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 :الممخص
تناولت ىذه الدراسة سيرة احدى الشخصيات الوطنية المصرية ، والتي    

ساىمت بدور فاعؿ في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، ليس مف الناحية 
السياسية فقط ، بؿ عمى الصعيد الثقافي واالقتصادي والفكري ، اذ تعددت 
ث لدييا المواىب وعمى كافة االصعدة . اال انيا لـ تأخذ حقيا في البح

والدراسة مقارنة ببعض الشخصيات االخرى اذ انيا لـ تضع نفسيا الى 
جانب الشخصيات التي تسارعت لمزعامة والبحث عف الشيرة والسمطة وىذا 

 ما رشح ىذه الشخصية لمدراسة.
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Abstract: 

This study dealt with the biography of one of the 

Egyptian national personalities, which contributed an 

active role in the modern and contemporary history of 

Egypt, not only from a political point of view, but also 

on the cultural, economic and intellectual levels, as it has 

many talents at all levels. However, she did not take her 

right to research and study in comparison to some other 

personalities, as she did not place herself beside the 

figures who rushed to leadership and search for fame and 

authority, and this made me study this character. 
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 المقدمــة

ُعدت شخصية احمد كامؿ عفيفي واحدة مف الشخصيات المصرية المساىمة في رسـ 
مالمح التاريخ المصري المعاصر، سواء عمى الجانب السياسي أو االقتصادي أو الثقافي، فقد 

 جاالت كافة وألكثر مف نصؼ قرف .بشؤوف مصر في الم اإللماـأستطاع مف 
وتكمف اىمية دراسة ىذه الشخصية في تعدد مناحي وروافد اىتمامات الشخصية التي 
تجاوزت الجانب السياسي، فضاًل عف اف شخصية احمد كامؿ عفيفي لـ تتيافت عمى 

 .المناصب، ولـ تضؼ نفسيا عمى أنيا مف الزعامات السياسية في الصنؼ األوؿ 

 مشكمة الدراسة . 
عمى الرغـ مف التطور الكبير الممحوظ الذي شيدتو مصر والسيما في الجانب 
السياسي واالقتصادي، إال أنيا بقيت متأثرة ببعض السموكيات االجتماعية واالرتباطات الحزبية 

 والفئوية .
 أهداف الدراسة .

رؼ عمى سيرة احمد الدراسة جممة مف االىداؼ، وفي مقدمتيا التطرؽ والتع استيدفت
 .1952كامؿ عفيفي، وتتبع نشاطو الثقافي والفكري واالقتصادي حتى عاـ 

 فرضية الدراسة . 
أنطمقت الدراسة مف فرضية أف شخصية احمد كامؿ عفيفي أستطاعت مف أف تقدـ 
رؤية وطروحات عممية ميمة في التأريخ المصري، مف حيث األشارة الييا عف طريؽ كتاباتو 

ي جريدة كوكب الشرؽ المصرية، بعد تعرضو الى أنياء عممو في مينة المحاماة، الصحفية ف
وتقديـ رؤية فكرية جديدة في بناء األقتصاد المصري الذي تعرض الى أرىاصات وكبوات 

 عديدة، وتعزيزًا ليذه الفرضية تـ وضع عدد مف ىذه االسئمة لألجابة عنيا :ػ
اء تغيرات جذرية في الواقع ىؿ كاف احمد كامؿ عفيفي قادرًا عمى أجر  -1

 ؟المعرفي والفكري مف خالؿ أستفادتو مف تجربة سفره الى فرنسا 

ىؿ قدـ رؤية حقيقيو لمشعب المصري عما يجري لالقتصاد المصري مف  -2
أنييار وكبوات، وذلؾ مف خالؿ تقديـ أطروحاتو البناءة عبر صحيفة جريدة الشرؽ المصرية 

الي والسياسي، وأنتقاده لسياسة الحكومات المصرية في فيما يخص الجانب االقتصادي والم
 ؟معالجة ىذه الجوانب

 محددات األطار الزمني ومنهجيته الدراسية.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)2881 ) 
 

الوالدة تـ تحديد األطار الزمني لمدراسة خالؿ مسيرة احمد كامؿ عفيفي بدءًا مف 
الدراسة في مصر، وقد تطمبت  1952النشئة والطفولة  وحتى قياـ ثورة يوليو/تموز عاـ و 

 منيجية تتبع األحداث وأتباع المنيج الوصفي لمدراسة    .
 أواًل: احمد كامل عفيفي النشأة والسيرة العممية ومراحل نضوجه الفكري والثقافي: 

، وتربى في 1902في مدينة طنطا عاـ  (1)ولد احمد بياء الديف كامؿ عثماف العفيفي
، درس (3)ومستواىا العممي (2)عتداليا االجتماعيكنؼ عائمة محافظة ُعرفت بالتزاميا الديني وأ

، ولوحظ عميو ومنذ نعومة أظفاره حتى دخولو الى 1908االبتدائية في مدرسة بنيا عاـ 
المدرسة قدرتو عمى الحوار مع مف ىـ اكبر منو سنًا فكاف فصيح المساف ومتفوقًا في دروسو، 
االمر الذي دعا السيد مدير المدرسة زكي عبد الحافظ تسجيؿ اسمو في لوحة المتفوقيف 

في المدرسة، فضاًل عف ذلؾ امتالكو موىبة التمثيؿ فسمح لو باالشتراؾ في أوؿ والمبدعيف 
 .(4)عمؿ فني في المدرسة وكاف بعنواف ) ممؾ وامبراطور( 

انتقؿ مع اىمو الى القاىرة لمعيش تحت رعاية واشراؼ عمو  1915بعد وفاة والده عاـ 
 .(5)ولية رعاية االسرة محمد عثماف، ولكونو األخ االكبر وقع عميو أعباء تحمؿ مسؤ 

التحؽ بالمدرسة الخديوية الثانوية في الفرع االدبي في حي الحممية الجديد بالقاىرة 
، ومثمت تمؾ االنتقالة نقطة تحوؿ ميمة في حياتو إذ اصبح قريبًا مف منصات 1916عاـ

ني السيما العمـ والثقافة والتي شكمت عاماًل ميمًا في بمورة شخصيتو وانخراطو في العمؿ الوط
لبريطاني المتمثؿ والتي انطمقت ردًا عمى القرار ا 1919الذي شيد قياـ ثورة عاـ  1919عاـ 

 . (7)مف رفاقو الى جزيرة مالطا ةوثالث (6)بنفي سعد زغموؿ
كاف الطمبة في مقدمة النخبة الوطنية المتالكيـ الحماس الوطني وايمانيـ بعدالة 

وكاف مف بينيـ احمد  1919اذار) مارس( عاـ  9 قضيتيـ، فيبوا في مظاىرة صاخبة في
كامؿ الذي اخذ عمى عاتقة ميمة توزيع المنشورات السياسة المحرضة ضد القوات البريطانية 
وتوزيع مجموعة مف الكراسات السياسية السرية ومنيا كراسات عف الحرية وتوزيع جريدة 

عمى أىداؼ السياسية البريطانية  وتوزيعيا مجانًا عمى المتظاىريف لالطالع (8)المصري الحر
في مصر، لذا تعرض احمد كامؿ عفيفي نتيجة نشاطو السياسي ىذا الى الفصؿ المؤقت 

 .(9)لحيف أخذ التعيدات الشخصية بعدـ االشتراؾ في اي تظاىره سياسية في المستقبؿ
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، التحؽ في كمية الحقوؽ جامعة فؤاد 1920وبعد إكمالو الدراسة الثانوية عاـ 
الحماس الوطني لديو شارؾ مع مجموعة مف زمالئو مف طمبة  الستمرار، ونتيجة (10)ؿاالو 

شباط )فبراير( 28الحقوؽ بالخروج في تظاىرات حاشدة معبرة عف سخطيا ورفضيا لتصريح 
 .(12)عمى اف السوداف جزء مف مصر والتأكيد (11)1922عاـ 

كاف كبيرًا ومنطمقًا  1919اتضح أف الدور الذي قاـ بو الطالب في اثناء ثورة عاـ 
مف ايمانيـ الوطني بعدالة قضيتيـ، لذا أكد سعد زغموؿ باف شريحة الطمبة يمكف االعتماد 

، لذا بدأ سعد زغموؿ عمى (13)عمييـ وليـ مركزىـ وثقميـ الرئيس في النضاؿ الوطني المقبؿ
مبة جذبيـ لمعمؿ مع توجيات حزب الوفد، ودعاىـ الى تشكيؿ لجنة ُعرفت بمجنة الط

االنتخابية اليدؼ منيا تنظيـ طمبة مصر مف اجؿ دعـ مبادئ الوفد، وبث الدعاية لمرشحي 
الحزب في المراكز واالقاليـ كافة. وتـ انتخاب احمد كامؿ  لعضوية المجنة وكاف اصغرىـ 

، وبذلؾ بدأت أولى محطات احمد كامؿ في استيعاب الفكر الوفدي الذي ترسخ عنده (14)سناً 
تأثره بشخصية سعد زغموؿ ، وأعده اسطورة سياسية اليمكف تكرارىا، ولشده اعجابو مف خالؿ 

 .(15)بو كاف يخاطبو بمفظة )موالي(
وحصؿ عمى الترتيب الثاني عمى  1924أكمؿ احمد كامؿ عفيفي دراسة الحقوؽ عاـ 

 ة مف المتخرجيف، ولتفوقو الدراسي رشح لبعثة عممية حكومية الى جامعة السوربوف فيدفع
،  وكاف ذلؾ حممو، اال اف ىذه البعثة لـ ترسؿ نتيجة االحداث (16)دراستو العميا إلكماؿفرنسا 

( سردار الجيش  Sir Lee Stakالتي مرت بيا مصر عمى اثر مقتؿ السير لي ستاؾ )
تشريف الثاني) نوفمبر( عاـ  19المصري وحاكـ السوداف حينما اطمؽ عميو الرصاص في 

تشريف الثاني) نوفمبر( عاـ  23موؿ أستقالة وزارتو الى الممؾ يوـ . فقدـ سعد زغ(17)1924
، ولذا عاد احمد بياء الديف لمعمؿ بمينة المحاماة ولكف تحت التمريف بمكتب مصطفى 1924
، وأعد ذلؾ اوؿ اتصاؿ 1925وبترشيح مف سعد زغموؿ في كانوف الثاني) يناير(  (18)النحاس 

 . (19)فيبيف مصطفى النحاس و احمد كامؿ عفي
 ثانيًا: احمد كامل عفيفي و بعثته الدراسية الى باريس 

في  (21)صالحيات واسعة لوزير المعارؼ عمي ماىر (20)منح رئيس الوزراء احمد زيور
 اتخاذ قرارات تسييؿ ميمة البعثات العممية الى خارج مصر، ففي أواخر كانوف االوؿ

الى باريس  (22)صدر قرار السماح بسفر البعثة العممية المؤجمة  1925ديسمبر( مف عاـ )
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فالتحؽ احمد كامؿ عفيفي بيا متوجيًا الى جامعة السوريوف في باريس الكماؿ دراستو العميا 
 .(23)في القانوف ىناؾ

عَبر احمد كامؿ عفيفي عف أف الغرض االوؿ في رأيو مف ايفاده الى باريس الى 
انب العممي ىو االطالع عمى حالة المجتمع الفرنسي والنيؿ بشيء مف فنونيا وآدابيا، الج

ومعرفة الى أي مدى يجب أف تكوف عميو الدوؿ العربية مف ىذا التقدـ والرقي في المجاالت 
، ولعؿ أبرز ما جذب انتباه احمد كامؿ عفيفي ىو الفف الفرنسي السيما أف التمثيؿ (24)كافة 

 . (25)خشبة المسرح كانا يمثالف احالـ صباه منذ الطفولة والوقوؼ عمى 
ونتيجة  1928حصؿ احمد كامؿ عفيفي عمى شيادة الدبمـو العالي في القانوف عاـ 

لتفوقو في الدراسة قدحت في ذىنو فكرة اكماؿ الدراسة والحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه في 
طريؽ الممحقية الثقافية المصرية في القانوف، فقدـ أوراقو الى وزارة المعارؼ المصرية عف 

 . (26)باريس لمسماح لو باكماؿ دراستو لمدكتوراه، فسمحت لو بذلؾ 
لـ تكف دراستو في باريس تشغمو عف متابعة نشاطو السياسي، فقد انضـ الى الجمعية 

في باريس، ثـ شارؾ في مظاىرة طالبية ضمت عددًا كبيرًا مف الطمبة  (27)الوطنية المصرية
 (29)الرامية الى تعطيؿ الحياة النيابية في مصر (28)يف أنتقدت فييا وزارة محمد محموديالمصر 

مشيرًا الى طبيعة الحالة التي وصمت الييا مصر وأصبحت مثارًا لمفوضى والتراجع واألفالس 
 . (30)والتدىور االقتصادي واألنييار المالي 

الى جانب الجمعية  دعا احمد كامؿ عفيفي في اقتراح لو بتشكيؿ جمعية عربية
الوطنية المصرية، يكوف اعضاءىا مف البمداف العربية المختمفة، ومف أىدافيا إيصاؿ القضية 

واحد ميما  ىوالمصرية الى ابعد حدودىا وتعريؼ العالميف العربي واالوربي باف األستعمار 
رب أختمفت التسميات. فنالت ىذه الفكرة أعجاب عدد كبير مف الطمبة المصرييف والع

، واصبح احمد كامؿ 1926آذار)مارس( عاـ   16الدارسييف في باريس. وتـ تشكيميا في 
 .(31)عفيفي رئيسًا ليذه الجمعية، وقد تجاوز عدد اعضاؤىا االربعيف عضواً 

الشؾ أف النشاط السياسي الحمد كامؿ عفيفي قد أزعج الحكومة الفرنسية ولفت 
نظرىا السيما بعد جمعو لمشباب العربي المتواجد في باريس لتوحيد صفيـ، مما أدى الى أف 
تتصؿ الحكومة الفرنسية بالحكومة المصرية لالعراب عف مخاوفيا وانزعاجيا مف نشاط احمد 

 . (32)كامؿ عفيفي المتزايد 
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راقبت الحكومة المصرية نشاط احمد كامؿ عفيفي في باريس، ووجدت فرصتيا عندما 
تشريف الثاني) نوفمبر(  13القى خطابًا سياسيًا أماـ الجمعية الوطنية المصرية في باريس في 

منتقدًا سياسة محمد محمود  (33)بمناسبة االحتفاؿ بعيد الجياد الوطني في مصر 1928عاـ 
اليادفة الى انياء السياسة الوفدية وضرب مؤيدييا، واتخاذىا سياسة القمع مطالبًا الطمبة 
المتواجديف في مصر بالخروج بتظاىرات وعقد الندوات في المدارس والجامعات لمتنسيؽ فيما 

 .(34)بينيـ ليكوف تحركيـ جماعي في يوـ عيد الجياد الوطني
ومة المصرية اجراءات صارمة ضد احمد كامؿ عفيفي ورفاقو مف الطمبة اتخذت الحك

في مقدمتيا اجراءات تشريعية تمنع الطمبة لممشاركة في العمؿ السياسي، وفي حاؿ ثبوت 
عكس ذلؾ يفصؿ الطالب مف الدراسة، كما أصدرت وزارة المعارؼ المصرية برئاسة احمد 

يف عثماف مف البعثة الدراسية وحرمانو مف إكماؿ قرارًا بفصؿ احمد بياء الد (35)لطفي السيد
  (36)1929دراسة الدكتوراه، فعاد احمد كامؿ عفيفي الى مصر في أواخر شباط ) فبراير( عاـ 

ولدى عودتو الى مصر سمح لو بمزاولة مينة المحاماة، وفي تشريف الثاني) نوفمبر( 
السياسي المعروؼ محمد حسيف تزوج مف السيدة عزيزة احمد ىيكؿ ذات صمة القرابو ب 1930

.وبعدىا واصؿ احمد كامؿ  (37)ىيكؿ وىي ابنة عمو، فرزؽ منيا بثالثة ابناء )ولداف وبنت( 
(، 38عفيفي نشاطو السياسي مف خالؿ انتقاده لنظاـ الحكـ القائـ برئاسة إسماعيؿ صدقي)

لثاني ) يناير( كانوف ا 28ولذا قرر مجمس الوزارء المصري إيقاؼ إجازتو بعمؿ المحاماة في 
 .  (39) 1931عاـ 

ًا : احمد كامل عفيفي ونشاطه الُصحفي وطروحاته العممية في منشورات جريدة الثث
 كوكب الشرق 

توجو احمد كامؿ عفيفي لمعمؿ في الميداف الصحفي بعد إيقاؼ عممو في المحاماة، 
، واف يتولى عرضًا لمعمؿ في الجريدة  (40)فقدـ لو أحمد حافظ صاحب جريدة كوكب الشرؽ

 . (41)رئاسة تحريرىا ، فوافؽ عمى ذلؾ 
وبسبب طبيعة توجيات الجريدة الحزبية، أنياؿ احمد كامؿ  منذ توليو أمر الجريدة 
انتقاده المستمر لرئيس الوزراء أسماعيؿ صدقي والتنديد بسياسة حكومتو وعرض ما اصاب 

والجمع بيف رئاسة الوزراء ووزارتي الداخمية  (42)البالد في ظميا مف تدىور وتعطيؿ لمدستور
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والمالية في آف واحد، فضاًل عف اتخاذىا اجراءات سياسية غير دستورية اللغاء دستور 
 . (44)واحالؿ محمو دستورًا جديد بما يناسب توجيات الفئة الحاكمة  (43)والعمؿ بو  1923عاـ

 آب 11دىا الصادر كب الشرؽ في عدكتب احمد كامؿ عفيفي مقااًل في جريدة كو 
بعنواف " عيد مسؤوؿ " منتقدًا فيو عيد اسماعيؿ صدقي واصفًا اياه بانو  1931أغسطس( )

 . (45)عيد مصادره الحريات العامة وتعطيؿ الصحؼ الوفدية ومراقبة التجمعات والنوادي األدبية
وفي مقاؿ آخر انتقد االجراءات االقتصادية المتخذة مف قبؿ اسماعيؿ صدقي ذاتو 
لمعالجة تردي االوضاع االقتصادية في مصر مف خالؿ نشر مقاؿ بعنواف "الكارثة 

 .  (46)االقتصادية في مصر خالؿ عيد اسماعيؿ صدقي" 
كتب مقااًل آخر بعنواف " األمة أـ الحكومة ، الثروة  1931آب) أغسطس(  14وفي 

صدقي باتباع الخطوات  األىمية اـ الميزانية الحكومية " موجيًا نصائحو إلى وزارة اسماعيؿ
، وفي ذات الوقت فأنو عرض حموؿ لمعالجة  (47)الصحيحة في ترتيب األولويات الحكومية 

االزمة المالية في مصر ومنيا تخفيض النفقات الحكومية عمى المشاريع االجنبية، وتقميؿ 
 عمى الشركات االجنبية العاممة في مصر وخارجة، والعمؿ عمى تقميؿ مرتبات االعتماد

الموظفيف مف أجؿ تخفيض بعض العب عف المموليف وال سيما عف الفالح المصري والعمؿ 
عمى خمؽ نوع مف التوازف الطبقي بينيـ ، إال أف ىذه الحموؿ رفضت مف اسماعيؿ صدقي 

 .    (48)وأكتفى فقط بمنع واستحداث وظائؼ جديدة لتقميؿ الزيادة في نسبة رواتب الموظفيف
لرئيس الوزراء اسماعيؿ صدقي، عمد  وانتقادهاحمد كامؿ عفيفي وردًا عمى اقتراحات 

االخير الى اتخاذ سمسمة مف االجراءات االقتصادية لمعالجة االوضاع االقتصادية في 
اال اف االزمة بقيت مستمرة، وليذا كتب احمد كامؿ مقااًل ساخرًا عف تمؾ االجراءات  (49)مصر

مصر في عيد اسماعيؿ صدقي"، وحمؿ فييا االخير بعنواف "الكارثة االقتصادية مستمرة في 
المسؤولية الكاممة لما حدث في مصر مف أزمات اقتصادية، وفي المقابؿ قدـ جممة مف 

  (50)االقتراحات العممية وحموليا ويمكف أدراج بعضًا منيا
 تخفيض اجور التعميـ. -1

 تخفيض الضرائب المالية. -2

 والصناعية. وضع سياسة جديدة لحماية المنتجات الزراعية -3

 عمى محصوؿ القطف. االعتمادتنوع المحاصيؿ الزراعية دوف  -4
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 االىتماـ بالمشاريع الحيوية كالكيرباء والري. -5

وعمى صعيد السياسة الخارجية أنتقد احمد كامؿ عفيفي سياسة اسماعيؿ صدقي، 
ياسة الحياد فكتب مقااًل بعنواف "الموقؼ السياسي االف" مشيرًا الى سياسة بريطانيا المزعومة بس

عف ما يجري داخؿ مصر عادًا تمؾ السياسة ما ىي إال حياد غير حقيقي وباطؿ، يراد منو 
السماح السماعيؿ صدقي بممارسة الضغط عمى الشعب المصري مف أجؿ قبوؿ اي اتفاؽ 

لتخميصو مف ىذه المحنة، عمى اعتبار اف  (51)تقدـ عميو الوزارة الصدقية مع الجانب البريطاني
يا راغبة في مد يد العوف لمشعب المصري، وحقيقة االمر المزعوـ تعود الى رغبة بريطان

بريطانيا باالنتقاـ مف الوفد لفشمو في عقد المعاىدات وفؽ الشروط البريطانية، لذا تركت 
بريطانيا المجاؿ اماـ وزارة اسماعيؿ صدقي لقمع ىذه االحداث أو أي مقاومة شعبية كيفما 

د كامؿ بقاء اسماعيؿ صدقي في أستئزاره لرئاسة الوزراء يعني استمرار ، وَعد احم(52)شاءت 
المعاناة المصرية، وتأخير المفاوضات مع بريطانيا لحؿ القضية المصرية، وفؽ ما يتمناه 

تستند في حكميا الى أي قاعدة شعبية تمثؿ  الشعب المصري، اذ أف وزارة إسماعيؿ صدقي ال
 . (53)رأي الشعب المصري في ذلؾ 

لـ تقتصر كتابات احمد كامؿ عفيفي في جريدة كوكب الشرؽ عمى قضايا بمده، بؿ 
وكتاباتو، فكانت القضية السورية واحدة  اىتماماتونالت بعض القضايا العربية حيزًا كبيرًا مف 

الفرنسي طيمة مدة االحتالؿ واالنتداب الفرنسي، فكتب مقااًل  الضطيادمنيا، والتي تعرضت 
مقراطية(( مستياًل مقالو بالتعريؼ الحقيقي لمعنى الديمقراطية معتبرًا في رأيو اف بعنواف ))الدي

الحرية ىي أساس الديمقراطية، واف االحتالؿ واالستعمار واالنتداب والوصاية ىي مسميات 
ميثاؽ االمـ  لمبادئلتطبيؽ الحكومات  دعيضد الديمقراطية بؿ ىي أعدى اعدائيا، كما 

حقوؽ الشعب وحؽ السيادة واالستقالؿ، كما ذكر في المقاؿ ذاتو الجرائـ  المتحدة بشأف احتراـ
ضد االنسانية التي ارتكبيا الجيش الفرنسي ضد الشعب السوري بقصفو المكثؼ لمدينة دمشؽ 

، وفي ذات االتجاه حازت القضية (54)بالقنابؿ والمدافع واستباحتو لكرامة الشعب السوري 
اء الديف عثماف مؤكدًا عمى موقؼ الواليات المتحدة االمريكية الفمسطينية اىتمامات احمد بي

كانت أكثر الدوؿ تأييدًا لمييود، واف المجاف الدولية التي شكمت لمنظر في  باعتبارىافي القضية 
القضية الفمسطينية كانت غير جادة في أحقاؽ الحقائؽ والعدؿ، واف كياف الدولة الصييونية 
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ت لفكرة الشيوعية في الشرؽ االوسط وال سيما بيف الدوؿ العربية المزعومة في فمسطيف قد أسس
 . (55)واالسالمية 
ًا : احمد كامل عفيفي ورؤيته الفكرية في بناء االقتصاد المصري حتى عام رابع

8590  
لـ  االىتماماتالى اف احمد كامؿ عفيفي شخصية متفتحة متعددة  باإلشارةحري 

تقتصر عمى الجانب السياسي بؿ شممت القطاع االقتصادي والتربوي واالجتماعي والثقافي، 
وعمى ىذا األساس قدـ العديد مف االبحاث والدراسات، فيما يخص القطاع االقتصادي والتي 

المصرية، إذ حاوؿ فييا الوصوؿ الى تشخيص المشكمة  االجتماعيةنشرت في مجمة الشؤوف 
 مصر واعطاء الحموؿ والمعالجات المناسبة ليا . االقتصادية في

فنشر احمد كامؿ بحثًا بعنواف " كيؼ يتعاوف الجميور عمى مكافحة الغالء المصطنع" 
مؤكدًا فيو عمى اف الغالء ليس مصطنع بؿ لو مبرراتو التي تعود الى ظروؼ الحرب العالمية 

يما في المجاؿ التجاري مع الكثير مف الثانية التي ترتب عمييا توقؼ العالقات االقتصادية الس
تكاليؼ  ارتفاعاالسواؽ العالمية، فضاًل عف ذلؾ صعوبة الشحف البحري والجوي مما أدى الى 

تكاليؼ االنتاج المحمي والزيادة المطردة عمى  ارتفاعالسمع المستوردة مف الخارج الى جانب 
السعار انكس ذلؾ عمى كامؿ الشعب، االنتاج المحمي الذي أدى بدوره ايضًا الى ارتفاع قيمة ا

والحد مف ىذا  االستغالؿفال بد أذف تتخذ الحكومة المصرية وسائؿ تشريع القوانيف لمحد مف 
الغالء غير المبرر مف خالؿ متابعة تشريعاتيا الدورية بشأف تحديد األسعار، وعدـ التياوف 

ميع صفوؼ المواطنيف في وتشجيعو بيف ج االدخارمع المخالفيف، وأشار ايضا الى ضرورة 
 . (56)أوقات الرخاء لالستفادة منيا في وقت الضيؽ والحاجة 

ونشر بحثًا آخر بعنواف ))الشؤوف االجتماعية واالقتصادية في مصر((، وأشار فيو 
، فاالولى تيتـ بتوفير االجتماعيةووزارة الشؤوف  االقتصادالى وجود عالقة ترابطية بيف وزارة 

ة تيتـ بالنواحي المعنوية لو، مؤكدًا عمى أف كؿ تقدـ مادي يعتمد عمى قوت الشعب والثاني
التقدـ المعنوي والعكس صحيح. وأضاؼ أف اوضاع مصر بعد الحرب العالمية االولى قد 
تنامت وشيدت نيضة مف الناحيتيف السياسية واالقتصادية وبدء المواطنوف المصريوف بالتوجو 

والتجارية واىتماـ الحكومة بذلؾ مف خالؿ انشاء مصمحة نحو المشاريع المالية والصناعية 
، فضاًل عف ذلؾ اىمية دور وزارة الشؤوف االجتماعية التي (57) 1920التجارة والصناعة عاـ 
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في حؿ المشاكؿ االجتماعية التي عانى منيا الشعب المصري كالفقر  1940أسست عاـ 
 .  (58)صرية والبطالة والمشاكؿ االجتماعية المتصمة باألسرة الم

والسياسة ، وتأثيرىما  االقتصادوقدـ احمد كامؿ  دراسة اخرى بعنواف "العالقة بيف 
المتبادؿ في أطار العالقات االقتصادية والسياسية بيف مصر وبريطانيا". إذ اشار إلى أف 
العامؿ االقتصادي المتمثؿ بوجود أنتاج القطف وأتساع انتشاره في مصر كاف أحد العوامؿ 

، لذلؾ عمى مصر أف تستغؿ مواردىا الداخمية اىمة في االحتالؿ البريطاني لمصرالمس
استغالؿ صحيح بشكؿ يؤىميا لمقياـ بمشروعات التصنيع ، مع فكرة المجوء إلى بعض الييئات 
الدولية لالقتراض المالي، ولكف عمييا قبؿ كؿ شيء التخمص مف الشركات االجنبية المتواجدة 

تعيد عافيتيا السياسية االقتصادية ، فضاًل عف ذلؾ فتح المدارس عمى ارض مصر واف تس
 . (59)الصناعية والغرؼ التجارية

بقضايا التربية والتعميـ  اىتمامووعمى صعيد آخر أبدى احمد كامؿ عفيفي        
والفكر، واعتاد عمى المشاركة والحضور في المؤتمرات التي تدور محاورىا حوؿ التعميـ 

اذ كانت رؤيتو أف مقاـ الشخص المتعمـ ال يكمف حصر حدوده في حصولو  وقضايا الفكر،
نما بكفاءة وفعالية الشخص بعد تخرجو ليكوف مواطنًا  عمى الشيادة أو المؤىؿ التعميمي ، وا 

ممصاعب والمشاكؿ صالحًا قادرًا عمى خدمة بمده مف خالؿ تقديمو لرؤيتو ومعالجتو الجذرية ل
القاىا  1945. وقد نشر بيذا الخصوص محاضرة في نيساف)ابريؿ( عاـ  (60)التي تواجو بمده

في المؤتمر الدولي الذي عقد في الجامعة االمريكية بعنواف "االتصاؿ الفكري بيف األمـ"، 
وركز عمى الجيود المبذولة مف أجؿ تحقيؽ االتصاؿ الفكري بيف األمـ مف خالؿ جيود 

القميمية التي تيدؼ الى نشر العمـ والتبادؿ الثقافي والفكري الييئات العممية والفنية والدولية وا
مف خالؿ تنظيـ أوقات الفراغ بالعمؿ المنتج ومف ىذه المؤسسات الكشاؼ واليالؿ األحمر 
والصميب األحمر وجميع الييئات التي تجمع بيف الصفتيف القومية والدولية . مشيرًا الى 

ية لمؤتمرات المينية ذات الصمة بالتغذية والماؿ ضرورة عقد المؤتمرات ذات الصبغة الثقاف
 .  (61)والطيراف المدني والبناء والتعمير والداخمة في أطار التعاوف الفكري وتبادؿ المنفعة 

وشارؾ احمد كامؿ عفيفي في مؤتمر التعميـ الذي نظمتو الجمعية الجغرافية في مصر 
، والقى بحثو الموسوـ بػ "السياسة  1945( تشريف االوؿ )نوفمبر( 20-18خالؿ المدة مف )

والتعميـ " مشيرًا أف الخطوات التي يجب أف تتبعيا الحكومة المصرية إذا مما ارادت أف تكوف 
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ذات مكانة متقدمة في الجانب التعميمي والقضاء عمى األمية المستشرية بيف ابناء الشعب 
عمى اسس عممية رصينة، فضاًل المصري، وعميو يجب االىتماـ بالمناىج التعميمية التي تبنى 

عف ذلؾ االىتماـ بالطالب وأعداده عقميًا ونفسيًا وجسديًا ، والكشؼ عف مواىبو وميولو 
الشخصية وتوجيييا توجييًا صالحًا بما يخدـ المصمحة العامة ، وأضاؼ الى اف العممية 

يبعث عمى  التربوية برمتيا تحتاج إلى االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي بما
 .  (62) واإلصالحاالطمئناف 

وفي كممة القاءىا بيا احمد كامؿ في نادي االتحاد الثقافي في القاىرة بعنواف 
))مسؤوليتنا الوطنية نحف كيوؿ الجيؿ (( أوضح فييا ضرورة اعداد جيؿ قائـ عمى أساس 

فيو  واإلخالصفضيمة التوفيؽ بيف المصالح الخاصة والمصالح العامة مف خالؿ أتقاف العمؿ 
، والشعور دائمًا بأف وراء المصالح الخاصة مصمحة لموطف ولممجتمع . وأقترح بتفعيؿ 
مضاميف الندوات والحمقات الثقافية مف خالؿ تقديـ أبحاث دورية تمقى مف خالليا المحاضرات 

عمؿ ، وال آلرائيـواقامة المناظرات العممية وفتح ابواب المناقشات العامة بعد عرض الطمبة 
في المسائؿ كافة المطروحة عمى مناقشتيا وصواًل إلى حموؿ، واتخاذ القرارات المناسبة 

 .   (63)لمنقاش
 االستنتاجات:

 منيا : استنتاجاتتوصمت الدراسة الى عدة  
كامؿ عفيفي في تكويف شخصيتو وجعميا  ألحمدساىمت النشأة والتكويف  -1

 سياسة واالقتصاد والثقافة واألدب .شخصية متعددة االتجاىات حتى أصبح يجمع بيف ال

لـ تكف الدراسة خارج مصر تمنعو عف نشاطاتو السياسية واالنضماـ الى  -2
 الجمعية الوطنية المصرية وعقد الندوات مما أثار حفيظة الحكومة الفرنسية .

لمحكومة  انتقادهة الشديدة السيما أتصؼ أسموبو بالصرامة القوة والجر أ -3
 المصرية المتمثمة برئاسة أسماعيؿ صدقي.

حصؿ عمى أعجاب مصطفى النحاس، مما جعمو سندًا لو في كؿ خطواتو  -4
 بحقو. المتخذةضد كؿ االجراءات 

 كتاباتو في صحيفة الشرؽ بػأسموب النقد الالذع التي لـ تقتصر عمى  امتازت
           . اىتماماتوزًا كبيرًا مف قضايا بمده بؿ نالت بعض القضايا العربية التي نالت حي
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  االحاالت
 

                                                 
( احمد بياء الديف اسـ مركب، ووالده كامؿ عثماف أسـ مركب كذلؾ. لممزيد ينظر احمد بياء الديف، (1

 . 1، ص2001، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 3مذكرات وطني مصر مع القرف العشريف، ط
مف الطبقات الثرية االرستقراطية، اذ لـ  ( انتما والدي احمد بياءالديف لمطبقة المتوسطة الحاؿ، ولـ يكونوا(2

 .  3يممؾ والده سوى فدانييف ورثيما عف ابيو. المصدر نفسو،ص
( كاف والده طبيبًا في مستشفى طنطا، ووالدتو معممة في احدى مدارس مصر . لممزيد ينظر جريدة الوقائع (3

 .1920تشريف االوؿ )اكتوبر(،  4، 94المصرية )القاىرة(، العدد
 . 1931تشريف االوؿ )اكتوبر(  14، 1949ريدة كوكب الشرؽ )القاىرة(، العدد ( ج(4
 . 5( احمد بياء الديف ، المذكرات، ص(5
، تمقى تعميمو في االزىر ثـ 1806( سياسي مصري، ولد في قرية ابيانو في مركز مديرية الغربية عاـ (6

، ثـ وزيرًا لممعارؼ المصرية عاـ 1880عاـ اكمؿ دراسة الحقوؽ، عيف في ادارة جريدة الوقائع المصرية 
لمتفاوض مع الجانب  1918، تزعـ الوفد المصري عاـ 1911ولوزارة الحقانية )العدؿ( عاـ  1906

البريطاني، نفي مرتيف االولى الى جزيرة مالطا والثانية الى جزيرة سيشؿ، أصبح اوؿ رئيس وزراء لمصر عاـ 
. توفي عاـ 1923وصدور دستور عاـ  1922طانية عمى مصر عاـ بعد الغاء قرار الحماية البري 1924
، دار الشعب 2. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: محمد شفيؽ غرباؿ، الموسوعة العربية الميسرة، ط1927

؛ طارؽ البشري، سعد زغموؿ وفكره السياسي، مجمة )الطميعة(، 981، ص1972ومؤسسة فرانكميف، القاىرة، 
 . 38، ص1969، 23القاىرة، العدد 

ثـ  1798( وىي جزيرة محصنة في أضيؽ جزء مف البحر المتوسط، أستولى عمييا نابميوف بونابرت عاـ (7
منحت حكمًا ذاتيًا.  1947، وفي عاـ 1914وضمت الى التاج البريطاني عاـ  1800أعادتيا بريطانيا عاـ 

فيصؿ السامر ويوسؼ محمد،  (، ترجمة سوسف1945-1789ينظر: االف بالمر، موسوعة التاريخ الحديث )
؛ محمد حسنيف ىيكؿ، مذكرات في السياسة 80-79، ص1992، دارالمأموف لمترجمة والنشر، بغداد، 2ج

 . 54، ص1951، القاىرة، 1(، ج1937-1912المصرية )
( جريدة سرية وىي لساف حاؿ الجمعية الطالبية السرية )المصري الحر( التي تأسست في مصر أباف ثورة (8

، وىي جريدة وطنية داعية لالستقالؿ التاـ بكؿ الوسائؿ وكاف عبد الرحمف فيمي مموؿ ىذه 1919عاـ 
الجمعية، وترؾ لمطمبة حرية العمؿ فييا كاممة. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر عاصـ محروس عبد المطمب، دور 

 .25، ص1990(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 1922-1919) 1919الطمبة في ثورة 
 .26( المصدر نفسو، ص(9
، عيف مساعدًا 1868( اطمؽ عمييا جامعة فؤاد االوؿ نسبة الى مؤسسيا أحمد فؤاد االوؿ المولود عاـ (10

، وفي عيده استقمت مصر بعد 1917، تولى عرش مصر عاـ 1890لمسمطاف عبد الحميد الثاني عاـ 
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باربع كميات ىي )اآلداب والحقوؽ ،العمـو والطب ، افتتحت الجامعة 1922شباط ) فبراير( عاـ  28تصريح 
، 1والصيدلة(. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: عبد الوىاب الكيالي وكامؿ الزىيري، الموسوعة السياسية، ط

 .412، ص1974بيروت، 
( أصدرت االدارة البريطانية في مصر تصريحًا في الثامف والعشروف مف شباط تضمف اعتراؼ الحكومة (11

ية بانياء الحماية عمى مصر، واعالف استقالليا والغاء االحكاـ العرفية، واحتفاظ لنفسيا باربع مسائؿ البريطان
قابمة لمتفاوض مع المصرييف في المرحمة القادمة ومنيا تأميف المواصالت البريطانية في مصر وحماية 

تداء خارجي فضاًل عف قضية المصالح االجنبية وحماية االقميات والدفاع عف مصر في حالة تعرضيا ألي اع
السوداف. مع االشارة الى أف ىذا التصريح لـ يرض طموحات الشعب المصري لذا خرجت المظاىرات في 

(، 1936-1918جميع المدف المصرية. لممزيد ينظر عبد العظيـ رمضاف، تطور الحركة الوطنية المصرية )
 . 362، ص1968دار الكتاب العربي، القاىرة، 

، مكتبة النيضة المصرية، 1(، ج1927-1921حمف الرافعي، في اعقاب الثورة المصرية )( عبد الر (12
 . 140، ص1951القاىرة، 

، مركز البحوث العربية، القاىرة، 1( فاروؽ القاضي، فرساف االمؿ، تأمالت في الحركة الطالبية، ط(13
 .155، ص2000

وعضوية كال مف الشيخ محمد ابراىيـ الجزيري، ( تألفت المجنة مف حسف ياسيف الذي اصبح رئيسًا لمجنة (14
وعبد الفتاح الحكيـ، الشيخ حسف احمد الخطيب، حميد الديف ابراىيـ، محمد زعموؾ، محمد محمد شورى، 
محمود سميماف غناـ و محمد صقر و احمد كامؿ عفيفي. ينظر: عاصـ محروس عبد المطيؼ، المصدر 

 .27السابؽ، ص
 .1، ص1951آيار )مايو(  14، 1196اىرة، العدد ( مجمة )روز اليوسؼ(، الق(15
 . 9( احمد بياء الديف، المذكرات، ص(16
( أغتيؿ السير لي ستاؾ عمى يد مجموعة مف العناصر الوطنية المصرية بقيادة عبد الفتاح عنايت الطالب (17

سى الموظؼ بوزارة بكمية الحقوؽ واخيو عبد الحميد عنايت بمدرسة المعمميف العميا وابراىيـ موسى وراغب مو 
االوقاؼ . لممزيد مف التفاصيؿ عف الحادثة ينظر: احمد شفيؽ باشا، حوليات مصر السياسية، الحولية االولى 

 25؛ جماؿ سميـ، مقتؿ السردار حادث ىز مصر منذ 363، ص1928، مطبعة الشفيؽ، القاىرة، 1924، 
 .107، ص1977، ، السنة الثانية56عامًا، مجمة )آفاؽ عربية( بغداد، العدد 

، انضـ الى حزب 1900، تخرج مف مدرسة الحقوؽ عاـ 1836( سياسي مصري، ولد في القاىرة عاـ (18
، 1924، عيف وزيرًا لممواصالت عاـ 1921، نفي مع سعد زغموؿ الى جزيرة سيشيؿ عاـ 1919الوفد عاـ 

ولى الوزارة مرات عدة مف عاـ ثـ ت1930تولى رئاسة الوفد بعد وفاة سعد زغموؿ، ألؼ وزارتو االولى عاـ 
. لممزيد ينظر: رفعت السعيد،  1956(، توفي عاـ 1952-1950( و)1944-1942( و)1936-1938)

، السنة الحادية عشر، 39مصطفى النحاس السياسي الزعيـ والمناضؿ، مجمة )الطميعة(، القاىرة، العدد 
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(، مطبعة االىراـ، القاىرة، 1935-1878؛ يوناف لبيب رزؽ، تاريخ الوزارات المصرية )120، ص1975
 .  311، ص1975

، مطبعة مصر، 2( محاكمات الثورة، محكمة محمود سميماف غناـ، وزارة االرشاد القومي المصرية، ج(19
 .   1140القاىرة، د.ت، ص

، ينحدر مف اسرة شركسية األصؿ ، تمقى تعميمو  1864( سياسي مصري ولد في االسكندرية عاـ (20
لفرنسية في االسكندرية ثـ في كمية الجزوييت ببيروت وتخرج في كمية الحقوؽ باكس بفرنسا، تقمد بالمدرسة ا

مناصب عدة في سمؾ القضاء حتى عيف مستشارًا بمحكمة االستئناؼ ثـ محافظًا لالسكندرية، اصبح رئيسًا 
وزارات المصرية ( . لممزيد ينظر فؤاد كـر مطاوع ، تاريخ النظارات وال1926-1924لموزراء لممدة )

، يوناف لبيت رزؽ ، تاريخ الوزرات 167، ص1969، مكتبة دار الكتب ، القاىرة ،  1( ، ج1870-1953)
  281، ص1975الىراـ ، القاىرة ، ( ، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ، ا1953-1878المصرية )

،  1905، تعمـ بالمدرسة الخديوية، تخرج مف مدرسة الحقوؽ عاـ  1883( سياسي مصري ، ولد عاـ (21
ناظرًا  1923وعيف عاـ  1919اشتغؿ بالمحامات ثـ عيف قاضيًا بمحكمة مصر ، انظـ لمثورة المصرية 

، تولى رئاسة  1930اـ لمدرسة الحقوؽ، وعيف وكياًل لوزارة المعارؼ والمالية ثـ عيف رئيسًا لمديواف الممكي ع
( لممزيد ينظر جعفر عباس حميدي التطورات السياسية 1940-1939والثانية ) 1936الوزراء ألوؿ مرة عاـ 

، رشواف  383، ص2002( ، بغداد ، 1942-1930في مصر في وثائؽ الممثميات العراقية في القاىرة )
 1987ئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، محمود جاب اهلل ، عمي ماىر )سمسمة تاريخ المصرييف( ، اليي

 .  19-9، ص
( لـ تقتصر البعثات العممية الى فرنسا فقط بؿ شممت اسبانيا وايطاليا. محمد محمود السروجي، تاريخ (22

 .  17، ص1998، القاىرة، 1914العمـ والثقافة في مصر حتى عاـ 
 . 6( محمد صالح الديف، المذكرات، ص(23
 .184، ص1978، مطابع دار الشعب، القاىرة، 5موسوعة تاريخ مصر، ج ( احمد حسيف،(24
 .7( احمد بياء الديف ، المذكرات، ص(25
 . 1998نوفمبر)تشريف الثاني( 6، 38( جريدة الدبموماسي )القاىرة(، العدد (26
ية، في باريس عمى يد الطمبة المصرييف المتواجديف في الجامعات الفرنس 1925( تأسست الجمعية عاـ (27

اقتصرت في عضويتيا عمى المصرييف فقط، وترأسيا راشد رستـ ومف بعده فييـ القيصي الذي آمف باىداؼ 
الوفد المصري فاصبحت وفدية حتى عودة احمد بياء الديف الى القاىرة، ومف أبرز اىدافيا العمؿ عمى 

خراج القوات البريطانية وحرية عقد االجتماعات وانشاء الجمع يات الوطنية وتأليؼ االحزاب. أستقالؿ مصر وا 
، 1914لممزيد ينظر صالح احمد ىريدي، الحياة السياسية والثقافية واالدبية في العصر الحديث الى عاـ 

 . 134، ص2001، عيف لمدراسات والبحوث االنسانية، مصر، 2ط
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اضي في بمدينة أسيوط، والده محمد سمماف مف كبار مالؾ االر  1877( سياسي مصري، ولد في عاـ (28

المدينة، ثـ اكمؿ دراستو الجامعية باكسفورد، عيف مفتشًا بوزارة المالية، اشترؾ في تأليؼ حزب الوفد 
، 1919المصري، كاف احد المشاركيف في الوفد الذاىب الى الواليات المتحدة لعرض القضية المصرية عاـ 

( 1937( والثانية )1929يف ،االولى )، تولى رئاسة الوزراء مرت1922ساىـ في تأليؼ الحزب الدستوري عاـ 
. احمد عطيةاهلل، القاموس 1942تولى مف بعدىا المعارضة في مجمس النواب، توفي في كانوف الثاني)يناير( 

 .   1160-1159، ص1968، مطبعة دار النيضة العربية، القاىرة، 3السياسي، ط
 28الد حكمًا دكتاتوريًا، فاصدرت الوزارة في ( اتخذت وزارة محمد محمود سياسة )اليد الحديدية( لحكـ الب(29

مرسومًا بتأجيؿ انعقاد مجمس الشعب لمدة شير وتعطيؿ الدستور وحؿ مجمس  1928شباط ) فبراير( عاـ 
الشيوخ والنواب مدة ثالثة سنوات قابمة لمتجديد وتولي الممؾ سمطاتو بوساطة وزرائو ومنع اجتماعات 

ة مصرية، واصدار قرار حظر الطمبة مف االنخراط في العمؿ ( صحيف100المعارضة وتعطيؿ رخصة )
( أشير أو بغرامة 6السياسي وحؿ جميع لجاف الطمبة ومعاقبة المخالفيف مف الطمبة بالحبس لمدة التتجاوز )

 عشريف جنييًا الى خمسيف جنييًا . لممزيد ينظر 
Foreign  Office. 417/218. No.34.Lioyd to chamber lain,March 22,1928.p.6.   ؛

فاروؽ حساف محمود، الحياة النيابية في مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، كميىة التربية ابف رشد، جامعة 
، 1928؛ احمد شفيؽ باشا، حوليات مصر السياسية، الحولية الخامسة، القاىرة، 46، ص2000بغداد، 

 . 819ص
 . 1929لثاني)يناير( كانوف ا24، 1710( جريدة )البالغ(، القاىرة، العدد (30
(، ترجمة زىير الشايب، مكتبة سعيد رأفت، القاىرة، 1950-1924( مارسيؿ كولومب، تطور مصر )(31

 .100، ص1972
 .21، ص1977( وزارة العدؿ، المركز القومي لمدراسات القضائية، القاىرة، (32
يا المصريوف مف كؿ عاـ كمناسبة وطنية يحتفؿ ب 1918تشريف الثاني )نوفمبر( عاـ  13( أصبح يـو (33

بوصفيا عيدًا وطنيًا، فيو اليـو الذي توجو بو سعد زغموؿ وكيؿ الجمعية التشريعية آنذاؾ وعمي شعراوي وعبد 
العزيز فيمي الى دار الحماية البريطانية ألخذ موافقة السير يجنالد وينجت المعتمد البريطاني في مصر 

والذي تقرر فيو مصير الدوؿ والشعوب المطالبة  1919لممشاركة في مؤتمر الصمح في باريس عاـ 
باالستقالؿ التاـ، لذا أعد ىذا اليـو عيدًا لمجياد الوطني. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر مازف ميدي عبد الرحمف 

(، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية 1952-1930الشمري، الطمبة ودورىـ في الحياة السياسية في مصر )
(، 1939-1919؛ ماريوس كامؿ ديب، الوفد وخصومو ) 37، ص2012، جامعة بغداد، التربية ابف رشد

 .37، ص1987، بيروت، 1ط
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( خرجت مظاىرات طالبية صاخبة في عيد الجياد الوطني ىتفت بسقوط اليد الحديدية، ولـ يستثنى (34

صالح عيسى، حكايات  القصر مف الشعارات المعادية، فكاف قمع الشرطة ليا في غاية القسوة. لممزيد ينظر:
 .271، ص1973مف مصر، بيروت، 

، اكمؿ تعميمو الثانوي في مدارس 1872( مف رواد الفكر المعاصر في مصر، ولد في قرية بدقيف عاـ (35
، كاف احد االعضاء المساىميف في تأسيس حزب 1905والتحؽ بخدمة القضاء حتى عاـ  1894القاىرة عاـ 

، وعيف مديرًا لدار الكتب 1919لمصري المفاوض مع بريطانيا عاـ االمة المصري، شارؾ مع الوفد ا
، وانتخب عضوًا في مجمع المغة العربية بمصر عاـ 1928، أصبح وزيرًا لممعارؼ عاـ 1925المصرية عاـ 

. لممزيد ينظر عبد الحميد الجميمي وآخروف، موسوعة 1963ثـ اصبح رئيسًا لممجمع حتى وفاتو عاـ  1940
؛ حسيف فوزي النجار، احمد لطفي السيد، سمسمة  6، ص2000، بيت الحكمة ، بغداد، 1ج اعالـ العرب،

 .  17، ص1967اعالـ الييئة العامة المصرية، القاىرة، 
 . 8( احمد بياء الديف، المذكرات، ص(36
 ( المصدر نفسو.(37
مف اسرة ارستقراطية جمعت بيف الثراء والثقافة، تعمـ  1875( سياسي مصري ولد في االسكندرية عاـ (38

، تولى رئاسة قسـ القضايا بمجمس البمدية 1894وتدرس في مدرسة الغرير في االسكندرية اكمؿ الحقوؽ عاـ 
، عيف وزيرًا لمزراعة 1910ذاتيا عاـ ووكياًل لموزارة  1908باالسكندرية ثـ سكرتيرًا عامًا لوزارة الداخمية عاـ 

عيف رئيسًا لمجنة التجارة والصناعة، انضـ 1916، وفي عاـ 1915حتى آيار  1914ثـ االوقاؼ مف نيساف 
وتولى رئاسة  1925ثـ وزيرًا لمداخمية عاـ 1921ونفي الى مالطا، اختير وزيرًا لممالية عاـ  1918لموفد عاـ 
. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: عبد 1946ثـ الثالثة عاـ  1930ـ الثانية ث 1930مايس عاـ  21الوزراء في 

، الموسوعة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 1الوىاب الكيالي وكامؿ زىيري، الموسوعة السياسية، ط
-1875؛ مازف ميدي عبد الرحمف الشمري، اسماعيؿ صدقي ودوره في السياسة المصرية 191، ص1974
 . 15-7، ص2005ستير غير منشورة، كمية التربية ابف رشد، جامعة بغداد، ، رسالة ماج1950

 . 15( احمد بياء الديف، المذكرات، ص(39
، استمرت بالصدور 1919( جريدة حزبية سياسية يومية ناطقة باسـ حزب الوفد المصري، تأسست عاـ (40

االصوؿ التأريخية لمصحؼ  منذ تأسيس الحزب حتى نيايتو. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر محمود متولي،
 .147، ص1979الحزبية المصرية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

 ( المصدر نفسو .(41
 . 1931آب) أغسطس (  11،  1894( جريدة كوكب الشرؽ )القاىرة( ، العدد (42
نوف لوضع مشروع الدستور ، وقا 1922نيساف عاـ  3( شكمت لجنة لوضع الدستور المصري في (43

االنتخابات برئاسة حسيف رشدي ونائبو أحمد حشمت، فضمت المجنة رجاؿ الديف والعمماء ورجاؿ القانوف 
والسياسية واالحزاب السياسية عدا حزبي الوفد والوطني الذيف رفضا االنضماـ إلى ىذه المجنة عمى أعتبار اف 
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 11اصمت اعماؿ المجنة ابتداءًا مف المجنة مختاره مف قبؿ الحكومة وليس عف طريؽ جمعية عمومية ، فتو 
عقدت خالليا أربعة وخمسوف جمسة استغرقت  1922تشريف االوؿ) أكتوبر( عاـ  26نيساف)ابريؿ( ولغاية 

( أشير، أقرت خالليا شكؿ الحكومة )ممكية دستورية وراثية( واقرت كذلؾ مبدأ أف األمة مصدر السمطات 6)
مطة إذ ال يصدر قرار أو قانوف إال بموافقة = =المجمس ومصادقة ، وأف الممؾ ومجمس االمة شريكاف في الس

الممؾ، وكاف الممؾ يرى أف الدستور سيحدد مف سمطاتو مما زاد حدة التوتر بيف  الممؾ وعبد الخالؽ ثروت 
رئيس لجنة وضع مشروع الدستور مما اضطر األخير تقديـ استقالتو وتكميؼ محمد توفيؽ نسيـ بتشكيؿ 

 1923نيساف) أبريؿ( عاـ  19( مادة في 170دة صياغة الدستور، فصدر الدستور المكوف مف )الوزارة واعا
لممزيد ينظر أحمد ابراىيـ شمبي، تطور النظـ السياسية والدستورية في مصر، دار الفكر العربي، القاىرة، 

 . 332-331)د.ت(، ص
 ( المصدر نفسو . (44
 .  1931آب) أغسطس(  11،  1894( جريدة كوكب الشرؽ )القاىرة( ، العدد (45
 .  1931آب) أغسطس (  14، 1899( المصدر نفسو ، العدد (46
 ( المصدر نفسو . (47
 . 1931آب) أغسطس(  16، 1899( جريدة كوكب الشرؽ )القاىرة(، العدد (48
 1930تموز) يوليو( عاـ  24( كانت اولى الخطوات التي اتخذىا اسماعيؿ صدقي اصدار مرسـو في (49

تعريفة لمرسـو الكمركية عمى بعض البضائع الواردة مف الخارج مثؿ قصب السكر وبنجر السكري التي بوضع 
قدرت بثالثة جنييات عمى الطف، ونظير ذلؾ وقوفو الى جانب الشركة العامة لمصانع السكر وتكريره في 

لمصنع في ( الؼ طف مف السكر ا90.000مصر، فاصدر مرسـو باعفاء الشركة مف رسـ االنتاج عف )
معامميا، وتعريفة السكر، وأكد عمى ضرورة البحث عف موارد أضافية الى جانب القطف الذي ىبطت أسعاره، 
وأصدر مرسومًا آخر تمثؿ تفضيؿ المنتوجات الصناعية األىمية في المناقصات العامة، ولكف لـ ينفذه اذ 

غير موجو الييا، بحجة أنيا ليست  اىممتو بعض المصالح ومنيا المجالس المحمية التي رأت أف القرار
مصالح حكومية وانما ىي ىيئات مستقمة. لممزيد ينظر: صفاء محمد فتوح شاكر، اسماعيؿ صدقي، الواقعية 

؛ مازف ميدي عبد 34، ص2005، دار الشروؽ، القاىرة، 1السياسية في مواجية الحركة الوطنية، ط
(، مجمة )اآلداب(، كمية اآلداب، 1934-1914الرحمف، اسماعيؿ صدقي ونشاطو االقتصادي في مصر )

 .   432-431، ص2015، 113جامعة بغداد، العدد
 . 1931ايموؿ / سبتمبر  8،  1910( جريدة كوكب الشرؽ )القاىرة( ، العدد (50
 . 1931آب ) أغسطس (  27،  21( جريدة )كوكب الشرؽ( القاىرة ، العدد (51
 . 358-356( يوناف لبيب رزؽ، المصدر السابؽ، ص(52
 . 1931ايموؿ) سبتمبر(  12،  1924( جريدة )كوكب الشرؽ( القاىرة، العدد (53
 . 1931ايموؿ ) سبتمبر(  13، 1925( جريدة )كوكب الشرؽ(، القاىرة، العدد (54
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 . 1931ايموؿ ) سبتمبر(  14، 1926( المصدر نفسو ، العدد (55
-45، ص 1941( مجمة )الشؤوف االجتماعية(، القاىرة ، العدد الثامف ، السنة الثانية ، اغسطس) آب( (56
51  . 
قرارًا بتشكيؿ )لجنة التجارة والصناعة(  1916آذار )مارس(  8( أصدر مجمس الوزراء المصري في (57

اسواؽ جديدة لممنتوجات لمنظر في تأثير الحرب العالمية األولى عمى صناعة البالد وتجارتيا وايجاد 
الصناعية، وبعد جيود مبذولة مف قبؿ المجنة التي ترأسيا اسماعيؿ صدقي أليجاد الطرؽ لتحسيف االقتصاد 
المصري تحولت تسمية ىذه المصمحة )مصمحة التجارة والصناعة( إلى )وزارة الصناعة والتجارة( في نسياف) 

ولي ، االصوؿ التاريخية الرأسمالية المصرية وتطورىا ، لممزيد مف التفاصيؿ ينظر محمود مت 1935أبريؿ( 
؛ أميف مصطفى عفيفي ، تاريخ مصر االقتصادي والمالي  95ص 1974الييئة المصرية العامة لمكتاب ، 

 .   256، ص 1954، مكتبة االنجمو المصرية ،  3في العصر الحديث ، ط
،  1941السنة الثانية ، يناير )كانوف الثاني(  ( مجمة )الشؤوف االجتماعية(، القاىرة، العدد االوؿ ،(58
 .  53-49ص
 .  1950شباط ) فبراير(  1،  704( جريدة )الرابطة العربية(، القاىرة، العدد (59
 ( المصدر نفسو . (60
 ( المصدر نفسو . (61
 .  466، ص 1946( الكتاب المصري ، المجمد األوؿ ، العدد الرابع ،  كانوف الثاني ) يناير( (62
 .  475( المصدر نفسو ، ص(63
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