وبعد مرور حنو قرن من الزمان على ثورة 9191؛ وسعيًا
لالستفادة من جتارب التاريخ للنهوض ابحلاضر؛ فإن هذه
الورقة تستهدف اإلجابة عن سؤال رئيسي :هل أسهمت جتربة
بنك مصر يف إرساء مقومات اقتصاد وطين رغم االحتالل؟
وكيف؟

حماوالت التحرر االقتصادى من اهلمينة

جتيب الورقة عن هذا السؤال من خالل تتبع مراحل
أتسيس وتطور بنك مصر خالل الفرتة املمتدة بني 9191
و9139؛ للوقوف على أهم حمفزات النشأة والتطور ،وأبرز
عوامل االضمحالل والسقوط ،وموقع قضية التحرر الوطين يف
هذا السياق مبا يتطلبه ذلك من األخذ يف االعتبار التفاعل
بني األبعاد الداخلية واخلارجية يف حتريك األحداث.

األجنبية دراسة لتجربة بنك مصر خالل (-9191
)9191
أمحد شوقي



مقدمة
اعترب املؤرخ املصري عبد الرمحن الرافعي (-9191
 )9111أن بنك مصر كان مبثابة الثمرة االقتصادية لثورة
 ،9191وأنه كان نواة هنضة مصر االقتصادية واملالية خالل
الفرتة الالحقة على احلرب العاملية األوىل( ،)1وقد نشأ بنك
مصر يف  91أبريل  9191بعد حنو  1سنوات من جهود
مؤسسه طلعت حرب ( ،)9199-9911ويعترب أول بنك
يتم متويله وإدارته ابلكامل من قبل مصريني ،يف الوقت الذي
كان رأس املال األجنيب يهيمن على مقومات االقتصادي
املصري يف ظل االحتالل الربيطاين(.)2

وبناءً على ذلك تنقسم الورقة ألربعة حماور رئيسية على
النحو التايل :األول -االقتصاد املصري قبل  :9191من
تفاقم الديون إىل اهليمنة األجنبية ،الثاين -نشأة بنك مصر:
التحرير االقتصادي كمقدمة للتحرير السياسي ،الثالث-
النهضة الصناعية  ..9113-9191عوامل الصعود رغم
املعوقات ،الرابع -األزمة املالية وإعادة إنتاج اهليمنة األجنبية
(.)9199 -9111
أوال -االقتصاد املصري قبل  :9191من تفاقم الديون
ً
إىل اهليمنة األجنبية

 ابحث يف العلوم السياسية ،وطالب دكتوراة يف كلية االقتصاد والعلوم
السياسية  -جامعة القاهرة.
( )1عبد الرمحن الرافعي ،ثورة  :9191اتريخ مصر القومي من  9199إىل
( ،9199القاهرة :دار املعارف ،الطبعة الرابعة ،)9191 ،ص .391
( )2إيريك دافيز ،طلعت حرب وحتدي االستعمار :دور بنك مصر يف التصنيع
( ،)9199 -9191ترمجة :هشام سليمان عبد الغفار ،مراجعة وتقدمي:
إبراهيم فوزي( ،القاهرة :مكتبة الشروق الدولية ،الطبعة األوىل9911 ،
ه9111/م) ،ص ص .93-91
نظرا لشموله العديد
ملحوظة :استفادت الدراسة بشكل كبري من هذا الكتاب؛ ً
من املوضوعات املرتبطة ابلدراسة وكثرة املصادر اليت جلأ إليها املؤلف واليت ال
تتوافر يف كثري من الكتاابت اليت تناولت جتربة بنك مصر ،ومنها مقابالت مع
معاصرين ومنغمسني يف التجربة ،وواثئق بريطانيا عن التجربة وقت االحتالل
وغريها.

أصبح االقتصاد املصري خالل القرنني الثامن عشر
معتمدا بشكل رئيسي على النشاط التجاري
والتاسع عشر
ً
نتيجة رواج زراعة القطن طويل التيلة واحلاجة لتصديره؛ ما
وإجيااب
أدى لربط االقتصاد املصري ابلسوق العاملية وأتثره سلبًا ً
بتطوراهتا وتقلباهتا ،كما أصبح رهينًا لقرارات اخلارج سواء
الصادرة عن الدول األجنبية أو شركاهتا .يف الوقت نفسه
عانت املوازنة العامة للدولة من ارتفاع مستوى الديون
احلكومية اخلارجية بسبب التخبط االقتصادي واحلاجة لتنمية
البنية التحتية خلدمة توسعات زراعة القطن ،ووفرت أزمة

1

ابلنشاط التصنيعي يف الدول احملتلة مبثابة جزء ال يتجزأ من
احلركة الوطنية املناوئة لالحتالل(.)6

الديون اخلارجية يف هناية املطاف املربر لربيطانيا الحتالل مصر
سنة  9199متبنية سياسات تسمح بزايدة إنتاج القطن
خلدمة مصانعها وإحكام السيطرة على مقومات االقتصاد
املصري(.)3

لذا؛ اشرتط طلعت حرب يف عقد أتسيس بنك مصر أن
يكون محلة األسهم من املصريني( ،)7جاء ذلك بعد عقود من
نظرة احملتل الربيطاين إىل املصريني على أهنم ال يصلحون سوى
لإلنتاج الزراعي وال ميكنهم املشاركة يف الصناعة وال يف نشاط
التمويل املصريف(.)8

وقد أدى االحتالل الربيطاين ملصر إىل تنامي املصاحل
واملؤسسات املالية األجنبية على حساب االقتصاد الوطين؛ من
خالل البنوك واملتاجر واملصانع واملؤسسات األجنبية عامة(،)4
وذلك من خالل حتالفات بني جانب من كبار املالك املصريني
واجلاليات األجنبية واملتطلعني ملناصب سياسية ،ومن مث كانوا
مؤيدين لسياسات اهلمينة األجنبية مقابل مصاحلهم.

وكان اهلدف من أتسيس بنك مصر خلق اقتصاد متطور
أساسا) وتقليل مستوى االعتماد على إنتاج القطن
(صناعي ً
طويل التيلة ،ومواجهة أصحاب األموال األجانب والبنوك
األجنبية املتعاونني مع كبار مالك األراضي الستنزاف ثروات
البالد؛ كجزء من الدفاع عن اهلهوية املصرية يف مواجهة
األجانب( ،)9أي إن البنك قام على ربط نشاطي التصنيع
والتمويل عرب جهة واحدة من خالل قيامه بتمويل األنشطة
التصنيعية واإلنتاجية.

أي إن طبيعة االقتصاد املصري التجارية أدت إىل
إخضاعه للسوق العاملية والسيطرة األجنبية ،وتدمري الصناعات
اليدوية واحلرفية بسبب إغراق السوق للمنتجات األجنبية يف
ظل عدم القدرة على املنافسة؛ ما أدى إىل انسحاب التجار
املصريني من السوق لصاحل األجانب(.)5
اثنيًا -نشأة بنك مصر :التحرير االقتصادي كمقدمة
للتحرير السياسي

دورا يف بلورة
وقد لعبت التجربة الشخصية لطلعت حرب ً
أفكاره عن ضرورة إنشاء بنك وطين مصري؛ كونه نشأ يف
أسرة قد واجهتها صعوابت مالية دفعتها لالقرتاض من املرابني
بفوائد وصلت إىل  ،%11ووقعت يف فخ تراكم الديون
والعجز عن السداد مضطرة لبيع أراضيها اليت تعترب مصدر
أرزاقها؛ يف الوقت الذي كانت تتكبد فيه ضرائب ابهظة على

كانت نشأة بنك مصر جزءًا من الكفاح الوطين ضد
االحتالل األجنيب واهليمنة األجنبية على االقتصاد؛ إذ كانت
قوى االحتالل األورويب هتتم أبن جتعل من مستعمراهتا
اخلارجية مزارع للمحاصيل اليت حتتاج إليها وسلة للمواد األولية
اليت حتتاج إليها اقتصاداهتا وحترص على وأد أي جتربة تصنيعية
مصدرا للمواد اخلام وسوقًا للسلع النهائية
لتبقى املستعمرات
ً
املصنعة يف دول االحتالل على حنو يضمن استمرارية النمو
االقتصادي والتطور الصناعي هبذه الدول؛ لذا كان االهتمام

( )6املرجع السابق ،ص ص.91-91
( )7عبد الرمحن الرافعي ،يف أعقاب الثورة املصرية :ثورة سنة  ،9191اجلزء
الثاين( ،القاهرة :دار املعارف ،)9199 ،ص .999
( )8سلوى حييي ،طلعت حرب «أبو االقتصاد املصري»،9193/9/91 ،
موقع ساسة بوست ،اتريخ االطالع  ،9191/1/9متاح على الرابط التايل:
http://cutt.us/A3aWP
( )9إيريك دافيز ،طلعت حرب وحتدي االستعمار ،مرجع سابق ،ص ص
.91-99

( )3املرجع السابق ،ص .19
( )4عبد الرمحن الرافعي ،ثورة  ،9191مرجع سابق ،ص ص .391-399
( )5إيريك دافيز ،طلعت حرب وحتدي االستعمار ،مرجع سابق ،ص ،91
ص ص .919-991
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الربيطانية وإيداعها لدى بنك مصر .وازداد أتثري هذه
احلمالت خالل عامي  9199و 9199بعد نفي سعد
زغلول وأعضاء آخرين من حزب الوفد يف إطار احملاوالت
الربيطانية لقمع مطالبات االستقالل وإلغاء احلماية.

حنو أثر على التوجهات السياسية واالقتصادية لطلعت حرب
ومناداته بتأسيس بنك وطين لرفع العبء عن الفالحني(.)10
وال يعين هذا ابلضرورة أن فكرة إنشاء بنك وطين كانت
خاصا بطلعت حرب وحده؛ فالفكرة طرحت يف
ً
مشروعا ً
اجملال املصري قبل  9191عدة مرات حىت من جانب طلعت
حرب نفسه ،لكن الظروف مل تكن مواتية لتنفيذها على أرض
الواقع؛ فقد ظهرت الدعوة إلنشاء بنك وطين خالل الثورة
العرابية وعام  9111أي قبل ثورة  9191بنحو  91سنوات
أيضا قبل احلرب العاملية األوىل عام ،9199
وجتددت الدعوة ً
كما حتدث طلعت حرب خالل العام نفسه يف كتاب له عن
"عالج مصر االقتصادي ومشروع بنك املصريني أو بنك
األمة"(.)11

وكانت شرحية كبرية من الطالب املشاركني يف محالت
املقاطعة ينتمون للطبقات الوسطى أو الوسطى الدنيا ،كما
كان بينهم طالب من أبناء أعيان الريف؛ على حنو يؤكد
تشابك العالقات بني القوتني االجتماعيتني الرئيسيتني اللتني
دعمتا جتربة بنك مصر (احلركة الوطنية  -طبقة كبار مالك
األراضي) ،خاصة وأن الطالب كانوا عمود احلراك الوطين يف
ثورة  9191وما بعدها(.)12
وحتدث عبد الرمحن الرافعي عن دور الشباب (وبينهم
قائال" :فما إن
الطالب) يف إجناح جتربة أتسيس بنك مصر ً
ظهرت يف أعقاب الثورة دعوة الزعيم االقتصادي طلعت حرب
إىل أتسيس بنك مصر (أغسطس سنة  )9191حىت انصره
الشباب وأيدوه وبثوا دعوته بني طبقات الشعب يف املدن
واألقاليم ..فالروح العامة اليت أوجدهتا الثورة يف النفوس كان هلا
أثرها يف جناح هذه الدعوة ..إن الدعوة إىل أتسيس البنك
الوطين مل ت لق من مناصرة األمة قبل الثورة ما لقيته بعد
الثورة"(.)13

وميكن يف هذا الصدد احلديث عن قوتني رئيسيتني كانتا
السبب املباشر وراء جناح جتربة أتسيس البنك خالل 9191
مث زايدة رأمساله خالل العامني األولني من النشأة ،ومها :احلركة
الوطنية املصرية والتضامن الطبقي الكبري خلف البنك وخاصة
دور طبقة كبار مالك األراضي الزراعية.
أ) ثورة  9191وجناح جتربة أتسيس البنك:
تعترب ثورة  9191السبب الرئيسي واملباشر لنشأة بنك
عامال مهما يف إنضاج
مصر ،فقد كان قيام ثورة ً 9191
أفكار مؤسسي البنك واإلسراع من وترية التأسيس ،وهو ما
كبريا ابعتباره مشروع االستقالل
وفر للبنك ً
دعما وطنيا ً
االقتصادي املصري.

ب) التضامن الطبقي الواسع ودور كبار مالك األراضي
الزراعية:

استفاد بنك مصر خالل العامني األولني من أتسيسه من
تضامن طبقي كبري ،حيث دعمت البنك كافة الطبقات من
مالك األراضي والتجار واحلركة الوطنية واألحزاب الرئيسية

وبرزت ضمن محلة املقاومة الوطنية لالحتالل الربيطاين
دعوات ملقاطعة "احملتل" يف صورة منتجاته أو يف صورة بنوكه؛
من خالل التوقف عن شراء السلع اإلجنليزية والتوجه لشراء
املنتجات الوطنية ،إىل جانب سحب الودائع من البنوك

( )12إيريك دافيز ،طلعت حرب وحتدي االستعمار ،مرجع سابق ،ص ص
.911-913
( )13عبد الرمحن الرافعي ،ثورة  ،9191مرجع سابق ،ص ص -399
.391

( )10املرجع السابق ،ص  ،91ص ص .999 -911
( )11عبد الرمحن الرافعي ،ثورة  ،9191مرجع سابق ،ص ص .391
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مصر( .)14ويؤكد ذلك أمهية التنظيمات بني األفراد على
خمتلف املستوايت كوسيلة للدفاع عن أعضائها ولتحقيق
مصاحلهم؛ ابختالف مستوايت االهتمام سواء مهنية أو
سياسية أو غريها.

القائمة؛ فقد أسهم الدعم والتسويق الذي قدمته الربجوازية
الزراعية واجلماعات الطالبية يف دفع التجار للمشاركة يف
دعوات مقاطعة املنتجات والبنوك الربيطانية لصاحل بنك مصر
والصناعة الوطنية ،فقد شكل التجار غرفًا جتارية تزعمت
دعوات املقاطعة وحتفيز املصريني على املسامهة يف رأس مال
البنك لتأسيس صناعة مصرية قوية ،كانت شرحية التجار
تتمثل يف التجار الوطنيني املشتغلني ابلتجارة الداخلية وليس
كبار التجار الذين انغمسوا يف عالقات ابألجانب من خالل
أنشطة االسترياد والتصدير لدرجة أهنم اعتربوا وكالء لألجانب
وكانوا سببًا يف مصاعب عدة واجهها البنك خالل
الثالثينيات.

يصا على إشراك الطلبة يف عملية
وكان البنك حر ً
التأسيس ،حيث كان حيفز الطلبة على االدخار لشراء أسهم
أبمسائهم يف البنك()15؛ ابإلضافة إىل اإلعالن عن مكافآت
تتمثل يف عدد معني من األسهم للمدرسة اليت تنجح يف بيع
أكرب عدد من األسهم سواء لطالهبا أو لكبار املالك من
خالل وفود ترسلها املدارس إىل القرى ،وابلتوازي مع هذه
املكافأة كانت املدارس تستفيد بتسليط األضواء عليها يف
الصحافة وغريها من املنابر ،وهو ما حفز منظمات ومجاعات
أخرى للمشاركة ضمن محالت التسويق؛ ما أدى لتفعيل دور
املدارس املختلفة يف القاهرة واالسكندرية واألقاليم لزايدة رأس
مال البنك(.)16

ومع ذلك؛ أسهمت طبقة كبار مالك األراضي الزراعي
بنحو  %19من رأس مال البنك عند أتسيسه ،جاء دعم
هذه الطبقة لفكرة أتسيس بنك وطين رغبة يف التخلص من
قبضة القطاع املصريف األجنيب ولضمان توافر التسهيالت
فضال عن الصعوابت اليت واجهت
االئتمانية اليت حتتاج إليهاً ،
مزارعي القطن خالل الفرتة الالحقة على احلرب العاملية األوىل
مما عزز احتياجهم لتنويع استثماراهتم من خالل ضخ جزء من
استثماراهتم يف القطاع الصناعي ،ابإلضافة إىل صالهتم
كبريا
الشخصية بطلعت حرب ،وقدمت هذه الطبقة ً
دعما ً
لبنك مصر من خالل شراء أسهمه وتسويقها يف القرى
أيضا اشرتاك أبنائهم من
واألندية ،وعزز دور هذه الطبقة ً
الطلبة يف احلراك الوطين املضاد لالحتالل والداعم واملروج
لتجربة البنك.

ورغم التوجهات الوطنية اليت أتسس يف ضوئها ورغم
الدعم الكبري الذي تلقاه من احلركة الوطنية مبختلف أطيافها؛
حرص البنك على أن يبدو غري اتبع جلماعة أو حزب أو
توجه سياسي معني ،مبا حال دون وقوعه يف مواجهات مع
االحتالل خالل األعوام األوىل من أتسيسه ،وذلك قبل أن
ينغمس يف السياسة بعد حصول مصر على االستقالل االمسي
ووضع دستور .)17(9191
خالصة ما سبق؛ أن بنك مصر كان مبثابة احلصاد
االقتصادي لثورة  ،9191يف حماولة للحد من نفوذ

أيضا النقابة الزراعية املصرية العامة
وشكلت هذه الطبقة ً
اليت أسهمت بشكل كبري يف دعم البنك من خالل الضغط
على احلكومة لتبين سياسات معينة خدمة ملصاحلهم ،على
سبيل املثال طالبت النقابة اليت مثلت التنظيم األقوى ملالك
األراضي احلكومة بضخ االئتمان الزراعي من خالل بنك

( )14إيريك دافيز ،طلعت حرب وحتدي االستعمار ،مرجع سابق ،ص ص
.991-991
( )15سلوى حيىي ،طلعت حرب «أبو االقتصاد املصري» ،مرجع سابق.
( )16إيريك دافيز ،طلعت حرب وحتدي االستعمار ،مرجع سابق ،ص
.991
( )17املرجع السابق ،ص .999
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مصر ،كما مت إنشاء الشركة املصرية إلنتاج الورق عام
حمدودا ومل تقم شركة
9191؛ لكن رأس مال الشركتني كان
ً
الورق ابإلنتاج الفعلي ،وشهد عام  9199أول انطالقة فعلية
جملموعة شركات مصر بتأسيس الشركة املصرية لتجارة وحلج
األقطان وتبعها أتسيس شركة مصر للنقل واملالحة ،وشركة
مصر للمسرح والسينما (ستديو مصر) يف  ،9193ويف
 9191مت أتسيس أهم شركات البنك وهي شركة مصر للغزل
والنسيج ،ابإلضافة لشركات :مصر للكتان ،ومصر للمصايد،
ومصر لنسيج احلرير ،ويف  9111استحوذ البنك على آخر
ممتلكات عائلة ليندمان يف مصر وهي شركة مصر العليا
والسفلى لتجارة األقطان ،ومت أتسيس شركة مصر لتصدير
القطن.

املؤسسات والبنوك األجنبية اليت كانت هتيمن على االقتصاد
املصري واليت فاقمت من معاانة صغار املالك بسبب فوائد
الديون اليت كانوا حيصلون عليها واليت عجزوا عن سدادها
بسبب اهنيار أسعار القطن خالل وبعد احلرب العاملية األوىل؛
فضال عن أن البنك كان مبثابة النواة األساسية يف جتربة
ً
التصنيع الوطين اليت كانت مصر على أعتاهبا مطلع عشرينيات
القرن العشرين ألسباب تتعلق خبلق بدائل أمام املتضررين من
فضال عن حتقيق االستقالل
اهنيار زراعة وجتارة القطن ً
االقتصادي املصري كمقدمة لالستقالل السياسي.
اثلثًا -النهضة الصناعية  :9116-9191عوامل
الصعود رغم املعوقات

ضمن مساعي حتقيق التنمية أنشأ بنك مصر خالل
الفرتة من  9199وحىت  9111العديد من الشركات
الصناعية الكربى ،كما استحوذ على شركات كانت قائمة
ابلفعل أو على حصص منها ،وذلك ضمن إجراءات حترير
االقتصاد املصري من اهليمنة األجنبية( ،)18ورغم ذلك فقد
واجه البنك عدة حتدايت خالل هذه الفرتة أدت الخنفاض
معدالت النمو يف النشاط ورأس املال ،كما سيتم توضيحه.

وابجململ ،فإن العقد األول من أتسيس البنك شهد زايدة
رأس املال من  91ألف جنيه إىل مليون جنيه وأتسيس عدد
كبري من الفروع وشون ختزين القطن ،وبلغ قيمة رأس مال
الشركات اليت أسسها البنك  9.3مليون جنيه ،وحبلول
 9111كان للبنك عشرة أفرع رئيسية وعشرة مكاتب فرعية
ومراسل يف دمياط ومكتب صيفي يف رأس الرب لالستفادة من
السياحة عرب املتوسط ابإلضافة إىل املكتب الرئيسي(.)19

ابلنسبة لعملية التأسيس الصناعي للبنك ميكن تقسيم
هذه العملية إىل مرحلتني :من  9191وحىت  ،9111ومن
 9119وحىت  .9111ومرد هذا التقسيم أن عام 9111
شهد انتهاء آخر االتفاقات اليت كانت تضمن للدول األجنبية
وحتديدا إيطاليا ،وهو ما مسح
معاملة جتارية تفضيلية يف مصر
ً
بفرض رسوم مجركية محائية لصاحل الصناعة املصرية على حنو
دفع عملية التوسع من خالل البنك خالل الفرتة الثانية.

وساعدت عدة عوامل بنك مصر على النمو خالل هذه
الفرتة ،وأمهها:
أ) تغاضي االحتالل عن عملية التأسيس والتطور

األوىل:

شهدت املراحل األوىل من عملية أتسيس بنك مصر
وشركاته تغاضيًا من جانب االحتالل الربيطاين عن عملية
التأسيس؛ فخالل السنوات األوىل مل يرد االحتالل إشعال
غضب الشارع مرة أخرى بعد جتربة ثورة 9191؛ رغم حتديه

وميكن اإلشارة بشكل موجز ألهم عمليات أتسيس
الشركات من جانب بنك مصر خالل الفرتة األوىل ،ففي
 9199مت أتسيس أوىل شركات بنك مصر وهي مطبعة

( )19إيريك دافيز ،طلعت حرب وحتدي االستعمار ،مرجع سابق ،ص ص
.931-991

( )18سلوى حيىي ،طلعت حرب «أبو االقتصاد املصري» ،مرجع سابق.
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توسع نفوذ البنك مبراكز القوى بعد إعالن دستور 9191؛
فمثل ابجمللس االقتصادي املصري املشكل سنة 9191
ه
واجمللس التعاوين األعلى املشكل سنة  9191لتقدمي النصائح
االقتصادية للحكومة ،كما همثل لدى مكتب التجارة والصناعة
وجلنة بورصيت مينا البصل والقاهرة ،إىل جانب نفوذ قوي يف
احتاد الصناعات املصري املؤسس سنة  ،9191ويف جملس
إدارة بنك األراضي املصري ،وازداد نفوذ البنك داخل غرفة
القاهرة التجارية وفروعها ابألقاليم ،كما أثر يف الربملان املصري
املعاد تشكيله  9199من خالل تشكيل جمموعة مؤيدة له يف
جملسي الشيوخ والنواب رغم النأي بنفسه عن الصراع بني
الوفد وأعدائه؛ فتم انتخاب انئب املدير التنفيذي للبنك د.
ئيسا للجنة املالية مبجلس النواب فيما
فؤاد سلطان بك ر ً
حصل يوسف أصالن القطاوي انئب رئيس البنك على اثين
ورشح اثنان من أهم مؤيدي البنك
أعلى نسبة من األصوات ه
للجنة نفسها ومها طاهر اللوزي وحممد سليمان الوكيل.

للبنك األهلي (اإلجنليزي) الذي كان حيتكر عملية إصدار
النقود حىت بدون رصيد من الذهب ،ودعم التوجه اإلجنليزي
يف البداية توقعات االحتالل بفشل التجربة بدعوى عدم
امتالك املصريني اخلربات املالية واإلدارية والفنية الالزمة لتطور
البنك(.)20
ب) تكامل جمموعة الشركات التابعة:
اتسمت جمموعة شركات بنك مصر خالل هذه الفرتة
بتكامل النشاط ،خاصة يف جمال القطن والغزل والنسيج؛ على
حنو عزز عمليات البنك واجملموعة؛ فقد كان البنك يصدر
القروض على القطن الذي كانت شركة مصر تقوم حبلجه ،مث
ينقل يف النيل بواسطة مصر للمالحة البحرية حىت بورصة مينا
البصل ليهباع هناك ويشحن بواسطة شركة مصر لتصدير
األقطان ،فيما كان دور شركة مصر لعموم التأمينات يتمثل يف
التأمني على األقطان اليت يتم نقلها ،سواء يف الداخل أو
اخلارج(.)21

أيضا النفوذ داخل جملس الشورى
وأمن البنك لنفسه ً
املصري ابنتخاب حممد علوي اجلزار بك مدير فرع البنك يف
ئيسا
شبني الكوم و ً
كيال للمجلس وانتخاب طلعت حرب ر ً
ألقوى جلنة مبجلس الشيوخ وهي جلنة املالية والتجارة والصناعة
واجلمارك ،كما انتخب أنصار البنك للجنيت املواصالت
واألشغال العامة وألقوى ثالثة مناصب يف جلنة الزراعة كما
هعني فؤاد سلطان مراقبًا للجنة مؤمتر جملسي النواب والشيوخ
دعما قواي من جمالس
مبا دعم نفوذ البنك ،كما حاز البنك ً
املدن والقرى يف  9193بتحويل حساابهتا من البنك األهلي
املصري إىل بنك مصر(.)23

ج) بناء القدرات اإلدارية والفنية:
ضمن إجراءات حترير االقتصاد املصري من اهليمنة
األجنبية؛ حرص بنك مصر إىل جانب قصر التمويل على
املصريني على إرسال البعثات للخارج لتدريب مواطنني على
عمليات البنك ووظائفها حىت ال يكون البنك وجمموعة
شركاته خاضعني للعناصر األجنبية(.)22
د) النفوذ القوي لبنك مصر داخل مراكز صنع القرار
عمل بنك مصر منذ أتسيسه على بناء العالقات مع
اجد داخل مؤسسات صنع القرار
الشخصيات البارزة والتو ه
االقتصادي بغرض ضمان دعم الدولة له وملؤسساته ،وقد
( )20سلوى حيىي ،طلعت حرب «أبو االقتصاد املصري» ،مرجع سابق.
( )21إيريك دافيز ،طلعت حرب وحتدي االستعمار ،مرجع سابق ،ص
.939
( )22سلوى حيىي ،طلعت حرب «أبو االقتصاد املصري» ،مرجع سابق.

( )23إيريك دافيز ،طلعت حرب وحتدي االستعمار ،مرجع سابق ،ص ص
.991-993
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ه) الدعم احلكومي

له يف سوراي ولبنان ،كما نشطت استثمارات البنك يف منطقة
احلجاز ،وأسهمت شركتا مصر للطريان ومصر للمالحة يف
أتسيس شبكة عالقات جتارية قوية تغطي منطقة شرق البحر
املتوسط والسودان؛ األمر الذي دفع البعض لوصف جمموعة
شركات البنك ب "أول شركة عربية متعددة اجلنسيات"(.)25

مع مطلع العشرينيات جعلت احلكومة بنك مصر اجلهة
اليت يتم من خالهلا ضخ املوارد املخصصة لصندوقي
التعاونيات الزراعية والصناعات الصغرية املؤسسني لتومها،
فحصل على عوائد كبرية من وراء تقدمي القروض الصغرية
فضال عن نشاطه بشراء وختزين القطن على إثر
للقطاعني ً
استجابة احلكومة ملطالب النقابة الزراعية املصرية العامة،
واملتعلقة بشراء وختزين القطن حلني حتسن أسعاره يف السوق
العاملية عقب تراجعها أثناء وبعد احلرب العاملية األوىل(.)24

وقد كان التطور األهم خالل هذه الفرتة والذي مسح
بتطور بنك مصر وجمموعة شركاته هو التعريفات اجلمركية اليت
اعتبارا من  9111بعد انتهاء آخر اتفاقية تفضيل
بدأ إقرارها ً
جتاري مع الدول األجنبية وكانت تتعلق إبيطاليا ،مسح ذلك
ملصر بتبين سياسة احلمائية اجلمركية حلماية الصناعة احمللية من
هتديدات املنتج األجنيب ،وهو ما مسح بتطورها وتوسعها
ودخول شركات أخرى خالف جمموعة بنك مصر جملال
املنافسة.

أما الفرتة الثانية من التوسعات؛ فخالهلا حقق البنك منوا
سر ًيعا بتأسيس  1شركات جديدة والتوسع يف الشركات
القائمة؛ ففي  9119مت أتسيس شركة مصر للطريان ابلتعاون
مع شركة طريان هيوسنت (اخلطوط اجلوية الربيطانية الح ًقا)،
كما أسس البنك شركة بيع املصنوعات املصرية ،ويف 9119
مت أتسيس شركة مصر لعموم التأمينات ابلتعاون مع شركيت
بورنج للتأمني بلندن وتريستا العامة للتأمني ،ابإلضافة لشركات
مصر :للمالحة البحرية ،ولصناعة ودبغ اجللود ،وللسياحة.

كانت التعريفات اجلمركية القدمية واليت فرضتها
االتفاقيات التجارية مع الدول األجنبية؛ متمثلة يف رسم موحد
بقيمة  %9من قيمة الوارد دون متييز بني املواد اخلام املستوردة
لصاحل املصانع احمللية وبني املنتجات األجنبية الكاملة املنافسة
للصناعة املصرية ،ودون متييز بني الضرورايت والكماليات(.)26

ويف  9111أصبح بنك مصر اثين أكرب بنك جتاري يف مصر،
وأصبحت مصر حللج األقطان اثلث أكرب شركة حلليج
األقطان يف ظل تنافسية شديدة ،خاصة مع وجود شركات
كبرية كانت مؤسسة قبل العشرينيات؛ فيما مثلت جمموعة
شركات مصر أكرب شركة قابضة حملية ،كما توسعت شركات
البنك يف نشاطها بشكل كبري ،خاصة مصر للغزل والنسيج
ومصر حللج األقطان.

أيضا على العوامل
هذا إىل جانب ارتكاز أنشطة البنك ً
الدافعة للنمو خالل الفرتة األوىل واليت استمرت خالل هذه
أيضا من عدم حماربة رأس املال األجنيب ،وتوثيق
الفرتة ً
العالقات مبراكز القوى ،وتكامل األنشطة والدعم احلكومي.
ورغم التوسع والنمو الذي حققه بنك مصر وجمموعة
شركاته خالل هذه الفرتة ،فإن معدل النمو كان أقل من
األرقام املسجلة خالل الفرتة األوىل ،وذلك لعدة عوامل،
أمهها:

ابلتوازي مع ذلك كان البنك يسعى إىل تعميم التجربة التنموية
الوطنية ابلدول العربية اجملاورة لتحقيق تكامل يهسهم يف إفشال
فروعا له يف فلسطني والعراق
حماوالت اهليمنة اخلارجية؛ فافتتح ً
فروعا
ابإلضافة لتأسيس بنك مصر-سوراي-لبنان الذي افتتح ً

( )25املرجع السابق ،ص ص .91 -99
( )26عبد الرمحن الرافعي ،يف أعقاب الثورة املصرية ،مرجع سابق ،ج  ،9ص
ص .991 ،993

( )24املرجع السابق ،ص .31
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أ) الصراع بني الطبقات وداخلها:

الطيارين ومهندسي الصيانة وإنشاء املطارات .وبسقوط
حكومة صدقي وجد البنك نفسه يف مواجهة مع حكومة
جديدة غري راضية عن الدعم الذي تتلقاه شركة مصر للطريان،
وهو األمر الذي كان حيدث مع كل تغيري حكومي يف ظل
فرتة عدم االستقرار السياسي؛ بشكل جعل البنك غري قادر
على احلفاظ على استقالليته عن األحزاب والقوى السياسية
املختلفة(.)28

داخل الطبقة العليا -على سبيل املثال -ظهر تكتل
مالك األراضي والتجار وموظفي احلكومة املستثمرين يف
الصناعة والذين طالبوا حبواجز مجركية ودعم للصناعة املصرية
الناشئة ،يف مواجهة منتجي القطن غري املستثمرين والتجار
احملليني املرتبطني برأس املال األجنيب والذين رفضوا هتديد
التجارة احلرة ،فيما كان صغار رجال األعمال يتقربون
للحكومة للحصول على قروض بفوائد منخفضة لتشجيع
الصناعة احمللية(.)27

واستمرت جتربة بنك مصر وشركاته يف ظل هذه األجواء
السلبية على حنو أثر على معدالت النمو وفرص التوسع
خالل النصف الثاين من ثالثينيات القرن العشرين وبداية عقد
األربعينيات منه ما تسبب يف أزمات مالية للبنك أدت لوقوعه
يف فخ اهليمنة األجنبية اليت نشأ ملواجهتها؛ لكن عرب وسطاء.

ب) الصراع السياسي وتقلبات الدعم احلكومي

للبنك:

اعتبارا من 9111؛ فبعد
واشتعل الصراع السياسي
ً
وصول حزب الشعب للسلطة بزعامة إمساعيل صدقي يف يونيو
9111؛ اختذ إجراءات ضايقت احلركة الوطنية اليت لعبت يف
دورا مهما يف نشأة وتوسع البنك؛ وأهم هذه
السابق ً
اإلجراءات :وقف العمل بدستور  9191ووضع دستور
 9111الذي قلص اختصاصات جملسي الربملان لصاحل
امللك ،وإجبار عدد من كبار مالك األراضي الزراعية على
االستقالة من الوفد واالنضمام حلزب الشعب؛ فأصبح يهنظر
جملموعة بنك مصر على أهنا اتبعة حلكومة صدقي اليت تبنت
التعريفات اجلمركية احلمائية لتدخل حيز التنفيذ عام 9119؛
رغم أن هذه التعريفات كان يطالب هبا احتاد الصناعات وبنك
أيضا من
مصر قبل وصول احلكومة اجلديدة ،كما كان صدقي ً
دعاة التصنيع وأحد مؤسسي احتاد الصناعات املصري
 ،9191ودعمت احلكومة اجلديدة شركات البنك وعهدت
إليه حبق حصري إلنشاء شركة للنقل اجلوي املصري مع حقوق
حصرية للنقل داخل مصر ودعم مصر للطريان لتدريب

ابعا -األمزمة املالية وإعادة إنتاج اهليمنة األجنبية
رً
()9199 -9116
شهد النصف الثاين من العقد الثالث من القرن العشرين
وقوع بنك مصر وجمموعة شركاته يف عدة أزمات مالية انتهت
ابهليمنة الربيطانية على اجملموعة سواء بشكل مباشر أو بشكل
غري مباشر عرب الوسطاء املصريني؛ املنتمني لربجوازية مصرية
حديثة ارتبط ظهورها بتطور الصناعة احمللية مطلع العشرينيات،
وإن كان رأس املال األجنيب قد وجد طريقه إىل جمموعة
شركات بنك مصر قبل منتصف الثالثينيات ،وميكن يف هذا
الصدد تناول عدة موضوعات كانت ذات صلة إبضعاف
بنك مصر وإخضاعه للهيمنة األجنبية يف هناية املطاف،
ومنها:
أ) الشركات اجلديدة وحمدودية الرحبية:
شهدت هذه املرحلة أتسيس العديد من الشركات التابعة
لبنك مصر؛ لكن رحبيتها كانت حمدودة ما تسبب يف زايدة
األعباء املالية على جمموعة بنك مصر ،ومن بني هذه

( )27إيريك دافيز ،طلعت حرب وحتدي االستعمار ،مرجع سابق ،ص ص
.993-999

( )28املرجع السابق ،ص ص .919 -931
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كان على بنك مصر ضمان املزيد من الدعم السياسي
احلكومي والربملاين يف مواجهة اهلجمات اليت كان يتعرض هلا،
من خالل القروض امليسرة ألعضاء األحزاب السياسية املؤثرة،
يف الوقت الذي كان البنك يقوم فيه بتوجيه املزيد من رأس
املال للدفع بعمليات الشركات التابعة اليت تواجه مصاعب
انمجة عن الكساد الكبري ،خاصة يف الفرتات اليت كان الدعم
احلكومي يتضاءل خالهلا بشكل أوصل االحتياطات النقدية
للبنك ملستوايت خطرية مما أضعف املوقف املايل للبنك.

الشركات شركة مصر لصناعة وجتارة الزيوت عام ،9111
ومصر لصناعة األمسنت  ،9119وشركة مصر للمناجم
واحملاجر يف نفس السنة ،ومصر للمستحضرات الطبية
 ،9111وشركة مصر للحرير الصناعي ،)29(9191
ابإلضافة لشركة مصر للتبغ والسجائر ،وشركة مصر للتنمية
العقارية ،جبانب شركتني مشرتكتني ومها :مصر للغزل الرفيع
والنسيج وصباغي البيضا (للصباغة).
ابحا؛ فيما
لكن مل حتقق سوى شركيت الغزل والصباغة أر ً
هحلت مصر للتبغ والسجائر لعدم املالءة املالية؛ ومل تصبح
مصر للمستحضرات الدوائية مؤسسة انجحة ،ولو بشكل
حمدود حىت ثورة 9139؛ أي إن صناعة النسيج فقط هي
اليت كانت قادرة على االستمرار وحتقيق الرحبية بسبب طبيعة
االقتصاد املصرية األحادية ،وهو األمر نفسه الذي ينطبق على
الشركات املؤسسة خالل العشرينيات والنصف األول من
الثالثينيات فقد كان البنك وشركاته املتعاملة يف جمال جتارة
ابحا خاصة شركة مصر
وتصنيع األقطان هي اليت حتقق أر ً
للغزل والنسيج ابإلضافة لشركة املالحة البحرية ،على حنو
عكس أزمة عدم التنوع االقتصادي(.)30

وجاءت اتفاقية  9111لتزيد من األعباء املالية اليت كان
يتحملها البنك؛ فقد نصت االتفاقية على زايدة نصيب
احلكومة املصرية يف موازنة الدفاع عن مصر؛ فلجأت حكومة
الوفد بقيادة مصطفى النحاس إىل مناشدة كل قطاعات
اجملتمع املصري للمشاركة يف التمويل ،وكان ينتظر من بنك
مصر وشركاته املسامهة؛ فوجد البنك نفسه أمام أعباء جديدة
كان ال بد من حتملها لضمان استمرار الدعم الوفدي سواء
يف احلكومة أو الربملان.
وحبلول سنة  ،9119اضطر بنك مصر إىل االقرتاض من
البنك األهلي (الربيطاين فعليا) لتقوية مركزه املايل واضطر
البنك األهلي للتمويل من خالل الضغط السياسي الذي جلأ
إليه بنك مصر من خالل وزير املالية أمحد ماهر؛ ليحصل
البنك على قرض بقيمة  1مليون جنيه بضمان شركة مصر
للغزل والنسيج(.)31

ب) آتكل املالءة املالية والوقوع يف فخ االستدانة:
شهد النصف الثاين من ثالثينيات القرن العشرين آتكل
املالءة املالية لبنك مصر بفعل العديد من العوامل أبرزها
التوسع يف إقراض ذوي النفوذ ،ودعم الشركات التابعة
اخلاسرة ،ابإلضافة إىل املشاركة يف أعباء موازنة الدفاع عن
مصر بعد اتفاقية .9111

ج) الشركات املشرتكة بوابة اخرتاق رأس املال األجنيب

لبنك مصر:

لفت أتسيس شركة مصر للطريان أنظار بريطانيا حنو
ضم يف الشركة ضمن
جمموعة شركات مصر ،خاصة أنه ه
هيكلها اإلداري عناصر معادية لربيطانيا من أمثال حممد طاهر
ابشا الطيار املتقاعد وكان معروفًا بصالته الوثيقة مع املصاحل

( )29عبد الرمحن الرافعي ،يف أعقاب الثورة املصرية :ثورة سنة ،9191
مصدر سابق ،ص .991
( )30إيريك دافيز ،طلعت حرب وحتدي االستعمار ،مرجع سابق ،ص ص
.913-931

( )31املرجع السابق ،ص ص .991-991
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د) الصراع احلزيب وأثره يف إضعاف جتربة بنك

األملانية يف مصر فقد كان رئيس سيمنس الشرق األوسط؛ ما
مديرا مشارًكا ملصر
أاثر قلق بريطانيا رغم تعيني بريطاين ً
للطريان ،جاء ذلك ابلتوازي مع تراجع واردات مصر من
املنسوجات املصنوعة يف بريطانيا بسبب احلواجز اجلمركية اليت
فرضتها حكومة صدقي عام  ،9111فقد تراجعت حصة
بريطانيا من سوق املنسوجات املصرية من  %19.9عام
 9111إىل  %91عام .9119

مصر(:)33

انقساما
شهد النصف الثاين من ثالثينيات القرن العشرين
ً
شديدا بني القوى املختلفة على حنو أضعف
اعا
ً
حزبيا وصر ً
موقف البنك وفرصه يف احلصول على الدعم احلكومي؛ فقد
تعرض الوفد النقسامات وزورت انتخاابت  9119إلبعاد
الوفد؛ ما أاثر حفيظته؛ فوجه سهام نقده لبنك مصر رغم
مسامهاته يف صندوق الدفاع الوطين يف ظل حكومة النحاس،
ميال حنو حتالف السعديني
وذلك بدعوى إبداء البنك ً
فضال عن
واألحرار الدستوريني الفائز ابنتخاابت 9119؛ ً
عدم رضاء الوفد عن أمحد ماهر الذي ساعد البنك يف
احلصول على قرض من البنك األهلي؛ فانضم الوفد للهجوم
على قانون التعريفات اجلمركية الذي كان يطالب به البنك
حلماية الصناعة احمللية عام  9119بدعوى أنه معد خلدمة
مصاحل شركة مصر للغزل والنسيج فقط(.)34

يف املقابل ازدادت حصة دول احملور (إيطاليا وأملانيا
والياابن) من سوق املنسوجات املصرية حىت وصلت %11.9
يف حني كانت حصة إيطاليا والياابن جمتمعتني عام  9191ال
تزيد عن  %99.1يف وقت مل تكن هناك منافسة أملانية.
وأمام احلواجز اجلمركية ويف ظل مكانة بنك مصر يف
السوق؛ اختارت بريطانيا وشركاهتا أتسيس شركات مشرتكة مع
البنك لكن البنك رفض يف البداية دعوة مباشرة من احلكومة
الربيطانية للقيام بذلك ،لكنه اضطر يف النهاية لالستجابة،
وقد مسحت الشركات املشرتكة بدخول رأس املال األجنيب
ألول مرة إىل بنك مصر وجمموعة شركاته بعد أن كانت قائمة
ابلكامل على رأس مال مصري خالص ،ومل تكن خربة
الشركات املشرتكة قاصرة على هذه الفرتة فقد دشنها البنك
مع مطلع الثالثينيات كما حدث ابلنسبة لشركة مصر للطريان
وشركة مصر لعموم التأمينات؛ لكن اجلديد خالل النصف
الثاين من ثالثينيات القرن العشرين أن الشركات املشرتكة
جربا؛ بعد أن كانت
أصبحت املطلب الربيطاين إما ً
خيارا أو ً
تتم مببادرة وقرار من البنك خالل النصف األول من
الثالثينيات(.)32

ه) أمزمة هيئة الربيد وتغلغل وكالء االحتالل يف

منظومة بنك مصر(:)35

شهد عام  9191نقل حساب هيئة الربيد إىل بنك
مصر ،ومع قيام احلرب العاملية الثانية  9111فوجئ البنك
بصغار املودعني يف بنك توفري هيئة الربيد لبنك مصر يريدون
سحب ودائعهم ،يف الوقت الذي كانت الودائع الصغرية
(سواء يف حساابت توفري الربيد أو البنك) متثل  %13.1من
إمجايل ودائع البنك اليت قدرت بنحو  99.1مليون جنيه يف
 ،9111ويف الوقت الذي كان البنك حيتفظ بسيولة مل
تتجاوز  99ألف جنيه وقت وقوع األزمة؛ فاضطر للجوء إىل
( )33طالع تفاصيل هذه اخلربة يف :عبد الرمحن الرافعي ،يف أعقاب الثورة
املصرية :ثورة سنة  ،9191ج  ،1 ،9 ،9مرجع سابق.
( )34إيريك دافيز ،طلعت حرب وحتدي االستعمار ،مرجع سابق ،ص ص
.991-999
( )35راجع التفاصيل يف :املرجع السابق ،ص ص .991-919

( )32املرجع السابق ،ص ص .919 -919
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واستبدل مدير البنك اجلديد كل املديرين الذين عملوا مع
طلعت حرب ضمن منظومة تقدمي رأس املال للمؤسسات
التجارية والصناعية اجلديدة ،لترتكز جهود اإلدارة اجلديدة على
استخالص أكرب قدر من األرابح من البنك وشركاته؛ ما أدى
إىل استشراء الفساد يف اجملموعة خاصة مع احتدام الصراع بني
أعضاء الربجوازية لالستحواذ على مناصب اإلدارة؛ ليتقلص
دورها وفاعليتها ونشاطها.

البنك األهلي لالقرتاض مرة أخرى ،فرفض مدير البنك
الربيطاين إدوارد كوك.
جاء ذلك بعد سقوط حكومة حممد حممود وإبعاد أمحد
داعما لبنك مصر؛ يف الوقت
ماهر عن وزارة املالية ،وقد كان ً
الذي هشكلت فيه حكومة جديدة برائسة علي ماهر وتوىل
وزارة املالية فيها حسني سري ابشا ،وكان معروفًا بوالئه
الشديد لإلجنليز ،وهو ابن أول مهندس مصري خترج من
جامعة بريطانية ،كما كان وثيق الصلة أبمحد عبود ذي املصاحل
االقتصادية املتعارضة مع منظومة بنك مصر.

وقد خلص املؤرخ املصري عبد الرمحن الرافعي اإلجنازات
استنادا للهدفني
اليت متكن البنك وجمموعته من حتقيقها
ً
الرئيسيني هلما (إقامة صناعة وطنية والتحرر من اهليمنة
االقتصادية واملالية األجنبية) فأشار لتمكن البنك من :إحياء
صناعة الغزل والنسيج إبنشاء مصانع كربى ،وحترير جانب من
االقتصاد املصري من التبعية األجنبية ،ونقل مهارات اإلدارة
والشؤون املالية واالقتصادية للمصريني من خالل التدريب
الصناعي املباشر أو عرب البعثات اخلارجية ،وتشجيع مصريني
آخرين على االستثمار يف الصناعة والتجارة واملؤسسات املالية
()36
ممهدا لطبقة بريوقراطية كانت أساس التجربة
واملالحية ؛ ً
التصنيعية بعد .9139

تقدم طلعت حرب لوزير املالية اجلديد بطلب للضغط
على كوك للموافقة على القرض ،فوافق األخري شريطة تنحي
حرب عن منصبه كمدير تنفيذي أو كعضو منتدب للبنك
وشركائه فأذعن هلذا املطلب؛ رغبة يف إنقاذ البنك؛ ليتوىل
حافظ عفيفي رائسة البنك وعبد املقصود أمحد الشاب
الصغري القادم من وزارة املالية اإلدارة التنفيذية للبنك مع تركز
السلطة بيد عفيفي.
وخالل عام  ،9191عمل مكتب احملاسبة الربيطاين
هيويت وبريدسون ونيويب على مراجعة امللفات املالية جملموعة
شركات مصر؛ فصدر تقرير مفاده أن مراقيب البنك والشركات
والذين كانوا موظفني يف البنك مل يقوموا بعملهم على حنو
قانوان إبعادة
صحيح؛ فأصدر الربملان ت ًبعا لذلك عام ً 9199
هيكلة شركات بنك مصر .نص هذا القانون على ضمان
قرضا للبنك بقيمة 9
احلكومة للودائع ،كما قدمت احلكومة ً
مليون جنيه للوفاء ابلتزاماته العاجلة على أن تسدد من
األرابح املستقبلية ،ومت االتفاق على تسييل كل الشركات غري
الراحبة مع االلتزام بعدم أتسيس شركات جديدة ،وحصلت
احلكومة على حق النقض فيما يتعلق بتعيينات جملس إدارة
البنك مع حضور مفوض عنها اجتماعات اجمللس كمسشار
ومراجع مستقل ،والذي أنقذ البنك من احلل كون عدد كبري
من السياسيني املؤثرين كانوا مسامهني كبار يف البنك وشركاته.

وقد قدم بنك مصر جتربة وطنية جرت حماوالت لتعميمها
جزئيا من خالل إنشاء بنكني وطنيني آخرين :األول بنك
التسليف الزراعي املؤسس سنة  9119إلقراض املزارعني
وإنقاذهم من املرابني؛ وأصبح البنك ركنًا من احلركة التعاونية
سنة  9199بتحوله إىل بنك التسليف الزراعي والتعاوين،
وتفرع عن البنك بنك التسليف العقاري إلقراض املالك
بدال من اللجوء للبنوك األجنبية ،واستقل عنه سنة
الزراعيني ً
.)37(9199

( )36عبد الرمحن الرافعي ،يف أعقاب الثورة املصرية ، ،مرجع سابق ،ج ،9
ص .991
( )37املرجع السابق ،ص ص .991-991
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مسيطرا على السياسات
أي إن البنك األهلي ظل
ً
النقدية املصرية قبل نشأة بنك مصر وجمموعة شركاته ،وبعد
السيطرة الربيطانية على البنك عرب الوكالء املصريني .واستمر
هكذا حىت أتميمه يف الستينيات .جاء ذلك رغم أن
احلكومات املتعاقبة خالل هذه الفرتة كانت حترص بشكل
مستمر -خطابيا -على التأكيد على سعيها لضمان
االستقالل املصري.

لكن ما ينبغي التأكيد عليه أن وضع اهليمنة األجنبية
دوما أكرب من بنك مصر
على االقتصاد املصري كانت ً
ومنظومته ،فالبنك األهلي (اإلجنليزي) كان هو املسيطر على
السياسات النقدية املصرية؛ ابعتباره بنك الدولة رغم أنه بنك
إجنليزي النشأة والتكوين واإلدارة ،وقد كان مسؤ ًوال عن
إصدار أوراق النقد املصرية ،وكان يفرتض انتهاء امتياز البنك
عام  ،9199لكن احلكومات املصرية سارعت إىل وضع
مشروع ملد امتياز البنك  91سنة أخرى بعد انتهاء املدة
املقررة ساب ًقا؛ وذلك من خالل حكوميت حممد حممود وعلي
ماهر مث وزارة حسن صربي اليت صدر القانون يف عهدها سنة
9191؛ أي قبل  9سنوات على انتهاء االمتياز الذي كان
قائما يف وقتها ،جاء ذلك ابلتوازي مع توصل احلكومة التفاق
ً
خالل نفس العام إللغاء صندوق الدين الذي كانت تشرف
عليه الدول األوروبية لضمان احلصول على مستحقاهتا بعد
تورط مصر يف أزمة الديون يف عهد اخلديوي إمساعيل(.)38

وعلى اجلانب االقتصادي؛ فلم يكن هناك اهتمام
ابملشروعات اإلنتاجية الصناعية والزراعية ،فتعطلت مشروعات
لتوليد الكهرابء وتوسعات معامل التكرير ،دون زايدة رقعة
األراضي الزراعية أو مشروعات اإلسكان ،مع شيوع الفساد
واستغالل النفوذ لإلثراء حىت يف ظل حكومة الوفد اليت
وصلت للحكم  ،)40(9131وذلك على حنو عزز خضوع
االقتصاد املصري للهيمنة األجنبية وهو ما عربت عنه اتفاقية
وقعها وزير املالية مكرم عبيد سنة  9199مع بريطانيا تسمح
ملصر ابلتوسع يف استرياد السلع.

ويبدو أن اخلطوتني متتا يف صورة مقايضة ،لكنها كانت
خمتلة لصاحل االحتالل فاستمرارية امتياز البنك األهلي كانت
تضمن استمرار السيطرة الربيطانية على مقدرات االقتصاد
املصري يف الوقت الذي مل تكن هناك خماوف من تراجع مصر
عن سداد الديون خاصة يف ظل والء احلكومات املتعاقبة
لالحتالل.

وإن كان هذا االتفاق أزال عن مصر بعض القيود
والرقابة املفروضة على عمليات االسترياد من جانب بريطانيا
والوالايت املتحدة فإنه يف نفس الوقت كان يعزز تبعية
االقتصاد املصري للخارج حيث قصر حرية االسترياد املصري
على البالد املتعاملة ابإلسرتليين والدول األوروبية احملررة (بعد
احلرب العاملية الثانية)(.)41

وجتدر اإلشارة إىل أن املطالبة إبلغاء الصندوق كانت
قدمية ومتتد لعام  9111يف عهد حكومة مصطفى النحاس
أيضا إلغاء االمتيازات األجنبية يف
ابشا؛ وهو العام الذي شهد ً
مصر مبوجب اتفاق مونرتو؛ الذي أخضع األجانب من أفراد
ومؤسسات للقانون املصري خالل  9191بعد فرتة
انتقالية(.)39

خامتة
انطلقت جتربة بنك مصر وشركاته من مبدأ أن
"االستقالل االقتصادي أساس االستقالل السياسي"( ،)42وقد
اجتمعت عدة عوامل عززت عمليات بنك مصر ،أبرزها ثورة
( )40املرجع السابق ،ص ص .111-111
( )41املرجع السابق ،ص ص .931 ،991
( )42إيريك دافيز ،طلعت حرب وحتدي االستعمار ،مرجع سابق ،ص .99

( )38عبد الرمحن الرافعي ،يف أعقاب الثورة املصرية ،ج  ،1ص ص -91
.11
( )39املرجع السابق ،ص ص .11-11
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التارخيية ،وهو أمر راجع بشكل أساسي لقلة االطالع على
هذه اخلربات أو لتجاهلها يف بعض األحيان ،فما أشبه الليلة
ابلبارحة! ما أشبه انقسامات ما بعد الربيع العريب ابنقسامات
ما بعد ثورة  ،9191وما أشبه نتائج االنقسام والتصارع
والتناحر يف احلالتني!

 9191وما خلقته من روح عامة أدت لتضامن طبقي واسع
بني خمتلف القوى االجتماعية والسياسية حىت تلك اليت مل
تكن حمبذة للتجربة ابعتبار أن األولوية للنضال السياسي ،وهو
ما يؤدي لنتيجة مفادها أن الثورات الشعبية تعترب حلظات
استثنائية ختلق أجواءً قد ال تتوافر يف الظروف الطبيعية وتؤدي
إىل إجنازات ملموسة لتحقيق األهداف الوطنية شريطة تنحية
االعتبارات الذاتية لصاحل االعتبارات الوطنية الكربى.

وابلنسبة لوضع اهليمنة األجنبية على مقومات االقتصاد
املصري خالل الفرتة بني  9191و 9139ومدى النجاح يف
مواجهتها؛ فقد خلصها عبد الرمحن الرافعي بقوله "خطوات
البعث االقتصادي ..تقدم يف احلياة القومية ،ولكن يلزمنا أن
نعرتف أبن هذه خطوات بدائية ..يف حاجة إىل جهود جبارة
متواصلة تشرتك فيها األمة ..واحلكومة" "..اقتصادايهتا (مصر)
ختضع يف كثري من مقوماهتا للتبعية األجنبية مما له دخل كبري
يف فقر األهلني لعدم االهتمام بتطوير الصناعة والزراعة على
حنو يكفي االستهالك"؛ رغم أن السياق العام قد شهد
ختفيف قبضة احملتل (رمسيا) يف عديد من األمور اخلاصة
ابلسياسة واالقتصاد واإلدارة وغريها؛ لكن األزمة من جهة
نظره تكمن يف ضعف الشعور الوطين لدى احلكومات(.)43

ومبطالعة املصادر التارخيية اليت تناولت جتربة بنك مصر؛
دورا حيواي يف
يتبني أن الشباب وخاصة الطالب قد لعبوا ً
أتسيس البنك وتوسعاته الالحقة؛ على حنو يذكر ابللحظات
التارخيية اليت شهدهتا بلدان الربيع العريب بعد  9199وانفجار
الطاقات الشبابية رغبة يف اإلجناز والبناء .لكن املشكلة تكمن
كما كانت يف حالة بنك مصر -يف مدى القدرة على البناءواستغالل هذه الطاقة وتوجيهها.
كان أحد العوامل اليت أدت لتفتيت احلركة الوطنية بشأن
موقفها من جتربة بنك مصر هو ترتيب األولوايت بني النضال
السياسي والنهضة االقتصادية ،بشكل أوقع العمل الوطين يف
ثنائية أدت إلضعاف اجلبهتني يف هناية املطاف؛ يف ظل جتاهل
زعامات سياسية مثل سعد زغلول إلمكانيات النضال
السياسي مع البناء االقتصادي يف نفس الوقت ،وهي حقيقة
يزداد وضوحها ابلنظر إىل خربات شعوب العامل الثالث عامة
والدول العربية واإلسالمية خاصة؛ فكثري من هذه الدول انلت
استقالهلا السياسي منتصف القرن العشرين لكنها ال زالت إىل
اليوم اتبعةً اقتصاداي للقوى االستعمارية السابقة.

ومع ذلك فقد أسهمت التجربة الصناعية خالل هذه
الفرتة يف توفري بنية حتتية وبشرية كانت عصب التجربة
الصناعية بعد  ،9139ومن املهم يف هذا الصدد تدريس
التجربة أببعادها املتعددة ضمن املراحل الدراسية املختلفة
وعدم إمهاهلا ابعتبارها جزءًا من الكفاح الوطين ضد
االحتالل ،وعدم قصر الرتكيز ضمن املناهج على األبعاد
السياسية فقط ،وما يتعلق منها ابملفاوضات مع االحتالل
بشكل خاص؛ مبا يؤدي الختزال مفهوم املقاومة يف العقل
اجلمعي.

إن الصراعات احلزبية والسياسية بشكل عام كانت أحد
األسباب الرئيسية يف اضمحالل جتربة بنك مصر واحلد من
فرص تطورها وجناحها؛ فجعلت من البنك وجمموعة شركاته
ساحة لتصفية احلساابت بشكل أوقعه يف النهاية يف فخ
األزمات املالية والسيطرة األجنبية عرب وسطاء؛ على حنو
يكشف حقيقة أن جمتمعاتنا قلما تستفيد من اخلربات

( )43عبد الرمحن الرافعي ،يف أعقاب الثورة املصرية ،ج  ،9مرجع سابق ،ص
ص .919-911
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