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مقدمة
يع ػػد تسس ػػيس اادارة المصػ ػرية لمعي ػػد الس ػػوداف داج ػػؿ جامع ػػة فػ ػؤاد األوؿ( الق ػػاىرة فيم ػػا بع ػػد
استكماالً لبناء ظؿ ناقصاً فى منظومة االىتمامات المصػرية .فػرغـ أف السػوداف كػاف رسػمياً تابعػاً

لمصػر منػذ نيايػة القػرف التاسػر

ػر ،ورغػـ أف اادارات األوربيػة فػى افريقيػا -مػى األقػؿ -كػاف

لدييا فى نفس الوقت مف المعاىد العممية ما يوفر مييا كثير مف الجيد فػى إدارة توابعيػا ،إال أف

درسػػة
اادارة المصػرية تػػسجرت كثيػ اًر ػػف المحػػاؽ بػالغرب فػػى ان ػػاء مؤسسػػة مميػػة تسػػا دىا فػػى ا
أحواؿ السوداف التابر ليا ،وتقديـ حموؿ لمم اكؿ التى تواجييا داجمػو .واذا كانػت اادارة المصػرية

قد أصبح لدييا مػف الػو ى مػا جعميػا تن ػس معيػداً لمسػوداف فػى مرحمػة فاصػمة فػى تػاريخ الع قػات
بػػيف البمػػديف ،إال أف الفك ػرة التػػى نالػػؿ مػػف أجميػػا أح ػد السػػودانييف – محيػػى الػػديف صػػابر -لػػد

اادارة المصرية منذ سنة  ،1954-1950مطالباً بلرورة تحويمو ل تجاه االفريقى ،لتثير ال كوؾ

فى أف بزوغ النز ة االفريقية فى معيد السوداف قد جاء ممبياً لطموحات مصرية جالصة ،بقدر مػا
كان ػت ىنػػاؾ أيػػد جارجيػػة تحػػاوؿ توجيػػو اادارة المص ػرية لذجػػذ بي ػذه النز ػػة .و مػػى ىػػذا تػػستى

د ارسػ ػتنا " معي ػػد الد ارس ػػات الس ػػودانية ف ػػى مص ػػر  ...1956-1947قػ ػراءة وثاةقي ػػة " لتن ػػاقش ى ػػذه

المس ػػسلة برمتي ػػا ،مول ػػحة كي ػػؼ ن ػػست الحاج ػػة لمعي ػػد الس ػػوداف ،وال ػػدور ال ػػذ أداه ف ػػى جدم ػػة
األىداؼ المصرية ،والمعوقات التى وقفت فى طريقو؟

وىناؾ دافعيف رةيسييف لكتابة ىذه الد ارسػة ،أوليما عام ،يتعمػؽ بد ارسػة تطػور الفكػر المصػر

تجاه السوداف ،بر تتبر تاريخ مؤسسة أن ػةت بيػدؼ محػدد فػى ظػرؼ سياسػى معػيف ،ثػـ متابعػة

كيؼ تطورت الفكرة وتوسعت مف جػ ؿ ىػذه المؤسسػة ل ىتمػاـ بافريقيػا ككػؿ .ثانييمػا شخصػى،
يتعم ػػؽ بمحاول ػػة في ػػـ أى ػػداؼ وت ػػاريخ المؤسس ػػة الت ػػى ػػاء ا أف أ م ػػؿ بي ػػا .في ػػذا الفي ػػـ  -ف ػػى
تقػػدير  -أمػػر واجػػب مػػى كػػؿ فػػرد يعمػػؿ فػػى مؤسسػػة د ارسػػية وبحثيػػة ،ال تقتصػػر ميمتيػػا مػػى

مسا دة حكومة دولتيا فى تحقيؽ أىدافيا االَنية والمسػتقبمية فقػط ،بػؿ فػى إ ػداد الكػوادر المنوطػة
بتحمػػؿ ىػػذه الميمػػة وىػػذا العػػبء الثقيػػؿ .ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ تحػػاوؿ الورقػػة أف تجيػػب مػػى ػػدة

اس ػػةمة تط ػػرح نفس ػػيا لمنق ػػاش ى ػػؿ ك ػػاف س ػػعى اادارة المصػ ػرية  -ب ػػر ان ػػاةيا لممعي ػػد -تحقيقػ ػاً
ألىػدافيا فػػى السػػوداف التػػابر ليػػا؟ وىػػؿ كػػاف فػػى إمكانػػو فػػى ظػػؿ الظػػروؼ السياسػػية القاةمػػة و ػػدـ

استق ليتو ف كمية االَداب ،أف ي ًحمػؿ بسىػداؼ وطموحػات ال يسػتطير القيػاـ بيػا ؟ وىػؿ كػاف فػى
إمكانو أف يجدـ الع قات الثقافية ويليؼ لممعرفة المصرية ػف السػوداف ػيةاً مجتمفػاً مػا كتػب
نػػو مػػف قبػػؿ ؟ أـ أف غيػػاب الكػوادر المؤىمػػة لمقيػػاـ بيػػذه الميمػػة أفسػػد الطبجػػة السياسػػية برمتيػػا؟

ولماذا انتيى األمر بتحويؿ مساره إلى اتجاه اَجػر؟ ولمػاذا ارجػت اكذوبػة ارتبػاط ىػذا التحػوؿ بسػنة
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 1954رغػػـ اسػػتحالة تصػػديؽ ىػػذا االرتبػػاط بتمػػؾ السػػنة تحديػػداً ،أو حتػػى بالسػػنة التػػى تمييػػا ؟ لػػذا

تنقسػػـ الد ارسػػة إلػػى ثماني ػة محػػاور رةيسػػية األوؿ ،فك ػرة إن ػػاء معيػػد لمسػػوداف قبػػؿ سػػنة .1947

الثانى ،ان اء معيد الدراسات السودانية .الثالػث،

قػة المعيػد بكميػة االَداب-جامعػة فػؤاد األوؿ(

الق ػػاىرة فيم ػػا بع ػػد  .ال ارب ػػر ،إدارة المعي ػػد .الج ػػامس ،النظ ػػاـ التعميم ػػى .الس ػػادس ،ىية ػػة الت ػػدريس.

السابر ،الط ب .الثامف ،بزوغ االتجاه االفريقى وجدلية تحويمو لمدراسات االفريقية.

وفى النياية أتمنى مف ا أف أكوف قد وفقت مف ج ؿ ىذه الدراسة الوثاةقيػة فػى القػاء اللػوء

مػػى صػػفحة تاريجيػػة ىامػػة مػػف صػػفحات تػػاريخ معيػػد البحػػوث والد ارسػػات االفريقيػػة ال بغػػرض
الد ارسػػة فقػػط ،بػػؿ لمعظػػة ،والعب ػرة ،وانعػػاش الػػذاكرة ،وتقويػػة ػػزـ االجيػػاؿ الجديػػدة فػػى االلػػط ع
بمسةولية مصالح مصرنا الحبيب فى القارة االفريقية.وا ولى التوفيؽ.

د.أحمد عبدالدايم محمد حسين
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المحور األول
فكرة إنشاء معيد لمسودان قبل سنة 7491
يبػدو أف ثمػة دوافػر رةيسػية ث ثػة ىػى التػى قػادت مميػة التفكيػر فػى ان ػاء معيػد متجصػػص
فى ةوف السوداف قبؿ سنة 1947
أوليا -قمة عدد الدراسات العممية عن السودان فى مصر-:
رغـ أف

قة مصر بالسوداف قد ارتبطت رسمياً سنة  ،1820ثـ انفصمت بجروجيػا منػو سػنة

 ،1884ثػػـ ػػادت بعودتي ػا إليػػو فػػى ظػػؿ الحكػػـ الثنػػاةى سػػنة  ،1899إال أف واقػػر الد ارسػػات ػػف

السوداف فى مصر ال يتوافؽ مر طوؿ مدة االرتباط ،حيث اتسـ ىذا الواقر بقمػة الد ارسػات وسػيرىا
بػ ػػوتيرة بطيةػ ػػة .فمػ ػػف رصػ ػػد إحػ ػػد الد ارسػ ػػات غيػ ػػر الػ ػػدقيؽ لمكتػ ػػب التػ ػػى أصػ ػػدرتيا مصػ ػػر ػ ػػف

السوداف( ، 1ومػف رصػد أر ػيؼ دار الكتػب المصػرية ،الػذ ركػز مػى التقػارير والكتػب المطبو ػة
مػػف قبػػؿ و ازرة المعػػارؼ المص ػرية( ، 2ومػػف الحصػػر الػػذ أجرينػػاه ػػف تمػػؾ الد ارسػػات حتػػى ػػاـ
، 3(1947ال نممح ىذا الكـ القميؿ مف الدراسات فحسب ،بؿ نمحظ ذلؾ البطء والقصور فييا طواؿ

الفت ػرة مػػا قبػػؿ سػػنة  .1947ويبػػدو أف اكت ػػاؼ ىػػذا القصػػور فػػى الد ارسػػات الػػذ اتلػػح فػػى تمػػؾ
السػنة ( 1947تحديػداً ،بمحاولػة اثبػات السػيادة المصػرية مػى السػوداف ،بعػد ػرض قلػيتو مػى
االمـ المتحدة ( ، 4ىو الذ أوجد األىمية بلرورة تسسيس معيد ممى لمعالجة ىذا القصور.

ويبدو أف حالة الدراسات السابقة ىى التى أوجدت حاجػة ماسػة الن ػاء معيػد مصػر يجػتص

بدراسات متعمقة بحوض النيؿ ،حيػث ولػعت ػدة م ػرو ات سػنة  ، 5( 1942إال أف أفكارىػا لػـ

تتبمػػور إال فػػى السػػياؽ الػػذ اتجذتػػو و ازرة المعػػارؼ سػػنة  ،1946بإن ػػاةيا لمجنػػة ال ػػةوف الثقافيػػة
لمسػػوداف .حيػػث الػػطمعت تمػػؾ المجنػػة ،لػػمف مياميػػا ،بعمميػػة ت ػػجير البحػػوث العمميػػة المتعمقػػة
ب ػػةوف السػػوداف والنيػػؿ(. 6ويبػػدو أف ت ػػجير ىػػذه المجنػػة لتمػػؾ البحػػوث ػػف السػػوداف قػػد كػػاف لػػو
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مػػردود غيػػر مبا ػػر فػػى تسسػػيس معيػػد متجصػػص لد ارسػػة السػػوداف .بػػؿ إف الجطػوات التػػى نفػػذتيا

المجنة ،كما ىو الحاؿ ندما أقػرت بتػاريخ األحػد  26ينػاير  1947ارسػاؿ بعثػات مميػة لمسػوداف
( ، 7كاف ليا األثر الوالح فى لرورة ان اء مؤسسة تكوف ميمتيا دفر ممية البحوث والدراسات
ف السوداف ل ماـ.

ثانييا -الظروؼ الساسية التى يمر بيا السودان-:
ػاء منػو
يمكف االد اء بسف تسسيس معيػد الد ارسػات السػودانية فػى يػد الممػؾ فػاروؽ كػاف اقتف ً
ليػد جػده الجػديو اسػػما يؿ حينمػا أسػس الجمعيػة الجغرافيػػة الجديويػة ػاـ  ،1875بيػدؼ تعزيػػز
التوسػر المصػر فػػى وسػط افريقيػػا وسػاحؿ البحػر األحمػػر والقػرف االفريقػػى( . 8غيػر أف المػػتفحص
لمظػروؼ السياسػية الحالػنة ان ػاء ىػػذا المعيػد ،يجػد فييػا مػف التنػػاقض مػا يكػذب ىػذا االد ػاء.
فقد راجت أفكار الحالميف بتسسيس معيد لمد ارسػات السػودانية منػذ ػاـ  . 9(1943لكنيػا لػـ تصػبح

واقع ػاً ممموس ػاً إال فػػى ػػاـ  .1947وتمحػػورت أفكػػار أولةػػؾ الحػػالميف باألسػػاس حػػوؿ د ػػـ وحػػدة
واد النيػػؿ ،لػػذا فػػإف تسسػػيس معيػػد السػػوداف – كمػػا يسػػمونو فػػى ذلػػؾ الوقػػت  -حمػػؿ بػػيف جنبيػػو

اىتمامػاً ً مصػرياً بمسػػسلة السػػوداف ،وجػػاء اسػػتجابة طبيعيػػة لعمػػؽ االىتمػػاـ المصػػر بتحولػػو تجػػاه
جيػػار االسػػتق ؿ(. 10ومػػف ثػػـ فػػإف مػػؽ االىتمػػاـ المصػػر بتحػػوؿ السػػوداف لجيػػار االسػػتق ؿ يعػػد
ىػػو السػػبب الرةيسػػى فػػى دفػػر مميػػة التفكيػػر فػػى ان ػػاء المعيػػد( . 11جاصػػة بعػػد تسسػػيس المجمػػس

االست ار ل ماؿ السوداف سنة  ،1944فيػو لػـ يكػف مؤيػداً لفصػؿ ال ػماؿ ػف الجنػوب فحسػب،
بػػؿ سػػعى لفصػػؿ السػػوداف ػػف مصػػر( . 12وتطػػور التفكيػػر فػػى ان ػػاء المعيػػد بالتصػػعيد السياسػػى

داجؿ السوداف ،لمدرجة التى جعمت الحكومة سنة  1946تقوـ بحؿ الصحؼ السودانية التى تد و
إلى قمب النظاـ االجتما ى واالقتصػاد لمدولػة (مثػؿ صػحيفة أـ درمػاف  ،وتقػوـ بحػؿ الجما ػات

التى تد و إلى ذلؾ ( . 13بؿ ظير فى السوداف منذ سنة  1946ما ي بو الثػورة مػر تصػا د رغبػة

ال مالييف فى االستق ؿ (. 14ومف ثـ فػإف الظػروؼ السياسػية داجػؿ السػوداف لعبػت دو اًر ميمػاً فػى
بمورة التفكير فى ان اء المعيد.

ثالثيما -جو الصراع الثقافى بين مصر وبريطانيا لمسيطرة عمى السودان -
فالػػد وة الن ػػاء المعيػػد سػػنة  1943قػػد ارتبطػػت بالصػراع الثقػػافى المحتػػدـ بػػيف مصػػر وبريطانيػػا

ل ستةثار بالسوداف ثقافياً ( . 15جاصة وأف بريطانيا حاولت أف تمنر أية رابطػة ثقافيػة أو اسػ مية

بيف مصر والسوداف ،وحاولت أف تييئ السودانييف ل بتعاد ف مصر بحجة ا دادىـ ل ستق ؿ،

كما حدث فيما بعد ( . 16وىذا الصراع الثقافى بدا فى سعى كؿ فريؽ فى االستةثار بسكبر كـ مف
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الطمب ػػة الس ػػودانييف .فم ػػر أف ػػدد الطمب ػػة الس ػػودانييف ف ػػى جامع ػػة فػ ػؤاد س ػػنة  1945/1944ق ػػدر

بح ػوالى  52طالب ػاً مػػف مجمػػوع  391طالب ػاً أجنبي ػاً ( ، 17إال أف التغيي ػرات التػػى حػػدثت فػػى تعمػػيـ

السودانييف فى االزىر وجامعة فؤاد كاف ليا دور فعاؿ فى تحقيؽ مصر لنجاحات كبيرة استقطاب
أكبػػر ػػدد مػػف الط ػ ب فػػى ظػػؿ ىػػذا الص ػراع الثقػػافى ( . 18وقػػد ظيػػر والػػحا فيمػػا أ ػػار اليػػو
روبرتسػػوف سػػنة 1946حينمػػا ذكػػر أف مصػػر كانػػت تػػد ـ المظػػاىرات فػػى السػػوداف ،حيػػث كػػاف

الط ػ ب المفصػػولوف يثقػػوف تمام ػاً أنيػػـ سػػوؼ يجػػدوف أمػػاكف السػػتيعابيـ فػػى المػػدارس والكميػػات

المصرية(. 19وبالتالى كؿ ىذا الجو مناجاً مواتياً لمحاولة فيـ كؿ ما يتصؿ بالسوداف.

ونجم ػػص م ػػف ذل ػػؾ إل ػػى نتيجت ػػيف األول ػػى ،أف الرغب ػػة ف ػػى في ػػـ الس ػػوداف فيمػ ػاً مميػ ػاً أكاديميػ ػاً

صػػحيحاً كانػػت أحػػد األسػػباب الرةيسػػية فػػى التفكيػػر فػػى ان ػػاء المعيػػد .الثانيػػة ،أف تصػػا د تيػػار
االستق ؿ فى السوداف كاف دافعاً لإلدارة المصرية فى محاولة فيـ تمؾ القو التى تقؼ جمؼ ىذا

التصا د.
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المحور الثانى

انشاء معيد الدراسات السودانية
تد ى الدراسة بسف ما كتب ف معيد الدراسات السودانية ال يتعد سطور ،وال يزيػد الحػديث

فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة اان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء أو أىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ مديريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو (، 20
دوف اال ارة إلى ط بو ،أو تحقيقاً لمسنة التى تحوؿ فييا مساره ،أو فيماً لمظروؼ السياسػية التػى
ن س فييا ،بؿ إف كؿ ما كتب نو كاف مكر اًر وب توثيؽ (. 21ومف ثـ كاف البد مػف التقصػى بػر

الوثػػاةؽ لقصػػة إن ػػاءه والمنػػاخ الػػذ أوجػػده .فقػػد كػػاف اجتمػػاع لجنػػة الع قػػات الثقافيػػة بػػيف مصػػر
والس ػػوداف ي ػػوـ الس ػػبت  18ين ػػاير  1947ب ػػديواف و ازرة المع ػػارؼ بحل ػػور الس ػػنيور با ػػا وزي ػػر

المع ػػارؼ ،بمثاب ػػة المبن ػػة األول ػػى لتسس ػػيس المعي ػػد .وم ػػر أف اجتما ي ػػا ل ػػـ يتع ػػرض لوج ػػود طمب ػػة
س ػػودانييف الدج ػػاليـ ف ػػى المعي ػػد المنتظ ػػر ان ػػاةو ف ػػى كمي ػػة االداب ،إال أف وج ػػود م ػػنح لمطػ ػ ب

السػػودانييف بػػذات الكميػػة دوف تحديػػد القسػػـ أو التجصػػص ( ، 22يػػدلؿ مػػى اجتصػػاص تمػػؾ المجنػػة
بمناق ة المساةؿ الجاصة بالط ب والبحوث ،لنسػتنت بسنيػا ىػى التػى طرحػت فكػرة إن ػاء المعيػد
وولعتيا مولر التنفيذ .ويتسكد لنا ذلؾ مف محلر جمستيا الرابعة ،حيث رض وزير المعارؼ
مى لجنة الع قات الثقافية بػيف مصػر والسػوداف  -بتػاريخ األحػد  26ينػاير  -1947فكػرة ان ػاء

معيػػد ػػالى ليكػػوف مرك ػ اًز لمد ارسػػات السػػودانية بجميػػر أنوا يػػا ،يدجمػػو بعػػض مػػف نػػالوا دبمومػػات

الجامعة ،كما يسمح بدراسات معادلة لدراسات الكميات .وانتيى االجتماع بقرار مفػاده تكػويف لجنػة
لدراسة ىذا المولوع ،مف العالـ مصطفى م رفة با ا ،وكيؿ مدير جامعة فػؤاد األوؿ ،والكردانػى

ب ػػؾ ،و ب ػػدا أباظ ػػة  ،وحام ػػد س ػػميماف ب ػػؾ ( . 23ولم ػػا ك ػػاف الس ػػـ الس ػػوداف مفع ػػوؿ الس ػػحر قب ػػؿ

الم روع وافتػتح فػى ديسػمبر  . 24( 1947ونجمػص مػف ذلػؾ بػسف قػرار ان ػاء المعيػد لػـ يكػف قػ ار اًر
ػ ػواةياً وال متسػ ػػر اً ،ب ػػؿ ػػػارؾ في ػػو جي ػ ػرة رج ػػاؿ العمػػػـ والسياس ػػة تح ػػت قي ػػادة وزيػ ػػر المعػػػارؼ

السنيور با ا.

ورغػػـ أف الػػبعض قػػد ز ػػـ بػػسف المعيػػد ان ػػس طبق ػاً لمقػػانوف  81لسػػنة  ، 25( 1947إال أف ىػػذا

القانوف ليس لػو

قػة بالمعيػد مبا ػرة ،فيػو جػاص بتعػديؿ المػادة  14مػف القػانوف رقػـ  42لسػنة

 1927بإ ػػادة تنظػػيـ جامعػػة ف ػؤاد االوؿ ( . 26ومػػف المؤكػػد أف المرسػػوـ الػػذ صػػدر بقصػػر القبػػة
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فػػى 15ديسػػمبر  2( 1947صػػفر 1367ىػ ػ والقالػػى بان ػػاء معيػػد الد ارسػػات السػػودانية بكميػػة

االَداب فػػى جامعػػة ف ػؤاد االوؿ ،والموقػػر ميػػو مػػف قبػػؿ وزيػػر المعػػارؼ العموميػػة السػػنيور با ػػا،
وبػػسمر صػػاحب الج لػػة الممػػؾ فػػاروؽ ورةػػيس مجمػػس الػػوزراء محمػػود فيمػػى النق ار ػػى ( ، 27ىػػو

المرسػػوـ الرةيسػػى الجػػاص بإن ػػاء المعيػػد ،والػػذ لػػـ يتطػػرؽ لػػذكره أحػػد مػػف قبػػؿ .بػػؿ إف أىميتػػو،
لكون ػػو مرتبطػ ػاً بمس ػػسلة الس ػػوداف ،نس ػػتنتجيا م ػػف ص ػػدوره ممي ػػو اًر بتوقيع ػػات ال جص ػػيات الرةيس ػػية
المسؤولو فى الدولة.

وىذا المرسوـ بارة ف

ريف مادة ،فى مادتو األولى ي ػير بولػوح إلػى أف المعيػد ن ػس تابعػاً

لكميػػة االَداب .أمػػا مادتػػو الثانيػػة فت ػػير بسنػػو ي ػػجر الد ارسػػات العمميػػة الجاصػػة بالسػػوداف وايجػػاد

المتجصصيف ممياً فى ةونو .أما مادتو الثالثة فتقوؿ بسنو يحقؽ غرلو مف ج ؿ توفير وساةؿ
البحػث العممػػى فػى ػػةوف السػوداف ،كالمكتبػػات والجػراةط والمنػاجـ والمعامػػؿ ،أو مػف جػ ؿ تنظػػيـ

ال ػػدروس والمحال ػ ػرات فيمػ ػػا لػ ػػو صػ ػػمة بالسػػػوداف ،ويمػػػنح ج ػ ػواةز لمبح ػػث العممػػػى فػػػى الد ارسػ ػػات
الس ػػودانية وي ػػنظـ بعث ػػات لمقي ػػاـ بسبح ػػاث ممي ػػة ف ػػى الس ػػوداف ،وين ػػر البح ػػوث العام ػػة المتعمق ػػة
بالدراسات السودانية .أما مادتو الرابعػة فتحػدد الطػ ب المقبػوليف ،فػى حػيف تتعمػؽ مادتػو الجامسػة

بتحديد رسوـ القيد ،وتحدد مادتو السادسة مدة الدراسة بو ،فى حيف حددت المادة السابعة والثامنػة

أقسامو ومواده الدراسية (. 28

وراحت مادتو التاسعة تتحدث ف ىيةة تدريسػو ،فػى حػيف حػددت مادتيػو العا ػرة والحاديػة

ػر

كيفية إدارتو ،مى حيف ارحػت مػواده مػف  18-12تحػدد أ مػاؿ االمتحانػات ونظاميػا ،فػى الوقػت
الذ حددت فيو المادة  19نو ية الط ب السموح ليـ بحلور الدروس والمحالػرات .أمػا مادتػو
األجيػرة فقػػد حػػددت مو ػػد تنفيػػذ المرسػػوـ ،وبسنػػو يبػػدأ مػف تػػاريخ ن ػره فػػى الجريػػدة الرسػػمية ،حيػػث
ن ر فى الجريدة الرسمية بتاريخ  18ديسمبر . 29(1947

أما فيما يختص بمكان المعيد ،فحينما صدر مرسومو فى ديسمبر  1947يعمف أنػو تػابر لكميػة

االَداب ،لػػـ يكػػف ىنػػاؾ مكػػاف بعينػػو مجصص ػاً لػػو ،لػػذا كانػػت تمقػػى دروسػو فػػى بعػػض غػػرؼ قسػػـ

الجغرافيا فى نفس الكمية ،وظؿ ىكذا حتى أمكف الحصوؿ مى مبنى مستقؿ بااليجار( ، 30فػى 3
ارع جرة الدر بالزمالؾ ( . 31وكاف ىػذا بصػفة مؤقتػة إلػى أف يػتـ تسسػيس مبنػى جػاص مسػتقؿ

بػػو .ليػػذا فػػإف ولػػعو فػػى مبنػػاه الصػػغير المسػػتسجر – حسػػب مػػا أ ػػارت بػػو جريػػدة االى ػراـ فػػى

 -1952/6/23كاف ال يمكنو مف تسدية رسالتو وتنفيذ م رو اتو التػى ان ػس مػف أجميػا .ونست ػعر
ىذا فى منا دة مػديره لمجامعػة بػسف تجصػص فػى ميزانيتيػا الجديػدة مبمػ  125ألػؼ جنيػة لم ػروع

فػػى ان ػػاء مبنػػى جػػاص بػػو ( . 32ويبػػدو أف الحكومػػة قػػد اسػػتجابت لتمػػؾ المنا ػػدة .فقػػد رلػػت
االىػراـ بتػػاريخ  1952/11/15بػػسف الجامعػػة وافقػػت مػػى تجصػػيص  75ألػػؼ جنيػػة الن ػػاء مبنػػى

جػاص ،يصػػرؼ منػو مبمػ  100000جنيػة سػػنة  . 33( 1952فػى حػػيف أدرج مبمػ  28ألػػؼ جنيػػة
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فػػى ميزانيػػة  1953لجطػػة االن ػػاء ،التػػى ػػممت إقامػػة متحػػؼ ومكتبػػة تصػػبح مرجع ػاً لممصػػالح

الحكومي ػة فػػى كػػؿ مػػا لػػو صػػمة بالسػػوداف( . 34لكننػػا لػػـ نسػػتطر أف نحػػدد مكػػاف ىػػذا البنػػاء وكيػػؼ
انتيى بو الحاؿ ،ألننا ركزنا مى المعيػد جػ ؿ الفتػرة مػف  1956 – 1947حيػث تسكػدنا أنػو ظػؿ

فى نفس مكانو المستسجر بالزمالؾ.

المحور الثالث

عالقة المعيد بكمية االداب جامعة فؤاد األول( القاىرة فيما بعد)
صدر مرسـ  15ديسمبر  1947محدداَ فى مادتو األولى تبعيػة المعيػد لكميػة االَداب بجامعػة

فؤاد األوؿ(. 35واستمر األمر ىكذا حتى صدرت الةحتو االساسية متلمنو القانوف رقـ  113لسنة

 1950فى  6أغسطس سنة  1950لتكوف مقدمة الستق لية المعيد ( . 36ويبدو أف ظؿ جزءاً مف

كميػػة االَداب حتػػى صػػدور القػػانوف رقػػـ  149لسػػنة  1950با ػػادة تنظػػيـ جامعػػة ف ػؤاد لػػيعمف ػػف
اسػػتق ليتو ػػف الكميػػة .حيػػث حػػدد فػػى مادتػػو األولػػى بػػسف الجامعػػة تتكػػوف مػػف الكميػػات والمعاىػػد

المستقمة ،وسمى كمية االَداب بمفردىا ،وسمى معيد الدراسات السودانية لمف المعاىػد المسػتقمة.
وفصمت مادتو السادسة

ر مولوع االستق لية ،حيف قالت بسف ىناؾ مجمػس مػى أرسػو مػدير

يتولى إدارة المعيد ،وأنو يتـ تعيينو مف قبؿ وزير المعارؼ العمومية .وحددت مادتو السابعة

ر

مجمػػس المعيػػد ،وبسنػػو يؤلػػؼ مػػف اسػػاتذة المعيػػد واسػػاتذتو المسػػا ديف ،وأنػػو لػػوزير المع ػارؼ بنػػاء
مى طمب مجمػس الجامعػة ،وأجػذ أر مجمػس المعيػد ،أف يلػـ إلػى مجمسػو أ لػاء مػف الجػارج

ال يزيػػد ػػددىـ مػػى اثنيػػيف لمػػدة سػػنتيف قابمػػة لمتجديػػد .وحػػددت مادتػػو الثامنػػة

ػػر بػػسف مجمػػس

المعيػػد ىػػو الػػذ يػػدير حركػػة التعمػػيـ واالمتحانػػات والنظػػاـ وفقػاً لم ػواةح وبموافقػػة مجمػػس الجامعػػة.
مى حيف قالت مادتػو الع ػروف بػسف وزيػر المعػارؼ ىػو الػذ يعػيف اسػاتذتو وسػاةر ىيةػة تدريسػو

بنػػاء مػػى طمػػب مجمػػس الجامعػػة ،وبعػػد أجػػذ أر مجمػػس المعيػػد( . 37وتسكػػدت تمػػؾ االسػػتق لية

بصدور ال ةحة الداجمية لممعيد فػى  4ديسػمبر  . 38( 1950ألنيػا تعػد أوؿ الةحػة داجميػة لممعيػد
منػػذ ان ػػاةو سػػنة  .1947حيػػث كانػػت الةحتػػو الداجميػػة مػػف قبػػؿ تسػػير حسػػب الةحػػة كميػػة االَداب،
ومف ثـ فإف صدورىا كاف بمثابة استق ؿ كامؿ لممعيد ف كمية االَداب.

ومػػر أف القػػانوف رقػػـ  170لسػػنة  1951با تمػػاد الحسػػاب الجتػػامى لجامعػػة ف ػؤاد األوؿ لسػػنة

 ،1947/1946وال الق ػػانوف رق ػػـ  171لس ػػنة  1948/1947ل ػػـ يتل ػػمنا أي ػػة إ ػػارة م ػػى ا تم ػػاد
ميزانية جاصة بالمعيػد ( ، 39إال أف ىػذيف القػانونييف كانػا يتحػدثاف ػف ولػر سػابؽ لػـ يعتمػد إال

سػػنة  .1951فقػػد كانػػت ىنػػاؾ ا ػػارات كثي ػرة تؤكػػد اسػػتق لية المعيػػد ،فحػػيف أ منػػت نتػػاة كميػػة
االَداب لسنة  ،1951لـ ت مؿ كما ىػى العػادة نتيجػة معيػد الد ارسػات السػودانية ،فػى حػيف ػممت
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نتاة المعاىد التى ظمت تابعة ليا كمعيد االثار ومعيد المغات ال رقية ( . 40وحيف صدر مرسػوـ

ال ةحػػة الداجميػػة لكميػػة االَداب بجامعػػة فػؤاد األوؿ فػػى مػػارس  1951لػػـ يتلػػمف معيػػد الد ارسػػات

السودانية فى جداوؿ توزير مواد الدراسة(. 41واستمر األمر مى ما ىو ميو بصدور المرسوـ رقػـ
 234لسػػنة  1952بال ةحػػة األساسػية لكميػػة االَداب بجامعػػة فػؤاد ،حيػػث لػػـ يلػػر المرسػػوـ معيػػد

الدراسات السودانية لمف ال ةحة ( . 42وىذا يعنى أنو ظؿ مستق ً.

ومر أف ما ن رتو االىراـ بتاريخ  1952/6/22يقوؿ بسف المعيد تابر لكميػة االداب ( ، 43إال أف

تصػريحات مػػديره (محمػػد ػػوض محمػػد بػػؾ لػنفس الجريػػدة فػػى اليػػوـ التػػالى تؤكػػد بقػػاءه مسػػتق ً

(. 44

ومػػر أن ػو حػػدثت تع ػػدي ت لقػػانوف تنظػػيـ الجامعػػات وق ػػانوف ال ةحػػة الداجميػػة لكمي ػػة االَداب

سنتى  1952وسنة  ،1953إال أف ىذه التعدي ت لـ تتطرؽ الستق لية المعيد .فقد حدث لمقانوف
 149لسنة  – 1950وىو كما نعرؼ القانوف المؤسس الستق لية المعيد  -تعدي ت كثيػره أىميػا

ص ػػدور الق ػػانوف رق ػػـ  21لس ػػنة  1953ف ػػى  8ين ػػاير  1953باس ػػتبداؿ الم ػػادة  15منػ ػو ( . 45ث ػػـ
صػػدور مرسػػوـ رقػػـ  9لسػػنة  1953بوقػػؼ العمػػؿ مؤقت ػاً بسحكػػاـ المػػادتيف  14و  15مػػف القػػانوف
 149لسنة  ،1950المعدؿ بالقانوف رقـ  112لسنة  1951فيما يتعمؽ بكميػة االداب بجامعػة فػؤاد

األوؿ ف ػ ػػى أوؿ ين ػ ػػاير  ،1953ول ػ ػػـ يتط ػ ػػرؽ ى ػ ػػذا التع ػ ػػديؿ م ػ ػػف قري ػ ػػب أو م ػ ػػف بعي ػ ػػد الس ػ ػػتق لية
المعيػػد( . 46ونتسكػػد مػػف بقػػاء االسػػتق لية بصػػدور المرسػػوـ رقػػـ  234لسػػنة  1952بتعػػديؿ بعػػض
أحكػػاـ القػػانوف رقػػـ  134لسػػنة  1950بال ةحػػة األساسػػية لكميػػة االَداب بجامعػػة القػػاىرة ،حيػػث لػػـ
يتطرؽ ىو أيلاً لمعيد الدراسات السودانية( ، 47ثػـ بصػدور مرسػوـ اكتػوبر  1952بتعػديؿ بعػض

أحكػػاـ ال ةحػػة الداجميػػة لكميػػة االَداب بجامعػػة فػؤاد األوؿ ،حيػػث وزع المػػني الد ارسػػى مػػى أقسػػاـ

الكمية ،ولـ يتطرؽ لمعيد الدرسات السودانية( ، 48بما يدلؿ مػى أف المعيػد ظػؿ مسػتق ً ػف إدارة

كمية االَداب.

ومف المؤكد أف ودة المعيد مرة ثانية لكمية االَداب قد جاءت سنة  ،1954وتحت نفػس مسػماه

األساسى " معيد الدراسات السودانية" وليس معيد لمدراسات االفريقية كما يردد الػبعض .فالمػذكرة
المرسمة لرةيس مجمس الوزراء فى  1954/11/11ىى التى قالػت بػسف ا ػادة الحاقػو بكميػة االَداب

تم ػػت ف ػػى س ػػبتمبر  ، 49( 1954واتل ػػحت ى ػػذه الع ػػودة بص ػػدور الق ػػانوف رق ػػـ  611لس ػػنة 1954
بال ةحة األساسية لكمية االَداب بجامعة القاىرة فى  17نوفمبر  ،1954حيث تلمنت فى مادتيا

األولى أف كمية االداب ت مؿ معيد الد ارسػات السػودانية .وتلػمنت فػى مادتيػا الثانيػة بسنيػا أيلػاً
تمػػنح " دبمػػوـ معيػػد الد ارسػػات السػػودانية" ( . 50ويتسكػػد لنػػا األمػػر تمامػػا بصػػدور القػػانوف رقػػـ 442

لسنة  1955والمن ور فى سػبتمبر بال ةحػة األساسػية لكميػة االَداب بجامعػة القػاىرة ،حيػث ذكػرت
بولػػوح بسنيػػا تمػػنح دبموم ػاً مػػف معيػػد الد ارسػػات السػػودانية ( ، 51وبصػػدور ال ةحػػة الداجميػػة لكميػػة
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االداب ،وجػػد بيػػا جػػزء جػػاص بمعيػػد الد ارسػػات السػػودانية .ففػػى مادتيػػا الثامنػػة

ػػر قالػػت بسنػػو

يج ػػوز لمجم ػػس كمي ػػة االَداب أف ي ػػترط لقب ػػوؿ الطال ػػب لتحل ػػير دبم ػػوـ المعي ػػد أف ي ػػؤد بنج ػػاح

امتحانات يثبت فييا حسف استعداده لمتجصص فى الد ارسػة التػى ينتسػب الييػا ،وأف مجمػس الكميػة
ىػػو الػػذ يعػػيف م ػواد االمتحػػاف .وفػػى مادتيػػا التاسػػعة

ػرة ػػرض ج ػدوالً لتوزيػػر الد ارسػػة مػػى

السنوات المجتمفة و دد الدروس فى كؿ مادة  .وحددت مادتيا الحادية والع روف بسنو يجوز لكمية

االَداب أف تعق ػػد امتحان ػػات تحريري ػػة و ػػفوية أو االستعال ػػة ػػف ذل ػػؾ ببح ػػث مكت ػػوب .وح ػػددت

مادتيا الثانية والع روف بسف يقدـ طالب السنة النياةية بحثاً مكتوباً فى مولوع يقرره مجمس كمية

االَداب وتقػ ػػوـ لجنػ ػػة االمتحػ ػػاف بمناق ػ ػػتو فيػ ػػو ،ويعطػ ػػى الطالػ ػػب ػ ػػيادة دبمػ ػػوـ معيػ ػػد الد ارسػ ػػات
السػودانية ،ويػػذكر فييػػا التقػدير الػػذ نالػػو فػى البحػػث  ،بعػػد أف يقػدـ الطالػػب جمػػس نسػخ مػػف كػػؿ

بحػػث قبػػؿ مو ػػد االمتحػػاف باسػػبو يف مػػى األقػػؿ ( . 52وىػػذا يعنػػى أف المعيػد طبقػاً ليػػذه ال ةحػػة
تسكػػدت ودتػػو تمام ػاً لكميػػة االَداب ،وأف ظػػؿ معيػػداً لمد ارسػػات السػػودانية ،وىػػذا كػػس مػػا روجػػو

البعض بسف المعيد تحوؿ الى معيد الدراسات االفريقية فى تمؾ السنة.

وظؿ المعيد تابعا لكمية االَداب حتى سنة  ،1956فال ةحة الداجمية لكميػات االَداب فػى أكتػوبر

 1956تؤكػػد ىػػذا األمػػر .ومػػر ذلػػؾ حػػدث تغييػػر فػػى مسػػمى المعيػػد فػػى تمػػؾ السػػنة فقػػد ذكػػرت
ال ةحة صراحة معيد الدراسات االفريقية ،وأنو لمف كمية اَداب القاىرة وأنيا ىى التى تعيف مػواد
االمتحانات وتحدد روط القبوؿ( . 53بؿ إف الفصؿ الثانى مف قرار رةيس الجميورية بالقانوف رقـ

 345لسػػنة  1956فػػى ػػسف تنظػػيـ الجامعػػات المصػرية يتنػػاوؿ كميػػة االَداب ،وبسنيػػا تعطػػى دبمػػوـ

معيػػد الد ارسػػات االفريقيػػة .ففػػى مادتػػو الحاديػػة

ػػر ا ػػترط ػػروطاً معينػػة ليحصػػؿ الطالػػب مػػى

دبمػػوـ معيػػد الد ارسػػات االفريقيػػة ( . 54ونجمػػص مػػف ذلػػؾ بػث ث نتػػاة

أوليػػا ،أف المعيػػد – ط ػواؿ

فترة الدراسة -ظؿ مستق ً لمدة أربعة سنوات مف تسػر سػنوات ،فػى حػيف ظػؿ تابعػاً لكميػة االداب
جم ػػس س ػػنوات .ثانيي ػػا ،جط ػػس م ػػف يػ ػربط ب ػػيف ودت ػػو لكمي ػػة االَداب س ػػنة  1954وتحول ػػو لمعي ػػد

لمدراسات االفريقية ،فقد بقػى معيػداً لمد ارسػات السػودانية .ثالثيػا ،أف االسػتق لية مػف ػدميا تتحػدد

مف ج ؿ وجود أو دـ وجود مجمس مستقؿ لممعيد.
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المحور الرابع
إدارة المعيد
ػػرؼ معيػػد الد ارسػػات السػػودانية نػػو يف مػػف اادارة أوليػػا :اإدارة غيػػر المباشػػرة فمػػر أف
تسسيسػػو داجػػؿ كميػػة االداب يطػػرح بسنػػو كػػاف جالػػعاً لمػػا تجلػػر لػػو الكميػػة ،إال أف م مػػح االدارة

غير المبا رة والحة وتتمثؿ فى جيتيف

الجية األولى وزارة المعارؼ( التربية والتعميم فيما بعد -
فبالنظر لمجمؿ القوانييف المنظمة ل ةوف المعيد نجد أف و ازرة المعارؼ كػاف ليػا القػوؿ الفصػؿ

ف ػػى إدارة معي ػػد الس ػػوداف بالتنس ػػيؽ م ػػر إدارة الجامع ػػة .فػ ػن حظ ف ػػى الم ػػادة العا ػػرة مػ ػف المرس ػػوـ
الصادر فى  15ديسمبر  1947أف وزير المعػارؼ العموميػة ىػو الػذ يعػيف مػدير المعيػد ويحػدد

(55
مكافستػػو بنػػاء م ػػى اقت ػراح مجم ػػس إدارة الجامعػػة  .بمػػا يعن ػػى أف ىػػذا المنص ػػب كػػاف حساسػ ػاً

يتطمب مواصفات جاصة ،فكاف البد مف إرجاع أمره لو ازرة المعػارؼ ،لقبػوؿ أو رفػض مػف تقترحػة

الجامعة.

وكػػاف طبيعيػػا أف يج ػوؿ وزيػػر المعػػارؼ بيػػذا األمػػر ،جاصػػة إذا رفنػػا أف المعيػػد ن ػػس فػػى يػػد

و ازرة السػنيور با ػا لممعػارؼ (. 56فيػػو كمػا نعػرؼ كػاف مػػف أكثػر ال جصػيات الميتمػة والمطمعػػة

مػػى ػػةوف السػػوداف .واذا كػػاف السػػنيور قػػد أىػػتـ بن ػػر التعمػػيـ المصػػر داجػػؿ السػػوداف نفسػػو،

فكاف طبيعياً أف ير ى مؤسسة ممية لدراسة أحوالو .وال ػؾ أف و ازرة المعػارؼ كانػت تػولى أىميػة

كبيرة لمعيد السوداف .وجير مثػاؿ لػذلؾ مػا ن ػرتو جريػدة السػوداف الجديػد بتػاريخ  6ينػاير ،1949

مػػف أف وزيػػر المعػػارؼ قػػد وافػػؽ مػػى زيػػادة المبم ػ المجصػػص لمد ارسػػات المتعمقػػة بالسػػوداف مػػف
 2000جنيػ ػػة إلػ ػػى  2400جني ػ ػػة لت ػ ػػجير البحػ ػػوث العممي ػ ػػة المجتمفػ ػػة (. 57وبالتػ ػػالى كان ػ ػػت و ازرة

المعارؼ تقدـ د ماً مبا اًر لتن يط البحوث ف السوداف.

واذا كانت و ازرة المعارؼ ت رؼ مى المعيد بطريقة غير مبا رة ،بر كافة القوانييف الجاصة

بالمعيد ،واذا كاف د ميا بدا ظاى اًر فى يد السنيور با ا ،فإف د ميا قد استمر فػى يػد و ازرة

طػػو حسػػيف ،والمرسػػوـ الصػػادر فػػى  19مػػارس  1951بتوقيع ػو بان ػػاء كرسػػى لمغػػات والميجػػات

السػػودانية ( ، 58ي ػػيد بػػسف ىنػػاؾ تطػػوي اًر قػػد حػػدث لممعيػػد فػػى يػػد ىػػذه الػػو ازرة .ناىيػػؾ ػػف أف
الػػو ازرة أصػػبحت منوط ػػة بالتصػػديؽ م ػػى الق ػ اررات الجاصػػة بالحاص ػػميف مػػى درج ػػة الػػدبموـ م ػػف

المعيػػد ،وجيػػر مثػػاؿ لػػذلؾ ،تمػػؾ القػ اررات التػػى صػػدرت بتوقيػػر وزيػػر المعػػارؼ طػػو حسػػيف فػػى 10
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سػػبتمبر  ، 59(1951وتمػػؾ التػػى صػػدؽ مييػا الػػوزير بػػاس مػػار( . 60وال ػػؾ أف د ػػـ الػػو ازرة قػػد

تصا د فى يد و ازرة الدكتور محمد وض محمد  ،جاصة أنو كاف أوؿ مدير لممعيػد (-1947

 ، 1952فقػػد تػػولى و ازرة المعػػارؼ مػػف  17ابريػػؿ  1954حتػػى قبػػوؿ اسػػتقالتو فػػى  31أغسػػطس
 . 61( 1954لذا نست عر دوره فى ودة المعيد مرة ثانية لكمية االَداب .فيبػدو أف االنفصػاؿ الػذ

تػػـ فػػى يػػده كمػػدير لممعيػػد لػػـ يكػػف ارلػػياَ نػػو ،ومػػف ثػػـ نست ػػعر أف لػػو يػػداً ف ػى ػػودة الحػػاؽ

المعيد مف جديد بكمية االَداب .وحيف تولى الو ازرة كماؿ الديف حسيف بعده ،مف  1سبتمبر 1954

إلى  21أغسطس  ،1955حيث تغير اسـ و ازرة المعارؼ إلى و ازرة التربية والتعمػيـ فػى  2سػبتمبر

 ، 62( 1954حيث أكمؿ الوزير كماؿ الديف حسيف ،كوزير تربية وتعميـ مف  22أغسػطس 1955

الى  6أكتوبر  ، 63(1958نػراه قػد دفػر بالمعيػد جطػوات كبيػرة ل مػاـ .ىػذا فػى الوقػت الػذ ظمػت
فيػػو الق ػ اررات الو ازريػػة بمػػنح درجػػة دبمػػوـ الد ارسػػة العميػػا مػػف جامعػػة القػػاىرة جالػػعة لموافقػػة و ازرة
المعػارؼ  .فػالق اررات التػى رصػدناىا ،والتػى صػػدرت باملػاء وزيػر المعػارؼ محمػد ػوض محمػػد

فػ ػػى سػػػنة  ،1954وتمػ ػػؾ التػ ػػى صػػػدرت فػ ػػى سػػػنة  1955باملػ ػػاء وزيػ ػػر المع ػػارؼ كمػ ػػاؿ الػ ػػديف
حسيف( ، 64كميا ت يد بسف و ازرة المعارؼ كانت منوطة بالتوقير النياةى مى ق اررات المعيد.

الجية الثانية مجمس جامعة القاىرة-:

إذا ما نظرنا إلػى القػوانييف المنظمػة لمعيػد السػوداف سػنجد بػسف مجمػس الجامعػة كػاف لػو دور
غير مبا ر فى إدارة المعيد .فبالنظر لمرسوـ  15ديسمبر  1947نجد أنو يعطى مجمس الجامعة

الح ػػؽ ف ػػى تحدي ػػد قب ػػوؿ الطػ ػ ب ومػ ػواد الد ارس ػػة ،و ػػدد ال ػػدروس اس ػػبو ياً ،والمنت ػػدبيف لمت ػػدريس
ومكافػ ػػستيـ ،ويقتػ ػػرح اسػ ػػـ المػ ػػدير بالت ػ ػػاور مػ ػػر مجمػ ػػس كميػ ػػة االَداب ،وىػ ػػو الػ ػػذ يمػ ػػنح درجػ ػػة

الػدبموـ( . 65واذا كػػاف المعيػػد قػد حظػػى بر ايػػة الػو ازرة ،فػػإف الجامعػػة قػد احتلػػنتو ،ويسػػرت بعػػض
الم ػػاكؿ التػػى تواجيػػو .بػػؿ إف رؤسػػاء الجامعػػة بػػدءاً مػػف الػػدكتور إبػراىيـ ػػوقى بػػؾ ( ميػػد كميػػة

الطػػب الػػذ تػػولى مػػدي اًر ام ػاً لجامعػػة ف ػؤاد فػػى ديسػػمبر . 66( 1947ومػػف بعػػده الػػدكتور أحمػػد
زكى(. 67الذ نحى مف رةاسة الجامعة جػ ؿ حركػة تطييػر الجامعػات فػى سػبتمبر  1954ليتػواله
الدكتور محمد كامؿ مرسى ( ، 68كانوا جميعاً مى رأس الدا ميف لمعيد السوداف.

ثانييا اإدارة المباشرة ال ؾ أف م مح استق ليتة المعيد كانت موجودة فى أداتيف

األداة األولى مدير المعيد:

لػػـ تك ػف مسػػةوليات مػػدير معيػػد السػػوداف فػػى ظػػؿ تبعيتػػو لكميػػة االَداب مجتمفػػة نيػػا فػػى ظػػؿ

اس ػػتق ليتو .فق ػػد ح ػػددت الم ػػادة العا ػ ػرة م ػػف مرس ػػوـ  15ديس ػػمبر  – 1947أ ف ػػى ظ ػػؿ تبعيت ػػو
ل َداب -بسف المدير ىو الذ يقوـ بإدارة ال ةوف الفنية واادارية بالمعيد ،وأف وزير المعػارؼ ىػو

الػػذ يعينػػو (. 69وحػػيف انفصػػؿ المعيػػد ػػف كميػػة االَداب بصػػدور القػػانوف رقػػـ  149لسػػنة 1950
نجػد أف مػدير المعيػػد قػد اجتصػتو المػػادة السادسػة
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ػر مػػف القػانوف ،حيػث أقػػرت بػسف تعيينػو يػػتـ

مف قبؿ وزير المعارؼ العمومية مف بيف اساتذة الكراسى لمدة ث ث سنوات قابمة لمتجديد ،وأنػو ال

تجػػوز اقالتػػو إال بق ػرار مسػػبب مػػف الػػوزير بعػػد أجػػذ أر مجمػػس الجامعػػة ،وال تجػػوز ا ػػادة المػػدير
المقاؿ قبؿ ملى سنتيف قابمة لمتجديد (. 70

ال ػػؾ أف ىنػػاؾ ث ػ ث جصػػيات رةيسػػية أدارت معيػػد السػػوداف ط ػواؿ فت ػرة الد ارسػػة ،أوليػػػا

شخصية الدكتور محمد عوض محمػد بػ  ،فػرغـ أف كػؿ الػذيف أ ػاروا لمسػيرة المعيػد التاريجيػة
قالوا بسنو أدار المعيد فى الفترة مف  1947حتى سنة  ،1952إال أف الحؽ انو استمر مػدي اًر حتػى
صػدر مرسػوـ بتعيينػو مػػدي اًر لجامعػة االسػكندرية بتػاريخ  15ينػػاير . 71( 1953وىػو الػذ بػذؿ كػػؿ

الجي ػػد ك ػػى يق ػػؼ المعي ػػد م ػػى أق ػػداـ قوي ػػة ،و م ػػى أرض ثابت ػػة ارس ػػجة (. 72ول ػػـ تك ػػف جص ػػيتو
بال جصية العادية ،بؿ كػاف جصػية امػة ،فقػد كػاف وىػو مػدي اًر لممعيػد يمثػؿ جامعػة فػؤاد األوؿ

فى المؤتمرات الجارجية ،وأبرزىا تمثيمو فى المؤتمر الدولى الرابر لمحلارة الب رية و موـ االنساف

فػػى فينػػا( . 73وبػػرز دور المعيػػد فػػى يػػده بػػرو اًز كبيػ اًر ،وجيػر مثػػاؿ لػػذلؾ مػػا قصػػتو جريػػدة االىػراـ
بسنو حينما اتفػؽ مػى حػؿ مسػسلة السػوداف بعػد ث ثػة أ ػير مػف قيػاـ ثػورة  23يوليػو  ،1952أقػاـ
معي ػػد الس ػػوداف بالزمال ػػؾ حف ػػؿ اس ػػتقباؿ ال ل ػػاء الوف ػػود الس ػػودانية الموج ػػوديف بالق ػػاىرة .حلػ ػره
بػػدا الفالػػؿ واسػػما يؿ االزىػػر ومحمػػد ن ػور الػػديف وحمػػاد توفيػػؽ ومحمػػد محجػػوب ومبػػارؾ

زروؽ و م ػػى البري ػػر والب ػػير ال ػػيخ و ب ػػدالرحمف محم ػػد ب ػػدالرحمف وغي ػػرىـ .كم ػػا حلػ ػره ىية ػػة
تدريسػػو وطمبتػػو وبعػػض جريجيػػو .حيػػث ألقػػى الػػدكتور محمػػد ػػوض كممػػة رحػػب فييػػا باللػػيوؼ

و ب ػػر فيي ػػا ػػف م ػػد اىتم ػػاـ الحكوم ػػة بالمعي ػػد .ف ػػى ح ػػيف أن ػػاب الس ػػيد ب ػػدا الفال ػػؿ الس ػػيد
اسما يؿ االزىر ليمقى كممة السودانييف ،حيث كر الدكتور وض وتمنى أف يقبؿ ميو الطمبة

السػػودانييف ،وفػػى ذات الوقػػت طمػػب نايػػة المعيػػد بم ػػكمة جنػػوب السػػوداف ،واف يسػػتفيد السػػوداف

مػػف ىػػذه الد ارسػػات( . 74ناىيػػؾ ػػف د ارسػػتيو ال ػػييرتيف ػػف السػػوداف (أحػػدىما ػف نيػػر النيػػؿ،
واالجر

ف السوداف ال مالى  .ولنعػرؼ قيمػة الرجػؿ الػذ اسػتمر مػدي اًر لممعيػد حتػى بدايػة سػنة

 1953نتابعو قمي ً بعد تركو الدارة المعيد ،فنر أنو بعد أف ترؾ إدارة المعيد تولى مدي ار لجامعة

االسكندرية ،ثـ تولى و ازرة المعارؼ سنة  ،1954وبعد جروجو مف الو ازرة مؿ مندوباً لمصػر فػى

اليونس ػ ػػكو( . 75حي ػ ػػث أثب ػ ػػت ج ػ ػػدارة منقطع ػ ػػة النظي ػ ػػر فػػ ػػى مم ػ ػػو ىن ػ ػػاؾ ،وى ػ ػػذا م ػ ػػا ت ػ ػػيد بػػ ػػو
كثير مف وثاةؽ الجارجية المصرية سنة  . 76(1955بؿ ظؿ مف ج ؿ ممو فى المجمس التنفيذ

لميونسكو ينسؽ بيف و ازرة التربية والتعمػيـ وو ازرة الجارجيػة المصػرية ( . 77ويبػدو أف الػدكتور محمػد
وض محمد قد استمر فى لػوية المجمػس التنفيػذ لميونسػكو حتػى سػنة  . 78( 1958وبالتػالى

ظمػػت

قتػػو بػػو ازرة التربيػػة والتعمػػيـ بػػر ىػػذا المنصػػب مسػػتمرة ،حيػػث كانػػت الػػو ازرة تعمػػؿ مػػى

االستفادة منو (. 79
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الشخصية الثانية شخصية الدكتور حسن عثمان ،وىو استاذ التاريخ ال يير ،الذ تولى إدارتػو

فى الفترة مف  ( 1955-1953ثـ تولى فترة ثانية فيما بعد مػف  . 80( 1969-1965وفػى يػده

بػػزغ اتجػػاه المعيػػد نحػػو افريقيػػا ،و بػػر ىػػو نفسػػو ػػف ىػػذا االتجػػاه مػػف ج ػ ؿ د ارسػػتيف األولػػى،
ظيرت فى ديسمبر  1956ف افريقيا فى جحػيـ دانتػى .والثانيػة ،جػاءت تحػت نػواف افريقيػا فػى

مطير دانتى(. 81

الشخصية الثالثة شخصية الدكتور عزالدين فريد ،تولى الػدكتور ازلػديف فريػد مػدي اًر لممعيػد فػى

نفس فترة توليو لعمادة كمية االَداب( ، 82أ فى الفتػرة مػف  ، 83(1964-1956ليػذا ال يػدجؿ فػى

اطار دراستنا إال السنة األولى فقػط مػف فترتػو .وقبػؿ توليػو إدارة المعيػد كػاف وزيػر التربيػة والتعمػيـ

ق ػػد واف ػػؽ ف ػػى  4يوني ػػو  1955م ػػى نقمػ ػو م ػػف مم ػػو اس ػػتاذاً بكمي ػػة التج ػػارة ليعم ػػؿ اس ػػتاذا لكرس ػػى
الجغرافيػ ػػا بكميػ ػػة االَداب ( معيػ ػػد الد ارسػ ػػات السػ ػػودانية (. 84ونعػ ػػرؼ مػ ػػف جريػ ػػدة االى ػ ػراـ بتػ ػػاريخ
 1956/3/26بسنػػو تػػولى إدارتػػو فػػى بدايػػة ػػاـ  ، 1956وأنػػو ىػػو الػػذ أجػػذ مػػى اتقػػو ميمػػة

(85
تغيي ػػر توج ػػو المعي ػػد م ػػف الس ػػوداف الفريقي ػػا .وك ػػاف م ػػف ال جص ػػيات القيادي ػػة الممتزم ػػة دينيػ ػاَ

(. 86ونجمػػص مػػف ذلػػؾ بػػسف ال جصػػيات الػػث ث التػػى تولػػت إدارة المعيػػد فػػى الفت ػرة مػػف -1947
 1956كانوا مف ال جصيات ال معة ممياً وادارياً.

األداة الثانية مجمس كمية االاداب أو مجمس المعيد-:

فقػػد اجتمفػػت األداة الثانيػػة ف ػػى إدارة المعيػػد بػػاجت ؼ تبعيػػة المعي ػػد لكميػػة االَداب مػػف ػػدميا،

فحينمػػا ن ػػس المعيػػد تابع ػاَ ليػػا قلػػت المػػادة التاسػػعة مػػف مرسػػوـ  15ديسػػمبر  1947بػػسف مجمػػس

كميػة االَداب البػػد أف يػػتـ أجػػذ أريػػو فػػى تعيػػيف ىيةػػة التػػدريس بالمعيػد ،وفػػيمف ينتػػدبوا ليػػذا الغػػرض
مػػف الجػػارج بنظػػاـ المكافػػسة ( . 87فػػى حػػيف فصػػمت المػػادة الحاديػػة

ػػر منػػو بػػسف المجمػػس الػػذ

يعاوف المدير ىو مجمس مؤلػؼ مػف القػاةميف بالتػدريس بالمعيػد ،وأنػو يمكػف لػوزير المعػارؼ ،بعػد

أجػػذ أر مجمػػس الجامعػػة والكميػػة ،أف يلػػـ إليػػو أ لػػاء مػػف الجػػارج ممػػف ليػػـ جب ػرة فػػى ػػةوف

السوداف ،ب رط أال يزيد ددىـ ف أربعة(. 88وىذا يعنى أف مجمسو كاف ال يلـ كؿ أساتذة كمية
االداب ،وأنو يجتمؼ ف مجمس كمية االداب الذ تتـ است ارتو أيلا فى كػؿ مػا يجػتص ب ػةوف

المعيد ،وىذا يعنى أف م مح االستق لية كانت موجودة بالمعيد منذ إن اةو.

أمػػا فػػى ظػػؿ اسػػتق ليتو بعػػد صػػدور القػػانوف رقػػـ  149لسػػنة  1950فقػػد حػػددت مادتػػو السػػابعة
ػػر مجمس ػو ،وبسنػػو يؤلػػؼ مػػف اسػػاتذة المعيػػد واسػػاتذتو المسػػا ديف ،وأنػػو لػػوزير المع ػارؼ ،بنػػاء

مى طمب مجمس الجامعة وأجذ أر مجمس المعيد ،أف يلـ إلى مجمسو أ لػاء مػف الجػارج ال
يزيد ددىـ مى اثنيف لمدة سنتيف قابمة لمتجديد .وحددت مادتو الثامنة

ػر بػسف مجمػس المعيػد

ىو الذ يدير حركة التعميـ واالمتحانات والنظاـ وفقا لمواةح وبموافقة مجمس الجامعػة .مػى حػيف

قالػت مادتػو الع ػروف بػسف وزيػر المعػارؼ ىػو الػػذ يعػيف اسػاتذتو وسػاةر ىيةػة تدريسػو بنػاء مػػى
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طمب مجمس الجامعة ،وبعد أجذ أر مجمس المعيد( . 89ونجمػص مػف ذلػؾ بنتيجتػيف أوليمػا ،أف

مجمس كمية االَداب كاف ىو الػذ يػتحكـ فػى ػةوف المعيػد أكثػر مػف مجمسػو ،ففتػرة التبعيػة لكميػة

االَداب فػػى فت ػرة الد ارسػػة كانػػت أكبػػر مػػف فت ػرة االسػػتق لية .الثانيػػة ،أف ص ػ حيات مجمػػس المعيػػد
كانت محددة بالقانوف ،بحيث ال تتداجؿ مر ص حيات مديره.
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المحور الخامس
النظام التعميمى
سيدور ىذا المحور حوؿ جمسة نقاط رةيسية:

أوليا نظػام القبػول ،فالمػادة الرابعػة مػف مرسػوـ  15ديسػمبر  1947حػددت الطػ ب المقبػوليف،
وبػػسنيـ مػػف الحػػاةزيف مػػى درجػػة الميسػػانس أو البكػػالريوس أو أ درجػػة يػػر مجمػػس الجامعػػة أنيػػا

معادلػػة ليا.وأجػػازت المػػادة  19التػػرجيص فػػى حلػػور الػػدروس والمحال ػرات ألن ػواع ث ثػػة م ػػف
الط ب األوؿ،الط ب المقبوليف بإحد كميات الجامعات المصػرية لمحصػوؿ مػى درجػة مميػة
أ مػػى مػػف الميسػػانس أو البكػالريوس ،مػف الػػذيف تقتلػػى د ارسػػاتيـ القيػػاـ بسبحػػاث فػػى المعيػػد تحػػت

ا ػراؼ أحػػد أ لػػاء ىيةػػة التػػدريس .الثػػانى ،لمفنيػػيف المنػػدوبيف مػػف قبػػؿ المصػػالح الحكوميػػة أو
الييةات الجاصة لعمػؿ أبحػاث جاصػة بتمػؾ المصػالح والييةات.الثالػث ،ألصػحاب المباحػث الحػرة

ذو المؤى ت التى يقبميا مجمس الكمية (. 90ومف ثـ فإف المعيد منػذ ن ػستو كػاف مػدركاً لممصػالح
المص ػرية التػػى بػػر نيػػا فػػى ال ػػرطيف الثػػانى والثالػػث ،حيػػث فػػتح البػػاب مػػف ج ليمػػا لمفنيػػيف

والجبراء ومف يريد أف يتجصص فى ةوف السوداف ليعود النفػر بعػد ذلػؾ لػإلدارة .فػى حػيف قيػدت

المادة الثانية مف القانوف رقـ  113لسنة  1950بال ةحة االساسية لممعيد ما كاف متاحاً مف قبؿ،
فقد ا ترطت لقبوؿ الط ب ،أف يكونوا مف الحاصميف مى درجة الميسػانس أو البكػالريوس أو أ

درج ػػة ممي ػػة يعتبرى ػػا مجم ػػس المعي ػػد معادل ػػة لي ػػذه الدرج ػػة ،وأج ػػازت لممعي ػػد ق ػػد امتح ػػاف قب ػػوؿ
لممتقػػدميف .وفػػى مادتيػػا الثالثػػة قالػػت بج ػواز ا فػػاء الطالػػب مػػف حلػػور المقػػرر الد ارسػػى لمسػػنة

األولػػى أو لمسػػنة الثانيػػة كميػػة أو بعلػػو ،إذا ثبػػت أنػػو حلػػر مقػػر اًر د ارسػػيا يعادلػػو فػػى معيػػد اَجػػر

تعترؼ بو الجامعة ،ولممجمس أف يعفيو أيلاً مف امتحانات االنتقػاؿ إلػى السػنة الثانيػة أو الثالثػة،

إذا ثبػػت أنػػو أد بنجػػاح امتحانػػات تعادليػػا فػػى معيػػد اَجػػر تعتػػرؼ بػػو الجامعػػة (. 91وتكػػرر نفػػس
األمر فى المادة األولى مف ال ةحة الداجمية لممعيد الصػادرة فػى  4ديسػمبر  ،1950ملػيفة بػسف
القب ػػوؿ يك ػػوف بترتي ػػب النج ػػاح ف ػػى امتح ػػاف القب ػػوؿ .أم ػػا مادتيي ػػا الجامس ػػة والسادس ػػة فق ػػد ح ػػددت

مواص ػػفات الطػ ػ ب داج ػػؿ المعي ػػد ح ػػيف قالت ػػا بوج ػػوب متابع ػػة الطػ ػ ب اال ػػتراؾ ف ػػى التمرين ػػات
والبحوث ،وأنػو فػى حالػة ػدـ مػواظبتيـ مػى الحلػور و ػدـ ا ػتراكيـ فػى التمرينػات ،فانػو يحػؽ

لمجمس المعيد حرمانيـ مف دجوؿ االمتحاف(. 92

وكاف معيد الدراسات السودانية يعمف روطو لمقبوؿ فى الجراةد الرسمية سنوياً ،ومثاؿ ذلػؾ مػا

ا ترطو فى قبوؿ الطػ ب المسػتجديف لمعػاـ الد ارسػى  ، 1954/1953فقػد كػاف يطالػب المتقػدميف
بتقديـ طمباتيـ ادارة المعيد فى  3ارع جرة الدر بالزمالؾ ،مى االسػتمارة الجاصػة بالد ارسػات

- 17 -

العميا والتى يمكف الحصوؿ مييا مف المعيػد ،وأف تحتػو طمبػاتيـ مػى ػيادة المػي د أو صػورة

منيػػا ،وسػػت صػػور مسػػية (مقػػاس 6&5

مييػػا اسػػـ الطالػػب ومولػػو و داجػػؿ غػ ؼ ،و ػػيادة

تثبت حصولو مى درجتو الجامعية ،وأف أ بيانات أجر يحتاج إلييػا الطالػب ميػو أف يستفسػر
نيػػا فػػى مقػػر المعيػػد( . 93ونفػػس ػػروط القبػػوؿ تلػػمنتيا المػػادة  37مػػف ال ةحػػة الداجميػػة لكميػػة

االداب بجامعػػة القػػاىرة المن ػػورة بتػػاريخ  18نػػوفمبر . 94( 1954وكػػذلؾ المػػادة  22مػػف ال ةحػػة

األساس ػػية لكمي ػػة االَداب الص ػػادرة بالق ػػانوف  611لس ػػنة  1954ف ػػى  17ن ػػوفمبر  . 95( 1954أم ػػا

المادة  13مف القانوف رقـ  442لسنة  1955بال ةحة األساسية لكمية االَداب بجامعة القاىرة ،فقد
ا ػػترطت نفػػس ال ػػروط وألػػافت إلييػػا أف يكػػوف الطالػػب حاص ػ

مػػى الميسػػانس أو البكػػالريوس

بتقػػدير " جيػػد" مػػى األقػػؿ( . 96ونجمػػص مػػف ذلػػؾ بػػسف ػػروط المعيػػد لػػـ تظػػؿ ثابتػػة مػػى طػػوؿ

الجط ،فقد حدث ليا أكثر مف تعديؿ ،وأف ىذا التعدي ت لـ ترتبط بتبعيػة المعيػد لكميػة االَداب أو
استق ليتو نيا.

ثانييا مدة الدراسة ،اجتمفت مدة الدراسة فى المرسوـ التسسيسى لممعيد نو فى بقية الم ارسػيـ.

فالمادة السادسة مف مرسوـ  15ديسػمبر  1947قالػت بػسف مػدة الد ارسػة بالمعيػد سػنتاف( . 97لكنيػا
أصبحت ث ث سنوات حسب ما قلت بو المادة الثانية مف ال ةحة األساسية لممعيد التى نظميا

القػػانوف رقػػـ  113لسػػنة . 98( 1950وظمػػت كمػػا ىػػى ث ػ ث سػػنوات ،حسػػب مػػا صػػرح بػػو مػػديره

الػػدكتور محمػػد ػػوض سػػنة  ، 99( 1952وطبق ػاً لممػػادة  23مػػف ال ةحػػة األساسػػية لكميػػة االَداب

الصػػادرة بالقػػانوف  611لسػػنة  ، 100(1954وطبق ػاً لممػػادة  14مػػف القػػانوف رقػػـ  442لسػػنة 1955
بال ةحة األساسية لكمية االَداب (. 101

ثالثيػػػا الرسػػػوم ،كان ػػت رس ػػوـ الد ارس ػػات العمي ػػا مومػ ػاً ق ػػد ت ػػـ تجفيل ػػيا ،ربم ػػا لت ػػجير ممي ػػة

البحػوث وربمػا إيػذاناً بان ػاء معيػػد الد ارسػات السػودانية ،قبػؿ ػير مػف صػدور المرسػوـ التسسيسػػى
لممعيػػد .لتصػػبح رسػػوـ القيػػد لدرجػػة دبمػػوـ االَثػػار  5جنييػػات ،و 4جنييػػات لػػدبموـ معيػػد المغػػات

ال ػ ػرقية واَدابي ػػا ( . 102ل ػػذا ح ػػددت الم ػػادة الجامس ػػة م ػػف مرس ػػوـ  15ديس ػػمبر  1947رس ػػوـ القي ػػد

بجمسػػة جنييػػات ،وأ فػػت الطػ ب المقيػػدوف بإحػػد كميػػات الجامعػػات المصػرية مػػف أداةيػػا (. 103
وظمت كذلؾ إلى أف ا تمدت الةحة النظاـ الدراسى والتسديبى لط ب الجامعات سػنة  1954رسػـ

قيد الدراسات العميا بػ  2جنية تؤد قبؿ بدء الفصؿ الدراسى األوؿ .وكذلؾ حددت رسـ االمتحػاف

بػ ػ  5جنييػػات ،الػػافة لرسػػـ المكتبػػة (  500ممػػيـ ورسػػـ االتحػػاد(  10500مميم ػاً ورسػػـ التػػسميف
الصحى ( جنية ورسـ تسميف المعامؿ فى الكميات العممية (  3جنية ورسـ الجدمة االجتما يػة (

 500مميماً (. 104

رابعيػػا االمتحانػػات فقػػد حػػددت المػػادة الثانيػػة

ػػر مػػف مرسػػوـ  15ديسػػمبر  1947أ مػػاؿ

االمتحانػػات وبسنيػػا مػػى دوريػػف الػػدوؿ األوؿ ،فػػى نيايػػة الد ارسػػة .والثػػانى ،فػػى بػػدء الد ارسػػة فػػى
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السنة التالية حسب التورايخ التى يحددىا مجمس كمية االَداب .وأ طت المادة الثالثة

ر لمجمس

الكمية الحؽ فى حرمػاف أ طالػب ال يحلػر ػدداً مػف الػدروس يعتبػره مجمػس المعيػد كافيػاً .وأف

لجنػػة االمتحػػاف – حسػػب المػػادة  -14تؤلػػؼ فػػى كػػؿ مػػادة مػػف لػػويف ىيةػػة تػػدريس .وأنيػػا –

حسػػب المػػادة  - 15ىػػى التػػى تجتػػار مولػػو ات االجتبػػارات التحريري ػة ،وتتػػولى اجتبػػار الطمبػػة
فوياً أيلاً .وا ترطت المادة  16لنجاح الطالب أف ترلى لجنة االمتحاف ف فيمو وتحصػيمو،

وأف النتيجة النياةية يعتمدىا وزير المعارؼ .فى حيف قالت المادة  17بسف نتيجة امتحاف كؿ فرقة

تعػػرض مػػى لجنػػة امػػة مؤلفػػة مػػف جميػػر الممتحنيػػيف برياسػػة ميػػد كميػػة االَداب ،ويقرىػػا مجمػػس

الكمية .وقالت المادة  18بسف الجامعة تمنح الناجحيف فى امتحاف السنة الثانية دبموماً يسمى دبموـ
معيد الدراسات السودانية (. 105

ومر تغيرمدة الدراسة كاف البد أف يحدث تغيير فى نظاـ االمتحانات بالمعيد ،وفى ىػذا االطػار

أفرد القسػـ ال اربػر مػف ال ةحػة الداجميػة لمعيػد الد ارسػات السػودانية الصػادرة فػى  4ديسػمبر 1950

أل مػػاؿ االمتحػػاف .ففػػى المػػادة السػػابعة قػػاؿ بوجػػود امتحػػاف يعقػػد فػػى نيايػػة كػػؿ سػػنة مػػف سػػنى
الد ارسػة الػػث ث ،وال ينتقػػؿ الطالػػب مػف فرقػػة إلػػى الفرقػػة التػػى تمييػا إال إذا نجػػح فػػى امتحػػاف السػػنة

النياةيػػة .وفػػى المػػادة الثامنػػة قػػاؿ بػػسف االمتحػػاف يعقػػد مػػى دوريػػف فػػى التػػاريخ الػػذ يعينػػو مجمػػس
الجامعػػة بنػػاء مػػى اقت ػراح مجمػػس المعيػػد ،وأنػػو يجػػوز لمطالػػب أف يتقػػدـ ل متحػػاف فػػى أ مػػف
الػػدوريف مػػى حسػػب اجتب ػاره .وفػػى المػػادة التاسػػعة قػػاؿ بػػسف االمتحػػاف ي ػػمؿ اجتبػػارات تحريريػػة
وأجػػر

ػػفوية ،وأنػػو يجػػوز لمجمػػس كميػػة االَداب أف يقػػرر فػػى النصػػؼ األوؿ مػػف السػػنة الجامعيػػة

تكمي ػػؼ طػ ػ ب الس ػػنة النياةي ػػة تق ػػديـ بح ػػث مكت ػػوب ب ػػدالً م ػػف االجتب ػػار التحري ػػر أو ال ػػفو أو

االجتبػػاريف مع ػاً فػػى مػػادة أو أكثػػر مػػف م ػواد االمتحػػاف .وفػػى ىػػذه الحالػػة تقػػوـ لجنػػة االمتحانػػات
بمناق ػػة الطالػػب فػػى ىػػذا البحػػث ،ويحػػؿ التقػػدير الػػذ ينالػػو تقػػدير االجتبػػار أو االجتبػػارات التػػى
استعيض نيا .وأنو يجػب مػى الطػ ب أف يفرغػوا مػف ا ػداد بحػوثيـ وأف يقػدموا أربػر نسػخ مػف

كؿ بحث قبؿ مو د االمتحاف باسبو يف مى األقؿ (. 106

وذكر فى المادة العا رة بسف لجنة االمتحاف تؤلؼ فػى كػؿ مػادة مػف لػويف ،وأنيػا تعػيف مػف

قبػؿ مجمػس المعيػػد ،ويجػوز اجتيػػار أحػدىما مػػف الجػارج ،و نػػد االسػتعجاؿ يجػػوز اجتيػار أ لػػاء
المجنة .ونجد فى المادة  11بسف لجنة االمتحاف ىى التى تلر مولو ات االجتبارات التحريرية،
وتت ػػولى اجتب ػػار الطال ػػب ػػفوياً .وح ػػددت الم ػػادة الثاني ػػة

ػػر م ػػدة ك ػػؿ اجتب ػػار تحري ػػر ب ػػث ث

سا ات ،وأنو يجوز لمجمػس الجامعػة بنػاء مػى طمػب مجمػس المعيػد أف يعػدؿ فػى أحػواؿ جاصػة

م ػػدة االجتب ػػارات .وا ػػترط ف ػػى الم ػػادة  13لنج ػػاح الطال ػػب أف ترل ػػى لجن ػػة االمتح ػػاف ػػف فيم ػػو
وتحصػيمو .وقػػاؿ فػػى المػادة  14بػػسف تعػػرض نتيجػة امتحػػاف كػػؿ فرقػة مػػى لجنػػة امػة مؤلفػػة مػػف

جميػػر الممتحنيػػيف فػػى ىػػذه الفرقػػة برياسػػة مػػدير المعيػػد ،وتعػػرض النتيجػػة النياةيػػة مػػى مجمػػس
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المعيػػد اقرارىػػا .وقػػاؿ فػػى المػػادة  15بمػػنح الطػ ب النػػاجحيف ػػيادة دبمػػوـ الد ارسػػات السػػودانية،
يذكر فييا التقػدير العػاـ الػذ نػاؿ فيػو االمتحػاف والقسػـ الػذ تػابر الد ارسػة فيػو (. 107وتكػرر نفػس

األمػر فػػى المػواد  41و 42مػػف ال ةحػػة الداجميػة لكميػػة االَداب بجامعػػة القػػاىرة فػػى نػػوفمبر 1954
( . 108وأصبحت نظـ االمتحاف ثابتة حتى نياية فترة الدراسة.

خامسيا المناىج ،قبػؿ أف نتعػرض لممنػاى يجػب أف نسػتق أر أىػداؼ المعيػد ،فقػد حػددت المػادة

الثانيػػة مػػف مرسػػوـ  15ديسػػمبر  1947ىدف ػو فػػى ت ػػجير الد ارسػػات العمميػػة الجاصػػة بالسػػوداف

والعمؿ مى ايجاد المتجصصيف ممياً فى ال ةوف السودانية .وأولػحت المػادة السػابعة بػسف ذلػؾ
يتحقػػؽ بػػر أقسػػاـ المعيػػد التسػػعة ،لكنيػػا قالػػت بػػسف ىػػذه األقسػػاـ لػػف تن ػػس م ػرة واحػػدة ،بػػؿ تن ػػس

ت ػػدريجياً .وأف مجم ػػس كمي ػػة االَداب – حس ػػب م ػػا تق ػػوؿ ب ػػو الم ػػادة الثامن ػػة -ى ػػو ال ػػذ يح ػػدد مػ ػواد

الد ارسػػة و ػػدد الػػدروس اسػػبو ياً ويوز يػػا مػػى سػػنتى الد ارسػػة (. 109أمػػا المػػادة األولػػى مػػف القػػانوف

رقػػـ  113لسػػنة  1950فقػػد حػػددت ىدفػػو أيل ػاً فػػى ا ػػداد المتجصصػػيف فػػى ال ػػةوف السػػودانية
وت ػػجير الد ارسػػات العمميػػة الجاصػػة بالسػػوداف .ليػػذا فصػػمت مادتػػو الثانيػػة الم ػواد الد ارسػػية الت ػػى

يتحقػ ػػؽ مػ ػػف ج ليػ ػػا ىػ ػػذا اليػ ػػدؼ وبسنيػ ػػا التػ ػػاريخ واالَثػ ػػار ،والجغرافيػ ػػا واالنثروبولوجيػ ػػا ،والمغػ ػػات
والميجػػ ػػات ،واالقتصػػ ػػاد والتجػػ ػػارة ،والز ار ػػ ػػة والغابػ ػ ػػات و م ػ ػػوـ الحي ػ ػػاة والجيولوجي ػ ػػا ،واالقتصػ ػ ػػاد
والصح اروات ،والد ارسػات الماةيػة واألرلػية ( الجيوفيزيقػا والقػانوف وطػب المنػاطؽ الحػارة .وبينػت

ال ةحة الداجمية توزير ىذه المواد مى األقساـ المجتمفة مى سنى الدراسة ونظاـ االمتحاف فييػا.
وأولحت مادتو الثانية بسنو يجوز لمجمس المعيد الافة مواد أجر ليا صمة بالمواد التػى تػدرس

بالمعيد ( . 110وىذا يعنى أف االقساـ التى صدرت الةحة المعيػد التسسيسػية سػنة  1947أصػبحت
م ػواد د ارسػػية لػػمف قسػػمى الد ارسػػة بالمعيػػد (التػػاريخ واالَثػػار ،والجغرافيػػا واالنثروبولوجيػػا سػػنة
 ،1950ونستن مف ذلػؾ بػسف المعيػد لػـ يكػف فػى امكانػو افتتػاح كػؿ تمػؾ األقسػاـ دفعػة واحػدة ،ال

مػػف الناحيػػة الماليػػة وال مػػف ناحيػػة تػوافر أ لػػاء ىيةػػة التػػدريس المػػؤىميف لتػػدريس تمػػؾ المػواد ،لػػذا
جعميا مواد دراسية.

وفصػػؿ القسػػـ الثػػانى مػػف ال ةحػػة الداجميػػة لمعيػػد الد ارسػػات السػػودانية الصػػادرة فػػى  4ديسػػمبر

 1950المواد الدراسة وتوزيعيا ( انظر الجدوؿ التالى  ،وحػددت المػادة الثانيػة بػسف الطػ ب الػذيف
يتمق ػػوف تم ػػؾ المػ ػواد باح ػػد كمي ػػات الجامع ػػة أو اح ػػد معاى ػػدىا ،ف ػػانيـ ف ػػى ى ػػذه الحال ػػة ي ػػؤدوف
امتحانيـ فى الكمية أو المعيػد الػذ يتمقػوف فيػو الػدروس ،وتلػـ نتػاة امتحانػاتيـ فػى ىػذه المػواد

إلى نتاة امتحاناتيـ فى المواد التى يدرسونيا فى المعيد (. 111
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توزيع مواد الدراسة عمى السنوات الثالث بعد استقالل المعيد عن كمية االاداب سنة 7491
المادة

المادة

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد

الدروس

أوالً -قسـ التاريخ واالَثار ( السنة األولى

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد

الدروس

ثاني ػ ػ ػاً -قسػ ػ ػػـ الجغرافيػ ػ ػػا واالنثروبولوجيػ ػ ػػا( السػ ػ ػػنة
األولى

الجغرافيا الطبيعية لمسوداف

2

التاريخ العاـ لمسوداف

2

صر مف التاريخ القديـ

2

الجغرافيا الطبيعية لمسوداف

2

2

الدراسات الماةية لنير النيؿ

2

2

الك ؼ الجغرافى فى حوض النيؿ

1

قا ة بحث

2

االجناس والس الت

2

المجموع

10

قا ة بحث

2

المجموع

11

االجناس والس الت
صر مف التاريخ الحديث

السنة الثانية
صر مف التاريخ االس مى

2

صر مف التاريخ الحديث

2

صر مف التاريخ القديـ

السنة الثانية
صر مف التاريخ الحديث

2

2

الجغرافيا الطبيعية لمسوداف بالتفصيؿ

2

االستعمار االوروبى فى حوض ودا النيؿ

2

الجغرافيا االقتصادية

2

االجناس والس الت

2

االجناس والس الت

2

قا ة بحث

2

قا ة بحث

2

المجموع

12

المجموع

10

السنة الثالثة

السنة الثالثة
دراسة تفصيمية لفترة مف تاريخ السوداف

2

دراسة تفصيمية القميـ جاص بالسوداف

تاريخ الحب ة أو أ قطر اَجر متاجـ لمسوداف

2

دراسة جغرافية بعض االقطار المتاجمة لمسوداف

2

2

المغات والميجات

2

دراسة انثروبولوجية تفصيمية

2

دراسة انثروبولوجية تفصيمية

2

قا ة بحث

2

قا ة بحث

2

المجموع

10

المجموع

10

دراسة المغات والميجات الساةدة بالسوداف

2

المصدر  -مرسوـ بال ةحة الداجمية لمعيد الدراسات السودانية بجامعػة فػؤاد االوؿ  ،الوقػاةر المصػرية  ،العػدد  7 ، 115ديسػمبر 1950
 ،ص .4

وي حظ أف تغيي اًر سوؼ يحدث فيما بعد (سنة  ، 1954ففى السنة الثالثة مف قسػـ التػاريخ كػاف

محدداَ دراسة تاريخ الحب ة أو أ قطر اَجر متاجـ لمسوداف ،حيث ترؾ األمػر مفتوحػاً لد ارسػة أ

قطػػر متػػاجـ لمسػػوداف .أمػػا بالنسػػبة لقسػػـ الجغرافيػػا ،ففػػى السػػنة الثانيػػة سػػيدرس بػػدالَ مػػف د ارسػػة
الجغرافية الطبيعيية واالقتصادية لمسوداف سنة  1954دراسة الجغرافيػا الطبيعيػة والب ػرية الفريقيػا،
وفى السنة الثالثة لقسـ التاريخ والجغرافبا تحػددت د ارسػة االنثروبولوجيػا التفصػيمية باالنثروبولوجيػة

الطبيعية وفصاةؿ الدـ و مـ االنساف االجتما ى.

وبعػػد ػػودة المعيػػد لكميػػة االَداب سػػنة  1954ذك ػرت ال ةحػػة االساسػػية ليػػا الصػػادرة بالقػػانوف

 611لسنة  1954فػى مادتيػا  24بػسف المػواد التػى تػدرس لمحصػوؿ مػى دبمػوـ المعيػد ىػى نفػس

الم ػواد السػػابقة (. 112أم ػػا الق ػرار بال ةح ػػة الداجميػػة لكمي ػػة االَداب بجامعػػة الق ػػاىرة فػػى  18نػ ػوفمبر
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 1954فقػػد رتػػب فػػى مادتػػو  39الم ػواد ػػدا الػػدروس المقػػرر ليػػا تمرينػػات ،وكمػػؼ الط ػ ب القيػػاـ
ببحػوث وجعػػؿ مجمػػس الكميػػة ىػػو المنػػوط فػػى كػؿ سػػنة بترتيػػب ىػػذه التمرينػػات والبحػػوث وتحديػػدىا

ونظاميا .حيث ا تبر التمرينات والبحوث مادة قاةمة بذاتيا يعطى الطالب ف أ مالو فييا تقػدي اًر

(. 113

توزيع المواد الدراسية بعد عودة المعيد لكمية االداب سنة :7499
المادة

المادة

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد

الدروس

أوالً -قسـ التاريخ واالَثار ( السنة األولى

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد

الدروس

ثاني ػ ػاً -قسػ ػػـ الجغرافيػ ػػا واالنثروبولوجيػ ػػا( السػ ػػنة
األولى

الجغرافيا الطبيعية لمسوداف

2

التاريخ العاـ لمسوداف

2

صر مف التاريخ القديـ

2

الجغرافيا الطبيعية لمسوداف

2

2

الدراسات النباتية لنير النيؿ

2

2

الك ؼ الجغرافى فى حوض النيؿ

1

قا ة بحث

2

االجناس والس الت

2

المجموع

10

قا ة بحث

2

المجموع

11

االجناس والس الت
صر مف التاريخ الحديث

السنة الثانية
صر مف التاريخ االس مى

2

السنة الثانية

صر مف التاريخ الحديث

2

صر مف التاريخ الحديث

2

صر مف التاريخ القديـ

2

الجغرافيا الطبيعية الفريقيا

2

االستعمار االوروبى فى حوض ودا النيؿ

2

الجغرافيا االقتصادية الفريقيا

2

االجناس والس الت

2

االجناس والس الت

2

قا ة بحث

2

قا ة بحث

2

المجموع

12

المجموع

10

السنة الثالثة

السنة الثالثة
دراسة تفصيمية لفترة مف تاريخ السوداف

2

دراسة جيولوجية القميـ جاص

2

تاريخ قطر ىاـ لمسوداف

2

د ارس ػ ػ ػػة جغرافي ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػػبعض االقط ػ ػ ػػار المناجي ػ ػ ػػة

2

لمسوداف
المغات والميجات

2

المغات والميجات

2

دراسة انثروبولوجية تفصيمية -

2

دراسة انثروبولوجية تفصيمية -

2

أ-

أ-

االنثروبولوجية الطبيعية.

ب -فصاةؿ الدـ.

االنثروبولوجية الطبيعية.

ب -فصاةؿ الدـ.
ج -مـ االنساف االجتما ى.

ج -مـ االنساف االجتما ى.
قا ة بحث

2

قا ة بحث

المجموع

10

المجموع

2
10

المصدر  -الجدوؿ الم ار اليو فى المادة  38مف ال ةحة الداجميػة لكميػة االداب لسػنة  ، 1954الوقػاةر المصػرية  ،العػدد  92مكػرر " أ"
غير ا تياد

 18 ،نوفمبر  ، 1954ص ص . 22 ،21
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والقانوف رقـ  442لسػنة  1955بال ةحػة األساسػية لكميػة االَداب بجامعػة القػاىرة  ،تعػرض فػى

مادتػػو  15لمم ػواد التػػى تػػدرس لمحصػػوؿ مػػى الػػدبموـ ،وبسنيػػا ت ػػمؿ التػػاريخ واالثػػار ،والجغرافيػػا
واالنثروبولوجيا ،والمغات والميجات ،والدراسات االقتصادية ،و مػوـ الحيػاة والجيولوجيػا ،والد ارسػات

الماةي ػػة ،والق ػػانوف ،وط ػػب المن ػػاطؽ الح ػػارة ( 0)114وب ػػالنظر لممػ ػواد الت ػػى ػػمميا الج ػػدوؿ  19م ػػف
ال ةحػػة األساسػػية لكميػػة االَداب بجامعػػة القػػاىرة الصػػادرة بالقػػانوف رقػػـ  442لسػػنة  1955نجػػدىا
تسػػبب الجػػداع بمػػا يػػوحى إلػػى أف المعيػػد قػػد تحػػوؿ إلػػى الد ارسػػات االفريقيػػة ،مػػر أنػػو ال زاؿ تحػػت

مسماه الرةيسى .ففى توزير مواد الدراسة نجد أف السنة األولى ركزت بالفعؿ مى القػارة االفريقيػة،
بمعػػدؿ  12درس فػػى االسػػبوع .لكػػف بػػالنظر لم ػواد السػػنة الثانيػػة نجػػد أف السػػوداف الزاؿ ي ػػكؿ

لمعاً رةيسياً فى الدراسة ،حيث يدرس الط ب اقميميف؛ السوداف اقميماً اجبارياً ،أما االقمػيـ الثػانى
فيجير الط ب ما بيف افريقيا الغربية أو ال رقية أو ال مالية أو الجنوبية .وفػى السػنة الثالثػة مػى

الطالب أف يقدـ بحثاً فى مولوع اجتصاصو ( . 115ويؤكػد ىػذا قػرار رةػيس الجميوريػة رقػـ 216
لسػنة  1956بػسف السػػوداف قػد ظػؿ العمػػود الفقػر ومممحػاً ميمػاً فػى السػنة الثانيػػة مػف الد ارسػة فػػى

المعيػػد(. 116فظمػػت السػػنة األولػػى تركػػز مػػى القػػارة االفريقيػػة فػػى تاريجيػػا وجغرافيتيػػا وس ػ التيا
وأم ارلػػيا ،أمػػا السػػنة الثانيػػة فيػػدرس الطالػػب اقميمػػيف أحػػدىما السػػوداف ب ػػكؿ اجبػػار (. 117ورغػػـ
استق ؿ السوداف إال أنو ظؿ ي ػكؿ أىميػة بػدليؿ أف جامعػة القػاىرة ىػى الوحيػدة التػى تفػردت بػيف

الجامعات المصرية بسف بيا كرسى جاص بتاريخ السوداف واَثاره(. 118

ولعػػؿ تص ػريح االى ػراـ بتػػاريخ  1956/3/26مػػف أف المسػػةوليف بػػو ازرة التربيػػة والتعمػػيـ وجامع ػة

القػاىرة يدرسػػوف اقت ارحػػات تيػدؼ إلػػى تحويػػؿ معيػد الد ارسػػات السػػودانية التػابر لمجامعػػة إلػػى معيػػد

لمدراسات االفريقية ،يدلؿ مى أف ممية التحػوؿ رسػمياً حتػى سػنة  1956لػـ تػتـ .بػؿ إف تصػريح
مديره الدكتور زالديف فريد مف أف اسػـ المعيػد لػـ يتغيػر لكػف نطاقػو ىػو الػذ أدجػؿ ميػو بعػض
التغييػػر ،وتفصػػيمو ذلػػؾ مػػف أف النظػػاـ القػػديـ كػػاف يقسػػمو الػػى ػػعبتيف الجغرافيػػا والتػػاريخ  ،وأف

مناىجػػو كػػاف ال يمتػػد أغمبيػػا إلػػى الحالػػر بصػػمة ،فمػػـ تعػػتف بػػالنواحى االقتصػػادية والسياسػػية فػػى
العصػػور الحديثػػة ،وأنيػػـ

ػػالجوا ىػػذا فػػى نظػػاـ الد ارسػػة الجدي ػدة ،بػػسف يػػدرس الط ػ ب فػػى السػػنة

األولػى د ارسػات تحلػػيرية الفريقيػا ،ت ػمؿ ك ػػؼ افريقيػا واسػتعمارىا وجغرافيتيػػا العامػة واألمػراض
المتوطنة فييا ،وفى السنة الثانية قسمت افريقيػا إلػى منػاطؽ ا تبػر السػوداف أحػدىا ،بحيػث يكمػؼ

الطالػػب اجباري ػاً بد ارسػػة السػػوداف مػػف الن ػواحى الطبيعيػػة والتاريجيػػة والسياسػػية وتطػػور نظػػـ الحكػػـ
والناحيػػة االقتصػػادية ،والػػى جانػػب ىػػذا يػػدرس اقميمػػا اَجػػر ػػف افريقيػػا ،وأف السػػنة الثالثػػة واألجي ػرة

جصصت لبحث ،بارة ف رسالة ف إحد المناطؽ التى درسيا ،ليس مف اللرور أف تكوف

فى السوداف( ، 119يدلؿ مى نتيجتيف ىامتيف أوليمػا ،أف االسػـ وال ػيادة المعطػاه مػف المعيػد لػـ
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تغير حتى نياية فترة الدراسة .ثانييما ،أف القارة االفريقية أصبحت قاةمة مػف ناحيػة الد ارسػة مػى
ي ا

أرض الواقر قبؿ تغيير اسـ المعيد نفسو لمدراسات االفريقية فيما بعد.
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المحور السادس
ىيئة التدريس
رغـ أف المادة التاسعة مف مرسوـ  15ديسمبر  1947قلت بسف يقوـ بالتدريس فى ىذا المعيد

أ لاء ىيةة التدريس بكمية االَداب ،ومف يتـ انتدابيـ ليذا الغػرض بنظػاـ المكافػسة (، 120ورغػـ أف

ال ةح ػػة الداجمي ػػة لمعي ػػد الد ارس ػػات الس ػػودانية الص ػػادرة ف ػػى  4ديس ػػمبر  1950ق ػػد نظم ػػت طريق ػػة

الد ارسػػة بالمعيػػد( . 121إال أننػػا لػػـ نتوصػػؿ لعػػدد االسػػاتذة مػػف داجػػؿ الكميػػة ممػػف ىػػـ مػػف جارجيػػا.
لكػػف المرسػػوـ الصػػادر فػػى  3سػػبتمبر  1950يفيػػد بػػسف أوؿ كرسػػييف تػػـ ان ػػاةيما فػى المعيػػد ىمػػا
كرسػػى الجغرافيػػا واالنثروبولوجيػػا ،واالَجػػر كػػاف لتػػاريخ السػػوداف واَثػػاره (. 122والمرسػػوـ الصػػادر فػػى

 19مارس  1951يفيد بالافة كرسى ثالث لمغات والميجات السودانية ( ، 123بمػا يعنػى أف ىنػاؾ
ث ثػػة أقسػػاـ داجػػؿ المعيػػد ،وأف االسػػاتذة المتجصصػػيف فػػى الكميػػة فػػى أقسػػاـ الجغرافيػػا والتػػاريخ
واالجتماع والمغػات ىػـ الػذيف الػطمعوا بميمػة التػدريس بالمعيػد .أمػا بجصػوص الم ػاىير مػنيـ،

فكػ ػػاف مػ ػػدراءه الث ثػ ػػة ( محمػ ػػد ػ ػػوض محمػ ػػد ،وحسػ ػػف ثمػ ػػاف ،و ازلػ ػػديف فريػ ػػد  ،ومحمػ ػػد ف ػ ػؤاد

ػػكر ( ، 124والػػدكتور سػػميماف ح ػزيف و بػػاس مػػار والسػػبا ى بيػػومى و ػػمتوت بدالحميػػد (، 125

و بد العزيز كامؿ وغيرىـ.

أما فيما يجتص بمرتباتيـ واىتماـ الجامعة بيـ ،فيبدو أف مرتباتيـ لـ تػزد مػا ىػو مجصػص

ليـ فى كميتيـ وىى نفس ما قلى بو القانوف القانوف رقـ  508لسنة  ، 126( 1954وقانوف تنظيـ

الجامعات لسنة  . 127( 1956واذا كانت مرتباتيـ لـ تزد ما ىو مجصػص حسػب درجػاتيـ  ،إال

أف الجامعػػة أىتمػػت بيػػـ نظ ػ اًر ل َمػػاؿ التػػى ألقيػػت مػػييـ .وظيػػر ىػػذا فيم ػا ن ػرتو االى ػراـ بتػػاريخ
 1952/6/22بسني ػػا فك ػػرت ف ػػى ايف ػػاد ث ث ػػة م ػػف أ ل ػػاء ىية ػػة تدريسػ ػو لمقي ػػاـ ببح ػػوث بجن ػػوب

السػػوداف ،وألػػافت بػػسف بعلػػيـ قػػد قػػاـ بد ارسػػة حػػوض النيػػؿ ،وأ ػػادت بػػسف المعيػػد أد أجمػػؿ
الجدمات وأحبيا ،وأف المستقبؿ لمد ارسػة المتعمقػة سػيكوف لمػذيف يتجرجػوف منػو ،حيػث يمقػى نايػة
كبي ػرة مػػف الحكومػػة (. 128ونست ػػعر مػػف تقريػػر لػػو ازرة االر ػػاد القػػومى سػػنة  1953فػػى زيػػارة أحػػد
مبعوثييا إلى السوداف الذ اقترح بسف يتـ تسليؼ ىيةة تحت ا ػراؼ معيػد السػوداف لكتابػة كتيبػات

صػػغيرة سػػيمة ػػاممة ػػف السػػوداف ،تػػوزع مػػى المػػوظفيف والمدرسػػيف ،ويدرسػػيا ط ػ ب الػػرح ت

والراغبوف فى زيارة السوداف( ، 129حجـ المسةولية الممقاه مى اتقيـ.

ونست عر دور ىؤالء االساتذة بالتو ية بقلية السوداف ،جاصة بعدما صرح بو الدكتور محمػد

ػػوض لجريػػدة االى ػراـ فػػى  ،1952/7/1/17بػػسف الس ػػوداف ميػػداف بكػػر لمد ارسػػة ،ولػػرب مث ػػاؿ

بجيولوجية السوداف وأنو ال يوجد أ مؤلؼ نيا الميػـ إال جريطػة ن ػرتيا حكومػة السػوداف تعتبػر
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بداةيػػة (. 130ومػػر أننػػا ال نسػػتطير أف نميػػز المؤلفػػات التػػى صػػدرت ػػف السػػوداف بفلػػؿ تسسػػيس
المعي ػػد ،إال أف ىنػ ػػاؾ نقم ػػة نو يػ ػػة ح ػػدثت فػ ػػى البحػػػوث بع ػػد التسسػػػيس ،حي ػػث تط ػػور االىتمػ ػػاـ
بالسوداف منذ سنة  1947ب كؿ كبير ( . 131والحصر الذ أجرينػاه ليػذه الد ارسػات فػى الفتػرة مػف

 1956 -1948ي يد بذلؾ .
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المحور السابع
طالب المعيد
ػػعبة التػػاريخ واالَثػػار ،و ػػعبة الجغرافيػػا

قسػػمت الد ارسػػة كمػػا رفنػػا فػػى المعيػػد إلػػى ػػعبتيف

واالنثروبولوجيػػا .ونست ػػؼ مػػف ػػدد المتجػػرجيف سػػنة  1950الػػذ بم ػ

ػػددىـ  24طالب ػاً( 11

طالبػ ػاً م ػػف قس ػػـ الت ػػاريخ واالَث ػػار ،و 14طالبػ ػاً م ػػف قس ػػـ الجغرافي ػػا واالنثروبولوجي ػػا ( ، 132أف ػػدد
ط ب الدفعة األولى لممعيد كاف مناسباً ،لكننا ال نعرؼ مى وجو الدقة اجمالى ددىـ ،وبالتالى
ال نستطير أف نحدد مف رسب منيـ ،فيناؾ صعوبة بالغػة فػى الوصػوؿ لػذلؾ ،بػؿ إننػا لػـ نسػتطر

إال أف نميػػز أسػػماء سػػبعة ط ػ ب فقػػط مػػف أجمػػالى الػ ػ 24جريج ػاً فػػى تمػػؾ السػػنة ( أنظػػر الجػػدوؿ

التالى
ـ
1
2

عدد الخريجيين حسب نتيجة دور سبتمبر 7491

اسـ الطالب

القسـ التابر لو

التقدير

أحمد ممدوح صبر أفند

التاريخ واالَثار

مقبوؿ

حامد حسيف ىند أفند

3

بدالستار محمد البنا أفند

4

االَنسة طيات محمود بدا

6

االَنسة نايات توفيؽ الطحاو

5
7

بدالفتاح مى رفة أفند

سيد محمد نور أفند

,,

,,

,,

,,

,,
,,

,, ,,

,,

الجغرافيا واالنثروبولوجيا

جيد

,,

,,

,, ,,

,,
مقبوؿ

المصػدر  -القػرار الػػوزار رقػػـ  282بمػػنح دبمومػػات فػػى االَثػار ودبمومػػات معيػػد الد ارسػػات السػػودانية ،الوقػػاةر المصػرية  ،العػػدد 15 ، 5

يناير  ، 1951ص .11

ونجمػػص مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ بػػث ث نتػػاة

األولػػى ،أف ػػدد الج ػريجييف قػػد بم ػ سػػبعة  ،وأف

جريجى قسـ التاريخ كانوا أربعة ط ب ،وجميعيـ بتقػدير مقبػوؿ ،فػى حػيف بمػ

ػدد جريجػى قسػـ

الجغرافيػا واالنثروبولوجيػا ث ثػة ،اثنػيف مػنيـ كػػانوا بتقػدير مقبػوؿ .الثانيػة ،أف المػرأة كانػت حالػرة

بػػيف دارسػػى المعيػػد فػػى ػػعبتيو منػػذ سػػنتو األولػػى .الثالثػػة ،أف الج ػري كػػاف يمػػنح لقػػب " أفنػػد "

بمجرد حصولو مى درجة الدبموـ.

والمػػدىش أنػػو بعػػد اسػػتق ؿ المعيػػد ػػف كميػػة االَداب نجػػد أف ػػدد جريجػػى الدفعػػة الثانيػػة فػػى

سنة  1951ىو نفس دد جريجيو سنة  ،1950فقد جرج المعيػد فػى دفعتػو الثانيػة  11طالبػاً مػف

قسـ التاريخ واالَثار ،و 14طالباً مف قسـ الجغرافيا واالنثروبولوجيا ( ، 133مر أف المراسيـ لـ تن ر
إال اسماء جمسة ط ب فقط مف ىذه الدفعة ( انظر الجدوؿ التالى
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عدد الممنحويين درجة دبموم الدراسات السودانية حسب نتيجة دور سبتمبر 7497
ـ
1
2

اسـ الطالب

القسـ التابر لو

التقدير

حممى وىبة وض أفند

تاريخ واَثار

مقبوؿ

ادوارد رزؽ ا

وض أفند

جيد

جغرافيا وانثروبولوجيا

3

بدالنبى محمد بده أفند

,,

,,

مقبوؿ

4

كميؿ متياس اسطفانوس أفند

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5

بدالياد

بدالياد قادوس أفند

المصدر القرار الوزار  380بمنح دبموـ الدراسات السودانية  ،الوقاةر المصرية ،العدد  17 ،115ديسمبر  ، 1951ص .24

ونستجرج مف الجدوؿ السابؽ م حظات أربر األولى ،أف جريجاً واحداً كاف مف قسـ التاريخ

والبقية كانوا مف قسـ الجغرافيا ،وأف جريجاً واحػداً مػف قسػـ الجغرافيػا ىػو الػذ حصػؿ مػى تقػدير

جيػػد ،فػػى حػػيف حصػػؿ البقيػػة مػػى تقػػدير مقبػػوؿ .الثانيػػة ،ىنػػاؾ تمثي ػؿ لمطمبػػة المسػػيحييف بػػيف

الدراسييف ،و دـ وجود تمثيؿ لممرأة .الثالثة ،يبدو أف القرار الجاص بنجػاحيـ ،والػذ صػدؽ ميػو
وزيػر المعػػارؼ طػػو حسػػيف فػى  10سػػبتمبر  ،1951كػػاف حولػػو جػػدؿ ،حيػث كتػػب فػػى القػرار بسنػػو
صدر بسغمبية أ لاء مجمس الجامعة .الرابعة ،استمرار منح لقب " افند " لجريجى المعيد.

ولػػـ نتوصػػؿ إلػػى ػػدد الط ػ ب فػػى ػػعبتى المعيػػد فػػى سػػنواتو الػػث ث إال فػػى العػػاـ الد ارسػػى

 ، 1953/52حيػػث ت ػػير إحػػد الوثػػاةؽ بػػسف بم ػ  53طالب ػاً وطالبػػة (. 134أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بعػػدد

جريجيػػو فػػى تمػػؾ السػػنة ،فقػػد بمغػوا ث ثػػة

ػػر طالبػاً طبقػاً لنتيجػػة دور مػػايو  1953المقدمػػة مػػف

معيد الدراسات السودانية(.انظر الجدوؿ التالى

عدد خريجى معيد الدراسات السودانية حسب نتيجة دور مايو 7491

ـ
1
2

اسـ الطالب
ابراىيـ محمد محمد البسة
بدالفتاح بدالصمد منصور

القسـ

التقدير

التاريخ واالثار

جيد جدًا

,, ,,

,,

,,

,,

,,

,,

3

كماؿ موسى طية مبا ر

,,

4

محمد حافظ بدالعزيز

,, ,,

,, ,,

5

محمد سيد محمد

,, ,,

,, ,,

6

محمد كامؿ الرحمانى

,, ,,

,, ,,

7
8

اَنسة بمبة جميؿ ابراىيـ أحمد

,, ,,

جيد

حسيف بدالمنعـ مى

,, ,,

,,

9

محمد بدالباقى أحمد السيد

,, ,,

,,

10

محمد بدالفتاح ابراىيـ

,, ,,

,,

11
12

اَنسة منيرة جرجس ينى

,, ,,

,,

مدحت مى بدراف

,, ,,

,,

13

محمد ج ؿ باس

قسـ الجغرافيا واالنثروبولوجيا

,,

ماو

المصدر  -قرار وزار رقـ  518بمنح درجة دبموـ الدراسات السودانية  ،الوقاةر المصرية ،العدد  3 ، 71ديسمبر  ، 1953ص . 3
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ونجرج مف الجدوؿ السابؽ بنتاة ث ث أوليما ،أف ىناؾ  12جريجاً مف قسـ التاريخ واالَثار،

وجريج ػاً واحػػداً مػػف قسػػـ الجغرافيػػا ،وأف سػػتة ط ػ ب تجرج ػوا بتقػػدير جيػػد جػػداً ،و 6بتقػػدير جيػػد،

وجريج ػاً واحػػداً بتقػػدير مقبػػوؿ ،ويبػػدو أنػػو قػػد ألػػيؼ ج ػري اربػػر

ػػر فيمػػا بعػػد ( ، 135وأف كػػؿ

الجريجييف الحاصميف مى تقدير جيد جداً كانوا مف قسـ التاريخ .ثانييما ،أف المرأة كانت حالرة

فػػى ت ػػكيمة الجػريجييف.ثالثيمػػا ،اجتفػػاء لقػػب " افنػػد " الػػذ كػػاف يمػػنح لجريجػػى المعيػػد فػػى العيػػد

الممكى.

وزاد دد ط ب المعيػد فػى العػاـ الد ارسػى  1954/53إلػى  85طالبػاً ،مػنيـ  62طالبػاً بالسػنة

األولى (. 136وىذا يعنى أف دد ط ب المعيد كاف فى تزايد مستمر ،لكف أىـ مػا ي حػظ بالنسػبة
لط ػ ب المعيػػد ىػػو اجتفػػاء الط ػ ب السػػودانييف مػػف دفعاتػػو األولػػى ،ناىيػػؾ ػػف أف ػػددىـ بعػػد

التحػػاقيـ بػػو قػػد ظػػؿ قمػػي ً لمغايػػة ،وجيػػر مثػػاؿ لػػذلؾ مػػا ي ػػير بػػو ك ػػؼ ػػدد الطمبػػة السػػودانييف
المقيػػديف بالمعاىػػد العميػػا المصػرية فػػى العػػاـ الد ارسػػى  1954/53فقػػد كػػانوا طػػالبيف فقػػط( ، 137فػػى

حػػيف ي ػػير ك ػػؼ أجػػر لمعػػاـ الد ارسػػى  1955/54بػػسف طالب ػاً سػػودانياً واحػػداً فقػػط كػػاف مقيػػداً فػػى
معي ػػد الس ػػوداف الت ػػابر لكمي ػػة االَداب( . 138وب ػػالنظر لطػ ػ ب وجريج ػػى المعي ػػد نجم ػػص بنتيجت ػػيف

أوليػ ػػا ،أنػ ػػو لػ ػػـ لػ ػػباطاً سػ ػػكرييف ،وجيػ ػػر مثػ ػػاؿ لػ ػػذلؾ دفع ػػة  1953/52التػ ػػى لػ ػػمت محمػ ػػد

بػػدالفتاح اب ػراىيـ اللػػابط بػػالجيش المصػػر ( . 139الثانيػػة ،أف قمػػي ً مػػف الج ػريجييف ىػػـ الػػذيف

ت ػػابعوا د ارس ػػاتيـ العمي ػػا وق ػػدموا د ارس ػػات ػػف الس ػػوداف ،وجي ػػر مث ػػاؿ ل ػػذلؾ ب ػػدالفتاح بدالص ػػمد

منصور (. 140
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المحور الثامن
بزوغ االتجاه االفريقى وجدلية تحويمو لمدراسات االفريقية
رغػػـ أف كثيػػريف مػػف اسػػاتذة معيػػد البحػػوث والد ارسػػات االفريقيػػة -االَف -مقتنعػػيف بػػسف تحويػػؿ

المعيػػد لمد ارسػػات االفريقيػػة قػػد تػػـ مػػا بػػيف سػػنة  ، 1955 – 1954ومػػر أننػػا لػػـ نجػػد ػػاىداً واحػػداً
يد ـ اقتنا يـ ،إال أننا ال نعرؼ باللبط مف أيػف اسػتقوا وتوصػموا ليػذا االقتنػاع .وبػالرغـ مػف أف

االتجػػاه االفريق ػى فػػى المعيػػد قػػد ن ػػس منػػذ سػػنة  ،1950إال أنػػو ظػػؿ نقا ػػا فقػػط ،دونمػػا اتجػػاذ أيػػة

جطوات فعمية لتحويؿ المعيد لمدراسات االفريقية .ىػذا بػالرغـ مػف أف المنػاى االفريقيػة قػد وجػدت

طريقيا لمعيد السوداف اـ  .1956وليػذا كػاف البػد مػف تقصػى نز ػة االتجػاه االفريقػى فػى معيػد
السػػوداف لنعػػرؼ الظػػروؼ التػػى دفعػػت بتمػػؾ النز ػػة فػػى ذلػػؾ الوقػػت .ونسػػتطير القػػوؿ بػػسف ىنػػاؾ
ثػ ث مقترحػػات رةيسػية لتحويػػؿ المعيػد لمد ارسػػات االفريقيػػة المقتػػرا األول مقتػػرا محيػى الػػدين

صابر؛ فمحيى الديف صابر صاحب أىـ االقتراحات لتحويػؿ معيػد السػوداف إلػى االتجػاه االفريقػى
ىو سودانى الجنسية ،وىو جػري كميػة دار العمػوـ بالقػاىرة ،ولػو ػعر فػى مجمػة الرسػالة القاىريػة،
التى يصدرىا السودانى مى البرير .وقد ممتو مصر مى نفقتيا ،حيث أرسمتو إلى فرنسا لمف

بعثتيػ ػػا السػ ػػودانية إلػ ػػى الجامعػ ػػات الغربيػػػة ( . 141ليػ ػػذا كػ ػػاف مػ ػػف ال ػػدا ميف ل تحػ ػػاد ب ػػيف مصػ ػػر

والسػوداف ،حيػػث مػؿ مػػى مياجمػة االسػػتعمار فػى صػػحيفة صػوت السػػوداف وجريػدة االسػػتق ؿ،
وكاف قد ر ح نفسو لرةاسة تحرير جريدة االستق ؿ ( ، 142مر كونو لو المجنة التنفيذية لمحزب

الوطنى االتحاد  ،لكنو يف سنة  1955رةيساً لتحرير صحيفة صوت السوداف ،وىى لساف حاؿ
طاةفة الجتمية (. 143ليذا ج ى بعض السياسييف المؤيديف لمصر بسف تعيينػو فػى السػمؾ السياسػى

فى الو ازرة القومية – و ازرة بدا جميؿ -سيحرـ الب د مف معارلػتيـ ل سػتعمار .وقػالوا بانػو إف

ف ػػمت ال ػػو ازرة القومي ػػة و ػػاد االزى ػػر إل ػػى الحكوم ػػة الحزبي ػػة فس ػػوؼ ال يج ػػد أمام ػػو أمث ػػاؿ ىػ ػؤالء
(. 144وظمت

قتو جيدة بمصر بعد االستق ؿ (. 145

ومف المؤكد أف مقترحو حوؿ ان اء معيػد لمد ارسػات االفريقيػة قػد اسػتقاه مػف أوروبػا حينمػا كػاف

طالبػاً لػمف البعثػة المصػرية ىنػاؾ ،ون حػظ مػػف متابعػة مقترحػو ىػو اصػ ارره مػى ايصػاؿ أفكػػاره

لػػإلدارة المصػرية أكثػػر مػػف مػرة .فجطواتػػو الػػث ث التػػى اتبعيػػا مػػر اادارة المصػرية بجصػػوص مػػا

أرسمو ب سف تحويؿ معيد السوداف لمدراسات االفريقية ،أو ان اء معيػد جػاص لمد ارسػات االفريقيػة،
جير دليؿ مى ذلػؾ الخطوة األولى تتمثل فى المذكرة التػى رفعيػا لػوزير المعػارؼ طػو حسػين

فػػى ربيػػع 7491؛ فنست ػػؼ مػػف تصػػرحو لجريػػدة االىػراـ( بتػػاريخ  1952/6/26بسنػػو " تقػػدـ فػػى
ربير  1950بمذكرة وافية إلى سعادة الدكتور طػو حسػيف با ػا ،وزيػر المعػارؼ ،فػى إحػد قدماتػو
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لبػػاريس مقترحػاً ان ػػاء معيػػد اسػػما يؿ لمد ارسػػات االفريقيػػة ،تحيػػة لػػذكر الجػػديو الػػذ منػػر الرقيػػؽ
ون ر فى افريقيا النور ،وكانت لو سياسػة افريقيػة والػحة " ،بػسف مذكرتػو تمػؾ ىػى أوؿ مػف تبنػت

لفػػت نظػػر االدارة المص ػرية باالىتمػػاـ بالد ارسػػات االفريقيػػة .ونست ػػؼ مػػف أف طمبػػو ىػػذا نػػت مػػف

ج ؿ معرفتو باىتماـ العمماء األمريكاف والفرنسييف واليولندييف بالقارة االفريقية ودراسة حلارتيا،
وأمنيتو بسف يقوـ ابناء النيؿ بيذا العمؿ ،واستجابتو لنصيحة استاذ ىولند حينما سسلو ف بعض

المصػػادر المتصػػمة بػػبعض الدرسػػات االفريقيػػة بقولػػو " كيػػؼ تطمبػػوف منػػا ػػيةا ػػف افريقيػػا ...إف

مركز لمد ارسػات االفريقيػة "( ، 146أف مػا اَره مػف اىتمػاـ الغػرب
القاىرة أو الجرطوـ ينبغى أف تكوف
اً
بتمػػؾ الد ارسػػات ىػػو السػػبب الرةيسػػى فػػى محاولتػػو رفػػر ىػػذا االىتمػػاـ لػػإلدارة المص ػرية ،لكننػػا ال
نستطير أف نؤكد أو ننفى بسف الغرب مف ج ؿ تسريب ىذا االىتماـ لطمبة السوداف ،إف كاف يريد
ػػغؿ القػػاىرة باالىتمػػاـ بافريقيػػا ػػف االىتمػػاـ بػػاالحت ؿ االس ػراةيمى لفمسػػطيف فػػى ذلػػؾ التوقيػػت

الميػػـ ،أـ ل ػػغميا ػػف االىتمػػاـ بالسػػوداف نفسػػو ،أـ أف ىػػذا االىتمػػاـ جػػاء مػػف قبػػؿ طمبػػة السػػوداف
تمقاةياً ،وليس لقو جارجية أىداؼ مف وراءه.

الخطػػوة الثانيػػة حديث ػو مػػع وزيػػر الخارجيػػة الػػدكتور محمػػد ص ػالا الػػدين باشػػا فػػى خريػػؼ

 ،7497حيث ي ير محيػى الػديف صػابر بانػو تحػادث فػى اجتمػاع ػاـ مػر الػدكتور صػ ح الػديف
با ػػا ب ػػسف م ػػكمة الثقافػػة االفريقيػػة .فقػػد تنػػاوؿ اىتمػػاـ االنجميػػز بافريقيػػا ،وأنػػو ػػاىد

ػرات مػػف

باب الباحثيف االفريقييف فى أوربا يستعدوف لمقياـ بسبحاثيـ ،ود ا إلى ارساؿ الباحثيف لمػتعمـ فػى

أوربا ،وأف تكوف ىناؾ سياسة افريقية والػحة وسػوية مميػة ي ػرؼ مػى تنفيػذىا معيػد اسػما يؿ
لمد ارسػػات االفريقيػػة ،وأف مصػػر فػػى يػػد فػػاروؽ لجػػديرة بػػذلؾ ،وأف معيػػد الدرسػػات السػػودانية لػػو
اتسر ن اطو ونظمت برامجو مى أسس مف التوسر فى دراسة العموـ االنسانية ،وقدمت لػو ا انػة

مالية تتسػؽ مػر الرسػالة الجديػدة ،وتػوفر لػو ػدد مػف المتجصصػيف الػوا يف ،ليصػمح أساسػا لمثػؿ
ىذا الم ػروع ،وتعميقػو بػسف فكرتػو لقيػت طفػاَ مػف وزيػر الجارجيػة ( ، 147كػؿ ذلػؾ يػدلؿ مػى أف
معيد السوداف أصبح ىدفاً لتحويؿ مسػاره الفريقيػا فػى جطػوة محيػى الػديف صػابر الثانيػة ،لكننػا ال
نعمـ لماذا اجتار معيد السوداف ليتـ تحويمو ل تجاه االفريقى ،ومف ىنا نت كؾ فى ىدفػو مػف وراء

ذلؾ ،فػيمكف تفسػير ىػذا االمػر لػو و ميػو لػو ،با تبػار أنػو أراد أف ي ػرؾ اسػـ السػوداف فػى فلػؿ
ىذا التحوؿ .و ميو ،با تبار أنو أراد تحجيـ ميمة معيد السوداف العممية والسياسية لجدمة أىداؼ
تتعمؽ باستق ؿ السوداف ،رغـ أنو مصنؼ لمف فريؽ االتحادييف.

الخطػػوة الثالثػػة وتتمثػػل فػػى المػػذكرة التػػى أرسػػميا لػػرئيس مجمػػس الػػوزراء بش ػ ن انشػػاء معيػػد
لمشئون االفريقية فى  ،7499/77/77فقد كانت الفكرة ومني الدراسة االفريقية المقترحو فى تمؾ

المػػذكرة مػػف بنػػات أفكػػاره ،فيػػو الػػذ قػػدـ مػػني الد ارسػػة ،وأسػػبؽ تصػػوره لممػػني بمقدمػػة ػػرح فييػػا
االىتمػػاـ األوروبػػى والروسػػى واألمريكػػى بالد ارسػػات االفريقيػػة ،وأف المعاىػػد األوربيػػة كانػػت تابعػػة
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أكاديميػاً لمجامعػػة لكػػف تمويميػا كػػاف تابعػػا لػػو ازرات الجارجيػػة والمسػػتعمرات ،وأنػػو حتػػى الػػدوؿ التػػى
ليسػػت بيػػا مسػػتعمرات كيولنػػدا ،كػػاف بيػػا معيػػد فػػى امسػػترداـ ،واَجػػر فػػى ليػػدف ،يعنيػػاف بد ارسػػة

اقتص ػػاديات افريقي ػػا والحال ػػة السياس ػػية والثقافي ػػة ،وي ػػتـ االنف ػػاؽ مييمػ ػا م ػػف قب ػػؿ رج ػػاؿ اال م ػػاؿ
والصنا ات(. 148

ونست ؼ تركيػزه مػى تحويػؿ معيػد الد ارسػات السػودانية إلػى الد ارسػات االفريقيػة مػف قولػو فػى

ذات المػػذكرة " بػػسف معيػػد الد ارسػػات السػػودانية بولػػعو الحػػالى قاصػػر مػػى تحقيػػؽ رسػػالة مصػػر
االفريقيػػة فػػى يػػد الثػػورة مػػف ناحيػػة قصػػور الد ارسػػة فيػػو مػػى السػػوداف ،ورغػػـ أىميتػػو الجاصػػة

لمصػػر ،واقتصػػار الد ارسػػة مػػى ػػعبتى التػػاريخ والجغرافيػػا ،فلػ

ػػف طػػوؿ مػػدة الد ارسػػة وافتقػػاره

إلى الدراسات السياسية واالقتصادية والطبيعية والبحوث العممية ولاَلة المراجر فى مكتبتو ،و ػدـ
اقترحو " الموافقة مف حيث
ظيور أ انتاج ممى ذ باؿ ف السوداف منذ ان اةو حتى االَف" ،و ا
المبػػدأ مػػى ان ػػاء معيػػد لم ػػةوف االفريقيػػة وتػػسليؼ لجنػػة لبحػػث ىػػذا المولػػوع"  ،يػػدلؿ مػػى أف

الرجؿ كاف ميتماً بمعيد السوداف وما يدور فيو .بؿ إف قولػو " بػسف مصػر حاولػت فيػـ افريقيػا مػف
ج ؿ معيد السوداف ،فمـ يستطر منذ سنة  1947حتى االَف (  1954أف يحقؽ ىدفاً واحداَ ،بػؿ

انقمػػب إلػػى دروس معػػادة مػػف الجغرافيػػا والتػػاريخ ،أ يمكػػف أف تػػدرس فػػى أ مكػػاف ،فمػػـ يسػػتطر
المعيػػد أف يوف ػؽ إلػػى جمػػؽ جصػػية ثقافيػػة الفريقيػػا ،بػػؿ وال لمسػػوداف ،وال أف يقػػدـ برنامجػػا بعيػػد

المػػد فػػى ىػػذا السػػبيؿ" ،يعػػد قػػدحاً مبا ػ اًر لػػـ يسػػبؽ ألحػػد مػػف أف ػراد اادارة المص ػرية انفسػػيـ أف
وجيوا مثمو الىػداؼ معيػدىـ وادارتػو والقػاةميف ميػو .ويعػد قولػو " بسنػو اذا كانػت الينػد قػد أن ػات
مثؿ ىذا المعيد فى نيودليى ،ألف ليا بعض الجاليات فى افريقيا الجنوبية وال رقية ،إال أف مصر

حيف تفعؿ ذلؾ فيى بريةة القصد ريفة اليدؼ وال ترمى إلى حكـ االفريقييف واستغ ليـ ،بؿ إلػى

رفر ذكرىـ وتحريرىـ ألف فى ىذا قوة ليا ومنعو " ( ، 149تحريلاً مبا ار ل دارة المصػرية لتحويػؿ

معيد السوداف لمدراسات االفريقية ،محف اًز بلروة م ار اة مصالحيا فى افريقيا.

وتعػرض بعػػد تحفيػزه السػابؽ لممتطمبػػات الرةيسػػية الن ػاء مثػػؿ ىػػذا المعيػد .فقػػاؿ بلػػرورة ان ػػاء

متحػػؼ لجمػػر الحلػػارة الماديػػة الفريقيػػا ،وأف يمحػػؽ بػػالمتحؼ معمػػؿ لتحميػؿ المػواد السػػابقة و مػػؿ
نماذج ليا .ثـ ولر برنامجاً ممياً لممعيػد بػسف يػدرس االنثروبولوجيػا واالثنولوجيػا ويػدرس المغػات
و مـ االَثار و مـ االجتماع والسكاف واالحصاء ودراسة االقتصاد البداةى ،ويدرس التاريخ االفريقى
وت ػػاريخ االس ػػتعمار .وق ػػاؿ بل ػػرورة وج ػػود قس ػػـ لمتص ػػوير والس ػػينما ،وأف ت ػػنظـ د ارس ػػات وحمق ػػات
ومناق ػػات اسػػبو ية ،وأف تكػػوف لممعيػػد صػ ت بكػػؿ المعاىػػد االفريقيػػة فػػى أوربػػا واَسػػيا ،وأف ييػػتـ

بال باب االفريقى ،وأف يجصص بعثات ل فريقييف وير ى طميعة باب فى كؿ بقعػة مػف افريقيػا،
وأف يقدـ أبحاث دؤوبة ،وأف يكوف لو مجمة بمغات أوربية ال طاء سمعة مميػة لممعيػد والجامعػة،

وأف يتبادؿ االسػاتذة ويسػتعيف بػاألوربييف ،وأف يكػوف تحلػير الػدكتوراة بػو ممكنػا ( . 150ويبػدو أف
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جطػػػة العمػ ػػؿ ىػػػذه قػػػد أصػػػبحت ىػ ػػى الجطػ ػػة الرةيسػػػية المعرول ػػة مػ ػػى طاول ػػة و ازرة الجارجيػ ػػة

المصػ ػرية ،حي ػػث حولي ػػا رة ػػيس ال ػػوزراء مبا ػ ػرة لي ػػا التج ػػاذ م ػػا يم ػػزـ طالم ػػا تعم ػػؽ األم ػػر بالق ػػارة
االفريقية ،حتى تجلر لمزيد مف الدراسة والبحث .ليذا يمكف القوؿ بسنيا جطة مؿ محيى الػديف

صػػابر أصػػبحت جػػاىزة التنفيػػذ لكنيػػا ظمػػت منػػذ سػػنة  1954تنتظػػر الق ػرار لتفعيميػػا ،وال نعمػػـ إف
كانػ ػػت قػ ػػد توافقػ ػػت ىػ ػػذه الجطػ ػػة مػ ػػر حمػ ػػـ بدالناصػ ػػر بايجػ ػػاد معيػ ػػد لمد ارسػ ػػات االفريقيػ ػػة ،أـ أف
بدالناصر قد أطمر مييا قبؿ أف يصوغ حممو بجصوص ىذا المعيد.

المقتػػرا الثػػانى وىػػو خػػاص بت سػػيس قسػػم لمدراسػػات االفريقيػػة داخػػل معيػػد السػػودان سػػنة
 7491فيبدو أف االتجاه االفريقى لـ يكػف حتػى سػنة  1953يسجػذ اتجاىػاً لتحويػؿ معيػد السػوداف

إلى الدراسات االفريقيػة .فػالتقرير الػوارد فػى ممفػات م ػرو ات السػوداف بتػاريخ  1953/6/17ػف
امكانية تسسيس قسـ لمدراسات االفريقية بمعيد السوداف جير دليؿ مى ذلػؾ .حيػث ي ػير بولػوح

إلى أف االتجاه االفريقى فى ذلؾ الوقت كاف ىدفو أف تصبح الدراسات االفريقية قسماً داجؿ معيد

السػػوداف ،ولػػـ تنػػاقش مسػػسلة تحويػػؿ معيػػد السػػوداف برمتػػو ليػػذا االتجػػاه .في ػػير التقريػػر بػسف جطػػة
معيد السوداف التى ىدفيا دراسة الحياة االجتما ية والثقافية لػواد النيػؿ ألػيؼ ليػا تسسػيس قسػـ

لمغويػات ،وا تقػػد التقريػر بػػسف تسسػػيس قسػـ جديػػد لمد ارسػات االفريقيػػة سػػيحقؽ الجطػوة األولػػى فػػى

جعػػؿ القػػاىرة – ال لنػػدف -مرك ػ از لمد ارسػػات االفريقيػػة ،ود ارسػػات واد النيػػؿ بصػػفة جاصػػة (. 151
وبػػدا بولػػوح أنػػو حػػيف تػػـ التفكيػػر فػػى ان ػػاء معيػػد الد ارسػػات االفريقيػػة كانػػت الوثػػاةؽ المص ػرية

تتطرؽ صراحة لمعيد الدرسات السودانية (. 152وىذا يعنى أف االتجاه االفريقى لـ ين س مستق بؿ

ن س مرتبطاَ بمعيد السوداف.

المقترا الثالث حمم الػرئيس جمػال عبدالناصػر حينمػا تحػدث بدالناصػر فػى كتابػو " فمسػفة

الثػػورة " سػػنة  1954بسنػػو يحمػػـ بػػسف يجػػد فػػى القػػاىرة معيػػداً افريقي ػاً يزيػػؿ غمػػوض القػػارة ويػػزرع
الػو ى بافريقيػا ،كػس ىػذا اىتمامػاً رسػمياً واسػعاً بافريقيػا( . 153بػؿ بػالنظر لمػنص الػوارد نػد بػد

الناصر " ولسوؼ أظؿ أحمـ باليوـ الذ أجد فيو فى القاىرة معيداً لػجماً الفريقيػا يسػعى لك ػؼ
نواحى القػارة أمػاـ يوننػا ،ويجمػؽ فػى قولنػا و يػاً افريقيػاً مسػتني اًر ،وي ػارؾ مػر كػؿ العػامميف مػف

كؿ أنحاء االرض مى تقدـ عوب القارة ورفاىيتيا" ( ، 154نتسكد لماذا ارتبط نػد الػبعض تحويػؿ
معيد السوداف لمدراسات منػذ تمػؾ السػنة.والمؤكد أف حمػـ بدالناصػر بوجػود معيػد افريقػى بالقػاىرة
نا ػػئ م ػػف المعرك ػػة ال ػػداةرة ب ػػيف الغ ػػرب والمس ػػتعمرات االفريقي ػػة ومحاولػ ػة ا ػػادة تقس ػػيـ الجريط ػػة

االفريقيػػة ،فػػسراد مػػف جػ ؿ ىػػذا المعيػد أف يقػػؼ مػػى الػػذ يجػػر أمامػػو فػػى افريقيػػا ،حتػػى يمكنػػو

الم اركة فى نيلة افريقيا(. 155

ونتسكػػد بػػر الوثػػاةؽ بػػسف اادارة المص ػرية حاولػػت فػػى تمػػؾ السػػنة تحويػػؿ حمػػـ بدالناصػػر إلػػى

حقيقػػة ،فإحػػد الوثػػاةؽ المصػ ػرية الموقعػػة مػػف قب ػػؿ بػػدالفتاح حسػػف ناة ػػب وزيػػر الدولػػة ل ػػةوف
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السوداف والمرسمة لرةيس مجمس الوزراء ( جماؿ بدالناصر فى  1954/11/11تقوؿ بسنو أرفػؽ

مػػر الجطػػاب مػػذكرة ب ػػسف معيػػد لم ػػةوف االفريقيػػة ،وأف التفكيػػر فيػػو جػػاء تم ػػياً مػػر ولػػر مصػػر
الجديػػد فػػى القػػارة االفريقيػػة وتحقيقػاً لذمنيػػة التػػى بػػر نيػػا الػرةيس بدالناصػػر فػػى كتػػاب فمسػػفة

الثورة(. 156وفى ىذا االطار نستطير أف نفيـ الجطاب المرسؿ مػف بػدالعزيز اسػحؽ لناةػب رةػيس
الدولػػة ل ػػةوف السػػوداف مؤ ػ اًر ومحػػدداً لمعبػػارة الت ػػى وردت فػػى كتػػاب فمسػػفة الثػػورة " بػػسف ترس ػػؿ

المذكرة بيذا المعنى" (. 157

وت ػ ػػير الم ػ ػػذكرة المرس ػ ػػمة لػ ػ ػرةيس مجم ػ ػػس ال ػ ػػوزراء ف ػ ػػى  1954/11/11م ػ ػػف أف حم ػ ػػـ الػ ػ ػرةيس

بدالناصر بان اء معيد لمدراسات االفريقية سيصبح حقيقة ،ومف أف الفكرة جاءت مف لرورة أف

تػػنيض مصػػر برسػػالتيا االفريقيػػة والمسػػةولية الممقػػاة مػػى اتقيػػا بوصػػفيا حارسػػة القػػارة ،بمػػا يعػػد
اقتباسػاً لػنفس تعبيػر بدالناصػػر فػى فمسػفة الثػػورة .حيػث قالػت بػسف

قػػة مصػر بالسػوداف تجسػػد

االمتػػداد المصػػر ف ػى افريقيػػا مػػف الناحيػػة التاريجيػػة ،وأنػػو لبنػػاء سياسػػة مصػػر االفريقيػػة بطريقػػة
سميمة ف بد مف ان اء معيد لم ةوف االفريقية ،ليقوـ بدراسة المصالح الم تركة بيف مصر والب د
االفريقية واالولاع السياسية واالقتصادية واالجتما ية فى المستعمرات االفريقية أمػاـ الػ أر العػاـ

المصر بالمغة العربية وباق ـ الباحثيف المصرييف .و برت المذكرة بسف تمؾ الفكرة تتفؽ وأغػراض
حكومػػة الثػػورة ،فػػالرةيس بدالناصػػر ذكػػر بػػالحرؼ الواحػػد فػػى كتػػاب فمسػػفة الثػػورة " ولسػػوؼ ظػػؿ

أحمـ باليوـ الذ أجد فيو فػى القػاىرة معيػدا لػجما الفريقيػا  ......و نػدنا أف ىػذا اليػوـ قػد جػاء،

وأف الحمػػـ البػػد أف ينقمػػب إلػػى حقيقػػة واقعػػة" ( . 158وتعػػد الػػافة المػػذكرة بسنػػو حػػر بمصػػر كقػػوة
المية تكافح االستعمار والقاىرة كمركز لحركات التحرير أف ين س بيا مثؿ ىذا المعيد فػى الوقػت

الذ ان ست فيو الدوؿ المستعمرة  -كبريطانيا وبمجيكا -معاىػد مسػتقمة لد ارسػة ػةوف مسػتعم ارتيا
منػػذ أمػػد غيػػر قصػػير وتعمقػت نايتيػػا بافريقيػػا ،وأف بريطانيػػا تنػػو أف تػػنظـ د ارسػػات فػػى ال ػػةوف
االفريقية اسوة بمعيد الدراسات االستعمارية التػابر لجامعػة لنػدف( ، 159كػؿ ذلػؾ يػدلؿ مػى أف حمػـ
الرةيس بدالناصر قد تبنتو اادارة المصرية منذ تمؾ السنة .لكف م مح التوجػة المصػر الفريقيػا

لػػـ تبػػرز إال سػػنة  ،1956حيػػث أجػػذ التعبيػػر ػػف أفكػػار ال ػرةيس بدالناصػػر يبػػدو والػػحاً تجػػاه
وساةؿ التسثير المصر فى افريقيا(. 160

ومػػر أف األفكػػار التػػى ارجػػت حػػوؿ تحويػػؿ معيػػد السػػوداف لمد ارسػػات االفريقيػػة فػػى سػػنة 1956

يمك ػػف ربطي ػػا باس ػػتق ؿ الس ػػوداف ف ػػى بداي ػػة تم ػػؾ الس ػػنة ،إال أف م ػػا ذكرتػ ػو جري ػػدة االىػ ػراـ بت ػػاريخ

 1956/3/26مػػى لسػػاف ازلػػديف فريػػد ميػػد معيػػد السػػوداف " بسنػػو ال يمكػػف تحويػػؿ المعيػػد إلػػى
معيػػػد لمد ارسػ ػػات االفريقيػ ػػة تحػ ػػوي مطمق ػ ػاً ،إال إذا زود باجصػ ػػاةييف فػ ػػى الن ػ ػواحى المجتمفػػػة ،مػ ػػف
المػػدربيف تػػدريباً ممي ػاً فػػى الجيػػات التػػى يتجصصػػوف فييػػا ،مػػف ج ػ ؿ ايفػػاد بعثػػات لمجامعػػات

االفريقيػػة" ( ، 161يػػدلؿ مػػى أف معيػػد السػػوداف لػػـ يتحػػوؿ بعػػد لمد ارسػػات االفريقيػػة تحػػوي كػػام ً،
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ليس ت بثاً باسـ السوداف المسػتقؿ ،بقػدر مػا ىػو مػرتبط بعػدـ وجػود كػوادر مؤىمػة ل تجػاه الجديػد.

ليذا ظؿ اسـ السػوداف ي حػؽ المعيػد حتػى أواجػر الجمسػينيات .فػالقرار الػوزار رقػـ  965بتػاريخ
 14أغسػػطس  1958يؤكػػد بػػسف درجػػة الػػدبوـ الممنوحػػة مػػف المعيػػد ال ازلػػت تحػػت مسػػمى " دبمػػوـ
معيد الدراسات السودانية" ( ، 162بػؿ يبػدو أف ىػذه الم حقػة السػـ السػوداف لممعيػد قػد ظمػت حتػى
بداية الستينيات .فالعنواف البارز الذ تصدر مجمة اَجر سا ة فى صػفحتيا الحاديػة

ػر فػى 6

سبتمبر  " 1961لماذا تترد جامعة القاىرة فػى ان ػاء معيػد الد ارسػات االفريقيػة " ( ، 163ي ػير إلػى
أف تحوؿ المعيد ل تجاه االفريقى الصرؼ لـ يتـ حتى سنة  ،1961بما يدلؿ مػى جطػس اال تقػاد

الساةد مف قبؿ حوؿ ىذا التحوؿ.

الخاتمة
 بمراجعػػة الوثػػاةؽ والتقػػارير والم ارسػػيـ الجاصػػة بالمعيػػد ك ػػفت الد ارسػػة بػػسف معيػػد السػػوداف،

الػػذ

سػػعت اادارة المصػرية الن ػػاةو سػػنة  ،1947سػػر اف مػػا تعػػرض لم ػػاكؿ متعػػددة إداريػػة،

تمويميػػة ،ايجػػاد مبنػػى مسػػتقؿ ،تػػوفير ىيةػػة تػػدريس جاصػػة بػػو ،ػػدـ القػػدرة مػػى افتتػػاح العديػػد مػػف

األقساـ التى أ مف نيا ،فبدا والحاً أف دـ اال ػداد المناسػب الفتتاحػو قػد تسػبب فػى ػدـ قػدرة

المعي ػػد م ػػى تحقي ػػؽ االَم ػػاؿ الت ػػى ح ًم ػػؿ بي ػػا ،و ػػدـ الق ػػدرة م ػػى تنفي ػػذ األى ػػداؼ المصػ ػرية ف ػػى
السوداف.
 بينت الدراسة بسف المعيد واف تساىؿ فى روط قبػوؿ ط بػو فػى دفعاتػو الػث ث األولػى ،إال
أنو سر اف ما ػدؿ ىػذه ال ػروط سػنة  ،1950ثػـ قػاـ بتعػديميا مػرة أجػر سػنة  1954بحيػث بػدا
أنو ال ييتـ بكـ الط ب ،بقدر ما ييتـ بكيفية ا داىـ.
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 قالػػت الد ارسػػة بسنػو كمػػا تسػػبب تيػػار االسػػتق ؿ الصػػا د فػػى السػػوداف منػػذ بدايػػة االربعينيػػات،
تسػبب االسػػتق ؿ نفسػو  -سػػنة  -1956فػػى ػدـ االىتمػػاـ بمعيػد السػػوداف ،فمػػـ تعػد ىنػػاؾ حاجػػة

إليو ،حيث اتجذت جطوات فعميو فى توجييو نحو الدراسات االفريقية.
 رغـ أف الدراسة صححت كثيػر مػف المفػاىيـ واال تقػادات المغموطػة المرتبطػة بتحػوؿ المعيػد

ل تجاه االفريقى ،ورغػـ أف الد ارسػة بينػت كيفيػة بػزوغ االتجػاه االفريقػى داجمػو ،إال أنيػا لػـ تسػتطر
أف تتبيف ما إذا كانت ىناؾ أىداؼ جارجية وراء سعى أحد قيػادات السػوداف المرتبطػة بمصػر فػى

االلحاح مى اادارة المصرية بلروة تحويؿ المعيد نحو ىذا االتجاه.

ىوامش الدراسة -:
( 1فاقتصرت المؤلفات مػا صػدر ػف مجمػر فػؤاد االوؿ ( مجمػر المغػة العربيػة

نػو ومػا كتبػو محمػد فجػر الػديف  -صػفحات مجتػارة

مػػف جغرافيػػة مصػػر والسػػوداف  ،القػػاىرة  ،مطبعػػة العمػػوـ .1935،واب ػراىيـ بػػده فػػى السػػوداف  ،القػػاىرة  ،مطبعػػة مجمتػػى .1936
وابراىيـ مصطفى الوليمى  -ما وراء جزاف أسػواف أو بػ د النوبػة  ،القػاىرة ،مطبعػة الصػباح  .1927 ،ومحمػد حسػيف ىيكػؿ -

ػرة

أيػػاـ ف ػػى الس ػػوداف ،القػػاىرة ،المطبع ػػة العصػ ػرية .1927ومحم ػػد حامػػد محم ػػد  -اكت ػػاؼ مص ػػدر فيلػػاف الني ػػؿ ،الق ػػاىرة  ،المطبع ػػة
الرحماني ػػة .1939 ،ومحم ػػود ب ػػدالياد بي ػػومى  -مص ػػور الني ػػؿ ،مجمو ػػة جػ ػراةط تفص ػػيمية الجػ ػزاء ني ػػر الني ػػؿ ،الق ػػاىرة ،مطبع ػػة
مصػر.1926،انظػػر ايػػدة ابػراىيـ نصػػير  -الكتػب العربيػػة التػػى ن ػػرت فػػى الجميوريػة العربيػػة المتحػػدة (مصػػر بػػيف ػػامى -1926
 ،1940القاىرة .1966 ،
(2

مػػر طوسػػوف  -بطولػػة االورطػػة السػػودانية المص ػرية فػػى حػػرب المكسػػيؾ ،مطبعػػة ص ػ ح الػػديف  ،االسػػكندرية .1933 ،ويوسػػؼ
نحاس  -تقرير ػف حالػة السػوداف االقتصػادية واالجتما يػة  ،مطبعػة مصػر  ،القػاىرة  .1945،ومحمػد طػا المنػاف و ثمػاف ابػراىيـ
الجيم ػػى  -كت ػػاب ال ػػدروس الديني ػػة لمم ػػدارس الس ػػودانية  ،مطبع ػػة المع ػػارؼ  ،الق ػػاىرة .1937 ،و ب ػػابكر ب ػػدر

 -المطالع ػػة الوطني ػػة

لممكاتػػب االوليػػة بالسػػوداف  ،مطبعػػة المقتطػػؼ ،القػػاىرة .1925 ،انظػػر قاةمػػة بالكتػػب والم ارجػػر ػػف السػػوداف  ،و ازرة الثقافػػة واالر ػػاد
القومى  ،مطبعة دار الكتب.1961 ،

- 36 -

( 3وكانػػت تمػػؾ الد ارسػػات قبػػؿ سػػنة  1947كػػاالتى أحمػػد محػػب الػػديف اب ػراىيـ  -انا ػػيد مصػػر والسػػوداف  ،مطبعػػة طايػػا  ،القػػاىرة،
 .1934ولجنة السوداف الداةمة بػوزراة التجػارة والصػنا ة  -أ مػاؿ البعثػات المصػرية والمجنػة الداةمػة لمسػوداف مػف سػنة ، 1938-1935
مطبػػة مصػػر .1938 ،ونعػػوـ ػػقير  -أمثػػاؿ الع ػواـ فػػى مصػػر والسػػوداف ،مطبعػػة المعػػارؼ  .1894 ،ونعػػوـ ػػقير  -تػػاريخ السػػوداف
القػػديـ والحػػديث وجغرافيتػػو 3 ،أجػزاء فػػى مجمػػد ،مطبعػػة المعػػارؼ ،القػػاىرة ،د.ت .و بػػدا فكػػر

 -بحػػوث اقتصػػادية ػػف السػػوداف ،دار

الطبا ػػة المص ػرية ،القػػاىرة .1941 ،ومحال ػرة ف ػؤاد اباظػػة  -البعثػػة المص ػرية فػػى السػػوداف سػػنة  ،1935القاىػػا فػػى الجمعيػػة الز ار يػػة،
 .1935ومحمد حسيف مجمػوؼ  -اسػبو اف مػر مػى مػاىر فػى السػوداف ،ػركة فػف الطبا ػة  ،القػاىرة .1941 ،وأنػيس أحمػد حسػيف -
تطػػور السػػوداف السياسػػى ،مطبعػػة المدرسػػة السػػعيدية ،القػػاىرة  .1946 ،والحكومػػة المص ػرية  -تعميمػػات جػػاص بالحممػػة فػػى السػػوداف-
قػػانوف الحممػػة بالسػػوداف ،المطبعػػة االميريػػة  ،القػػاىرة .1921 ،ويوسػػؼ نحػػاس  -تقريػػر ػػف حالػػة السػػوداف االقتصػػادية واالجتما يػػة ،
مطبعة مصر ،القاىرة .1945 ،وكت نر  -تقرير ف المالية واالدارة والحالة العمومية فػى مصػر والسػوداف سػنة  ،1913مطبعػة المقطػـ،
القػػاىرة.1914 ،ومصػػطفى فيمػػى ىدايػػة  -ثػػورة السػػوداف أو واقعػػة فا ػػودة ،طنطػػا.1942 ،وع.ج.أ.ب - .حػػديث العربػػاف ػػف أج ػ ؽ
و ػػادات أىػػالى السػػوداف  ،مطبعػػة السػػعادة ،القػػاىرة.1932 ،وولػػيـ جارسػػتف  -الػػدليؿ فػػى م ػوارد أ ػػالى النيػػؿ ،ترجمػػة اب ػراىيـ منصػػور،
القػاىرة(،د.ت  .ومحمػد أحمػػد محجػوب  -الحكومػػة المحميػة فػػى السػوداف ،مصػطفى البػػابى الحمبػى ،القػػاىرة .1945 ،وثابػت انطػػاكى -
دليػػؿ مصػػر والسػػوداف ،ج ػ اَزف ،جريػػدة مصػػر ،القػػاىرة . 1905،واب ػراىيـ بدالمسػػيح  -دليػػؿ واد النيػػؿ لعػػامى  ،1892-1891القػػاىرة،
د.ت .وانجمػ ػػو سػ ػػاماركو  -رحمػ ػػة محمػ ػػد مػ ػػى الػ ػػى السػ ػػوداف  15اكتػ ػػوبر  15 -1838مػ ػػارس  ، 1839ترجمػ ػػة طػ ػػو فػ ػػوز  ،القػ ػػاىرة،

.1940ومحمد ميد كركػوكى  -رحمػة مصػر والسػوداف ،مطبعػة اليػ ؿ ،القػاىرة.1914 ،و مصػمحة المعػارؼ السػودانية  -سػبؿ كسػب
العػػيش فػػى السػػوداف،مطبعة المعػػارؼ ،القػػاىرة.1941 ،واب ػراىيـ فػػوز  -السػػوداف بػػيف يػػد غػػردوف وكت ػػنر ،مطبعػػة االداب والمؤيػػد ،
القاىرة .1919 ،و بػد ا حسػيف  -السػوداف مػف التػاريخ القػديـ الػى رحمػة البعثػة المصػرية  ،المطبعػة الرحمانيػة بمصػر . 1935 ،و بػد
ا حسيف  -السوداف القديـ والجديد  ..رض تاريجى ل ةوف السوداف منذ أقدـ العصور إلى منتصؼ القػرف الع ػريف  ،مطبعػة ال ػباب
الحديثػ ػػة  ،القػ ػػاىرة  ،د.ت .وأحػ ػػد االدبػ ػػاء  -السػ ػػوداف المصػ ػػر واالنجميػ ػػز  ،مطبعػ ػػة االى ػ ػراـ ،االسػ ػػكندرية .1896 ،وس ػ ػ طيف با ػ ػػا
النمساو  -السيؼ والنار فى السوداف ،ترجمة بدالقادر حمزة ،مطبعة جريدة الػب غ ،القػاىرة.1930 ،ويوسػؼ صػبر

 -السػيؼ والنػار

فى فػتح السػوداف ،مطبعػة القػاىرة ،القػاىرة .1930 ،واميػؿ مكػاريوس  -الػدليؿ العػاـ لمقطػر المصػر والسػوداف  ،الطبعػة الرابعػة

ػر ،

مطبعة الدليؿ العاـ  .1938 ،وأميف سامى با ا  -التعميـ فى مصػر فػى سػنتى  ، 1915 – 1914مطبعػة دار المعػارؼ ب ػارع الفجالػة
بمصر  .1917 ،ومحمػد فج ارلػديف  -صػحؼ مجتػارة مػف جغرافيػة مصػر والسػوداف المصػر  ،مطبعػة العمػوـ ،القػاىرة .1935 ،وجػاد ا
طانيوس  -الصيد فى غابات السوداف ،دار الطبا ة الفنية ،القاىرة .1940 ،وباحث مطمر محزوف  -لػحايا مصػر فػى السػوداف وجفايػا
السياسػػة االنجميزيػػة ،مطبعػػة ص ػ ح الػػديف الكبػػر  ،االسػػكندرية .1931 ،ومحمػػد لػػيؼ ا بػػف محمػػد الجعمػػى الفلػػمى  -الطبقػػات مػػف
جصوص االولياء والصالحيف والعمماء وال عراء فى السوداف ،مطبعة صبيح ،القاىرة .1930 ،ومحمػود طمعػت  -غ اريػب الزمػاف فػى فػتح
السػػوداف ،مطبعػػة االس ػ ـ ،القػػاىرة .1896 ،وجرنفػػؿ  -فيرسػػت تػػاريخ الح ػوادث فػػى السػػوداف مػػف سػػنة  1881إلػػى سػػنة  ،1889تعريػػب
نجيػ ػػب ابكػ ػػاريوس ،مطبعػ ػػة المحروسػ ػػة ،القػ ػػاىرة .1891 ،وقػ ػػانوف تقريػ ػػر المعا ػ ػػات والمكاف ػ ػاَت ونظػ ػػاـ ص ػ ػرفيا لممػ ػػوظفيف وغيػ ػػرىـ مػ ػػف
المسػػتجدميف فػػى حكومػػة السػػوداف ،مطبعػػة المقطػػـ ،القػػاىرة .1905 ،وأسػػعد حمػػيـ  -قصػػية السػػوداف ،مطبعػػة الرسػػالة ،القػػاىرة.1945 ،

ويوس ػػؼ الس ػػيد ػػرؼ ال ػػديف  -قم ػػب واد الني ػػؿ ،تعمي ػػؽ كم ػػاؿ محم ػػود ابػ ػراىيـ ،الق ػػاىرة ،د.ت .وجػ ػ ؿ ال ػػديف الحمامص ػػى  -م ػػاذا ف ػػى
الس ػػوداف؟ بح ػػث ف ػػى أحػ ػواؿ الس ػػوداف السياس ػػية الراىن ػػة ،دار المع ػػارؼ ،الق ػػاىرة .1945 ،و م ػػر طوس ػػوف  -المس ػػسلة الس ػػودانية ،مطبع ػػة
المستقبؿ ،االسكندرية .1936 ،و مر طوسوف  -تاريخ مديرية جػط االسػتواء المصػرية مػف فتحيػا إلػى لػيا يا مػف سػنة 1889-1869
 ،مطبع ػػة الع ػػدؿ ،الق ػػاىرة.1937 ،والمب ػػارؾ ابػ ػراىيـ  -ت ػػاريخ مدين ػػة الجرط ػػوـ ،مطبع ػػة ال ػػرؽ االسػ ػ مية ،الق ػػاىرة ،د.ت .و ب ػػدالرحمف
الرافع ػػى  -مص ػػر والس ػػوداف ف ػػى أواة ػػؿ ي ػػد االح ػػت ؿ -ت ػػاريخ مص ػػر الق ػػومى م ػػف س ػػنة  ،1882مطبع ػػة مص ػػطفى الحمب ػػى ،الق ػػاىرة،
.1942وأحمد فؤاد  -مصر والسوداف فى نظر العمـ والتاريخ ،وثاةؽ ممية تاريجية الثبات الع ةػؽ الوثيقػة بػيف مصػر والسػوداف ،مطبعػة
النيلػػة ،القػػاىرة .1930 ،وحسػػف أحمػػد جميفػػة العبػػاد  -مػػف زوايػػا التػػاريخ السػػودانى فػػى القػػرف التاسػػر

ػػر ،مطبعػػة حمػػيـ ،القػػاىرة،

.1941و بدالمجيد فتحى محمود  -الن سة االولى ،أو الجط العا ر ،مسساة اجتما يػة ادبيػة اج قيػة حديثػة بػيف مصػر والسػوداف ،مطبعػة
االبتيػػاج ،القػػاىرة.1932 ،واب ػراىيـ زكػػى  -نصػػاةح م ػػرو ات الػػر الكبػػر بمصػػر والسػػوداف ،مطبعػػة مصػػر ،القػػاىرة.1919 ،ومحمػػد
وض محمد  -نير النيؿ ،مطبعة مصر ،القاىرة.1930 ،واماـ السعيد  -وحى الغابة ،القػاىرة .1940 ،وتوتيػؿ  -مػاىى كميػة غػردوف
 ،جطػػاب بمناسػػبة افتتػػاح الكميػػة الرسػػمى .1945،ومػػاؾ مايكػػؿ  -دجػػوؿ العػػرب الػػى السػػوداف ،ترجمػػة منصػػور مػػى حسػػيب ،القػػاىرة،
 .1930وحسػػف كمػػاؿ  -تػػاريخ السػػوداف القػػديـ ،مطبعػػة المقتطػػؼ ،القػػاىرة.1924 ،والحػػزب الػػوطنى  -ترجمػػة محمػػد ػريؼ با ػػا وزيػػر
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السوداف ومؤسس الحكـ الدستور فى مصر( 1887-1826وأثره فى النيلػة القوميػة ،مطبعػة النيلػة ،القػاىرة .1933 ،وممجػص مػف
المجمو ة الرسػمية لمجمعيػة الجغرافيػة ،يوليػو  - 1842الرحمػة االولػى لمبحػث ػف ينػابير البحػر االبػيض أو النيػؿ االبػيض ،ربيػا محمػد
مسػػعود ،القػػاىرة .1922 ،ومحمػػد أحمػػد الجػػابر  -فػػى ػػاف ا -أو تػػاريخ السػػوداف كمػػا يرويػػو أىمػػو ،مطبعػػة نيلػػة مصػػر ،القػػاىرة،
 .1947ووفد السوداف  -ماَسى االنجميز فى السوداف ،دار ال رؽ لمن ػر والطبػر ،القػاىرة .1946 ،ومحمػد متػولى  -الع قػة بػيف مصػر

والسوداف سنة  ،1946مجمة ال رؽ الجديد.

( 4ىنػػاؾ مؤلفػػات فػػى سػػنة  1947بعلػػيا ارتػػبط بمسػػسلة اثبػػات السػػيادة منيػػا مجمو ػػة مػػف الوثػػاةؽ ػػف السػػوداف  ،مجمػػس الػػوزراء،
المطبعػة االميريػػة  .1947 ،وكػػذلؾ و ازرة الجارجيػػة  -مجمو ػػة وثػاةؽ جاصػػة بمصػػر والسػػوداف،المطبعة االميريػػة  ،القػػاىرة .1947 ،
وكذلؾ رةاسة مجمس الوزراء  -مركز السػوداف الػدولى .انظػر قاةمػة بالكتػب والم ارجػر ػف السػوداف  ،و ازرة الثقافػة واالر ػاد القػومى ،
مطبعة دار الكتب .1961 ،وكذلؾ انظر ،محمد فػؤاد ػكر  -مصػر والسػيادة مػى السػوداف -الولػر التػاريجى لممسػسلة ،دار الفكػر
العربػػى ،القػػاىرة .1947 ،ومحمػػد ف ػؤاد ػػكر  -الحكػػـ المصػػر فػػى السػػوداف  ،1885-1820دار الفكػػر العرب ػى ،القػػاىرة.1947 ،
ورةاسػػة مجمػػس الػػوزراء  -قلػػية السػػوداف ،المطبعػػة االميريػػة ،القػػاىرة.1947 ،وأحمػػد يوسػػؼ  -قلػػية ال ػواد  ،أقػػو بحػػث سياسػػى،
مطبعػػة العمػػوـ ،القػػاىرة .1947 ،وزىيػػر ج ارنػػة  -الولػػر القػػانونى لممسػػسلة المصػرية السػػودانية ،مطبعػػة مصػػر ،القػػاىرة.1947 ،ووداد
حسػػيف حسػػنى  -مػػذكرة تاريجيػػة ػػف مصػػر والسػػوداف والممحقػػات ،مجمػػس الػػوزراء .1947 ،وأنػػور الجنػػد  -النيػػؿ ال يتجػ أز – تػػاريخ
الجنػػوب الحبيػػب مالػػيو وحال ػره ومسػػتقبمو ،ػػركة الطبا ػػة والن ػػر االس ػ مية ،القػػاىرة .1947 ،ومكػػى ػػبيكة  -السػػوداف فػػى قػػرف
 ، 1919-1819لجنة التسليؼ والن ر ،القاىرة .1947 ،و بدالحميد محمد االسػكندر

 -قصػة بريطانيػا فػى السػوداف  ،ػركة مكتبػة

ومطبعػػة مصػػطفى البػػابى الجمبػػى وأوالده بمصػػر ،الطبعػػة االولػػى  ،القػػاىرة  .1947 ،و محمػػد بػػف بدالمجيػػد بػػف محمػػد الس ػراج -
قاةؽ النعماف فى حياة الميػد ووقػاةر السػوداف ،مطبعػة يسػى الحمبػى ،القػاىرة .1947 ،و زيػز محمػد حبيػب  -وحػدة واد النيػؿ،
مطبعة نيلة مصر ،القاىرة.1947 ،
( 5ان اء مبنى جديد لمعيد السوداف ،االىراـ  ،1952/7/17 ،ص .4
( 6ال ةوف الثقافية لمسوداف بيف و ازرة المعارؼ ووكالة الو ازرة ل ةوف السوداف  ،االىراـ  ، 1953/2/19 ،ص . 8
( 7حيث أقرت ارساؿ الدكتور سميماف حزيف و بػاس مػار مػف كميػة االداب بجامعػة فػؤاد االوؿ السػتيفاء بحوثيمػا ،وأف يصػحب الرحمػة
ػػدد مػػف االسػػاتذة المص ػرييف الػػذيف سيحالػػروف فػػى السػػوداف ،مثػػؿ السػػبا ى بيػػومى و ػػمتوت بدالحميػػد السػػيد ،لممزيػػد انظػػر ،لجنػػة
الع ق ػػات الثقافي ػػة ب ػػيف مصروالس ػػوداف  18ين ػػاير  ، 1947الجمس ػػة الرابع ػػة  ،مم ػػؼ الق ار ارل ػػوزار بان ػػاء مكت ػػب داة ػػـ لمجن ػػة الع ق ػػات
الثقافية بيف مصر والسوداف  ،محفظة  / 3د  ،محفوظات مجمس الوزراء ما بعد  ،1923ص ص .2 ، 1
( 8دونالػد مػػالكولـ ريػد  -دور جامعػػة القػاىرة فػػى بنػاء مصػػر الحديثػة  ،ترجمػػة اكػراـ يوسػػؼ ،سمسػمة المةويػػات ،مكتبػة االسػرة،2007 ،
ص .348
( 9ان اء مبنى جديد لمعيد السوداف ،االىراـ  ،1952/7/17 ،ص .4
( 10دونالد مالكولـ ريد  -المرجر السابؽ  ،ص ص .348 ، 347
(.Malcolm Ried,Donald:- Cairo University and The Making of Modern Egypt.P.198. 11
(12

بدالحميد محمد السكندر

 -قصة بريطانيا فى السوداف  ،ص . 101

( 13الوقاةر المصرية  ،العدد  11 ،69يوليو  ، 1946ص .201
(Sanderson , Passmor ,Lillian :- Education in the Southern Sudan : The Impact of Government – 14
Missionary-Southern Sudanese Relationships Upon the Development of Education during the
Condominium Period ,1898-1956 , African Affairs , ,Vol.79,No.315,April 1980, P.167.
( 15تقري ػػر الجبي ػػر االقتص ػػاد

لمص ػػر ف ػػى الس ػػوداف لحلػ ػرة ص ػػاحب المع ػػالى وزي ػػر التج ػػارة والص ػػنا ة ف ػػى  26يولي ػػو ، 1943

الحكومة الممكية المصرية  ،ممؼ ،5/3-2محفظة  / 3د  ،محفوظات مجمس الوزراء ما بعد  ، 1923ص ص.28 ، 24
( 16سػػنة  1948فػػى انتجابػػات الجمعيػػة الت ػريعية التػػى اقتصػػر دجوليػػا مػػى االح ػزاب الدا مػػة لمفك ػرة االسػػتق لية ،لممزيػػد أنظػػر،
Broadbent, P.B. :- Sudanese Self-Government, International Affairs (Royal Institute of International
Affairs,1944) , Vol.30,No.3, ( Jul.1954)PP.320-323.
( 17رودريؾ ماثيوز  ،ماثا أكدا

 -المرجر السابؽ ،ص ص .90 ، 89

- 38 -

( 18أحمد بدالدايـ محمد حسيف  -مصر واالس ـ فى السوداف  ...دراسة وثاةقيػة لمفتػرة مػف  1936الػى  ، 1956المػؤتمر الػدولى -
االس ـ فى افريقيا  27-26 ،نوفمبر  ، 2006الكتاب السابر  ،متفرقات.
( 19السير جيمس روبرتسوف  -السوداف مف الحكـ البريطػانى المبا ػر الػى فجػر االسػتق ؿ  ،ترجمػة مصػطفى ابػديف  ،دار الجيػؿ ،
بيروت  ، 1996 ،ص ص .194 ،193
( 20معيد البحوث والدراسات االفريقية فى سطور  ،الن رة الثقافية  ،العػدد الثػانى  ،معيػد البحػوث والد ارسػات االفريقيػة ،جامعػة القػاىرة
 ، 1996ص  10وكػػذلؾ انظػػر ،معيػػد البحػػوث والد ارسػػات االفريقيػػة  -دليػػؿ الطالػػب بمناسػػبة مػػرور  60سػػنة مػػى تسسػػيس المعيػػد،
 ، 2008ص .6
( 21أحمد وض  -تطور الدراسة بالمعيد  ،مسػيرة معيػد البحػوث والد ارسػات االفريقيػة ،فػى حفػؿ الجػريجييف بمناسػبة اليوبيػؿ الػذىبى
لمعيػػد البحػػوث والد ارسػػات االفريقيػػة  ،1997 – 1947مطبعػػة جامعػػة القػػاىرة  ،مػػايو  ، 1997ص ص  .4-1وكػػذلؾ انظػػر ،معيػػد
البحػػوث والد ارسػػات االفريقيػػة لمحػػة تاريجيػػة  ،معيػػد البحػػوث والد ارسػػات االفريقيػػة فػػى جمػػس سػػنوات  ،مطبعػػة جامعػػة القػػاىرة  ،مػػايو
 ، 1999ص ص  .17 ،16وكذلؾ انظر ،السيد فميفؿ كممة ميد المعيد  ،دليؿ معيد البحوث والدراسات االفريقيػة  ،ػدد تػذكار
بمناسبة صدور ال ةحػة التنفيذيػة الجديػدة ومػرور

ػر سػنوات مػى المنتػد االفريقػى  ،معيػد البحػوث والد ارسػات االفريقيػة  ،مطبعػة

جامعة القاىرة  ، 2005 ،ص ص . 3 ، 1


تغير اسميا إلػى لجنػة ال ػةوف الثقافيػة لمسػوداف ،وكػاف بيػا مػف جامعػة فػؤاد االوؿ أحمػد بدالسػ ـ الكردانػى بػؾ سػكرتير ػاـ الجامعػة
و فيؽ غرباؿ واَجريف وبيػا أيلػاً بػدالعزيز بدالمجيػد الػذ كػاف اسػتاذاً مسػا داً بمعيػد التربيػة لممعممػيف وانتػدب مػف الجامعػة الدارة
مكتب المجنة الثقافية بو ازرة المعػارؼ .أنظػر ،جطػاب مػف الدكتور بػدالعزيز بدالمجيػد لحلػرة صػاحب الدولػة محمػود فيمػى النق ار ػى

با ػػا  10 ،مػػارس ، 1947ممػػؼ الق ار ارلػػوزار بان ػػاء مكتػػب داةػػـ لمجنػػة الع قػػات الثقافيػػة بػػيف مصػػر والسػػوداف  ،محفظػػة  / 3د ،
محفوظات مجمس الوزراء ما بعد .1923
( 22لجن ػػة الع ق ػػات الثقافي ػػة ب ػػيف مصروالس ػػوداف  18ين ػػاير  ، 1947الجمس ػػة الرابع ػػة  ،مم ػػؼ الق ار ارل ػػوزار بان ػػاء مكت ػػب داة ػػـ لمجن ػػة
الع قات الثقافية بيف مصر والسوداف  ،محفظة  / 3د  ،محفوظات مجمس الوزراء ما بعد  ،1923ص ص .2 ، 1
( 23نفسو.
( 24ان اء مبنى جديد لمعيد السوداف ،االىراـ  ،1952/7/17 ،ص .4
( 25أحمد وض  -المرجر السابؽ  ،ص . 1
( 26قانوف رقـ  81لسنة  1947بتعػديؿ المػادة  14مػف القػانوف رقػـ  42لسػنة  1927بإ ػادة تنظػيـ جامعػة فػؤاد االوؿ بتػاريخ  10يوليػو
 ، 1947الوقاةر المصرية  ،العدد  14 ،65يوليو  ، 1947ص ص .2 ، 1
( 27مرسوـ بان اء معيد لمدراسات السودانية بكمية االداب فى جامعة فؤاد االوؿ بتػاريخ  15ديسػمبر  ، 1947الوقػاةر المصػرية  ،العػدد
 18 ،116ديسمبر  ، 1947ص ص.5-3


وبمقارنتو بمعيد مماثؿ أن س قبمو ب ير نجد الفرؽ ،فمرسوـ ان اء معيد الدراسات االحصاةية بكميػة التجػارة بجامعػة فػؤاد االوؿ – مػى

سػػبيؿ المثػػاؿ -والػػذ صػػدر فػػى  10سػػبتمبر  – 1947أ قبػػؿ صػػدور مرسػػوـ معيػػد الد ارسػػات السػػودانية – وقػػر ميػػو الممػػؾ ورةػػيس
مجمس الوزراء بالنيابة ( أحمد محمد ج بة ووزير المعارؼ العمومية بالنيابػة ( مػى بػدالرازؽ  ،لنظػر ،الوقػاةر المصػرية  ،العػدد ،86
 15سبتمبر  ، 1947ص ص .3-2
( 28مرسوـ  15ديسمبر  - 1947المرسوـ السابؽ  ،ص ص.4 ،3
( 29نفسو  ،ص ص .5 ،4
( 30ان اء مبنى جديد لمعيد السوداف ،االىراـ  ،1952/7/17 ،ص .4
(31

ػػروط قب ػػوؿ الطمب ػػة المس ػػتجديف بالمعاى ػػد المس ػػتقمة التابع ػػة لجامع ػػة فػ ػؤاد االوؿ – معي ػػد الد ارس ػػات الس ػػودانية -لمع ػػاـ الج ػػامعى

 ، 1954/1953الوقاةر المصرية  ،العدد  15 ، " 66أغسطس  ، 1953ص . 11
( 32المطالبة بػ 125الؼ جنية لمعيد السوداف  ،االىراـ .1952/6/23 ،
( 33معيد الدراسات السودانية يكرـ وفود السوداف ،مديره يقوؿ إف القاىرة اصمة واد النيؿ  ،االىراـ  ،1952/11/15ص .4


تسسػػس متحػػؼ اثنػػوجرافى فػػى المعيػػد فيمػػا بعػػد ،وكػػاف بػػارة ػػف ىديػػة مػػف تجميعػػات البكبا ػػى يوسػػؼ حمػػد النيػػؿ بجنػػوب السػػوداف،

وكانت و ازرة الدولة ل ةوف السوداف قد ا ػترتو وأىدتػو بعػد ذلػؾ الػى المعيػد .وكانػت محتوايػات المتحػؼ جميعػا معبػسة فػى صػناديؽ ج ػبية
كبيرة الحجـ و ددىا ( 26صندوقاً وتلـ مجمو ة كبيرة مف االدوات التػى تسػتعمؿ فػى الحيػاة اليوميػة فػى السػوداف وجاصػة فػى الجنػوب
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 .وقد احتفظ بمحتويات ىذا المتحؼ فػى السػوداف إلػى أف جمػت القػوات المصػرية نػو ،ورأت و ازرة ػةوف السػوداف تعميمػاً لمفاةػدة أف تقػدـ
محتويػػات ىػػذا المتحػػؼ ىديػػة الػػى معيػػد الد ارسػػات السػػودانية ،انظػػر ،معيػػد البحػػوث والد ارسػػات االفريقيػػة  -دليػػؿ الطالػػب بمناسػػبة مػػرور

 60سنة مى تسسيس المعيد ، 2008 ،ص .29
( 34ان اء مبنى جديد لمعيد السوداف ،االىراـ  ،1952/7/17 ،ص .4
( 35مرسوـ  15ديسمبر  - 1947المرسوـ السابؽ  ،ص ص.4 ،3
( 36صػػدر القػػانوف رقػػـ  113لسػػنة  1950وتلػػمنت ال ةحػػة جمسػػة مػواد أقػػرت مػػف قبػػؿ مجمػػس ال ػػيوخ والنػواب ،وصػػدؽ ميػػو الممػػؾ
ووزيػػر المعػػارؼ طػػو حسػػيف ورةػػيس مجمػػس الػػوزراء بالنيابػػة ثمػػاف محػػرـ  ،انظػػر ،قػػانوف رقػػـ  113لسػػنة  1950بال ةحػػة االساسػػية
لمعيد الدراسات السودانية بجامعة فؤاد االوؿ ،الوقاةر المصرية  ،العدد  10 ،79أغسطس  ، 1950ص .7
( 37صػػدر ىػػذا القػػانوف بتصػػديؽ مػػف الممػػؾ فػػاروؽ ووزيػػر المعػػارؼ طػػو حسػػيف ورةػػيس مجمػػس الػػوزراء بالنيابػػة ثمػػاف محػػرـ  ،انظػػر،
قانوف رقـ  149لسنة  1950با ادة تنظيـ جامعة فؤاد االوؿ ،الوقاةر المصرية  ،العدد  11 ،89سبتمبر  ، 1950ص ص .4 ،2
( 38صػػدرت ال ةحػػة الداجميػػة لمعيػػد الد ارسػػات السػػودانية فػػى  4ديسػػمبر  1950بقصػػر القبػػة بتوقيػػر الممػػؾ فػػاروؽ ومصػػطفى النحػػاس
رةيس مجمس الوزراء وفؤاد سراج الديف وزير المعارؼ العمومية بالنيابة ،وصدرت بعد قرار مجمػس جامعػة فػؤاد االوؿ ووزيػر المعػارؼ
العموميػػة وموافقػػة مجمػػس الػػوزراء ،وىػػى بػػارة ػػف  16مادة،و بػػارة ػػف ث ثػػة اقسػػاـ لتنظػػيـ طريقػػة العمػػؿ والد ارسػػة داجػػؿ المعيػػد،
انظر ،مرسوـ بال ةحة الداجمية لمعيد الدراسات السودانية بجامعة فؤاد االوؿ  ،الوقػاةر المصػرية  ،العػدد  7 ، 115ديسػمبر ، 1950
صص.3،2
( 39الميػػـ إال إ ػػارة لمبػػال قميمػػة (  208جنيػػة فػػى ميزانيػػة  1947/46و 191جنيػػة ( ميزانيػػة  1948/47تحػػت بنػػد مصػػروفات غيػػر
منظػػورة ونفقػػات تمثػػؿ الجامعػػة فػػى المػػؤتمر االفريقػػى لد ارسػػات مػػا قبػػؿ التػػاريخ ،لممزيػػد انظػػر ،قػػانوف رقػػـ  170لسػػنة  1951با تمػػاد
الحساب الجتػامى لجامعػة فػؤاد االوؿ لسػنة  1947/46وم ػروع قػانوف  171لسػنة  1951ال تمػاد حسػاب  ، 1948/47لممزيػد انظػر
الوقاةر المصرية  ،العدد  11 ،88أكتوبر  ، 1951ص ص .30-28
( 40قرار وزار رقـ  ، 357الوقاةر المصرية  ،العدد  16 ، 71أغسطس  ، 1951ص ص .23-21
( 41مرسوـ بال ةحة الداجمية لكمية االداب بجامعة فؤاد االوؿ  ،الوقاةر المصرية  ،العدد  29 ، 28مارس  ، 1951ص . 8
( 42مرسوـ بقانوف رقـ  234لسنة  ،1952الوقاةر المصرية ،العدد  142مكرر " غير ا تياد "  18 ،أكتوبر  ،1952ص .2
( 43اىتماـ امريكا بالقارة المظممة  ،بعثة مف جامعة مصرية الى جنوب السوداف  ،االىراـ .1952/6/22 ،
( 44المطالبة بػ 125الؼ جنية لمعيد السوداف  ،االىراـ .1952/6/23 ،
( 45مرسػػوـ بقػػانوف  21لسػػنة  1953بتعػػديؿ بعػػض أحكػػاـ القػػانوف رقػػـ  149لسػػنة  1950با ػػادة تنظػػيـ جامعػػة ف ػؤاد االوؿ ،الوقػػاةر
المصرية  ،العدد  3مكرر " غير ا تياد "  8 ،يناير  ، 1953ص . 2
( 46مرسػػوـ بقػػانوف  9لسػػنة  1953بوقػػؼ العمػػؿ مؤقت ػاً بسحكػػاـ المػػادتيف  14و 15مػػف القػػانوف رقػػـ  149لسػػنة  1950با ػػادة تنظػػيـ
جامعة فؤاد االوؿ ،الوقاةر المصرية  ،العدد االوؿ مكرر " غير ا تياد "  ،أوؿ اكتوبر  ، 1953ص . 7

( 47مرسوـ بقانوف  234لسنة  1952بتعديؿ بعض أحكاـ القػانوف  134لسػنة  1950بال ةحػة االساسػية لكميػة االداب بجامعػة القػاىرة
 ،الوقاةر المصرية  ،العدد  142مكرر " غير ا تياد "  18 ،اكتوبر  ، 1952ص . 2
( 48مرس ػػوـ بتع ػػديؿ بع ػػض أحك ػػاـ ال ةح ػػة الداجمي ػػة لكمي ػػة االداب بجامعػ ػة فػ ػؤاد االوؿ ،الوق ػػاةر المصػ ػرية  ،الع ػػدد  20 ، 143اكت ػػوبر
 ، 1952ص ص . 5 ،4
( 49مذكرة ب سف ان اء معيػد لم ػةوف االفريقيػة بالقػاىرة  ، 1954/11/11 ،ممػؼ  ، 2كػود  0078-033567محفظػة  ، 53فػيمـ ، 26
سر جديد  ،جارجية .
( 50ق ػػانوف رق ػػـ  611لس ػػنة  1954بال ةح ػػة االساس ػػية لكمي ػػة االداب بجامع ػػة الق ػػاىرة  ،الوق ػػاةر المصػ ػرية  ،الع ػػدد  92مك ػػرر " غي ػػر
ا تياد "  18 ،نوفمبر  ، 1954ص ص . 4 ، 3
( 51قانوف رقـ  442لسنة  1955بال ةحة االساسػية لكميػة االداب بجامعػة القػاىرة  ،الوقػاةر المصػرية  ،العػدد  71مكػرر  15 ،سػبتمبر
 ، 1955ص ص . 15-13
( 52قػػرار با تمػػاد ال ةحػػة االساسػػية لكميػػة االداب بجامعػػة القػػاىرة  ،الوقػػاةر المصػرية  ،العػػدد  71مكػػرر  15 ،سػػبتمبر  ، 1955ص
ص . 48 ، 47
( 53ال ةحة الداجمية لكميات االداب  ،مناى الدراسة ونظاـ االمتحانات لمماجستير والدكتوراة  ،االىراـ  ، 1956/10/3 ،ص .3
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( 54قرار رةيس الجميوريػة بالقػانوف رقػـ  345لسػنة  1956فػى ػسف تنظػيـ الجامعػات المصػرية ،الوقػاةر المصػرية  ،العػدد  76مكػرر "
غير ا تياد "  20 ،سبتمبر  ، 1956ص ص . 13 ،12
( 55مرسوـ  15ديسمبر  - 1947المرسوـ السابؽ  ،ص .4
( 56مرسوـ بتعييف مدير اـ لجامعة فؤاد االوؿ ،الوقاةر المصرية  ،العدد  4 ، 112ديسمبر  ، 1947ص . 2
( 57وموافقػة و ازرة المعػػارؼ مػػى زيػػادة مبمػ ال ػ  400جنيػػة مػػى الميزانيػة المجصصػػة كػػاف بغػػرض جمػر اَثػػار المصػرييف الػػذيف ممػوا

ىناؾ وذكرياتيـ واالتصاؿ باالحياء منيـ والحصوؿ مى مذكراتيـ ،وجمر ما لدييـ مف معمومات وصػور ووثػاةؽ والعمػؿ مػى تبويبيػا
وطبػر مػا يصػمح منيػا لمطبػر والن ػر ،لممزيػد انظػر ،الد ارسػة والبحػوث السػودانية  ،السػوداف الجديػد  ،الجمػيس  6ينػاير  ، 1949العػػدد

.681
( 58مرسوـ بان اء كراسى فى جامعة فؤاد االوؿ  ،الوقاةر المصرية  ،العدد  26 ، 27مارس  ، 1951ص ص .6 ،5
( 59القرار الوزار  380بمنح دبموـ الدراسات السودانية  ،الوقاةر المصرية ،العدد  17 ،115ديسمبر  ، 1951ص .24
( 60قرار وزار رقـ  662بمنح درجة دبموـ الدراسات السودانية  ،الوقاةر المصرية  ،العدد  11، 20مارس  ، 1954ص .11
( 61أمر بتعديؿ تسليؼ الو ازرة  ،الوقاةر المصرية  ،العدد  69مكرر  31 ،أغسطس  ، 1954ص .69
( 62مرسوـ باط ؽ اسـ و ازرة التربية والتعميـ مى و ازرة المعارؼ العمومية ،الوقاةر المصرية  ،العدد  6 ، 71سبتمبر .1954
( 63وزراء التعميـ فى مصروابرز انجازاتيـ  ، 1979- 1837الجزء الثػانى  ،المركػز القػومى لمبحػوث التربويػة  ،القػاىرة ،

1980

 ،ص .141
( 64القرار الوزار رقـ  693و  694و 695بمنح درجة دبموـ الد ارسػة العميػا مػف جامعػة القػاىرة ودرجػة الميسػانس فػى الحقػوؽ  ،الوقػاةر
المصرية  ،العدد  10 ، 12فبراير  ، 1955ص ص . 31 ، 27 ، 26
( 65مرسوـ  15ديسمبر  - 1947المرسوـ السابؽ  ،ص ص .5 ، 4
( 66مرسوـ بتعييف مدير اـ لجامعة فؤاد االوؿ  ،الوقاةر المصرية  ،العدد  4 ، 112ديسمبر  ، 1947ص . 2
( 67مرسوـ بتعييف مديريف لجامعات القاىرة واالسكندرية وابراىيـ  ،الوقاةر المصرية  ،العدد  16 ، 74سبتمبر  ،1954ص .3
( 68دونالد مالكولـ ريد  -المرجر السابؽ .
( 69مرسوـ  15ديسمبر  - 1947المرسوـ السابؽ  ،ص .4
( 70قػانوف رقػـ  149لسػنة  1950با ػادة تنظػيـ جامعػة فػؤاد االوؿ ،الوقػاةر المصػرية  ،العػدد  11 ،89سػػبتمبر  ، 1950ص ص ،2
.4


محمػػد ػػوض محمػػد ،ىػػو اسػػتاذ الجغرافيػػا ال ػػيير الػػذ

ػػرؼ ب ػػجا تو وبسدبػػو العػػالى وبحبػػو ل ػ دب والجامعػػة  ،وتلػػامف مػػر طػػو

حسػػيف حػػيف فصػػؿ مػػف الجامعػػة ويحكػػى اب ػراىيـ بػػده نػػو " استسػػمـ اسػػاتذة الجامعػػة لممصػػير الػػذ وصػػمت اليػػو جامعتنػػا فيمػػا ج ػ
الدكتور محمػد ػوض  ،فكػاف الػى جانػب طػو حسػيف فػى محنتػو فنقمػوه اسػتاذا فػى مدرسػة التجػارة العميػا ،امػا بقيػة القافمػة مػف االسػاتذة
والمدرسػػيف فقػػد سػػارت مػػر االحػػداث تتفػػرج كػػسف الجامعػػة لػػـ تمػػس بسػػوء وكػػسف حرمتيػػا لػػـ يعتػػد مييػػا أحػػد" ،انظػػر ،محمػػد الجػواد -
فى حداةؽ جامعة القاىرة  ،مػذكرات الجػريجييف االواةػؿ لجامعػة القػاىرة  ،1940-1930الييةػة المصػرية العامػة لمكتػاب ،2007 ،ص
 .224وىو ايلاً مػف االسػماء ال ػييرة التػى كتبػت فػى مجمػة الكاتػب المصػرية وىػى مجمػة تممكيػا ػاةمتى ييػوديتيف ىمػا اةمػة ىػرار

و اةمة يكوريؿ المصػريتيف ذاةعتػى الصػيت ،لممزيػد انظػر ،نبيػؿ بدالحميػد سػيد أحمػد  -الحيػاة االقتصػادية واالجتما يػة لمييػود فػى

مصر  ، 1956-1947مكتبة مدبولى ، 1991 ،ص . 150
( 71موقعاً بسمر وصى العرش محمد بدالمنعـ ورةيس مجمس الوزراء محمػد نجيػب ووزيػر المعػارؼ العموميػة اسػما يؿ محمػود القبػانى
 ،انظر ،مرسوـ بتعييف مدير لجامعة االسكندرية ،الوقاةر المصرية  ،العدد  19 ، 6يناير  ، 1953ص . 3

( 72السػػعيد البػػدو

تقػػديـ  ،مسػػيرة معيػػد البحػػوث والد ارسػػات االفريقيػػة ،فػػى حفػػؿ الج ػريجييف بمناسػػبة اليوبيػػؿ الػػذىبى لمعيػػد البحػػوث

والدراسات االفريقية  ، 1997 – 1947مطبعة جامعة القاىرة  ،مايو . 1997
( 73تمثيؿ جامعة فؤاد فى  6مؤتمرات  ،االىراـ . 1952/6/23
( 74معيد الدراسات السودانية يكرـ وفود السوداف ،مديره يقوؿ أف القاىرة اصمة واد النيؿ  ،االىراـ  ،1952/11/15ص .4
( 75جطاب مف السفير محمود صػالح الفمكػى سػفير مصػر ببػاريس الػى السػيد السػفير وكيػؿ الجارجيػة فػى  8يونيػو  ، 1955ممػؼ ىيةػة
التربية والتعميـ والثقافة ( اليونسكو رقـ  ، 1/153/139محفظة  ،495سر جديد  ،جارجية .
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( 76مػػذكرة بتػػاريخ  ، 1955/11/3ممػػؼ ىيةػػة التربيػػة والتعمػػيـ والثقافػػة ( اليونسػػكو رقػػـ  ، 1/153/139محفظػػة  ،495سػػر جديػػد ،
جارجية.
( 77مذكرة مقدمة لمسػيد وزيػر التربيػة والتعمػيـ مػف محمػد ػوض محمػد ممثػؿ مصػر فػى المجمػس التنفيػذ لميونسػكو ،ممػؼ ىيةػة التربيػة
والتعميـ والثقافة ( اليونسكو رقـ  ، 1/153/139محفظة  ،495سر جديد  ،جارجية  ،ص ص . 3-1
( 78بػػدليؿ مػػا ذكرتػػو إحػػد الوثػػاةؽ بػػسف مجمػػس جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة قػػد ذكػػر فػػى جمسػػة  1958/10/18انػػو سػػبؽ أف ر ػػح االسػػتاذ
الدكتور محمد وض لعلوية المجمس التنفيذ  ،انظر ،ممؼ ىيةة التربية والتعميـ والثقافػة ( اليونسػكو رقػـ  ، 1/153/139محفظػة
 ،495سر جديد  ،جارجية .
( 79وجيػػر مثػػاؿ االجتمػػاع الػػذ

قػػده مػػر وزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ صػػباح يػػوـ  5اكتػػوبر  1958وحلػػر االجتمػػاع الػػدكتور بػػدالعزيز

القوصى المست ار الفنى لمو ازرة ،انظػر ،وزيػر التربيػة والتعمػيـ يجتمػر بالػدكتور محمػد ػوض محمػد  ،يوميػة التربيػة والتعمػيـ ،االحػد 5
اكتوبر .1958
(80

مداء المعيد  ،مسيرة معيد البحوث والدراسات االفريقية ،فى حفػؿ الجػريجييف بمناسػبة اليوبيػؿ الػذىبى لمعيػد البحػوث والد ارسػات

االفريقية  ، 1997 – 1947مطبعة جامعة القاىرة  ،مايو . 1997
( 81االثار العممية ال لاء ىيةة التدريس بجامعة القاىرة  ،مطبعة جامعة القاىرة  ،مايو  ، 1958ص ص .114 ،113 ، 37
( 82تحويؿ معيد السوداف لمدراسات االفريقية  ،االىراـ ، 1956/3/26 ،ص . 5
(83

مداء المعيد  ،مسيرة معيد البحوث والدراسات االفريقية ،فى حفػؿ الجػريجييف بمناسػبة اليوبيػؿ الػذىبى لمعيػد البحػوث والد ارسػات

االفريقية  ، 1997 – 1947مطبعة جامعة القاىرة  ،مايو . 1997
( 84نقؿ الدكتور زالديف فريد االستاذ بكمية التجارة استاذا لكرسػى الجغرافيػا بكميػة االداب ( معيػد الد ارسػات السػودانية  ،الن ػرة الرسػمية
لجامعة القاىرة ،العدد رقـ  ، 3السنة االولى ،يوليو  ، 1955ص . 8
( 85تحويؿ معيد السوداف لمدراسات االفريقية  ،االىراـ  ، 1956/3/26 ،ص . 5
( 86حيث كاف مف الم يود ليـ بسنيـ يحرلوف الطالبات جصيصاً مى التزاـ الح مة محافظة مى عور زم ةيـ الط ب ،انظر ،جميفة السػيد
ج ؿ فى جامعة القاىرة ،اَجر سا ة  ،العدد  23 ، 120أكتوبر  ، 1957ص .11

( 87مرسوـ  15ديسمبر  - 1947المرسوـ السابؽ  ،ص .4
( 88نفسو.

( 89قػانوف رقػـ  149لسػنة  1950با ػادة تنظػيـ جامعػة فػؤاد االوؿ ،الوقػاةر المصػرية  ،العػدد  11 ،89سػػبتمبر  ، 1950ص ص ،2
.4
( 90مرسوـ  15ديسمبر  - 1947المرسوـ السابؽ  ،ص ص .5 ،4
( 91قانوف رقـ  113لسنة  1950بال ةحة االساسية لمعيػد الد ارسػات السػودانية بجامعػة فػؤاد االوؿ ،الوقػاةر المصػرية  ،العػدد 10 ،79
أغسطس  ، 1950ص .7
( 92مرسػػوـ بال ةحػػة الداجميػػة لمعيػػد الد ارسػػات السػػودانية بجامعػػة ف ػؤاد االوؿ  ،الوقػػاةر المص ػرية  ،العػػدد  7 ، 115ديسػػمبر ، 1950
صص.3،2
(93

ػػر وط قب ػػوؿ الطمب ػػة المس ػػتجديف بالمعاى ػػد المس ػػتقمة التابع ػػة لجامع ػػة فػ ػؤاد االوؿ – معي ػػد الد ارس ػػات الس ػػودانية -لمع ػػاـ الج ػػامعى

 ، 1954/1953الوقاةر المصرية  ،العدد  15 ، " 66أغسطس  ، 1953ص . 11
( 94ق ػرار بال ةحػػة االساسػػية لكميػػة االداب بجامعػػة القػػاىرة  ،الوقػػاةر المص ػرية  ،العػػدد  92مكػػرر " أ" غيػػر ا تيػػاد
 ، 1954ص . 10
( 95قانوف رقـ  611لسنة  - 1954القانوف السابؽ  ،ص . 6
( 96قانوف رقـ  442لسنة  - 1955القانوف السابؽ  ،ص ص . 15-13
( 97مرسوـ  15ديسمبر  - 1947المرسوـ السابؽ  ،ص ص .4 ،3
( 98قانوف رقـ  113لسنة  - 1950القانوف السابؽ  ،ص .7
( 99ان اء مبنى جديد لمعيد السوداف ،االىراـ  ،1952/7/17 ،ص .4
( 100قانوف رقـ  611لسنة  - 1954القانوف السابؽ  ،ص . 6
( 101قانوف رقـ  442لسنة  - 1955القانوف السابؽ  ،ص ص . 15-13
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 18 ،نػػوفمبر

( 102تسسػػس معيػػد المغػػات ال ػرقية بالمرسػػوـ الصػػادر فػػى  28سػػبتمبر سػػنة  ، 1939لممزيػػد انظػػر مرسػػوـ بتجفػػيض الرسػػوـ الجامعيػػة
بسقساـ الدراسات العميا بجامعة فؤاد االوؿ  ،الوقاةر المصرية  ،العدد  17 ، 104نوفمبر  ، 1947ص ص . 5 ، 4
( 103مرسوـ  15ديسمبر  - 1947المرسوـ السابؽ  ،ص .4
( 104قرار با تماد الةحة النظاـ الدراسى والتسديبى لط ب الجامعػات ،الوقػاةر المصػرية  ،العػدد  18 ، 83أكتػوبر  ، 194ص ص ،3
.9
( 105مرسوـ  15ديسمبر  - 1947المرسوـ السابؽ  ،ص ص .5 ، 4
( 106مرسػػوـ بال ةحػػة الداجميػػة لمعيػػد الد ارسػػات السػػودانية بجامعػػة فػؤاد االوؿ  ،الوقػػاةر المصػرية  ،العػػدد  7 ، 115ديسػػمبر ، 1950
ص.3
( 107نفسو .
( 108ق ػرار بال ةحػػة االساسػػية لكميػػة االداب بجامعػػة القػػاىرة  ،الوقػػاةر المص ػرية  ،العػػدد  92مكػػرر " أ" غيػػر ا تيػػاد

 18 ،نػػوفمبر

 ، 1954ص . 10
( 109واالقساـ التى ا ارت ليا المادة السابعة مف المرسوـ ىػى  -1قسػـ التػاريخ واالثػار  -2 ،قسػـ الجغرافيػا واالنثروبولوجيػا -3 ،قسػـ
المغات والميجات  -4 ،قسـ االقتصاد والتجارة  -5 ،قسـ الز ار ة والغابػات  -6 ،قسػـ مػوـ الحيػاة  -7 ،قسػـ الجيولوجيػا  -8 ،قسػـ
الدراسات الماةية واالرلية ( الجيوفيزيقا  -9 ،قسـ القانوف  ،مرسػوـ بان ػاء معيػد لمد ارسػات السػودانية بكميػة االداب فػى جامعػة فػؤاد
االوؿ بتاريخ  15ديسمبر  ، 1947الوقاةر المصرية  ،العدد  18 ،116ديسمبر  ، 1947ص .4
( 110قانوف رقـ  113لسنة  -القانوف السابؽ  ،ص .7
( 111مرسػػوـ بال ةحػػة الداجميػػة لمعيػػد الد ارسػػات السػودانية بجامعػػة فػؤاد االوؿ  ،الوقػػاةر المصػرية  ،العػػدد  7 ، 115ديسػػمبر ، 1950
صص.3،2
( 112وىى التاريخ واالثار والجغرافيا واالنثروبولوجيػا والمغػات والميجػات واالقتصػاد والتجػارة والز ار ػة والغابػات و مػوـ الحيػاة والجيولوجيػا
والصػػح اروات والد ارسػػات الماةيػػة واالرلػػية ( الجيوفيزيقػػا والقػػانوف وطػػب المنػػاطؽ الحػػارة ،انظػػر ،قػػانوف رقػػـ  611لسػػنة - 1954
القانوف السابؽ  ،ص . 6
( 113ق ػرار بال ةحػػة االساسػػية لكميػػة االداب بجامعػػة القػػاىرة  ،الوقػػاةر المص ػرية  ،العػػدد  92مكػػرر " أ" غيػػر ا تيػػاد

 18 ،نػػوفمبر

 ، 1954ص . 10
( 114قانوف رقـ  442لسنة  - 1955القانوف السابؽ  ،ص ص . 15-13


فس ارت المادة  16بسف السنة االولى يدرس بيا  6مػواد ىػى تػاريخ ك ػؼ القػارة االفريقيػة وتقسػيميا واسػتعمارىا  ،وتػاريخ انت ػار الثقافػة

العربيػػة واالس ػ مية فػػى افريقيػػة  ،والجغرافيػػة العامػػة الفريقيػػا ،والس ػ الت والجما ػػات االفريقي ػة ،واالم ػراض المتوطنػػة فػػى افريقيػػا  ،وقا ػػة
بحث ،ولكؿ مادة درسيف فى االسبوع.
( 115الج ػػدوؿ الم ػػار الي ػػو ف ػػى الم ػػادة  19م ػػف ال ةح ػػة الداجمي ػػة لكمي ػػة االداب جامع ػػة الق ػػاىرة بتوزي ػػر مػ ػواد الد ارس ػػة بمعي ػػد الد ارس ػػات
السودانية  ،الوقاةر المصرية  ،العدد  71مكرر  15 ،سبتمبر  ، 1955ص . 66
( 116ق ػرار رةػػيس الجميوريػػة رقػػـ  216لسػػنة  ، 1956ال ةحػػة التنفيذيػػة لقػػانوف تنظػػيـ الجامعػػات المص ػرية  ،مطبعػػة جامعػػة القػػاىرة ،
 ،1956ص . 66
( 117دبموـ معيد الدراسات االفريقية  ،الوقاةر المصرية  ،العدد  76مكرر " ب " " غير ا تياد "  23،ديسمبر  ،1956ص . 33
( 118الوقاةر المصرية  ،العدد  76مكرر " ب " " غير ا تياد "  23،ديسمبر  ، 1956ص . 204
( 119تحويؿ معيد السوداف لمدراسات االفريقية  ،االىراـ  ، 1956/3/26 ،ص . 5
( 120مرسوـ  15ديسمبر  - 1947المرسوـ السابؽ  ،ص .4
( 121مرسػػوـ بال ةحػػة الداجميػػة لمعيػػد الد ارسػػات السػػودانية بجامعػػة فػؤاد االوؿ  ،الوقػػاةر المصػرية  ،العػػدد  7 ، 115ديسػػمبر ، 1950
ص ص . 4-2
( 122صػدر بتوقيػر الممػؾ فػاروؽ ورةػيس مجمػػس الػوزراء بالنيابػة ( ثمػاف محػرـ ووزيػر المعػػارؼ( طػو حسػيف  ،انظػر ،مرسػوـ بان ػػاء
كرسػػى لمجغرافيػػا واالنثروبولوجيػػا واَجػػر لتػػاريخ السػػوداف واَثػػاره بمعيػػد الد ارسػػات السػػودانية فػػى جامعػػة ف ػؤاد االوؿ  ،الوقػػاةر المص ػرية ،

العدد  1 ، 89سبتمبر  ، 1950ص .11

( 123مرسوـ بان اء كراسى فى جامعة فؤاد االوؿ  ،الوقاةر المصرية  ،العدد  26 ، 27مارس  ، 1951ص ص .6 ،5
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(124

بػدالفتاح بدالصػمد منصػور  -الع قػات المصػرية السػودانية فػى ظػؿ االتفػػاؽ الثنػاةى  ،1924-1899الييةػة المصػرية العامػػة

لمكتاب ، 1993 ،ص . 5
( 125لجنػػة الع قػػات الثقافيػػة بػػيف مصروالسػػوداف  18ينػػاير  ، 1947الجمسػػة الرابعػػة  ،ممػػؼ الق ار ارلػػوزار بان ػػاء مكتػػب داةػػـ لمجنػػة
الع قات الثقافية بيف مصر والسوداف  ،محفظة  / 3د  ،محفوظات مجمس الوزراء ما بعد  ،1923ص ص .2 ، 1


ولد بدالعزيز كامؿ باالسكندرية فى  29يناير  1919وحصؿ مى ليسانس الجغرافيػا سػنة  1940ثػـ حصػؿ مػى دبمػوـ معيػد التربيػة

العالى بعد اـ واحد ( 1941وبعدىا بع ر سنوات حصؿ مى دبموـ معيد الدراسات السودانية ( 1951ثػـ بعػدىا بسػت سػنوات حصػؿ
مػػى الػػدكتوراه مػػر مرتبػػة ال ػػرؼ مػػف جامعػػة القػػاىرة  1957ونقػػؿ اسػػتاذاً مسػػا داً بكميػػة االداب جامعػػة القػػاىرة سػػنة  1963واجتيػػر ناةبػػا

لوزير االوقاؼ مارس  1968واستاذا غير متفرغ باداب القاىرة  1968وفى اكتوبر  1968أصبح وزيػ اًر ل وقػاؼ ،وظػؿ فػى منصػبو حتػى

وفاة بدالناصر،وظؿ وزي ار ل وقاؼ طيمة يد الو ازرات االربر التى كميا الػدكتور محمػود فػوز فػى يػد السػادات .وحينمػا ػكؿ زيػز

صػػدقى و ازرتػػو فػػى ينػػاير  1972جػػرج مػػف الػػو ازرة وجمفػػو فييػػا ال ػػيخ بػػدالحميـ محمػػود فػػى مػػارس  1973فػػى الػػو ازرة العماليػػة و ػػاد ثانيػػة
وزي ار ليا وناةبا لرةيس الوزراء لم ةوف البمدية  .والحوار الذ دار بينو وبيف حمػزة البسػيونى جػ ؿ نػوفمبر  1954حينمػا ا تقػؿ ي ػير الػى
انو كاف يعمؿ فى معيد الدراسات السودانية ،فحينما سسلو حمزة البسيونى ايػف تعمػؿ  ،فاجػاب جامعػة القػاىرة  ،معيػد الد ارسػات االفريقيػة،
لممزيد انظر ،محمد الجواد

 -المرجر السابؽ  ،ص ص . 89 ، 35 ، 9

( 126حيث قلى القانوف رقـ  508لسنة  1954با ادة تنظيـ الجامعات المصرية بالنسػبة لمرتبػات أ لػاء ىيةػة التػدريس بػسف االسػتاذ
ذو الكرسى راتبػو مػا بػيف  1500-900جنيػة سػنويا بعػ وة  72جنيػة كػؿ سػنتيف لمػدة فتػرتيف ثػـ  100جنيػة كػؿ سػنتيف بعػد ذلػؾ .أمػا
االسػتاذ المسػػا د فراتبػػو مػػا بػػيف  1080-720جنيػة سػػنويا بعػ وة  60جنيػػة كػػؿ سػػنتيف .أمػا المػػدرس فراتبػػو مػػا بػػيف  900-480جنيػػة
سنويا بع وة  36جنية كؿ سنتيف لمدة ث ث سنوات ثـ  48جنييا كؿ سػنتيف  .فػى حػيف يحصػؿ المعيػدوف مػى  180تػزاد الػى 240
جنية بعد سنتيف بع وة دورية ث ثوف جنييا كػؿ سػنتيف الػى اف يصػؿ المرتػب الػى  420جنيػة.أما بالنسػبة ل سػتاذ غيػر المتفػرغ فراتبػو
 300فػػى السػػنة اذا كػػاف مقيم ػاً فػػى مقػػر الجامعػػة و 400جنيػػة فػػى السػػنة اذا كػػاف مقيم ػاً جػػارج مقػػر الجامعػػة وفػػى كمتػػا الحػػالتيف ال

يتقالػى أيػػة نفقػات  ،لممزيػػد انظػر ،قػػانوف رقػـ  508لسػػنة  1954با ػادة تنظػػيـ الجامعػات المصػرية  ،الوقػاةر المصػرية  ،العػػدد 76
مكرر (ب " غير ا تياد "  6 ،سبتمبر  ،1954ص ص .12 ، 3
( 127حيػث قلػى قػانوف تنظػػيـ الجامعػات لسػنة  1956بػػسف االسػتاذ ذو الكرسػى يحصػػؿ مػى ارتػب مػػا بػيف  1500-900جنيػة سػػنويا
بعػ وة  72جنيػة كػػؿ سػنتيف لمػػدة فتػرتيف ثػػـ  100جنيػة كػػؿ سػنتيف بعػػد ذلػؾ .أمػػا االسػتاذ المسػػا د فراتبػو مػػا بػيف  1080-720جنيػػة
سنويا بع وة  60جنية كؿ سنتيف .أما المدرس فراتبو ما بيف  900-480جنيػة سػنويا بعػ وة  36جنيػة كػؿ سػنتيف لمػدة ثػ ث سػنوات
ثػػـ  48جنييػػاص كػػؿ سػػنتيف بعػػد ذلػػؾ .فػػى حػػيف يحصػػؿ المعيػػدوف مػػى  180ت ػزاد الػػى  240جنيػػة بعػػد سػػنتيف بع ػ وة دوريػػة ث ثػػة
جنييات الى اف يصؿ المرتب الى  420جنية.أما بالنسبة ل ستاذ غير المتفرغ فراتبو  300فى السنة اذا كػاف مقيمػاً فػى مقػر الجامعػة

و 400جنيػػة فػػى السػػنة اذا كػػاف مقيم ػاً جػػارج مقػػر الجامعػػة وفػػى كمتػػا الحػػالتيف ال يتقالػػى أيػػة نفقػػات ،لممزيػػد انظػػر ،جػػدوؿ المرتبػػات
والمكافاَت حسب قػانوف تنظػيـ الجامعػات لسػنة  ، 1956الوقػاةر المصػرية  ،العػدد  76مكػرر " غيػر ا تيػاد "  20 ،سػبتمبر 1956

 ،ص .42

( 128اىتماـ امريكا بالقارة المظممة  ،بعثة مف جامعة مصرية الى جنوب السوداف  ،االىراـ .1952/6/22 ،
( 129ممؼ  1رقـ  14سر

اـ  ، 1953االقتراحات  ،محفظة  ، 737سر جديد  ،ار يؼ الجارجية ،ص .2

( 130ان اء مبنى جديد لمعيد السوداف ،االىراـ  ،1952/7/17 ،ص .4
( 131حيػث كتػب ال ػػاطر بصػيمى بػدالجميؿ  -تػػاريخ المواصػ ت فػػى سػوداف واد النيػؿ  ،مطبعػػة كوستاتسػوماس ،القػػاىرة.1950 ،
وكػػذلؾ مػػر اسػػحاؽ وأجػريف  -التحفػػة السػػودانية لممػػدارس االميريػػة السػػودانية  ،مطبعػػة ىنديػػة ،القػػاىرة .1947 ،انظػػر قاةمػػة بالكتػػب
والمراجر ف السوداف  ،و ازرة الثقافة واالر اد القومى  ،مطبعة دار الكتب.1961 ،


وتلػػمف الحصػػر الد ارسػػات االَتيػػة  -محمػػد بػػدالفتاح اب ػراىيـ  -سياسػػة تنظػػيـ االدارة والحكػػـ فػػى السػػوداف  ، 1952-1899رسػػالة

دبمػػوـ غيػػر من ػػورة  ،معيػػد البحػػوث والد ارسػػات االفريقيػػة  ،جامعػػة القػػاىرة  . 1953 ،والمطالعػػة الجديػػدة لت ميػػذ السػػنة الرابعػػة االوليػػة
بمػػدارس السػػوداف ،ػػعبة المغػػة العربيػػة ببجػػت الرلػػا ،دار المعػػارؼ ،القػػاىرة.1948 ،وتقريػػر ػػف التعمػػيـ فػػى مصػػر فػػى العػػاـ الد ارسػػى
 ، 1949 – 1948و ازرة المعػػارؼ  ،المراقبػػة العامػػة لمبحػػوث الفنيػػة والم ػػرو ات  ،المطبعػػة االميريػػة بالقػػاىرة  .1949 ،وف ػؤاد مرسػػى -
النقػػود والبنػػوؾ فػػى مصػػر والسػػوداف ،مجمو ػػة محال ػرات ،القػػاىرة .1955 ،وحسػػف محمػػد جػػوىر واَجػػر  -مصػػر والسػػوداف والػػب د ذات

الصػػمة بمصػػر ،و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ ،القػػاىرة .1956 ،وأحمػػد زكػػى موسػػى ىيكػػؿ  -اقتصػػاديات السػػوداف ،القػػاىرة .1953 ،وسػػعدالديف
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الزبير  -امبراطورية رابح الزبير  ،مذابح االستعمار الفرنسػى فػى السػوداف ،مطػابر فػؤاد ،القػاىرة .1953 ،ومحمػد صػبر  -االمبراطوريػة
السػودانية فػى القػرف التاسػر

ػر ،مطبعػة مصػر ،القػاىرة .1948 ،ومصػػطفى محمػد أغػا  -أيػف الطريػؽ لحػؿ م ػاكؿ السػا ة( بيػا جػػزء

ػػف م ػػكمة السػػوداف والسػػودنة  ،مطبعػػة الحقػػاةؽ ،القػػاىرة .1948 ،و بػػدا الطيػػب  -االحػػاجى السػػودانية،ج اَزف ،دار المعػػارؼ ،القػػاىرة،

 .1955و بدالمجيػد ابػديف  -تػػاريخ الثقافػة العربيػة فػػى السػوداف منػذ ن ػػستيا الػى العصػر الحػػديث ،مطبعػة ال بك ػى ،القػػاىرة.1953 ،

وسػػعد مػػاىر حم ػزة  -التنميػػة االقتصػػادية فػػى السػػوداف -امكانياتيػػا وم ػػاكميا الماليػػة( نقػػد وتحميػػؿ  ،مكتبػػة النيلػػة المص ػرية  ،القػػاىرة،
 .1956وتوفيؽ محمد جميفة  -الحيػاة فػى السػوداف بػيف الغابػة والحلػر ،دار المعػارؼ ،القػاىرة  .1952،وال ػاطر بصػيمى بػدالجميؿ -
د ارسػػات تاريجيػػة سػػودانية -معػػالـ تػػاريخ سػػوداف واد النيػػؿ مػػف القػػرف العا ػػر الػػى القػػرف التاسػػر

ػػر المػػي د  ،مطبعػػة ابػػو فالػػؿ،

القاىرة .1955 ،وجمعية ةوف ال رؽ االوسط  -دراسات فى السوداف واقتصػاديات ال ػرؽ االوسػط ،كميػة التجػارة ،جامعػة القػاىرة ،مكتبػة
النيلػػة المص ػرية ،القػػاىرة .1951 ،ويوسػػؼ نحػػاس -ذكريػػات السػػوداف ،المطبعػػة العص ػرية ،القػػاىرة .1955 ،ومحمػػد ػػاىيف حم ػزة -
رحمة الى السوداف ،مطبعػة الرغاةػب ،القػاىرة .1955 ،ومحمػد نجيػب  -رسػالة ػف السػوداف ،المطبعػة االميريػة ،القػاىرة .1954 ،وسػعد
الػػديف الزبيػػر  -الزبيػػر با ػػا رجػػؿ السػػوداف ،ػػركة اسػػتاندرد ،القػػاىرة .1952 ،و بدالحميػػد ابػراىيـ بػػدالرحمف  -الػػز يـ مػػى بػػدالمطيؼ
با ػػث النيلػػة السػػودانية ،مطبعػػة الفجالػػة الجديػػدة ،القػػاىرة .1950 ،وادارة الصػػحافة بوكالػػة الس ػوداف بالقصػػر الجميػػور  -السػػوداف،
رةاسػ ػػة الجميوريػ ػػة ،القػ ػػاىرة .1955 ،ومصػ ػػمحة االسػ ػػتع مات  -السػ ػػوداف ،مصػ ػػمحة االسػ ػػتع مات ،القػ ػػاىرة .1955 ،ورةاسػ ػػة مجمػ ػػس
الوزراء  -السوداف مف  13فبراير سنة  1841الى  12فبراير  ،1953المطبعػة االميريػة ،القػاىرة .1953 ،ومحمػد فػؤاد ػكر
والس ػػوداف ت ػػاريخ وح ػػدة واد الني ػػؿ السياس ػػية ف ػػى الق ػػرف التاس ػػر

 -مصػر

ػػر  ، 1899-1820الق ػػاىرة  . 1957 ،و ثم ػػاف ج ػػاد ا الن ػػذير -

السػػوداف بػػيف الحالػػر والمسػػتقبؿ ،دار الوفػػاء لمطبا ػػة ،القػػاىرة .1954 ،ومحمػػد ػػوض محمػػد  -السػػوداف ال ػػمالى – سػػكانو وقباةمػػو ،
لجنػػة التػػسليؼ والترجمػػة ،القػاىرة .1956 ،وصػػالح مرسػػى  -السػػوداف فػػى القػػرف الع ػريف -توجييػػات ونصػػاةح ماليػػة ،دار اتحػػاد ال ػػرؽ
لمد اية وال ةوف العماليػة ،القػاىرة .1954 ،وأبػو القاسػـ محمػد بػدو  -ال ػا راف المت ػابياف -ال ػابى والتيجػانى ،دار المعػارؼ ،القػاىرة،
 .1954ويحيى بدالقادر  -جصيات مف السػوداف -أسػرار وراء رجػاؿ ،مطبعػة مصػر ،القػاىرة .1952 ،ومحمػد بػدالرحيـ  -الصػراع
المسمح مى الوحدة فى السوداف أو الحقيقة ف حوادث سػنة  ،1924مطبعػة كمػوت بػؾ ،القػاىرة .1951 ،ومحمػد حسػيف ىيكػؿ -

ػرة

أي ػػاـ ف ػػى الس ػػوداف ،مط ػػابر جري ػػدة المص ػػر  ،الق ػػاىرة .1949 ،والص ػػاةـ محم ػػد ابػ ػراىيـ  -الفاكي ػػة المحرم ػػة – جن ػػوب الس ػػوداف ،مطبع ػػة
الريالػػة البدني ػػة ،القػػاىرة .1950 ،وحس ػػف جػػوىر  -ف ػػى ربػػوع الس ػػوداف وربػػوع اج ػػر  ،مطبعػػة نيل ػػة مصػػر ،الق ػػاىرة .1950 ،وجيم ػػى
ب ػػدالرحمف وت ػػاج الس ػػر  -قص ػػاةد م ػػف الس ػػوداف ،دار الفك ػػر ،الق ػػاىرة .1956 ،ومص ػػطفى مني ػػب  -قػ ػوانيف الغ ػػاء المعاى ػػدة المص ػػرية
البريطانيػػة واتفػػاقيتى السػػوداف ،مكتبػػة االنجمػػو المص ػرية ،القػػاىرة .1952 ،و بػػدالقادر االمػػيف  -مر ػػد السػػوداف الحػػديث ،مطػػابر ػػركة
االنبػػاء المتحػػدة ،القػػاىرة .1951 ،و ار ػػد الب ػراو  -المركػػز الػػدولى لمصػػر والسػػوداف وقنػػاة السػػويس ،مطبعػػة النيلػػة المص ػرية ،القػػاىرة،
 .1952ومحمود كامػؿ  -مصػر فػى السػوداف ،مطبعػة اال تمػاد ،القػاىرة.1951 ،وحسػف مر ػى  -النجيػؿ والفاكيػة فػى السػوداف ،ػركة
س ػػميـ لمطبا ػػة والن ػػر ،الق ػػاىرة .1955 ،ووح ػػدة واد الني ػػؿ ،المرك ػػز الع ػػاـ لجعي ػػاف ال ػػباف المس ػػمميف ،الق ػػاىرة .1951 ،ومحم ػػد كم ػػاؿ
بدالحميد  -وحدة واد النيؿ ،مظاىرىا والمصالح الم تركة بيف ػطريو ،القػاىرة  .1953 ،واـ درمػاف -مػدارس االحفػاد 27 ،امػا فػى
تعميـ ابناء السوداف ،مطابر دار اجبار اليوـ ،القاىرة .1956 ،و بدالعزيز اميف بدالمجيد  -التربية فػى السػوداف مػف اوؿ القػرف السػادس
ر الى نياية القرف الثامف

ر واالسػس النفسػية واالجتما يػة التػى قامػت مييػا 3 ،أجػزاء فػى جػزء واحػد ،المطبعػة االميريػة ،القػاىرة،

 .1949و ب ػػدالعزيز ام ػػيف بدالمجي ػػد  -التعم ػػيـ ف ػػى الس ػػوداف ،مجم ػػة الكت ػػاب ،الق ػػاىرة ،ن ػػوفمبر  .1949وابػ ػراىيـ أحم ػػد الع ػػدو  -بػ ػ د
السوداف فى كتب الجغرافييف والرحالة المسمميف فى العصػور الوسػطى ،فػى رسػاةؿ ودوريػات  ،ممجػص العػدد  ،35الجػزء الثػانى.1954 ،
وماكوركوديؿ  -تقرير فو مف ادارة مصمحة سكؾ حديد السوداف ف السنة المالية .1953-1952
( 132مذكرة ب ػسف ان ػاء معيػد لم ػةوف االفريقيػة بالقػاىرة  ، 1954/11/11 ،ممػؼ  ، 2كػود  0078-033567محفظػة  ، 53فػيمـ 26
 ،سر جديد  ،جارجية .
( 133نفسو .
( 134نفسو .
( 135ىو جرجس أسعد (بتقدير مقبوؿ حسب نتيجػة دور سػبتمبر  1953الصػادرة بػالقرار الػوزار رقػـ  662بتػاريخ  4مػارس ، 1954
انظر ،قرار وزار رقـ  662بمنح درجة دبموـ الدراسات السودانية  ،الوقاةر المصرية  ،العدد  11، 20مارس  ، 1954ص . 11
( 136مذكرة ب سف ان اء معيد لم ةوف االفريقية بالقاىرة  - 1954/11/11 ،المذكرة السابقة.
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( 137ك ؼ بعدد الطمبة المقيديف بالمعاىد العميا المصرية لمعػاـ الد ارسػى  ، 1954/53ممػؼ /2/6/1ج 7ػدد الطمبػة السػودانييف الػذيف
يتعممػػوف بمصػػر فػػى مجتمػػؼ ن ػواحى التعمػػيـ ومػػا يتكمفونػػو سػػنوياً لمعػػاميف  1954/53و  ، 1955/54وكالػػة الػػو ازرة ل ػػةوف السػػوداف ،
محفظة  16سر جديد  ،جارجية .

( 138وكالػػة الػػو ازرة ل ػػةوف السػػوداف  ،ادارة التعمػػيـ الجػػامعى  ،ممػػؼ /2/6/1ج ، 7ػػدد الطمبػػة السػػودانييف الػػذيف يتعممػػوف بمصػػر فػػى
مجتمؼ نواحى التعميـ وما يتكمفونو سنوياً لمعاميف  1954/53و  ، 1955/54محفظة  16سر جديد  ،جارجية.

( 139فقػػد وصػػؿ لدرجػػة ميػػد أركػػاف حػػرب وكانػػت لػػو كتابػػات منتظمػػة فػػى مجمػػة نيلػػة افريقيػػا  ،وقػػد أصػػبح متجصصػػا فيمػػا بعػػد فػػى
الدراسات االفريقية ،حيث ي ير فى كتابو ف افريقيا مف السنغاؿ الى نير الجوبا أنو قلى نصػؼ مػره يقػ أر ػف افريقيػا ،وانػو قلػى
ث ػ ث سػػنوات فػػى معيػػد الد ارسػػات االفريقيػػة ( وقػػت أف درس كػػاف الي ػزاؿ المعيػػد معيػػداً لمد ارسػػات السػػودانية ليحصػػؿ مػػى درجػػة

الماجستير فى التاريخ واالثار (السودانية ثـ قلى سبر سنوات لجمػر الوثػاةؽ الجاصػة بدرجػة الػدكتوراة فػى التػاريخ ال فػى د ارسػة ػف
افريقيا بجممتيا بؿ فى مرحمة قصيرة مف تاريجيا الطويؿ ف " الميدية والمجتمػر السػودانى"  ،لممزيػد انظػر ،محمػد بػدالفتاح ابػراىيـ

( ميد أ.ح  -افريقية مف السنغاؿ إلى نير جوبا  ،صفحات مف التاريخ االفريقى ،مكتبة االنجمو المصرية  ،1961 ،ص . 3
( 1401فقد أ كمؿ وحصؿ مى درجة الدكتوراة ،ولو دراسة ييرة ف السػوداف تحػت نػواف " الع قػات المصػرية ػف السػوداف فػى ظػؿ
االتفػػاؽ الثنػػاةى  ،"1924 -1899حيػػث أقػػاـ جمػػس سػػنوات متصػػمة فػػى السػػوداف السػػتكماؿ الوثػػاةؽ الجاصػػة بيػػذا البحػػث الػػذ ىػػو
بػػارة ػػف رسػػالتو التػػى كانػػت تحػػت ا ػراؼ الػػدكتور محمػػد ف ػؤاد ػػكر  ،لممزيػػد انظػػر ،بػػدالفتاح بدالصػػمد منصػػور  -الع قػػات
المصرية السودانية فى ظؿ االتفاؽ الثناةى  ،1924-1899الييةة المصرية العامة لمكتاب ، 1993 ،ص . 5
(141

قيؿ احمد قيؿ  -نير الموار وال ا ر محى الديف صابر وا ياء اجر  ،مجمة القمـ  ،السػنة االولػى  ،العػدد العا ػر  ،نػوفمبر

 ، 1967ص ص .27 ، 26
( 142التقريػر رقػػـ  1ػف السػػوداف بتػاريخ  1956/2/3ػػف الموقػؼ السياسػػى بعػد الػػو ازرة القوميػة  ،مرفػػوع مػف قاةػػد جنػاح صػػاـ الػػديف
محمػػود جميػػؿ مػػدير المجػػابرات الحربيػػة لمق ػوات الجويػػة الػػى اليوزبا ػػى محمػػد ابونػػار فػػى  1956/2/5ممػػؼ  4ج 1تقػػارير المجػػابرات
الجوية  ،محفظة  ، 923سر جديد  ،جارجية.
( 143تعييف محى الديف صابر رةيسا لتحرير صوت السوداف ،االىراـ  ، 1955/7/18 ،ص . 8
( 144التقرير رقـ  3ف السوداف بتاريخ  1956/2/4مرفوع مف قاةد جناح صاـ الػديف محمػود جميػؿ مػدير المجػابرات الحربيػة لمقػوات
الجوية الى اليوزبا ى محمد ابونار فى  1956/2/6ممؼ  4ج 2تقارير المجابرات الجوية  ،محفظة  ، 923سر جديد  ،جارجية.
( 145حيػث اسػػتعانت بػػو مصػػر سػنة  1956وظػػؿ التعػػاوف قاةمػػا ،ومػػذكرة السػفير محمػػود سػػيؼ اليػػزؿ ػف مقابمتػػو لمػػدكتور محػػى الػػديف
صابر ونصيحة بسف تقوـ مصر بان اء ركة مسةولة ػف الصػحؼ تكػوف ليػا مطػابر جاصػة وترسػؿ مصػر ىػذه المطبعػة فػو ار لتكػوف
مسةولة ف طبر الصحؼ كميا وانيـ ينتظروف ذلػؾ قريبػا جيػر دليػؿ مػى ذلػؾ  ،ومػر أف السػفير نصػح ببحػث اقتػراح الػدكتور محػى
الديف صابر ،إال أف اجتتامو الرسالة بعبارة " بانيـ مفمسػوف – ا ػارة لمحيػى الػديف صػالح و قيػؿ أحمػد قيػؿ و ػجص ثالػث  -ولػيس
لػػدييـ مػػاؿ ينفقونػػو فػػى سػػبيؿ د ػػايتيـ وصػػحفيـ" ت ػػير إلػػى افتقػػاد تمػػؾ ال جصػػيات المكانػػة التػػى كػػانوا يتمتعػػوف بيػػا مػػف قبػػؿ ،لممزيػػد
انظر ،مػذكرة السػفير محمػود سػيؼ اليػزؿ ػف مقابمػة السػيد محمػد نػور الػديف والػدكتور محػى الػديف صػابر فػى  ، 1956/7/31ممػؼ
ادارة ال ةوف االفريقية  1سر ج  2تقارير سياسية لمسفارة المصرية بالجرطوـ  ،محفظة  ، 921سر جديد  ،جارجية.
( 146محى الديف صابر  -معيد اسما يؿ لمدراسات االفريقية ،االىراـ . 1952/6/ 26 ،
( 147نفسو .
( 148وي ير محى الديف صابر بانو اتيحت لو سنة  1951زيارة المؤسسات العممية االفريقيػة فػى اوروبػا وانػو حينمػا تحػدث مػر الػدكتور
ادينبرج مدير معيد افريقيا فى ىولندا فقاؿ اننا نود اف نفيد دولتنا وانو فى الوقت الذ جرجت فيو مطػابعيـ االؼ الكتػب ػف افريقيػا
جزنا نحف ف اف نجرج مؤلفا مميا واحدا وانو ليس لدينا متجصصوف فى ىذا العمؿ .واف االوربيػيف االف يسػتعينوا بػاالفريقييف لفيػـ
قميػػة االفارقػػة ونفسػػيتيـ  ،لممزيػػد انظػػر ،مػػذكرة ب ػػسف ان ػػاء معيػػد لم ػػةوف االفريقيػػة بالقػػاىرة  ،فػػى  ،1954/11/11ممػػؼ ( 2كػػود
ار يفى  ، 0078-033567محفظة  ، 53فيمـ  ،26سر جديد  ،جارجية.
( 149نفسو.
( 150نفسو.


حيث ا تقد أنو البد مف وجود متجصصيف فػى المغػة النوبيػة ود ارسػة المغػة الييروغميفيػة والثقافػة المصػرية القديمػة والمغػة القبطيػة والمغػة

النوبية و قتيا بالمغة المصرية القديمة والقبطية.
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( 151تقريػػر ػػف امكانيػػة تسسػػيس قسػػـ لمد ارسػػات االفريقيػػة بمعيػػد السػػوداف ،ممػػؼ  1رقػػـ  14سػػر لعػػاـ  1953االقت ارحػػات ،محفظػػة
 ، 737سر جديد  ،جارجية ،ص . 4
( 152ممػػؼ  9/1/3م ػػرو ات لمسػػوداف  ،محفظػػة  ، 53سػػر جديػػد  ،جارجيػػة  ،وكانػػت ىػػذه المحفظػػة طبقػػا لم ػرقـ القػػديـ تحمػػؿ رقػػـ
 1279ثـ حممت رقـ  53ثـ بنفس الرقـ لكنيا تحولت الى ميكروفيمـ  ،فيمـ .26
(.Malcolm Ried,Donald:- Cairo University and The Making of Modern Egypt.P.198. 153
( 154دونالد مالكولـ ريد  -المرجر السابؽ . 348 ،
( 155جماؿ بدالناصر  -فمسفة الثورة  ،ىيةة االستع مات  ،و ازرة الثقافة واال
( 156جطاب مف االدميراؿ (أ.ح.

ـ ،ص . 82

بدالفتاح حسف ناةب وزير الدولػة ل ػةوف السػوداف الػى رةػيس مجمػس الػوزراء فػى ، 1954/11/11

ممؼ ( 2كود ار يفى  ، 0078-033567محفظة  ، 53فيمـ  ،26سر جديد  ،جارجية.
( 157جطاب مف بدالعزيز اسحؽ الى بدالفتاح حسف ناةب وزير الدولة ل ةوف السوداف فػى  ،1954/11/16ممػؼ ( 2كػود ار ػيفى
 ، 0078-033567محفظة  ، 53فيمـ  ،26سر جديد  ،جارجية.
( 158مذكرة ب سف ان اء معيد لم ةوف االفريقية بالقاىرة  ،فى  - 1954/11/11المذكرة السابقة.
( 159نفسو.
(160

Lewis H. Willian:-Islam :Arising Tide in Tropical Africa ,The Review Politics

.,Vol.19.No.19(Oct.1957) P.459.
( 161تحويؿ معيد السوداف لمدراسات االفريقية  ،االىراـ  ، 1956/3/26 ،ص . 5
( 162وجيػػر مثػػاؿ لػػذلؾ الدرجػػة الممنوحػػة لمطالػػب  /ػػاكر واصػػؼ داوود مػػف معيػػد الد ارسػػات السػػودانية قسػػـ الجغرافيػػا واالنثروبولوجيػػا
،والتػػى وقػػر ميػػو كمػػاؿ الػػديف حسػػيف وزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ ،فقػػد كانػػت تحػػت ىػػذا المسػػمى  ،انظػػر ،قػرار وزار رقػػـ  965بتػػاريخ 14
أغسطس بمنح درجة دبموـ معيد الد ارسات السودانية  ،الوقاةر المصرية ،العدد  8 ، 70سبتمبر .1958
( 163جميػػؿ ػػارؼ  -لمػػاذا تتػػردد جامعػػة القػػاىرة فػػى ان ػػاء معيػػد لمد ارسػػات االفريقيػػة ،مجمػػة اجػػر سػػا ة  ،ػػدد  6 ، 1402سػػبتمبر
 ، 1961ص . 11
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