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   التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة
  1919 ثورة على عاما سبعون ندوة
  1989 مارس

  تحلیلیة رؤیة -  1919 ثورة زعامة
  القاھرة آداب، الحدیث التاریخ أستاذ، حامد عباس رءوف. د

 األبعاد فیھا تتفاعل ظاھرة فھى ،لمعطیاتھ وإفرازا بعینھ لمجتمع نتاجاً  تأتى وإنما ،فراغ من تنشأ ال" السیاسیة الزعامة"
 محصلة وكأنھا الظاھرة ھذه فتبدو السیاسیة الزعامة لتخرج البعض بعضھا مع والتاریخیة والسیاسیة افیةوالثق اإلجتماعیة

  .جمیعا األبعاد تلك

 علیھ تقود الذى الطریق معالم تحدد خاصة ولوجیةیأید أو رؤیة ذات كانت إذا إال السیاسیة الزعامة صورة تكتمل وال
 أھم الزعامة تفقد الخاصة ولوجیةیاألید أو الشاملة الرؤیة ھذه فبدون ،معھالمجت تنشده الذى الھدف وتحدد ،مجتمعھا
  .فیھا التكامل عناصر

 یمر معینة أزمة خالل من التاریخیة مراحلھ إحدى فى مجتمعھ فى یبرز واحد شخص فى تتجسد فردیة الزعامة تكون وقد
 ،األزمة تلك إلجتیاز الصعبة الظروف تلك فى مجتمعال قیادة على القدرة الفرد الزعیم شخص فى ویرى ،المجتمع ذلك بھا
 – اإلجتماعیة اإلقتصادیة المصالح تساعإ من لھا أن ترى إجتماعیة صفوة أو نخبة زعامة السیاسیة الزعامة تكون وقد

 العمل لتوجھ المبادرة زمام تملك ثم ومن. لمصالحھا ضمانا مجتمعھا ختیاراتإ لتحدید للتصدى یدعوھا ما –أساسا
  .كلھ المجتمع مصلحة فیھا ترى التى المصالح تلك تخدم وجھة لسیاسىا

 فى تمثلت ،إجتماعیة صفوة أو نخبة زعامة فھى ،السیاسیة الزعامات من الثانى النوع إلى تنتمى 1919 ثورة وزعامة
 ،ممیزة خصائصب نفردتإو ،بالتكوین عھد حدیثة –عندئذ– كانت التى اإلجتماعیة الطبقة تلك ،المصریة البورجوازیة

 القرن من الثانى النصف فى الزراعیة لألرض الفردیة الملكیة تطور إلى أصولھا فى ستندتإ باألساس زراعیة فكانت
 ھذه قترنتإو ،اإلمبریالیة لسیطرة الخاضعة العالمیة للقوة المصرى اإلقتصاد تبعیة إطار فى تكوینھا وجاء ،عشر التاسع
 خالل من القانونیة والحمایة المالیة الرقابة مؤسسات ثم الدولة دیون خالل من مصر قتصادإ على المالیة بالھیمنة التبعیة

 إنتاجیة كوحدة اإلقتصادى مصر دور وحسمت التبعیة روابط تھاحكمأ ،إجراءات من ذلك غیر إلى المختلطة المحاكم
 البورجوازیة كانت ولما ،العمل لتقسیم عالمى نظام إطار ضمن –القطن طلیعتھا فى– أولیة مواد إنتاج فى متخصصة
 اإلقتصادیة التبعیة واقع انعكس فقد ،)القطن منتجى كبار أى( الزراعیة األراضى مالك كبار من تتكون الناشئة المصریة

  .أیضا السیاسیة خیاراتھم تحدید وعلى السیاسیة حركتھم على

 أن ،الحدیثة اإلدارة وظائف لشغل الالزمة الكوادر رتوفی بھدف عشر التاسع القرن فى الحدیث التعلیم إدخال عن نتج كذلك
 ،الناشئة بالبورجوازیة لتلتصق) مجانیا التعلیم كان حیث( متواضعة ریفیة أصول من جاءت إجتماعیة شریحة نشأت

 حتى اإلجتماعیة الروابط من ذلك وغیر ،والمصاھرة ،الزراعیة اإلراضى متالكإ طریق عن فیھا تندمج ثم ،منھا وتقترب
 الثقافة من مزیجا ثقافتھا جاءت ،المصریة البورجوازیة من) المثقفة أقول وال( المتعلمة األقلیة تمثل الشریحة ھذه أصبحت

  .الحدیثة الغربیة والثقافة التقلیدیة اإلسالمیة

 التدخل قعو شتدإ عندما إال والسیاسى اإلجتماعى وعیھا ینضج لم التبعیة إطار فى نشأت التى اإلجتماعیة النخبة ھذه
 إسماعیل الخدیو لجوء وكان ،الماضى القرن سبعینات أواخر فى سیاسیا بإخضاعھا مصر على الھیمنة الستكمال األجنبى

 وبما ،وزن من لھا أصبح بما إعترافا األجنبیة للسیطرة معارضتھا عن التعبیر على ویشجعھا بھا یحتمى النخبة ھذه إلى
 الخدیو فى ممثلة السیادیة السلطة تأیید النخبة تلك فقدت وعندما. األجنبى المال رأس مصالح مع تتناقض مصالح من لھا
 لإلستقالل وطنیا مشروعا وصاغت ،إلیھا ینتمون كانوا الذین العسكریین مع بالتحالف سندا لنفسھا لتمستإ ،)عزلھ بعد(

 عن دفاعا اإلنجلیز مع مسلح صدام فى ودخلت بل، ،األیام تلك معطیات إطار فى اإلدارى واإلصالح اإلقتصادى
 بذلك لتتدعم ،1882 عام مصر إحتالل وتم منكرة بھزیمة منیت أنھا غیر ،وراءھا الجماھیر حاشدة ،الوطنى مشروعھا

  .التبعیة تكریس ویتم ،المصرى اإلقتصاد على األجنبى المال رأس سیطرة

 السیطرة مقاومة تھمة من المصریة البورجوازیة لتفتنص ،الوطنى المشروع على لیغطى الذاتیة المصالح نداء إرتفع وھنا
 فى ثابتا خطا ھذا وظل. حدث ما مسئولیة وحملتھم ،علیھم التراب وأھالت ،بالعسكریین وألصقتھا ،األجنبیة العسكریة
 شیخال أمثال من فكریا عنھم والمعبرین ،فرید ومحمد كامل مصطفى أمثال من النخبة ھذه زعامات عند السیاسیة األدبیات

  .السید لطفى وأحمد عبده محمد
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 اإلصالحات بعض قدم الذى اإلحتالل مع التعایش قبول ھو اإلجتماعیة النخبة تلك عند واضح خط ھناك وأصبح
 الكبیرة بفائدتھا أحسوا) اإلدارة تنظیم ،القضاء إصالح ،المواصالت تحسن ،الضرائب تنظیم ،الرى( واإلداریة اإلقتصادیة

 لنشاطھم حدده الذى اإلطار والتزموا ،اإلحتالل صاغھ الذى اإلدارى النظام فى األصغر دورالشریك قبلوا وبذلك ،لھم
  .الرئیسیة بریطانیا سوقھ كانت وطالما ،الوفیرة األرباح علیھم یدر القطن كان طالما ،یتجاوزونھ فال الزراعة قطاع داخل

 ظروف ھى معینة ظروف فى تم اإلحتالل أن ترى فھى طنىالو للعمل اإلجتماعیة النخبة تلك رؤیة على كلھ ذلك وانعكس
 إعادة ھى معینة وبشروط ،الدائنین حقوق على والحفاظ الخدیو سلطة إقرار ھى معینة لدوافع )العسكرى التمرد أو( الثورة
 ،بالدوام میتس ال فھو ثم ومن ،العثمانیة بالسیادة مساس أو الدولى مصر وضع من تغییر دون علیھ كانت ما إلى األمور
  .إلیھ دعت التى األسباب بزوال یزول مؤقت وضع ھو وإنما

ُّ عَ یُ  األمر فإن ،مصر فى بالبقاء تتمسك بریطانیا كانت فإذا  بد فال ،الدولى المجتمع أمام بھا لتزمتإ شروط على اً خروج د
 ،اإلحتالل لىع السابق ةاآلستان مؤتمر فى ساھمت والتى مصر لحقوق المحددة للفرمانات الضامنة الدول إلى الرجوع من

 السیاسیة الزعامة أطراف أكثر موقف ھذا وكان. مصر من للخروج علیھا فتضغط وبریطانیا مصر بین الحكم دور لتلعب
 إلى نظر الذى فرید محمد ثم كامل مصطفى بزعامة الوطنى الحزب موقف ،تطرفا –اإلجتماعیة النخبة ھذه عن المعبرة–

  .لبریطانیا المنافسة الكبرى الدول وقضاتھا ،القانونیة أسانیدھا ھال" قضیة  عتبارھاإب المسألة

 تحل وأنھا ،دولیة ال ثنائیة طبیعة ذات المسألة أن فیرون ،الوطنى العمل لقیادة تصدت التى النخبة ھذه من المعتدلون أما
 – ذلك مقابل ویحصلون ھاعن بالدفاع لھم ویسمحون مصالحھم لھم المصریون فیضمن ،واإلنجلیز لمصریین بین تفاقإب

 فى یفكرا لم الفریقین فإن ،المعتدلین أو المتطرفین بصدد كنا وسواء بالدھم أمور إدارة فى أوفر نصیب على –تدریجیا
إستقالال ذاتیا متفاوت الدرجة. فھو عند المتطرفین إستقالل ذاتى  اإلستقالل منھما كل تصور وإنما ،تام وطنى ستقاللإ

 وھو. وإسماعیل على محمد زمن مصر علیھا حصلت التى الفرمانات حددتھ كما اإلسمیة العثمانیة دةالسیا كامل فى ظل
 رافتعإلا  اإلستقالل الذاتى الكامل ولكن تحت جناح الحمایة البریطانیة أى مع نحو یتدرج  ذاتى ستقاللإ المعتدلین عند

 فى وحدوده مداه على اإلتفاق یتم ،اإلمبراطوریة مصالحھا لحمایة مصر أرض على معین عسكرى تواجد بحق لبریطانیا
  .الطرفین بین تبرم معاھدة

 العمل تزعمت التى اإلجتماعیة النخبة خیارات على أثرت ھامة متغیرات حدثت األولى العالمیة الحرب وقوع ومع
 العثمانیة الدولة یمةھز من الحرب عنھ أسفرت ما خالل ومن تارة بالقمع المتطرفین تصفیة متت فقد ،الوطنى السیاسى

 العنف إلى الحزب شباب وتحول ،السیاسى دوره –الفعلیة الناحیة من– بذلك فأنھى ،بھا نفسھ الوطنى الحزب ربط التى
 نخبة من المعتدلین جناح إال عملیا السیاسى العمل ساحة على یبق ولم ،اإلغتیال وأسلوب السریة الجمعیات خالل من

  .المصریة البورجوازیة

 وطاقة المصرى اإلقتصاد ستنزافإ: مثل ،الصمیم فى المصریة البورجوازیة مصالح أصاب ما أیضا التغیرات لكت من
 صیاغة وإعادة ،تضخم من علیھ ترتب وما اإلسترلینى بالجنیھ المصرى الجنیھ بربط النقدیة التبعیة وتحقیق ،العمل

 نظام إلقامة برونیت مشروع وضع ثم ،العرفیة ألحكاما وفرض ،المزارعین كبار بمصالح أضر بشكل الزراعیة السیاسة
 شركة القرار صناعة ویجعل ،بدایتھا عند مصر على فرضت التى الحمایة یكرس الحرب بعد ما لمرحلة جدید إدارى

 بأى– الذاتى اإلستقالل على الحصول أمل ویجعل ،التبعیة صیغة ویقنن یؤكد ثم ومن واألجانب المصریین بین متوازنة
 الساحة على بقى الذى( المعتدل للجناح السیاسیة الزعامة تحرك كان ثم ومن .المنال بعید حلما –الصور من صورة

 ،برونیت مشروع إلیھا یرمى التى الكاملة التبعیة تقنین محاولة إحباط أجل من للسعى المصریة البورجوازیة من) السیاسیة
 إلى یتجھ" وفد" تشكیل فكرة كانت ثم ومن .الحرب ظروف معطیات بھ تسمح ما بقدر الذاتى اإلستقالل من درجة وتحقیق
  ".اإلستقالل" مسمى تحت بأنفسھم أمورھم بإدارة للمصریین یسمح إطار فى مصر وبین بینھا العالقة لتحدید بریطانیا

 1919 ثورة یةنھا حتى 1918 نوفمبر 13 مقابلة منذ الوفد سلكھ الذى السیاسى الخط إلى النظر عند بوضوح ذلك ویتجلى
 الجماھیر حشد فى یفكرون فال ،اإلعتدال إلى یركنون فھم. 1923 دستور وإعالن 1922 فبرایر 28 تصریح بصدور
 أسلوب ویعتمدون) بریطانیا ممثل( السامى المندوب إلى مباشرة یتجھون وإنما ،الوطنى النضال أجل من حركتھا وتنظیم
 تمسكھم توضح الشھیر التوكیل صیغة إلى ونظرة. مصر فى بریطانیا بحقوق) نوفمبر 13 مقابلة( بدایة ویعترفون الحوار
 اإلستقالل عبارة تضف لم ثم) لدرجتھ تحدید دون( اإلستقالل تحقیق أجل من للسعى الشرعیة إطار وفى السلمى بالعمل

 التوجھ فى التفكیر كان ،بریطانیا إلى التوجھ فى المساعى فشلت إذا حتى. الوطنى الحزب شباب من كبیر بضغط إال التام
 الحرص أخیرا ثم ،قبل من الوطنى الحزب خیال داعبت التى القضیة دولیة لفكرة عود) الصلح مؤتمر( الدولى المحفل إلى

 الذین للطالب فھمى عبدالعزیز زجر فى ذلك ویتجلى ،ھدوء فى یعمل" المصرى الوفد" وترك العنف تباعإ عدم على
 العمل فرصة للقیادة ویتركوا تعقیدا األمور یزیدوا ال حتى ،الوفد زعماء على القبض عشیة إلضرابا فكرة علیھ عرضوا

  .بھدوء

 الحذرة القیادة ھذه تجاوزت) الوسطى الطبقة من الدنیا والشرائح والعمال الفالحین من( المصریة الجماھیر حركة ولكن
 ،الثورة وتفجر ،1919 مارس أحداث فكانت ،بھا المقامرة أو لحھابمصا للمغامرة یعرضھا ال استقالال یدرت التى المترددة

 والسیطرة اإلجتماعى للظلم رفضھا عن المصریة الجماھیر فیھا عبرت ،مصریة تلقائیة شعبیة ثورة أول كانت التى
 اكزمر وتحطیم ،الوفد أعضاء من منھم كان من حتى المالك كبار قصور على الھجوم فى ذلك وتجلى ،معا األجنبیة
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 كان. وقتلھم اإلنجلیز الجنود ومھاجمة ،الحدیدیة السكك قتالعإو ،للجماھیر وقمعھا السلطة لعسف رمزا باعتبارھا الشرطة
 لمعاناة الح –اإلنجلیز مع التعاون من طویل تاریخ لھم الذین – المعتدلون القادة یجذب أن ینتظر المتراكم الشعب سخط

 موقف فى الشعب ویصبح ،المعتدلین الزعماء أولئك تنفى ببریطانیا فإذا ،جتماعىاإل والظلم األجنبیة السیطرة من الشعب
  .قیادة أو توجیھ بال الثورة إلى یدفعھ

 الدھشة) منفاه من( فرید محمد فیبدى ،السیاسى العمل لقیادة تصدت التى اإلجتماعیة النخبة لتلك مفاجئة الثورة جاءت وقد
 شاركوا من واصفا الحوادث مدینا) بمالطا منفاه من( فیكتب زغلول سعد أما ،األمر دایةب فى یصدقھ وال حدث لما الشدیدة

 تھدئة لجان" تشكیل فى الثورة من األعیان فزع وتجلى ،السیاسیة الوفد جھود على خطرھا موضحا ،باإلجرام فیھا
 مارس 16 مقابلة( للثورة حد لوضع حاسمة إجراءات باتخاذ المطالبة و حدث مما والتنصل ،الثوار جماح لكبح" الخواطر

 حد وضع المصرى للوفد ممثلین بینھم األعیان من وفد فیھا طالب التى اللنبى مع مارس 26 ومقابلة كالیتون الجنرال مع
 مع تعاونوا الذین الشرطة رجال لمحاكمة فوریة محاكم بتشكیل) یونیو 10( السلطانى المرسوم صدور ثم ،)للحوادث

 ... األجانب وأرواح الممتلكات على للحفاظ البورجوازیة من المحلیة العناصر شكلتھا التى اإلدارات تلك وأخیرا ،الثوار
 بدیلة إدارة إیجاد ھدفھا كان والتى ،)وغیرھما، قلیوب، زفتى" (الجمھوریات" باسم عرفت والتى ،أیضا ھم وأرواحھم

 عتداءإ من صاحبھا وما الثورة ألحداث كان كذلك .الموقف تكشف حین إلى الجماھیر سخط تفریغ على تعمل للسلطة
 التوصل فى التلھف حیث من باریس فى الوفد أعضاء غالبیة موقف فى واضحا أثرا المالك كبار ممتلكات على الجماھیر

 قبل إلیھا یطمحون كانوا التى الذاتى اإلستقالل صیغة ھو علیھم معروضا كان ما أن وخاصة اإلنجلیز مع إتفاق إلى
  .وبعدھا ربالح

 ،)وداعھ حفل فى كرومر بھ أشاد الذى والوحید( اإلحتالل مع بالمتعاونین وارتباطھ عتدالھإب المعروف زغلول سعد أما
 یخرج ال بما المتاحة اإلستقالل صیغ أفضل إلى للتوصل ضغط كأداة الجماھیر بحركة اإلستفادة إمكانیة أدرك ما فسرعان

 واإلستراتیجیة المالیة مصالحھا لبریطانیا تضمن معاھدة خالل من نجلتراإ مع العالقة ظیموتن الكامل الذاتى اإلستقالل عن
 ةمشتعل الثورة جذوة إلبقاء) فھمى عبدالرحمن وخاصة( بالقاھرة المركزیة الوفد لجنة مع التنسیق كان ھنا ومن ،مصر فى
 الصحفیة والحمالت المظاھرات تنظیم وكذلك الوفد باستبعاد إتفاق إلى التوصل دعاة إلرھاب السرى العمل خالل من

 وھى ،األمة وحقوق مصالح على حریص متشدد وطنى كزعیم زغلول لسعد معینة صورة رسم فى ھاما دورا لعبت التى(
 األمة نحو بالمسئولیة زغلول سعد إحساس كان –أیضا– ھنا ومن). جیدا ستثماراإ بعد فیما زغلول سعد ستثمرھاإ صورة

 كان وكذلك ،األمة إلى الرجوع على وإصراره ،لھ األمة تفویض بحجة القرار باتخاذ نفرادهإو النسبى لتشددا إلى تجاھھإو
الحافل عند  الشعبى باإلستقبال تأثره ثم ،شعبیتھ على حرصا ورفضھ الوفد على معروض ھو بما القبول بین تأرجحھ

 تفاقھإ رغم التفاوض وفد تشكیل حول خالفیة واقفم فتعالإو دة إلى مصر ففضل الحرص على ھذا الرصید الشعبىوالع
  .الذاتى اإلستقالل صیغة عن یخرج ال بما التفاوض علیھا یقوم التى األسس على

 یؤخر سعد یثیره الذى فالخالف ،)المصریة للبورجوازیة السیاسى العمل قیادة( الوفد إنقسام إلى ذلك یؤدى أن طبیعیا وكان
 أن الجمیع یعلم الذى الوقت فى ،الجماھیر غلیان من ویزید ،علیھا یتلھفون التى تقاللیةاإلس الصیغة على الحصول موعد
 المقاومة طابع یتخذ منظم ثورى عمل إلى الجماھیر سخط لتحویل ستعدادإ على ولیس ،بدیال یقدم أن یستطیع ال سعدا

 أعضاء معظم إستقالة كانت وھكذا. البدیل ذاھ مثل تقدیم على قادرا اإلجتماعى نتمائھإو تكوینھ بحكم یكن لم إذ المسلحة
 قیادة من للتخلص ومحاولة) الحقیقیة المصالح صاحبة( النخبة قیادة إلى عودة الدستوریین األحرار حزب تشكیل ثم الوفد
  .الوطنى اإلستقالل لتحقیق بدیل سیاسى طخ طرح عن وتعجز ،الذاتى اإلستقالل على الحصول فرصة تعوق التى الفرد

 أذھان فى الوفدیة الصحافة لھ رسمتھا التى الصورة إلى – رأینا فى – باشا زغلول سعد بھا تمتع التى" الكارزما" عوترج
 الخطابیة الخاصة بقدراتھ زغلول سعد عمقھا والتى ،األمة حقوق على صیالحر المتشدد الزعیم صورة ،الجماھیر
 بحكم الجماھیر لنفسیة العمیق وفھمھ ،السیاسى بالعمل لالطوی تمرسھ بفضل سامعیھ على التأثیر على قدرتھ وخاصة

 الطبقة صالونات إلى ،القاھرة مقاھى إلى األزھر أروقة من ،الحضر إلى الریف من الشعب طبقات بمختلف تصالھإ
  .آمالھا عن وتعبیرا للجماھیر فھما السیاسیة النخبة رجال أقدر فكان ،األرستقراطیة

 ظل فى السیاسى الخطاب فى أسلوبھ یفسر وما ،الفھم ھذا عن یعبر ما بمذكراتھ زغلول سعد كتب األولى الحرب وقبل
 یتحكون ال) الفالحین و والحرفیین العمال( والعامة، مصالحھم مست إذا إال یتحركون ال األعیان أن قال إذ ،1919 ثورة

 اللعب فى لولغز سعد نجح فقد 1919 ورةث جماھیر ربطت التى العقیدة ھى" الوطنیة" كانت ولما. عقیدتھم مست إذا إال
" وطنیة" فى الطعن من متخذا ،التفاوض لوفد رئاستھ فكرة وراء الجماھیر لحشد الوطنیة مستخدما الجماھیر بمشاعر
  .ضدھم ماضیا سالحا خصومھ

 حول لتفتإ لتىا الجماھیر آمال یحقق لإلستقالل متكامل وطنى مشروع تقدیم عن عجزه الوفد فیھ وقع الذى المأزق ولكن
 عجزه وكذلك. اإلجتماعیة العدالة من معقوال قدرا تحقق أفضل حیاة وفى األجنبیة السیطرة من التخلص فى زغلول سعد
 دعت كلما آلخر وقت من المظاھرات وتنظیم اإلثارة بأسلوب مكتفیا الوطنى النضال لخدمة الجماھیر وتنظیم تعبئة عن

 ما وھو ،والنھضة لإلستقالل وطنى لمشروع متكاملة رؤیة تقدم التى األیدولوجیة یابغ إلى یرجع ذلك ولعل. لذلك الحاجة
  .األسباب ولنفس الدرجة بنفس الوطنى العمل قادت التى اإلجتماعیة السیاسیة النخبة فیھ شاركت
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 نكبة" ألولفا ،1923 ودستور فبرایر 28 تصریح أدان عندما حرج مأزق فى نفسھ زغلول سعد بزعامة الوفد وجد وھكذا
 نظام فى ویشارك الدستور أساس على أجریت التى اإلنتخابات لدخول ضطرإ ثم ،"األشقیاء لجنة" وضعتھ واآلخر" وطنیة
 1918 نوفمبر 13 فى زغلول سعد إلیھ یسعى كان ما بین تناقض ثمة لیس ألن ،فبرایر 28 تصریح على وافق الذى الحكم

 الدور إنھاء یعنى 1923 دستور ظل فى السیاسى العمل فى المشاركة رفض وكان ،1922 فبرایر 28 فى تحقق وما
  .للزعیم اإلیجابى الموقف ذلك كان ھنا ومن. للوفد السیاسى

 مع العالقة تنظیم مع الكامل الذاتى اإلستقالل صیغة یتجاوز لم المصریة للبورجوازیة السیاسیة النخبة طموح أن على
 النضال ولیس التفاوض أسلوب ویعتمد ،مصر فى اإلستراتیجیة بمصالحھا ریطانیالب یعترف تعاھدى أساس على بریطانیا
 إلى النخبة تلك وصلت وعندما ،األقلیة وأحزاب ،)الوفد( األغلبیة حزب ذلك فى یستوى ،الغایة ھذه لتحقیق سبیال الشعبى
 النخبة تلك إلیھ تسعى ما غایة اھذ كان فقد ،"واإلستقالل الشرف معاھدة" عدتھا 1936 معاھدة فى الصیغة ھذه تحقیق

 أكثر مواقف إتخاذ خالل من للخطر الذاتیة مصالحھا تعرض أن دون بالدھا أمور إدارة فرصة لھا تتاح أن ترید التى
 بالسوق التبعیة روابط إقتصاده وتربط، فیھ الرئیسى الدور الزراعة لعبت مجتمع فى القطن منتجى كبار فھم ،رادیكالیة

 الشریك دور لنفسھا رتضتإف اإلسترلینى بالجنیة التبعیة بروابط) المصرى الجنیة( نقده ویرتبط عالمیةال الرأسمالیة
 الصعیدین على للحركة لھا المتاحة المساحة توسیع إلى تتطلع كانت وإن ،اإلقتصادى المجال فى األجنبیة للمصالح

  .الوطنى اإلستقالل على الحصول فى درجالت بمبدأ تقبل كانت ثم ومن ،والسیاسى اإلقتصادى

 آمال تحقیق عن اإلجتماعیة السیاسیة النخبة قیادة عجز معطیاتھا أثبتت الثانیة العالمیة الحرب أزمة قامت وعندما
 ثم ومن ،ذلك حققی سیاسى مشروع تقدیم فى وفشلھا ،اإلجتماعیة المسألة وحل التام الوطنى اإلستقالل تحقیق فى الجماھیر

  .1919 مارس منذ عنھا عبرت التى الجماھیر آمال تحقق جدیدة ةقیاد عن البحث كان


