القانون الكبري املعين بتفويض 

ا للغاية من خالل مقابالت  سلطة الرسامة ملطران الكنيسة األثيوبية. ولعب مريت اغيل دوًرا هامًّ

ومفاوضات استمرت منذ األربعينيات حىت اعم 1959.

وقد اعنت الكنيسة األثيوبية كمؤسسة ضخمة منذ نهاية الستينيات إىل بداية السبعينيات من 

العديد من املشالك اخلاصة بإداراتها وكفاءتها، سواء ىلع املستوى املايل أو اإلداري. وقد صادف أن 

تزامن ذلك مع وفاة األنبا باسيليوس وأصبحت هناك رضورة أن خيتار خليفة هل، وهنا حدث انقسام 

خطري داخل الكنيسة األثيوبية حول من خيلفه، وهذا االنقسام داخل الكنيسة لن يكون هل تأثري 

سليب ىلع مستقبل الكنيسة األرثوذكسية فحسب، ولكن أيًضا ىلع عالقاتها بالكرازة املرقسية. وقد 
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كتب مريت اغيل اذلي اكن ىلع األرايض األثيوبية يف هذه اآلونة تقريًرا مفصاًل حول هذا املوضوع إىل 

الكنيسة القبطية يف مرص؛ فأكد أن هناك اجتاًها معارًضا لوجود رشط اختيار ابلطريرك من بني الرهبان، 

وينارص هذه املعارضة عدد من املطارنة واألساقفة وبعض الوزراء حدييث العهد بالوزارة، باإلضافة إىل 

اجلزء األكرب من الشباب وأصحاب اآلراء اتلقدمية. ويرجع مريت اغيل السبب يف ذلك إىل ادلوافع 

اذلاتية دلى أحد املطارنة لريتيق إىل كريس ابلطريركية، وكذلك لوجود الزنعة القديمة لالستقالل عن 

الكنيسة القبطية والرغبة يف إصالح كنيستهم وانلهوض بها؛ حيث إن املطران سيكون أكرث خربة 

ومرونة يف هذا األمر من أحد الرهبان رغم أن هذا خمالف لربتوكول 1959.

أما االجتاه اآلخر املتمسك بالربوتوكول فيؤيده كبار السن من الوزراء واملفكرين واإللكريوس 

والشعب األرثوذكيس، ودوافعهم يف ذلك يه اتلمسك بالعالقة القانونية واتلقليدية بالكرازة املرقسية. 

اعتبار  لوجود  وكذلك  بطريرك،  يصبح  يصلح ألن  من  املطارنة  اآلباء  بني  من  يوجد  ال  أنه  وخاصة 

سيايس قبيل مؤداه أنهم يرغبون يف أن يكون ابلطريرك القادم من أهل مقاطعة شوا، وهذا يتوافق مع 

تفسري بروتوكول اعم 1959، وهو األمر اذلي ترفضه املعارضة اليت تريد أن يكون ابلطريرك اجلديد 

من غري أهل شوا.

علم  من  الرغم  فعىل  اجلديد؛  ابلطريرك  ىلع  السيطرة  بمراسم  تتعلق  اعتبارات  توجد  وكذلك 

اجلميع بمرض بطريرك اإلسكندرية، فإن هناك من يعترب أن سفر ابلطريرك اجلديد للسيطرة عليه يف 

اإلسكندرية ضد كرامة أثيوبيا، وهذا ما يدعو من وجهة نظر مريت اغيل لسفر بطريرك اإلسكندرية 

إىل أديس أبابا إلبطال لك احلجج الرامية إلضعاف العالقة بني الكنيستني املرصية واألثيوبية، وأن 

قدوم ابلابا يف هذا اتلوقيت حتديًدا سيُجِهز ىلع لك حماوالت االنقسام داخل الكنيسة األثيوبية. وقد 

رفع لك جانب وجهة نظره إىل اإلمرباطور اذلي أحال دراسة هذا املوضوع إىل جلنة، حىت ال يستشف 

اجتاه ونية اإلمرباطور. ورأى مريت اغيل أن انلية اكنت متجهة تلأجيل رسامة ابلطريرك إىل ما بعد 

عيد القيامة.
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واجته تفكري كبار رجال أثيوبيا إىل أن خُيتار ابلطريرك اجلديد من بني الرهبان كبار السن ممن 

أبابا، وهذا ما  أديس  تتم رسامته يف  يعرفون باتلقوى؛ حىت ال يدين بمركزه لفريق أو آلخر، ىلع أن 

للتقرير اذلي أرسله مريت اغيل إىل ابلطريركية، بعث كذلك برسالة  دعمه مريت اغيل؛ فباإلضافة 

يطلب فيها من ابلطريرك أن يأيت إىل أديس أبابا للقيام بمراسم رسامة ابلطريرك األثيويب، مع اتلأكيد 

ىلع أنه سيحاط بكافة أنواع الراعية الصحية املمكنة اليت ستوفرها هل الكنيسة األثيوبية، وأكد ىلع 

أهمية تأثري هذه الزيارة يف نفوس لكٍّ من اإلمرباطور والشعب األثيوبيني، واكن هلذه الرسالة  وذللك 

اتلقرير دور كبري يف إحساس ابلطريرك كريلس السادس خبطورة املوقف رغم حاتله الصحية، فبعث 

برسالة إىل اإلمرباطور يرجوه فيها احليطة واحلذر يف اختيار بديل األنبا باسيليوس، وأنه لو اكنت حاتله 

الصحية تسمح لسافر إىل أديس أبابا لرسامة ابلطريرك، وأعرب عن سعادته إلعطاء اإلمرباطور املزيد 

من السلطات للكنيسة األثيوبية تلأدية دورها ىلع أكمل وجه يف املجتمع يف مواجهة تفيش املادية يف 

املجتمعات اإلفريقية.

وألن ابلطريرك لم يستطع أن يسافر فقد أرسل مندوًبا عنه حلضور احتفاالت عيد القيامة، ثم 

تويف ابلطريرك، وسافر قائمقام لرسامة بطريرك أثيوبيا يف أديس أبابا.

الأثيوبية امل�رصية  • العالقات 
أما ىلع الصعيد ادلبلومايس، فقد وعد الوفد املرصي - كما أسلفنا - بافتتاح مفوضية مرصية يف 

أثيوبيا. كذلك طلب الوفد املرصي من العديد من الوزراء اذلين طلبوا مساعدات مرصية مثل وزير 

املعارف، أن يبعثوا بمفوضيهم من خالل مفوضية أثيوبيا يف القاهرة لإلرشاف ىلع ما حيتاجونه من 

مساعدات سواء من معلمني أو كتب أو مساعدات مايلة. ومحل الوفد معه كذلك حتيات إىل شيخ 

الرائد سياسيًّا  أثيوبيا، مقدرين دور مرص  الوفدية من العرب املقيمني يف  األزهر واحلكومة املرصية 

ودينيًّا كقائدة ألمم الرشق.



119

تقرير عن األزمة االقتصادية واالجتماعية )القاهرة 1952(

به  مه وخرَّ أما ىلع الصعيد االقتصادي، فقد أكد اإلمرباطور أن أثيوبيا تسىع إلاعدة إقامة ما هدَّ

تمد  أن  دون  عموًما  أثيوبيا  نهضة  تتحقق  لن  كما  يتحقق  لن  وهذا  أثيوبيا،  يف  اإليطايل  االحتالل 

يعاونهم  أن  األثيوبيون  طلب  فقد  أثيوبيا؛  الصغرى  الشقيقة  إىل  العون  يد  مرص  الكربى  الشقيقة 

وادلواء  األسمنت  وكذلك  والنسيج  الغزل  خاصة  األثيوبية،  املصانع  إدارة  يف  مرصيون  أخصائيون 

ومصانع ادلخان، وقد طلب الوفد املرصي معلومات تفصيلية عن هذه املصانع للوقوف ىلع حاتلها، 

القرتاح ما يمكن فعله خبصوصها. كذلك أعلنت أثيوبيا عن حاجاتها ألخصائيني يف الشئون املايلة 

إلدارة بنك أثيوبيا، وحاجة أثيوبيا كذلك لواردات مرصية من األقمشة والسيارات مقابل صادرات 

أثيوبية حتتاجها السوق املرصية من اللنب واجللود.

ذات  انلقاط واإلشارات  أثيوبيا عدًدا من  املتعددة يف  املرصية واجتمااعتها  ابلعثة  وتربز مهام 

ادلالالت اهلامة؛ فلم يكن الوفد بأية حال من األحوال جمرد وفد قبطي يسافر يلناقش شئون كنيسة 

تابعة يف دولة إفريقية وإنما اكن هل دور أكرب من هذا، صحيح أنه اكن يقدم نفسه بهذه الصورة عند 

يُعاَمل بصفة سياسية  الوقت نفسه اكن  الكنيسة األثيوبية األرثوذكسية، ولكنه يف  اتلقائه بمندويب 

بدوره،  أشادت  وإسالمية  وفود عربية  مع  تقابل كذلك  وقد  املرصية،  للحكومة  واقتصادية كممثل 

وبعثت معه اتلحية لرموز اإلسالم يف مرص؛ وهو األمر اذلي يعكس ماكنة األقباط يف ظل احلكومات 

الوفدية، ويعرب عن مدى اتلضامن الوطين بني املسلمني واألقباط يف هذه الفرتة، كما يشري لدلور غري 

الرسيم اذلي لعبه مريت بك اغيل يف العالقات املرصية-األثيوبية.

ال�شلطان 1961  دير  • اأزمة 
نشبت أزمة جديدة اعم 1961 ضمن سلسلة من األزمات اليت نشبت حول ادلير؛ فقد وقعت يف 

يد مريت اغيل مذكرة تتضمن شاكوى األثيوبيني يف ادلير، كما تتضمن األزمات اليت افتعلت حوهل.
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فيف اعم 1951، أثري أن العلم املرفوع ىلع ادلير هو علم مرص اإلسالمية، وأن األقباط يف مرص 

ليس هلم علم. ويف اعم 1952، هوجم أحد املسئولني األثيوبيني، واتُّهم بأنه غري متعاون مع السلطات، 

رئيس  األمر. ويف اعم 1953، كتب  لوقف هذا  املرصي  السفري  تدخل  وقد  ابلالد.  ترك  منه  وُطلب 

اجلايلة األثيوبية ملحمد جنيب رسالة  تدور حول ما يواجهه األثيوبيون من مشالك يف ادلير. ويف اعم 

1955، تم إيقاف العمل يف العديد من املباين اليت يقوم األثيوبيون بتشييدها بدعوى عدم ملكيتهم هلا.

بالسيادة ىلع ادلير والزناع ىلع ملكيته. وذلا فقد بعث  يتعلق  أن األمر لكه   ويتضح من هذا 

ابلابا يف 19 نوفمرب اعم 1960 برسالة خيربه فيها بالفتنة ادلائرة يف دير السلطان، وجلوء األنبا فيليس إىل 

احلكومة األردنية، وطلب منه عقد اجتماع ملواجهة هذا األمر. وبالفعل عقد مريت اغيل اجتمااًع 

يف 1 ديسمرب اعم 1960، مجع فيه العديد من رموز املجتمع القبطي يف مرص وىلع رأسهم ابلابا كريلس 

السادس؛ بطريرك الكرازة املرقسية، وانتىه احلارضون إىل: 

1 - االتصال باألنبا باسليوس؛ مطران القدس، يف أرسع وقت ملعرفة حقيقة الوضع.

2 - تشكيل جلنة ثالثية من اآلباء املطارنة، خيتارهم بطريرك الكرازة املرقسية وبعض ممثيل الشعب، 

      ىلع أن تقوم هذه اللجنة بدراسة املوضوع من اكفة جوانبه، واقرتاح احللول املناسبة هل، وكتابة 

       تقرير عنه وتقديمه للمؤتمر.

3 - توزيع هذا اتلقرير وتقرير األستاذ مرتي رزق ىلع أعضاء اللجنة قبل اجللسة القادمة بـأربع 

     وعرشين ساعة ىلع األقل.

4 - عقد اجللسة القادمة للجنة االستشارية يف الساعة الرابعة.

واكن أحد أعضاء اللجنة املشلكة مريت اغيل، اذلي أكد أنه سيبدأ هو وأعضاء اللجنة مفاوضات 

حلل هذه املشلكة، مع اتلأكيد ىلع أن بطريرك الكرازة املرقسية يبحث عن مصلحة أبنائه األثيوبيني 

املقربني إىل قلبه مثل أبنائه األقباط، وهو األمر نفسه اذلي ذكره ابلابا كريلس السادس يف مقابلته 
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مع السفري األثيويب يف القاهرة. ورغم اتلقدم اذلي نتج عن املفاوضات اليت خاضها مريت اغيل فإنها 

لعودة  هيالسياليس  لإلمرباطور  االحتجاجات  من  العديد  رفع  فتم  للقضية،  شامل  حل  إىل  تؤدِّ  لم 

واكن  املرصي.  األمة  أو من جملس  نفسها  القبطية  الكنيسة  من  سواء  القبطية  للكنيسة  فوًرا  ادلير 

الرئيس مجال عبد انلارص قد تدخل بذاته دلى األردن املسيطرة ىلع الضفة الغربية يف هذه اآلونة، من 

أجل هذه املشلكة اليت ظلت دون حل لفرتة طويلة. واذلي يهمنا يف هذا اجلانب هو اتلدخل الرسيع 

والفوري اذلي ساعد فيه بقوة مريت اغيل؛ حيث بدا منظًما يف تدخله هذا، وعيناه ىلع اهلدف انلهايئ، 

وهو وحدة وتماسك عالقة الكنيستني القبطية واألثيوبية.

 وعندما سيطرت إرسائيل ىلع القدس بعد حرب يونية اعم 1967، جلأ األقباط املرصيون للقضاء 

اإلرسائييل حلل هذه املشلكة. وقد أصدرت حمكمة العدل العليا اإلرسائيلية قراًرا بتمكني األقباط 

من ادلير، ىلع أن تبىق الكنيستان يف هذا املاكن طبًقا للحقوق اتلارخيية يف اعم 1974، ولكنهم أجلوا 

تنفيذ  جوزيف  األنبا  بقيادة  األثيوبيني  رفض  ظل  يف  خاصة  اخلالف  احلكومة  حتل  حىت  اتلنفيذ 

احلكم. ورفض األمن اإلرسائييل اتلدخل ألسباب سياسية خاصة برغبة إرسائيل يف استخدام هذه 

الورقة سياسيًّا تلحسني العالقات مع أثيوبيا يف مواجهة السادات عقب حرب أكتوبر 1973.

• الثورة الأثيوبية 
اثلورة  واكنت  اإلمرباطوري هليالسياليس،  األثيوبية ضد احلكم  اثلورة  قامت   ،1974 يف اعم 

ذات طابع راديكايل اشرتايك عنيف؛ حيث قام بها عدد من رجال اجليش األثيويب، اذلين أطاحوا 

باإلمرباطور هيالسياليس واعئلته من احلكم، فانترشت الفوىض يف أثيوبيا، واكنت إراقة ادلماء أمًرا 

هينًا ملجلس احلكم العسكري، اذلي فضل عند إطاحته بالعائلة اإلمرباطورية، أن يريق دماء العديد 

من أفراد العائلة املالكة من الرجال من جهة والعديد من أفراد الشعب من جهة أخرى، ونتيجة ذللك 

بعث مريت اغيل إىل بطريرك الكرازة املرقسية يطلب منه أن خياطب جملس احلكم العسكري من 

أجل الرمحة واتلمسك بمبادئ املسيحية السمحة؛ وذلك حىت ال يتم املساس بالكنيسة األرثوذكسية 



122

سلسلة رشفات 5   

يف أثيوبيا. وبالفعل قام ابلطريرك بإرسال رسالة بهذا املضمون من خالل األنبا باخوميوس اذلي قابل 

رموز  معاملة  عند  االعتبار  يف  اإلنسان  حقوق  وضع  رضورة  ىلع  ابلطريرك  وأكد  عندوم،  اجلرنال 

انلظام األثيويب السابق، مؤكًدا هل أن هيالسياليس عمل ىلع رفع ماكنة أثيوبيا بني دول القارة وحررها 

من الفاشية.

وقد تم القبض ىلع العديد من أفراد العائلة املالكة وإيداعهم يف السجون، مثل سيبل ديستا، 

يف  األثيوبيني  واملساجني  األمريات  مساعدة  ىلع  اغيل  مريت  فعمل  ديستا،  وصوفيا  ديستا،  وروس 

للقاهرة عن طريق دبلوماسية هونلدية  أن يسهم يف ذلك رغم عودته  السجون األثيوبية، واستطاع 

تدىع مارييت فان دي لو؛ حيث شعر مريت اغيل بأن وجوده يف القاهرة سيساعده أكرث ىلع مساعدة 

األمريات والشعب األثيويب.

ادلينية، فحاولت صياغة دستور جديد يلكون  املؤسسات  توجه علماين جتاه  للثورة  وقد اكن 

وثيقة تؤكد ىلع فصل ادلين عن ادلولة، قاصدة بذلك الكنيسة األرثوذكسية خاصة، اليت اكنت صاحبة 

دور مؤثر يف بدايات األحداث السياسية واالقتصادية اهلامة يف أثيوبيا. باإلضافة إىل ذلك تم إيداع 

القانون الكنيس، وهو  السابق يف السجن، وتعيني آخر بطريقة غري قانونية، وخارجة ىلع  ابلطريرك 

األمر اذلي دفع بطريرك الكرازة املرقسية إىل عقد املجمع املقدس، اذلي اختذ بدوره قراًرا ببطالن 

تعيني ابلطريرك األثيويب اجلديد، وأن املجمع املقدس قد قام بعزهل.

األمريات داخل  مساعدة  ىلع  اهلونلدية،  ادلبلوماسية  لو؛  دي  فان  مارييت  دأبت  ذلك  وأثناء 

السجون األثيوبية، واتلنسيق مع مريت اغيل من أجل استغالل عالقاتهما السياسية وادلويلة إلشعار 

املجتمع ادلويل بما يقبع فيه املجتمع األثيويب من عناء وفوىض، وحاولت كذلك جذب ادلعم املادي 

دائم بمريت اغيل يك تطلعه ىلع آخر اتلطورات  اتصال  هل، واكن ملارييت دور هام؛ حيث اكنت ىلع 

يف أثيوبيا اعمة وأخبار األمريات خاصة، كما اكنت دائمة الزيارة لألمريات األثيوبيات، يك تمدهن 

األدوات  إىل بعض  القارص، إضافة  الشتاء  ملواجهة  الطعام واملرشوبات واملالبس  باحتياجاتهن من 
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املساِعدة ملواجهة حياة السجن ابلائسة والقاسية، واكنت كذلك دائمة الراعية ألطفال العائلة املالكة 

األمهات،  األمريات  زيارة  ىلع   - هلم  لراعيتها  باإلضافة   - وتداوم  أهايلهم،  دون  كثرًيا  اعنوا  اذلين 

وتصحب أطفاهلن إيلهن يك يراهن األطفال من ناحية، ويك تطمنئ األمهات عليهم من ناحية أخرى.

القاسية؛ حيث لم  للغاية يف ظل الظروف  أثيوبيا صعبة  وبوجه اعم، اكنت معيشة األطفال يف 

املدارس.  دخول  عند  للغاية  صعوبة  أكرث  املوقف  ويصبح  أثيوبيا،  يف  للعيش  األموال  دليهم  يكن 

ويف ظل قلق مارييت املستمر ىلع األطفال فقد بذلت جمهوًدا كبرًيا لراعيتهم، وحاولت توفري فرص 

للزيارة، رغم  إذن  أي  للحصول ىلع  تتعرض ملضايقات عديدة  لكنها اكنت  أمهاتهم،  لريوا  مستمرة 

كونها دبلوماسية، وقد أوعزت إيلها األمريات برضورة أن يتم إخراج وتهريب األبناء خارج أثيوبيا 

إىل أوروبا، ومنها إىل أقاربهم يف الواليات املتحدة وإجنلرتا. وبالفعل تم تهريب عدد من األطفال إىل 

السويد وآخرين إىل أملانيا؛ تمهيًدا نلقلهم إىل أقاربهم يف الواليات املتحدة. وقد تظاهرت مارييت يف 

أثار وقتها املجلس  بأنها ال تعرف كيف هرب األطفال؛ ألن هروب األطفال  خطاباتها ملريت اغيل 

العسكري األثيويب اذلي يراقب خطابات مارييت فان دي لو. وأثناء ذلك كشفت الصحافة السويدية 

هذه  تلثري  األثيوبية،  األرايض  من  تهريبهم  تم  ممن  األثيوبية  املالكة  العائلة  أفراد  بعض  وجود  عن 

األخبار استياء مارييت اليت أرسلت ملريت اغيل اغضبة ختربه بأنه ال بد أن يعلموا أن مثل هذه األخبار 

قد تيسء إىل األمريات األثيوبيات يف السجون، وتعرِّض حياتهن خلطر حقييق. ورغم ذلك لكه فقد تم 

تهريب األطفال إىل الواليات املتحدة األمريكية.

واكن ملارييت صديقة وثيقة العالقة بالعائلة املالكة األثيوبية، واكن هلا نشاط اجتمايع واسع؛ 

حيث ساعدت األمريات قبل ذلك يف إنشاء مجعية راعية املرأة األثيوبية EWWA، وتولت إدارة هذه 

اجلمعية بعد دخول األمريات السجن، لعلها تستطيع رفع املعاناة عن املرأة األثيوبية؛ حيث اعتقلت 

السلطات األثيوبية العديد من الرجال، فرتكوا بذلك أرسهم وزوجاتهم وأطفاهلم دون اعئل. وحاولت 

مارييت باتلنسيق مع مريت اغيل احلصول ىلع أموال لكفالة هذه األرسة، واستطااع االتصال بعدد 

اإليرانية  السفارة  إىل  مارييت  توجهت  فقد  األثيويب؛  املجتمع  إلاعنة  ادلويلة  واملنظمات  ادلول  من 
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يف أديس أبابا؛ حيث اكن لزوجة سفري إيران اهتمام خاص بأمريات أثيوبيا، فتربعت هلن وألبنائهن 

بمبلغ من املال. أما مريت اغيل فقد خاطب منظمة الصليب األمحر ادلويلة إلاعنة الشعب األثيويب، 

فوعدته املنظمة بأن تفعل ما يف وسعها ذللك، كذلك اتصل بالسفري الربيطاين اجلديد يف القاهرة يلونارد 

شيسهري يلهنئه بمنصبه ويسأهل يف الوقت نفسه أال ينىس الشعب األثيويب وأبناءه، اذلين يعانون كثرًيا 

ىلع يد جملس احلكم العسكري األثيويب. وخاطب كذلك منظمة الصليب األمحر الربيطانية اليت 

ملنعها  العقبات  تتفنن يف وضع  اليت اكنت  األثيوبية  السلطات  بسبب  الصعوبات  واجهت كثرًيا من 

عمه  ابن  تضم  اكنت  اليت  للقضاء  ادلويلة  اللجنة  أعضاء  بأحد  كذلك  واتصل  بدورها.  القيام  من 

بطرس بطرس اغيل يلحدثه عن أثيوبيا، خاصة يف ظل املعلومات الواردة إيله من مارييت اليت تثبت 

أنهم يعيشون يف دولة بوليسية هناك، وأن أكرث من 2000 طفل دون اعئل، وأن املستقبل قد يشهد عدم 

القدرة ىلع االتصال أو نقل يشء من أو إىل أثيوبيا؛ حيث إن سلطات اثلورة األثيوبية تقوم بتفتيش 

لك يشء بما يف ذلك احلقائب ادلبلوماسية األثيوبية.

ولم يكتِف مريت اغيل بذلك، فقد اتصل باللجنة ادلويلة للصليب األمحر وىلع رأسها جون 

راسل، اذلي قام بنفسه برحالت إىل أديس أبابا للتعرف ىلع مدى تدهور أحوال املسجونات األمريات 

ومصريهن اذلي يبدو سيئًا. وقد وصل األمر إىل درجة خماطبة هذه املنظمات ادلويلة لدلول الكربى من 

أجل اإلفراج عن هؤالء األمريات السجينات. ولكن املشلكة اليت أرسلتها مارييت إىل مريت اغيل 

تكمن يف أن هذه املنظمات الغربية ال تستطيع مساعدة هؤالء السجينات لطبيعة العمل املختلفة، 

وذللك أسباب سياسية؛ حيث إن أثيوبيا دولة اشرتاكية تعتمد كثرًيا ىلع االحتاد السوفييت والصني، 

ويستشف  ماركيس.  اشرتايك  نظام  لصالح  املجتمع  أحوال  من  حتسن  أن  الغربية  املنظمات  وختىش 

اليت  حماوتله  فيه  هل  رشح  اذلي  اغيل،  مريت  إىل  راسل  جون  أرسله  اذلي  اخلطاب  خالل  من  ذلك 

استمرت ثلالث سنوات حلماية األمريات السجينات واإلفراج عنهن، كما أكد  ملريت اغيل أن جهود 

يلتدخل،  األمريكي  الرئيس  ىلع  يضغط  إيدن  جيعل  أن  حاول  وأنه  تتقلص،  األمريكية  اإلدارة 

ولكنه لم يفعل شيئًا، وحاول نفس اليشء مع رئيس السنغال الشاعر سنجور Senghor. ومن ناحية 
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منه  أمني، يلطلب  األوغندي عيدي  للرئيس  بهلوي خطابًا  اإليراين حممد رضا  الشاه  بعث  أخرى، 

أن يضم الشعب األثيويب إىل منظمة الوحدة اإلفريقية، خاصة أن السفري األثيويب اذلي اكن مبعوث 

هيالسياليس أصبح أقل انتماًء للتاج اإلمرباطوري. 

ويف سياق ذلك، اكنت ماريت فان دي لو تؤكد يف العديد من اخلطابات ملريت اغيل ىلع رضورة 

املهمة يف  بنفس  يقومون  تملك أصدقاء  وأنها  األثيوبية،  بالقضية  العالم  تعريف  يبذل جهده يف  أن 

السويد واململكة املتحدة يف منظمة العفو ادلويلة، وأنها حتاول االتصال بمسئول الصليب األمحر عن 

الشئون اإلفريقية نريويب للحصول من خالهل ىلع مزيد من املساعدات اإلفريقية. هذا يف الوقت اذلي 

اكن مريت اغيل يلجأ فيه إىل ابن عمه بطرس يوسف بطرس اغيل اذلي أصبح عضًوا يف جلنة حقوق 

ادلويل  باتلحالف  االتصال  واستطاع  اللجنة،  ىلع  أثيوبيا  أوضاع  لعرض  املتحدة  األمم  يف  اإلنسان 

للمرأة يلؤكد أن قضية األمريات السجينات األثيوبيات يه قضية املرأة باألساس.

وحاول مريت كذلك من خالل عالقاته داخل الكنيسة القبطية، أن يطلب من بطريرك الكرازة 

اكهنًا  األثيويب،  وانلظام  أثيوبيا  من  بريطانيا  إىل  الفارين  من  املزتايدة  لألعداد  يرسل  أن  املرقسية، 

أرثوذكسيًّا لريىع األثيوبيني يف نلدن، بناًء ىلع طلب من ويل عهد اإلمرباطور هيالسياليس، كما طلب 

لويل عهد اإلمرباطور  الاكهن ومعيشته. وبعث مريت اغيل كذلك  براتب  يتكفل  أن  من ابلطريرك 

بمساعدات مايلة من جيبه اخلاص. وىلع جانب آخر، استمرت الكنيسة القبطية يف شن هجوم واضح 

ىلع كيفية اتلعامل مع تهميش انلظام املاركيس دلور الكنيسة األثيوبية يف احلياة السياسية، واخرتاقه 

للقانون الكنيس يف تعيني ابلطريرك األثيويب، ولكن أكدت أن هناك رضورة لعدم االصطدام بانلظام 

املاركيس احلايل، ليك ال تسوء عالقتنا مع الكنيسة والشعب األثيوبيني حىت نستطيع أن حنتفظ بقنوات 

ملساعدة الكنيسة والشعب األثيوبيني، ولكن يف املقابل، دافع مندوبو الكنيسة األثيوبية يف لك مؤتمر 

دويل عن انلظام األثيويب مؤكدين أن مهامجتهم تتم بادلاعية اإلمربيايلة الغربية من عمالء االستعمار.
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أنور  حممد  الرئيس  يرتدد  لم  األثيويب،  بانلظام  االصطدام  القبطية  الكنيسة  جتنبت  حني  ويف 

بري  سياد  بقيادة  الصومال  وبني  بينها  احلرب  اندالع  لوجه عند  وجًها  أثيوبيا  مواجهة  السادات يف 

يهددوا  أو  أن يمسوا  أنه لن يسمح لالشرتاكيني والشيوعيني  السادات  الرئيس  أكد  اعم 1977؛ فقد 

األمن القويم املرصي فيما يتعلق بمنابع انليل. وذلا دعم السادات سياد بري حتت ستار جامعة ادلول 

للغرب بمطاردة  أواًل أن يؤكد والءه  أراد  إذ  أراد أن يرضب عصفورين حبجر واحد؛  العربية، حيث 

انلفوذ الشيويع يف انلظام اجلديد يف أثيوبيا، وحاول ثانيًا أن يكرس العزلة العربية اليت بدأت مالحمها 

العداء جتاه  األثيويب شديد  الفعل  رد  السالم مع إرسائيل، واكن  السادات يف طريق  بعد سري  تتضح 

للسالم  ادلايع  بمظهر  يظهر  فكيف  خطري؛  نظري  تناقض  يف  يقع  السادات  أن  فأكدوا  السادات، 

حلل أزمة الرشق األوسط، وهو يؤجج نار احلرب يف رشق إفريقيا بدعمه للغزو الصومايل ألثيوبيا، مما 

سيذيك روح العداء بني أثيوبيا واألفارقة عموًما والعرب خصوًصا، اذلين اكنوا يدعمون الصومال يف 

مواجهة أثيوبيا، واكنت هذه احلرب بمثابة ساحة من ساحات احلرب ابلاردة؛ حيث إن أثيوبيا تمثل 

كتلة اسرتاتيجية هامة يف إفريقيا، ولم تكن ادلول الغربية ترىض بوجود انلفوذ فيها، واكنت خماوف 

السادات وادلول الغربية من امتداد هذه اثلورة إىل السودان حيث املزيد من منابع انليل، وذللك اكن 

السادات يدعم سياد بري بالسالح واألموال واتلخطيط العسكري.

أثيوبيا يف رحالت  دخول  مريت اغيل  يستطيع  أن  الصعب  من  أصبح  الظروف،  هذه  ويف ظل 

السلطات  أصاب  حيث  اعم؛  بشلك  األثيويب  املجتمع  أحوال  ىلع  ويطمنئ  مارييت،  يلقابل  دورية 

عن  للبحث  األجانب  املواطنون  فيها  يقيم  اليت  األماكن  لك  تفتش  وأصبحت  اجلنون،  األثيوبية 

أسلحة أو منشورات.
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تقرير عن األزمة االقتصادية واالجتماعية )القاهرة 1952(

علم الآثار
اهتم مريت اغيل باآلثار، خاصة اآلثار القبطية، وأودع جمموعة من شهادات االستثمار باسمه 

تلرصف ىلع هيئة جوائز للطالب الفائقني بكلية اآلثار جامعة القاهرة، كذلك اكن عضًوا باملجمع 

العليم املرصي. وشارك ونظم العديد من املؤتمرات اخلاصة بادلراسات القبطية خاصة الفن القبطي 

واآلثار القبطية يف شىت دول العالم واجلامعات الكربى.

ولم يقترص دوره ىلع املجال األثري القبطي فحسب، بل امتد أوسع من ذلك؛ فقد وُجد خطاب 

ادلكتور  بمشاركة  اثلقافة  لوزير  رسالة  كتب  كما  احلسني،  سيدنا  قبة  خبصوص  اثلقافة  لوزير  منه 

حسن عبد الوهاب، يقدمان فيها اقرتاًحا بشأن احلفاظ ىلع اآلثار اإلسالمية، وذلك بتاريخ 29 مارس 

اعم 1961.

احلفائر  بعثات  من  ورأس جمموعة  شارك  بل  لآلثار،  انلظري  اجلانب  دوره ىلع  يقترص  لم  كما 

بوادي انلطرون، وذللك اكنت حبوزة أرسة بطرس باشا اغيل وجبمعية اآلثار جمموعة كبرية من اآلثار. 

وعند صدور قانون محاية اآلثار اعم 1983، تقدم مريت بقوائم باآلثار املوجودة حبيازة األرسة أو حيازة 

اجلمعية. وشارك يف تأسيس االحتاد ادلويل لدلراسات القبطية بمراكزه اثلالثة )إيطايلا – أملانيا - مرص(. 

واهتم بدراسة القبطيات باعتبارها عنرًصا من عنارص الرتاث اثلقايف العاليم، ومصدًرا من مصادر فهم 

اتلاريخ املرصي والروح القومية املرصية والشعور الوطين املرصي؛ حيث استطاعت تلك القبطيات أن 

جتمع لك عنارص الرتاث املرصي يف صورة منسجمة وواضحة.

الأو�شمة والنيا�شني
حصل مريت اغيل ىلع رتبة ابلكوية اعم 1938، كما حصل ىلع وسام االستحقاق من جملس 

قيادة اثلورة اعم 1956 .
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موؤلفاته
ملريت اغيل العديد من املؤلفات نذكر منها: 

- سياسة الغد: برنامج سيايس واقتصادي واجتمايع، صدرت الطبعة األوىل بالقاهرة اعم 1938،   

  وصدرت الطبعة اثلانية بالقاهرة اعم 1945.

- األداة احلكومية )باالشرتاك مع ادلكتور إبراهيم مدكور(، صدرت الطبعة األوىل بالقاهرة 

    اعم 1943، والطبعة اثلانية بالقاهرة اعم 1945.

- اإلصالح الزرايع )امللكية واإلجيار والعمل(، صدر بالقاهرة اعم 1945.

- مرشوع قانون اإلصالح الزرايع، صدر بالقاهرة اعم 1948.

- تنمية االقتصاد القويم )مرتجم من حبث باللغة الفرنسية لألستاذ هرني مونييه(، صدرت 

   الطبعة األوىل بالقاهرة اعم 1935، وصدرت الطبعة اثلانية بالقاهرة اعم 1954.

- األزمة االقتصادية واالجتماعية، صدر بالقاهرة اعم 1952.

- الربنامج االجتمايع ملرشوع السنوات اخلمس، صدر بالقاهرة اعم 1954.

- األقباط يف مرص، صدر بالقاهرة، 1979. 

Tradition for the Future: Human Values and Social Purpose. 1970. -    

وفاته
تويف مريت بك جنيب بطرس اغيل يف 24 إبريل اعم 1992.






