
 مقرر ديناميكيات التغير االجتماىع                المستوى الرابع                                 د/ ماجدة يوسف
 الفصل الدراىس الثانى للعام الجامىع 0202/0209

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                 

 ديناميكيات التغير االجتماىع :مقرر

ة السابعة  (06/3/0202الخميس ) المحاضى

 مراحل التغير االجتماىع الطبقى فى مرص

 دكتور/ ماجدة يوسف

 

 مرصمراحل ال
ى

هناك ثالثة مراحل للتغير االجتماىع الطبقى : تغير االجتماىع الطبقى ف

 :همو المرصى 

 :
ً
ة ما قبلأوال  : 2593 عام فيى

ى
شهد التكوين االجتماىع المرصى أزمة ايدولوجية تمثلت ف

عية الدولة   قيادة الحكم والسلطةفقدان شر
ى
وكذلك أزمة إجتماعية وإقتصادية وبصفة  ،ف

اف الفائض االجتماىع للتنمية عىل حساب  ى  عملية التنمية الريفية مما أدى اىل استيى
ى
خاصة ف

اف الريف لصالح الحرصى  ى  الريف واستيى
ى
، وازدياد اعداد الفقراء ف ى ى والمعدمير صغار الفالحير

ى اغنياء وفقراء الريف االمر الذى فاقم  يناتاخرى زيادة حدة التباعموما ومن جهه  من بير

ورة ظهور قوى اجتماعية تعمل عىل حل االزمة ههذ االزمة وتكون  ههذ. ادى كل هذا اىل ضى

عية الالزمة لتكوين دولة قاد ادارة لطة بصفة عامة و ة عىل قيادة السر قادرة عىل كسب الشر

 عملية التنمية بصفة خاصة. 

 :
ً
ى ثانيا ة ما بير ى  : 2591 عام اىل 2593 عام الفيى ى  ههذاهم ما يمير ة هو صدور قوانير

الفيى

االصالح الزراىع الثالثة واحداث تحوال إجتماعيا واقتصاديا خاصة بالنسبة لقطاع الزراعة 

ى االصالح الزراىع الثالثة ووالريف    ىه:  قوانير
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    0950لسنة  078رقم القانون  .0

  0960لسنة  007القانون رقم .0

 . 0269لسنة  52رقم القانون  .3

ومخرجات االنتاج الزراىع لتعبئة  تلة من خالل التعاونيات عىل مدخال وقد هيمنت الدو 

ف عىل   عملية التنمية االقتصادية حيث كانت تشر
ى
الفائض االقتصادى الستخدامه ف

يسية وعمليات التوزيع للفائض المتحقق من عملية التنمية، اال ان هناك ئعمليات االنتاج الر 

ات مست الب جوا ههذة الطبقية جراء نيثمة تغير  ظهور طبقة من الير
ى
ية زالسياسات تمثلت ف

 الجديدة وضمت: 

 الريف  .0
ى
 بعض كبار المالك الذين استمروا ف

ى  .0 والذين حاصلوا عىل  ،بعض الكتبة ورؤساء العمال لدى كبار المالك السابقير

ة من االرض الزائدة عن الحد االقىص الذى  ى  هحددمساحات كبير  .القوانير

اء اراضى كبار المالك المباعة .3  .الفئة الثالثة وىه اهم فئة تكونت اصال من خالل شر

 البنية الطبقية وىه اتساع   
ى
الطبقة الوسىط حجم كما ان هناك تغير حاسم قد حدث ف

مارس اغنياء  د تها عىل عملية التنمية بالريف فقوعىل الرغم من تدخل الدولة وهيمن

ى درجة ال يس ان بها من النفوذ ويمكن القول بان الطبقة العليا الرأسمالية هتالفالحير

ة الطبقة الوسىط هما اللذين استفادو   فيى
ى
ا من جملة السياسات التى انتهجتها الدولة ف

السياسات  ههذرأسمالية الدولة الوطنية بينما لم تستفيد الطبقة الدنيا بالريف من 

 بنفس الدرجة. 

 :
ً
وقد شهدت  :االن وحتى  2591اسة التحرير االقتصادى االنقتاح االقتصادى وسيثالثا

 بنية التكوين اال  ههذ
ى
ة تحوال ف كيب الطبقى فقالفيى  ههذخرجت من  د جتماىع وبنية اليى

: التحوالت اال
ى
 الطبقة العليا تمثلت ف

ى
ائح جديدة ف  قتصادية واالجتماعية شر
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 الزراعة والصناعة والتجارة. التى  الرأسمالية الوطنية .0
ى
  استمرت ف

ائح الجديدة ال .0  تى نمت بفضل الثورة ومراكزها داخل جهاز الدولة. الشر

ائح التى بقيت من االقط .3 ى الشر ى الذين لعبت تصفية الحراسات  اعيير وكبار الرأسماليير

 
 
   دورا

 
وة عقارية أو نقدية.  هاما  بتذويدهم بير

 ها .4
 
 أحضان اال رافدا

ى
ى نشأ ف  الرأسماليير

ى
 هو الرافد الطفيىل وال فتاحنما ف

ى
ذى انتعش ف

ى االنفتاح ظل قو  ى بالمقاوالت من الباطن وتجار السوق السوداء انير ضم فئة العاملير

 القرية مثل 
ى
واالعمال العقارية ويمكن االشارة اىل بعض مظاهر النشاط الطفيىل ف

ستخدام الرشاوى لمخالفة الدورة الزراعية والهروب المضاربة عىل االرض الزراعية وا

 االنشطة الخدم
ى
هذا اىل جانب عدد من التحوالت  .ةيمن العمل الزراىع والعمل ف

 االخرى التى افضت اىل نمو القوى االجتماعية وشملت : 

 ظل االنفتاح االقتصادى.  -0
ى
ائح الرأسمالية القديمة التى استعادت اوضاعها ف  الشر

ى يعملون بالتجارة  -0 ائح رأسمالية جديدة بالريف غير كبار المالك الزراعير ظهور شر

 المحاصيل الزراعية وتأجير الجرارات والمعدات الزراعية. 
ى
 ف

التى تقلص حجم الطبقة الوسىط فقد  والطبقة الدنيا:  وفيما يتعلق بالطبقة الوسىط

ة الناضية اوضاع الطبقة الدنيا والتى تضم صغار  تتدهور ، و استفادة من الفيى

ى  ى والمعدمير  . الفالحير


