التعليم المصرى فى السودان 3491 - 3491
( دراسة وثائقية )

د .أحمد عبد الدايم محمد حسين
مدرس التاريخ الحديث والمعاصر

معهد البحوث والدراسات األفريقية
جامعة القاهرة

لـ يعرؼ السوداف – تجاو از  -قبؿ عهد محمد على واسرته شيئاً عف نظػـ التعلػيـ الحدي ػة  ،وترتػب

علػػى الشػػسؿ السياسػػى للسػػوداف  ،فػػى تلػػؾ النت ػرة  ،ف سػػاد النظػػاـ التعليمػػى المصػػر الػػى بدايػػة الحسػػـ

ال نائى  ،فنى تلؾ اللحظة بدت مصادر التعليـ فػى السػوداف تختلػؼ بػاختفؼ نوعيػة المدرسػيف الػذيف يػتـ
التلقػػى علػػى ايػػديهـ  ،ولمػػا سانػػت بريطانيػػا  -حػػد طرفػػى الحسػػـ ال نػػائى -هػػى الدولػػة المسػػيطرة  ،بالتػػالى
فقػػد سػػيطرت رؤيتهػػا وسياسػػتها التعليميػػة علػػى شػػسؿ التعلػػيـ  ،وبالمقابػػؿ بػػرز المعلمػػوف المص ػريوف سأحػػد

هـ االدوات النسرية فى صػياةة العقليػة السػودانية الػى اف تػـ الػتخلص مػنهـ عقػب حػوادث سػنة . 1924

ولمػػا سػػاف التعلػػيـ المصػػر – عبػػر المعلمػػيف – يم ػػؿ الشػرياف األهػػـ لتػػدفؽ العلػػـ والل ػػة العربيػػة واالسػػفـ

فػػى الجسػػد السػػودانى  ،فقػػد سػػاف ال يمسػػف اقصػػائه مػػف الحلبػػة السػػودانية بال ػربة القا ػػية  ،لػػذا سانػػت
عمليػػة انشػػا التعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف سػػنة  1943هػػى الػدليؿ االو ػ للتنػػوؽ المصػػر فػػى حػػرب

التعليـ مػ بريطانيػا  ،و ف عمليػة الصػراع ال قػافى التػى فر ػتها معاهػدة  1936وظػروؼ الحػرب العالميػة
ال انية قد فرزت قوة قافية وتعليمية مصرية سبيرة صبحت تخيؼ بريطانيا  ،لذا لػـ يسػف مامهػا خيػار اال
اعادة جو الصراع السياسى داخؿ السوداف سنتيجة طبيعية لنشلها فى الصراع ال قافى .
وتدورالدراسة حول ثالثة محاور رئيسية -:
االول  :الظروؼ التى دت الى تأسيس التعليـ المصر فى السوداف .
الثانى  :سياسة التعليـ المصر فى السوداف وموقؼ القو السياسية واالجتماعية منه .
الثالث  :بنية التعليـ المصر فى السوداف .
المحور االول – الظروف التى أدت الى تأسيس التعليم المصرى فى السودان -:

وهػػذا المحػػور ينقسػػـ الػػى نقطتػػيف رئيسػػيتيف ث االولػػى تتحػػدث عػػف التعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف قبػػؿ

عاـ  ، 1943وال انية تتحدث عف نشأة مدرسة فاروؽ ال انوية وتأسػيس التعلػيـ المصػر فػى السػوداف- .
التعليم المصرى فى السودان قبل عام : 3491

دور تعليميػػا مهمػػا عبػػر تأسػػيس الخػػفو سم ارسػػز
لعػػب المص ػريوف  -منػػذ القػػرف السػػادس عشػػر -ا

لتحنػػيظ الق ػ ارف وتػػدريس العلػػوـ االسػػفمية

()1

وم ػ ذلػػؾ ةلػػب الطػػاب النػػرد عل ػى هػػذا النت ػرة  ،فقػػد ظػػؿ

االمػػر يقتصػػرعلى ح ػػور بعػػض السػػودانييف الػػى مصػػر للد ارسػػة فػػى االزهػػر  ،او وصػػوؿ ازه ػرييف الػػى

السػػوداف (.)2الػػى اف قػػاـ محمػػد علػػى ب ػػـ السػػوداف و دخػػؿ التعلػػيـ الحػػديث ( .)3فقػػد قػػاـ بإح ػػار بنػػا

المشايخ وزعما القبائؿ الى القاهرة  ،لتعليمهـ الزراعة والل ات  ،وعلى حد تعبيػر الطهطػاو ال العطػائهـ
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طعـ الح ػارة والتعلػيـ لسػى ينشػروا فػى بلػدهـ ال ( .)4لهػذا حػدث تطػور سبيػر فػى تعلػيـ الل ػة العربيػة وفػى

تعريب السوداف (.)5

وقػػد ترتػػب علػػى اهتمػػاـ اسػرة محمػػد علػػى بنشػػر التعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف حػػدوث ت ييػرات قافيػػة

واجتماعية ستلؾ التى حد ت فى مصر فى ذلػؾ الوقػت  ،وروايػات الشػيخ رفاعػة والرحالػة محمػد بػف عمػر
التونس ػػى وس ػػليـ قبط ػػاف تش ػػير ال ػػى تل ػػؾ الت ييػ ػرات ( .)6وبع ػػد انس ػػحاب مص ػػر م ػػف الس ػػوداف ظل ػػت ترس ػػز

اهتمامها التعليمى فى حلنا و سواسف اللتيف بقيتا تحت الحسـ المصر ( .)7وسػاف مػف الطبيعػى ف يحػدث
ت يير م بداية الحسـ ال نػائى الػذ نشػأ بموجػب اتناقيػة  19ينػاير  ، 1899فقػد سػاف البػد لقػو االحػتفؿ
البريطانى اف تنرض شروطا معينػة تحػدد مشػارسة المصػرييف التعليميػة فػى السػوداف عبراالسػتعانة بػبعض

المدرسيف المصرييف .
ولعػب المدرسػوف المصػريوف دو ار سبيػ ار فػى الحنػاظ علػى عروبػة السػوداف فػى ظػؿ الصػراع الػذ نشػػأ

بيف العروبػه واالفريقيػة ( .)8فقػد عنػت مصػر عنايػة سبيػرة باختيػار هػؤال المدرسػيف فأوسلػت للشػيخ محمػد
عب ػػدا مهم ػػة االختي ػػار ه ػػذا  ،فاخت ػػار له ػػا خيػ ػرة المعلم ػػيف ( .)9ويمس ػػف تنس ػػير القب ػػوؿ البريط ػػانى بال ػػدور

المصر فى المجاؿ التعليمى لخمسة سباب  ،ولها اعتماد االدارة الجديدة على مصر فى تمويػؿ التعلػيـ
 ،انيها ال يمسف قط العفقات ال قافية دفعة واحدة  ،حتى حينما لجػأت بريطانيػا لهػذا االسػلوب فيمػا بعػد

(سنة  )1924لـ تستط اف تستسمؿ الطريؽ الى النهاية بؿ ا ػطرت الػى تػرؾ شػرياف صػ ير ممػ ف فػى
المدرسػػيف االقبػػاط وال مػػدارس الح ػرة  ،ال هػػا التخػػوؼ مػػف نشػػو تػػوترات داخػػؿ المجتم ػ السػػودانى اذا تػػـ
االقتػراب مػػف مسػػألة الػػديف والل ػػة العربيػػة  ،رابعهػػا ف المدرسػػيف المصػرييف يشػػسلوف االسػػاس فػػى عمليػػة

التخطيط التعليمى فى السوداف باعتراؼ س ار  Currieمدير التعليـ ننسه بأنهـ اصػبحوا العملػة الصػعبة
لنت اية مدارس جديدة ( .)10خامسها زيادة عدد المصرييف فػى السػوداف  ،فخمػس طػفب المػدارس سػانوا
مف ابنا المصرييف المستخدميف فى الجيش واالدارة (.)11

ويمسف القوؿ بأف الصراع ال قافى بػيف دولتػى الحسػـ ال نػائى لػـ يتحػوؿ الػى حػرب تعليميػة سمػا حػدث

فى االربعينيات فيما بعد  ،لسنه ظؿ يتطور خفؿ العقود ال ف ة االولى حسب رؤيػة سػؿ دولػة منهمػا لهػذا
الص ػراع  ،فالرؤيػػة المص ػرية سانػػت محسومػػة بتػػأ ير القػػو ال قافيػػة  ،مم لػػة فػػى العامػػؿ التػػاريخى للػػروابط

ال قافية  ،هذا باال افة الى ف صح ار الحدود ونهر النيؿ والبحر االحمػر تلػؾ الشػراييف المنتوحػة جعلػت
مػػف مصػػر عالمػػا منتوحػػا امػػاـ السػػودانييف  ،ناهيػػؾ عػػف العامػػؿ الػػدينى والسياسػػى والػػروابط االجتماعيػػة

( .)12ما الرؤية البريطانية فقد درسػت اف االسػتعمارالنسر اطػوؿ عمػ ار وابعػد ا ػ ار مػف االسػتعمار السياسػى
واالقتصاد  ،لهذا اتجه البريطانيوف بسؿ قوتهـ الػى ترسػيخ اقػدامهـ قافيػا مػف خػفؿ ادوات ربػ  ،اولهػا

التحسـ فى عملية انشػا المػدارس  ،انيهػا محاولػة اسػتقطاب السػودانييف بػربط التعلػيـ بسياسػة التوظيػؼ ،
ال هػا اقامػة الحػواجز والسػدود امػاـ الل ػة العربيػة  ،وافسػاح المجػاؿ امػاـ قػافتهـ ال ربيػة الدخيلػة معتمػديف

على جهازهـ االدار  ،رابعها االستعانة ببعض المواطنييف حتى يسونوا همزة الوصػؿ بػيف الجهػاز الحػاسـ
وبيف الشعب  ،لذا سانت سلية ةردوف وةيرها مف المدارس تخدـ هذا االتجاا (.)13
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ولمػػا سػػاف المدرسػػوف المص ػريوف يشػػسلوف ذ ارع ػا طويلػػة لمصػػر داخػػؿ السػػوداف  ،األمػػر الػػذ ينسػػر
سهولة ويسر انتقاؿ االفسػار مػف مصػر الػى السػوداف  ،حيػث سػاف مصػطنى سامػؿ وسػعد زةلػوؿ ودسػتور

 1923وشػػوقى وحػػافظ سػػما ً و حػػدا ا يتناقلهػػا المتعلمػػوف فػػى السػػوداف مػػف خػػفؿ مدرسػػيهـ المص ػرييف ،
له ػػذا اس ػػت لت االدارة البريطاني ػػة اح ػػداث  1924فرص ػػة س ػػانحة للخ ػػفص م ػػنهـ مم ػػا ترت ػػب علي ػػه هب ػػوط

مس ػػتو الد ارسػ ػػة (.)14وترتػ ػػب علػ ػػى ذلػ ػػؾ خػ ػػروج احس ػػف المدرسػ ػػييف المص ػ ػرييف  ،ولػ ػػـ يسػ ػػم بالبقػ ػػا اال

للمدرسييف االقباط (.)15

ولػػـ تستسػػلـ مصػػر لهػػذا األمػػر فقػػد ارحػػت تبحػػث عػػف السػػبيؿ لتسػػوف حا ػرة فػػى السػػوداف  ،ووجػػدت
سػػبيلها فػػى ط ػريقيف  ،الطريققا االول

يتم ػػؿ فػػى االقت ػراب مػػف مػػدارس الجمعيػػات القبطيػػة فػػى السػػوداف

التػػى نشػػأت لتعلػػيـ ابنػػا المص ػرييف تحػػت ظػػؿ قػػانوف المػػدارس االهليػػة  ، ،فػػرةـ ف تلػػؾ الجمعيػػات قػػد
اس ػػتنادت م ػػف العام ػػؿ ال ػػدينى ف ػػى بن ػػا مدارس ػػها ف ػػى الس ػػوداف  ،اال ف هن ػػاؾ عوام ػػؿ اخ ػػر دت ال ػػى
التنػػافر بػػيف االقبػػاط المص ػرييف والبريطػػانييف  ،ويمسػػف ايجازهػػا فػػى ػػفث  ،العامػػؿ االوؿ سػػانوا  -بحسػػـ

مصػريتهـ -دعػػاة لل قافػػة المص ػرية وسػػاف بع ػػهـ ينخػػر بػػدورا فػػى نشػػرها فػػى منػػاطؽ نائيػػه ( .)16العامػػؿ
ال انى نه بحسـ الدور الذ انيط بهـ فى تعليـ الل ة العربية فقد خدموا االسػفـ – دوف قصػد – اس ػر مػف
المسػ ػ ػػيحية  ،العامػ ػ ػػؿ ال الػ ػ ػػث لعب ػ ػ ػوا  -بحسػ ػ ػػـ نهػ ػ ػػـ ر ػ ػ ػػوزسس – دو ار فػ ػ ػػى اذسػ ػ ػػا الص ػ ػ ػراع المػ ػ ػػذهبى

المسيحى(.)17

ووجػػدت الحسومػػة المص ػرية فرصػػتها عنػػدما خػػذت االدارة البريطانيػػة تحػػد مػػف نشػػاط هػػذا المػػدارس

الحرة ومف توسػعها ونموهػا  ،فحرمتهػا مػف قبػوؿ السػودانييف حتػى سػنة  ، 1936فصػارت مػدارس االقبػاط

شبيهة بمدارس الجاليات االجنبية ( .)18لذا لـ يسػف امامهػا اال تقػديـ االلتماسػات للحسومػة المصػرية تطلػب

الػػدعـ المػػالى وتناشػػد و ازرة المعػػارؼ بمصػػر لفخػػذ بيػػدها لفمػػاـ (.)19لهػػذا نسػػتطي القػػوؿ بػػأف انشػػا تلػػؾ
المػػدارس واعتمادهػػا علػػى المنػػاهة المص ػرية وتطل ػ س ي ػر منهػػا لػػدعـ الحسومػػة المص ػرية سػػاف محر ػػا

ومحنػ از للحسومػػة المصػػرية لفهتمػػاـ بانشػػا تعلػػيـ مصػػر فػػى السػػوداف مػ ف االمػػر فػػى البدايػػة اقتصػػر
على طلب االشراؼ الرسمى على تلؾ المدارس .

والتطػور الػذ حػػدث بمعاهػدة  1936خػػدـ الحسومػة المصػرية فػػى هػذا السػػبيؿ  ،اذ سػم االنجليػػز -

ا باتا لحسف النية – اف يمتحف طفب هذا المدارس للشهادة االبتدائية اماـ لجنة مػف االسػاتذا المصػرييف

س ػم لهػػا بالقػػدوـ الػػى الخرطػػوـ ( .)20وزادت تلػػؾ المػػدارس عػػدداً وعػػدة بحسػػب مػػا وردا صػػاحب الػػدليؿ
العاـ للقطر المصر والسوداف لسنة  1938مف اسما ها واسما نظارها والمدرسػيف القػائميف علػى عمليػة

التدريس بها ( .)21ومػ ف تلػؾ المػدارس تطبػؽ المػنهة المصػر اال انهػا ظلػت تخ ػ الشػراؼ مصػلحة
المعػػارؼ السػػودانية اش ػرافا تامػػا وتتػػدخؿ فػػى توجيػػه برامجهػػا الد ارسػػية  ،بحيػػث ال تتعػػارض م ػ السياسػػة
المرسػػومة للتعلػػيـ  ،وهػػذا ينسػػر رةبػػة حسومػػة السػػوداف فػػى و ػ العراقيػػؿ امػػاـ انشػػا اوؿ مدرسػػة انويػػة

مصػ ػرية ف ػػى الخرط ػػوـ ( .)22فنػ ػ ى تق ػػدير س ػػاف ه ػػذا تخوف ػػا م ػػف اف حل ػػوؿ و ازرة المع ػػارؼ المصػ ػرية عب ػػر
المدرسة االميريػة سػيقود تلػؾ المػدارس الػى طلػب االشػراؼ المباشػر مػف و ازرة المعػارؼ المصػرية عليهػا ،

وقد ساف .
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الطريققا الثققانى يتم ػػؿ فػػى رةبػػة السػػودانييف بػػأف تهػػتـ الحسومػػة المصػرية بػػأمرالتعليـ فػػى السػػوداف

السػػباب ػػفث  ،ولهػػا  :ف جهػػود المػػدارس القبطيػػة سػػاف

ػػعينا فػػى عمليػػة الحنػػاظ علػػى الل ػػة العربيػػة

القتصارها – حتى سػنة - 1936علػى ابنػا المصػرييف ( ..)23انيهػا  :تػواتر االنبػا عػف تنصػير البع ػات

التبشػػيرية لمسػػلمى الجنػػوب وسػػو حالػػة الل ػػة العربيػػة داخػػؿ المػػدارس الحسوميػػة ( .)24ال هػػا  ،ف ابتعػػاد
مصػػر عػػف السػػوداف سػػينقدهـ هػػويتهـ العربيػػة واالسػػفمية  ،و ف ةػػالبيتهـ ليسػػت لديػػه القػػدرة الماليػػة للسػػنر

الى مصر س ار للتعلـ (.)25

وسػػاف البػػد للحسومػػة المص ػرية ف تتجػػاوب م ػ رةبػػات السػػودانييف  ،خصوصػػا نهػػـ طػػالبوا ص ػراحةً

بتأسػػيس مدرسػػة ميريػػة مص ػرية فػػى السػػوداف  ،فعلػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ ال الحصػػر طالبػػت جريػػدة النيػػؿ فػػى

استوبر 1937بأف تقوـ الحسومة المصريية بتشييد ر ظػاهر خالػد فػى السػوداف  ،سػأف تقػوـ بإنشػا معهػد
باسـ فاروؽ او سليػة باسػـ النحػاس او ملجػأ باسػـ عمػر طوسػوف( .)26وبالتػالى نسػتطي القػوؿ بػاف تأسػيس

التعل ػػيـ المص ػػر بالسػ ػوداف ق ػػد ج ػػا باالس ػػاس نتيج ػػة رةب ػػة الس ػػودانييف اننس ػػهـ  ،و ف طبق ػػة الم قن ػػيف ق ػػد
لعبت دور الريادة فى التعبير عف هذا المطلب .
ب -نشأة مدرسة فاروا الثانوية -:

يعػػود التنسيػػر الحسػػومى الجػػد فػػى هػػذا المسػػألة لسػػنة  1938حينمػػا اعلنػػت الحسومػػة المصػرية عػػف

عزمه ػػا عل ػػى تش ػػييد مدرس ػػة انوي ػػة ب ػػالخرطوـ  ،وعل ػػى ه ػػذا زار الخرط ػػوـ مس ػػاعد وسي ػػؿ و ازرة المع ػػارؼ
المصرية فى ديسمبر مف ذلؾ العاـ  ،وقدـ اقتراحا رسميا الى الحسومة السػودانية بعػزـ الحسومػة المصػرية
علػى تشػييد مدرسػة انويػػة مصػرية تقػوـ مصػػر بتمويلهػا واالشػراؼ عليهػا

()27

لسػػف بريطانيػا وقنػت حػػائف

دوف ذلػػؾ  ،بحجػػة انهػػا سػػتسوف ال نوعػػا مػػف ال قافػػة المص ػرية الموجهػػه مػػف القػػاهرة سػػاالففـ والمسػػرحيات
والمناظرات ال ( .)28واذا سانت بريطانيا تدرؾ اهداؼ التعلػيـ المصػر فػى السػوداف ورف ػت مشػروع اقامػة

المدرسة فلماذا عادت ووافقت عليه فيما بعد ؟

فيبػػدوا ف اشػػتعاؿ الحػػرب العالميػػة ال انيػػة قػػد حمػػؿ معػػه انن ارجػػه فػػى مسػػألة المدرسػػة  ،فلقػػد وصػػؿ

خطاب مف الحاسـ العاـ الى رئيس مجلس الوز ار بتاريخ  5سبتمبر  1940يشير الى

ػرورة اتبػاع و ازرة

المعػػارؼ المص ػرية لفج ػ ار ات المقػػررة للحصػػوؿ علػػى ا ار ػػى داخػػؿ السػػوداف( .)29وبالتػػالى يمسػػف القػػوؿ
بػػأف ارهاصػػة التحػػوؿ فػػى الموقػػؼ البريطػػانى سانػػت منػػذ سػػنة  1940الػػى اف صػػارت موافقػػة رسػػمية سػػنة

. 1943

فلقػد استشػػعرت مصػر سػػنة  1943حاجػة بريطانيػػا لهػا  ،خصوصػػا بعػد تػوالى هػزائـ الحػػرب  ،لهػػذا

ت ي ػػر المش ػػروع المص ػػر ف ػػى مس ػػألة قصػ ػرالقبوؿ ف ػػى المدرس ػػة المزمػ ػ انش ػػاؤها عل ػػى ابن ػػا المصػ ػرييف ،
ب ػػرورة فػػت القبػػوؿ امػػاـ السػػودانييف  ،ورؤ انشػػا مدرسػػة سبػػر تبل ػ تسػػاليؼ انشػػائها  51000جنيهػػا
الس ػػتيعاب  400طال ػػب تقريب ػػا (.)30ولم ػػا ل ػػـ تس ػػتط حسوم ػػة الس ػػوداف اف ت ػػرفض رف ػػا صػ ػريحا انش ػػا

المدرسػػة  ،لجػػأت الػػى عرقلػػة المشػػروع  ،فو ػػعت شػػروطا مشػػددة القامػػة المدرسػػة  ،منهػػا  :اف يتقػػدـ
القػػائموف بانشػػا المدرسػػة الػػى مػػدير التعلػػيـ فػػى السػػوداف تحػػت قػػانوف المػػدارس االهليػػة  ،واف يػػرفض ا

اتج ػػاا لجعله ػػا مدرس ػػة حسومي ػػة  ،واف يق ػػوـ م ػػدير التعل ػػيـ االنجلي ػػز ف ػػى حسوم ػػة الس ػػوداف بو ػػ جميػ ػ
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الشروط التى ت ػمف لحسومػة السػوداف تجنػب سػؿ النتػائة التػى تخشػاها مػف انشػا المدرسػة المصػرية فػى
الخرطوـ  ،واف تسوف المدرسة مقصورة على الطلبة مف ابنا المصرييف المقيميف فػى السػوداف فقػط  ،و ف

يػػتـ تحديػػد عػػدد السػػودانييف فػػى المدرسػػة بقػػدر االمسػػاف  ،واف تخ ػ المدرسػػة الج ػ ار تنتػػيش دور مػػف
وزير المعارؼ فى الخرطوـ  .وقد ار خفؼ سبير بيف الحسومتيف حػوؿ الشػروط المػذسورة اعػفا  ،وسػاف

اشػػدا يترسػػز علػػى الشػػرط ال الػػث  ،ممػػا ا ػػطر حسومػػة السػػوداف الػػى تخنينػػه فيمػػا بعػػد

()31

واخػػذ الخبيػػر

االقتص ػػاد عل ػػى عاتق ػػه مهم ػػة الت ػػذسير بأن ػػه اذا امس ػػف ف ػػت مدرس ػػة ف ػػى الخرط ػػوـ فس ػػيسوف فتح ػػا جدي ػػدا
للسػػوداف  ،وقػػاؿ بػػأف صػػاحب المعػػالى وزيرالمعػػارؼ احمػػد نجيػػب الهفلػػى ورجػػاؿ و ازرتػػه يقػػدروف ذلػػؾ

تمامػػا  ،لسػػف مشػػروعهـ صػػمـ علػػى افتتػػاح المدرسػػة ال انويػػة ابتػػدا مػػف سػػنة  .1944وقػػاؿ الخبيػػر بأننػػا
نسعى سعيا ح ي ا النشا مدرسة ابتدائية لت ذية هذا المدرسة ال انويػة  ،ػـ النشػا مدرسػة لل قافػة النسػوية
ت ػػذيها مدرسػػة البنػػات االبتدائيػػة التابعػػة لسليػػة االقبػػاط لػػى اف تنشػػا مدرسػػة ابتدائيػػة للبنػػات  ،امػػا سليػػة
االقبػػاط المشػػتملة علػػى مدرسػػة انويػػة للبنػػيف ومدرسػػة ابتدائيػػة للبنػػات فأوصػػى ببقائهػػا وتع ػػيدها ماديػػا

وادبيا النهػا تحملػت وحػدها  -فػى حػدود طاقتهػا -نشػر ال قافػة المصػرية فػى السػوداف ووجػب العنايػة بهػا

لفسػػتمرار ف ػى ادا هػػذا الرسػػالة ( .)32ويمسػػف القػػوؿ بػػأف نظ ػرة الخبيػػر االقتصػػاد بػػأف افتتػػاح المدرسػػة
س ػػيسوف فتح ػػا جدي ػػدا للس ػػوداف  ،تعب ػػر بأن ػػه اف االواف ألف تتواج ػػد الحسوم ػػة المصػ ػرية فعلي ػػا عل ػػى ارض
السوداف  ،فمف خفؿ اهتمامها بق ايا التعليـ يمسنها ف ترتبط اس ر بالمجتم السودانى .

وخطاب وزير المعارؼ الػى رئػيس مجلػس الػوز ار فػى سػبتمبر  1943يشػير الػى اسػتمرار المعار ػة

البريطانيػػة النشػػا المدرسػػة فيقػػوؿ ال الحاقػػا بمػػذسرتى االولػػى الخاصػػة بانشػػا المدرسػػة ال انويػػة بػػالخرطوـ
اتشػػرؼ بػػاف اخبػػر رفعػػتسـ اف معػػالى امػػيف ع مػػاف باشػػا تػػولى مهمػػة التحػػدث م ػ الجانػػب البريطػػانى فػػى
شػػأف الخػػفؼ فػػى وجهػػة النظػػر بينػػى وبػػيف حسومػػة السػػوداف  ،واخبرنػػى معاليػػه بػػأف المو ػػوع لقػػى عنايػػة
سبيرة  ،واف عقبات س يرة ذللت  ،وتـ االتناؽ علػى صػي تحنػظ س ارمػة مصػر وحقهػا  ،واف المعار ػة فػى

انشػػا المدرسػػة فػػى مسػػاف مؤقػػت ستقتصػػرعلى مجػػرد توجيػػة النظػػر الػػى عػػدـ مفئم ػة المسػػاف المؤقػػت م ػ

ع ػػدـ االصػ ػرار عل ػػى المعار ػػة ال ( .)33وبالت ػػالى يمس ػػف الق ػػوؿ ب ػػاف السياس ػػة المصػ ػرية اس ػػتخدمت ساف ػػة
الوسػػائؿ للحصػػوؿ علػػى موافقػػة قػػو االحػػتفؿ البريطػػانى  ،واسػػتنادت مػػف عفقػػات بعػػض الشخصػػيات

المصرية باالنجليز لتقريب وجهات النظر حوؿ مسألة المدرسة  ،هذا م االخذ فى االعتبػار بػأف ظػروؼ
الحػػرب ال اني ػػة هػػى الت ػػى حس ػػمت امػػر انش ػػا المدرس ػػة  ،فروايػػة محم ػػود محم ػػود  ،الػػذ اص ػػب وسػػيف
للمدرسة تؤسد على اف ظػروؼ الحػرب ال انيػة هػى التػى وفػرت المنػاخ النشػا المدرسػة  ،فحينمػا انػدلعت
الحرب العالمية ال انية اخذت انجلت ار تتودد الى مصرلسى تسسب معونتها ومودتها فى الحػرب وهػى مهػددة
بالهزيمػػة المنس ػرة  ،فلمػػا تقػػدمت مص ػرالى االدارة البريطانيػػة تطلػػب انشػػا مدرسػػة انويػػة بػػالخرطوـ ظنػػرت

بالموافقة

()34

لسنها لـ تسف موافقة قاطعة .

ويت ػ اسػػتمرار المعار ػػة البريطاني ػػة عبػػر المناقشػػات التػػى تم ػػت بػػيف وزيػػر المعػػارؼ المصػ ػرية
والسػ ػػيد سػ ػػاندرس وسيػ ػػؿ حسومػ ػػة السػ ػػوداف بالقػ ػػاهرة والمسػ ػػتر رافنػ ػػديؿ مسػ ػػاعد السسرتيرالشػ ػػرقى بالسػ ػػنارة

البريطانيػػة ف ػػى سػػبتمبر  ، 1943حي ػػث تش ػػددت االدارة البريطانيػػة بوج ػػوب االنتظ ػػار حتػػى اقام ػػة المبنػػى
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النه ػػائى للمدرس ػػة  ،ف ػػى مقاب ػػؿ اصػ ػرار مص ػػر عل ػػى افتت ػػاح المدرس ػػة ف ػػى مس ػػاف مؤق ػػت وع ػػدـ االنتظ ػػار
الستسماؿ البنا فى استوبر  ، 1944واصرار وزير المعػارؼ المصػرية ب ػرورة ام ػا المشػروع النػه تػـ

االتنػػاؽ عليػػه بػػالحروؼ االولػػى م ػ مػػدير معػػارؼ السػػوداف  ،وتحػػذيرا بػػأف المو ػػوع لػػف يبقػػى س ػ ار  ،واذا
ا يػػر فػػى يػػة مناسػػبة فػػى البرلمػػاف او فػػى ةيػػر البرلمػػاف ففبػػد مػػف سشػػؼ الحقػػائؽ ممػػا سػػيقود الػػى ا ػػارة
المص ػرييف ( .)35ونخػػرج مػػف ذلػػؾ بملحػػوظتيف هػػامتيف  ،االولققى  :ف الموقػػؼ البريطػػانى المتعنػػت بشػػأف
امتػػداد التعلػػيـ االميػػر المصػػر الػػى السػػوداف يعسػػس شػػسؿ العفقػػة المص ػرية بالسػػوداف فػػى ظػػؿ الحسػػـ

ال نػػائى ب ػػض النظػػر عػػف طبيعػػة الخػػدمات التػػى قػػدمتها مصػػر لبريطانيػػا خػػفؿ الحػػرب  ،الثانيقققة  :ف

الموقؼ المصر ساف لديه بعض وراؽ ال

ط  ،فتهديد وزير المعارؼ بػاعفف الحقػائؽ للبرلمػاف والػر

العػػاـ المصػػر يمسػػف تنسػػيرا بأنػػه محاولػػة لتػػذسير االدارة البريطانيػػة باحػػداث فب اريػػر 1942و نهػػا فػػى امػػس
الحاجة الى االستقرار فى ظؿ اتساع رقعة الحرب ال انية .
ويمسػػف ق ػ ار ة ذلػػؾ االمػػر عبراالسػػتجابة البريطانيػػة النشػػا المدرسػػة بعػػد مػػدة قصػػيرة مػػف هػػذا الحػػديث

فقد افتتحت فى استوبر  .)36(1943وسارت الدراسة فى مبنى مؤقت عامى  1944و1945

()37

وم ذلػؾ

سػاف يمسػف للمدرسػة اف ت لػؽ ابوابهػا فػى عامهػا االوؿ ( سػنة  ) 1944لػوال حسمػة ناظرهػا محمػد بػؾ عبػد

الهػػاد



فػػى ظ ػػؿ تعنػػت الس ػػسرتير االدار البريطػػانى ( .)38ل ػػذا يمسػػف الق ػػوؿ بػػأف انش ػػا مدرسػػة فػػاروؽ

ال انوية  1943هو البداية النعلية لتأسػيس التعلػيـ المصػر فػى السػوداف  ،و ف انشػا مراقبػة عامػة للتعلػيـ
المصر فى السوداف سانت تأسيدا لهذا االتجاا (.)39

ونػدرؾ هميػة صػواب القػرار واالصػرار المصػر علػى افتتػاح المدرسػة فػى مبنػى مؤقػت سػػنة 1943

حينمػػا نفحػػط ف االفتتػػاح الرسػػمى لمبنػػى المدرسػػة الجديػػد لػػـ يػػتـ اال فػػى ال ػػامف مػػف شػػهر ينػػاير عػػاـ
 1946وقػػد ت يػػر المشػػهد السياسػػى داخػػؿ السػػوداف  ،ولمػػا سانػػت المدرسػػة قػػد اصػػبحت صػػرحا سائنػػا ال
يمسػػف الػػتخلص منػػه  ،فقػػد ارحػػت االدارة البريطانيػػة تقػػيـ فػػى وجههػػا الم ػػايقات والعراقيػػؿ فتشػػترط تحديػػد
عػػدد النصػػوؿ والطلبػػة  ،واف يسػػوف تعليمهػػا للمص ػرييف اوال  .وسػػاف رجػػاؿ المعػػارؼ السػػودانية حريصػػيف
على تننيذ هذا الشروط وسانوا ينحصوف الحالػة االجتماعيػة لعػائفت الطػفب السػودانييف ويصػرفوف عنهػا
بمختل ػػؼ الوس ػػائؿ م ػػف س ػػاف م ػػنهـ م ػػف اسػ ػرة يحرص ػػوف عل ػػى اس ػػتبقا والئه ػػا للبريط ػػانييف  ،سم ػػا حرمػ ػوا
التوظيػؼ فػى الحسومػػة علػى حملػة المػػؤهفت المصػرية  .وقػػد قتػرت االدارة البريطانيػة علػػى هػذا المدرسػػة

فى من الرقعة االر ية التى تلزـ للمنشئات اال ػافية وللمفعػب  ،حتػى لقػد ترسػوا الشػارع الػذ تقػ فيػه
المدرسػػة دوف رصػػؼ  .ولعػػؿ االنجليػػز بعػػدما ستػػب لهػػـ النصػػر فػػى الحػػرب العالميػػة ال انيػػة ودوا لػػو انهػػـ

نن ػوا اتنػػاقهـ بشػػأف هػػذا المدرسػػة ( .)40وهػػذا يشػػير الػػى المخػػاطر والظػػروؼ التػػى سانػػت تحػػيط بػػالتعليـ
المصر فى السوداف وم ذلؾ د مهمته سما سنعرؼ عندما نتحدث عف بنية هذا التعليـ فيما بعد .

ويعتبرانشػػا هػػذا المدرسػػة اسبػػر حػػدث فػػى تػػاريخ التعلػػيـ المصػػر بالسػػوداف  ،فلقػػد تجمعػػت حولهػػا

جهػػود مص ػرالتعليمية وال قافيػػة  ،وخرجػػت االطبػػا والمهندسػػيف والمعلمػػيف وةيػػرهـ  ،واصػػطنى لهػػا خي ػرة
االساتذة  ،وعنت باالنشطة ال قافية والريا ية اسبر عنايػة  ،فقػد سػاف الهػدؼ ف يقػدـ للطػفب السػودانييف
لونا مف التعليـ ال انو الممتاز الذ ال تظنر به اال القلة المحظوظة مف ابنا مصر (.)41
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المحورالثانى  -سياسة التعليم المصرى فى السودان وموقف القوى السياسية واالجتماعية منه -:

قبػػؿ ف تشػػرع الحسومػػة المصػرية فػػى بنػػا مدارسػػها فػػى السػػوداف  ،سانػػت قػػد حػػددت هػػدافها بو ػػوح

عبػػر سي اسػػتها التعليميػػة فػػى السػػوداف  ،وسػػعت الػػى تحقيقهػػا عبػػر التوس ػ فػػى هػػذا التعلػػيـ  ،وبالمقابػػؿ
تباين ػػت مواق ػػؼ ق ػػو االح ػػتفؿ ومواق ػػؼ التنظيم ػػات السياس ػػية الس ػػودانية والق ػػو االجتماعيػ ػة م ػػف التعل ػػيـ

المصػػر

 ،فمنهػػا مػػا ارا شػ ار مح ػػا  ،ومنهػػا مػػا ارا خيػ ار و ػػرورة ملحػػة  ،ومنهػػا مػػا ارا توظينػػا سياسػػيا

يخدـ االهداؼ المصرية فى السوداف .

أ -سياسة التعليم المصرى فى السودان :

تحػػددت سياس ػػة التعل ػػيـ المص ػػر فػػى الس ػػوداف عب ػػر تن ػػاقض المسػػرح السياس ػػى الس ػػودانى  ،ولسػػف

يمسف تمييز فث اتجاهات رئيسية حسمت هذا السياسة :
االتجققا االول ث ويتصػػؿ بمحاولػػة تحقيػػؽ وحػػدة واد النيػػؿ تحػػت الحسػػـ المصػػر ث ويظهرهػػذا بو ػػوح

فى تقارير عبد القو احمد بؾ ( باشػا ) الخبيػر االقتصػاد لمصػر فػى السػوداف التػى تشػير بو ػوح الػى
اف فس ػرة االتحػػاد قػػد حػػاوؿ تننيػػذها عبػػر داتػػيف تعليميتػػيف  :بالسػػعى النشػػا التعلػػيـ المصػػر العػػاـ  ،و
مف خفؿ االهتماـ بالتعليـ الدينى (.)42

فتحػػت عن ػواف ال قاف ػػة نص ػ الخبيراالقتص ػػاد ب ػػرورة اف تبػػذؿ مص ػػر سػػؿ جه ػػد الفتتػػاح المػػدارس

المصرية فى السوداف  ،فزيادة االهتماـ بتعليـ عدد سبير مػف ابنػا السػوداف سػيخدـ النسػرة االتحاديػة (.)43
بػػؿ ف صػػياةة النس ػرة االتحاديػػة عبػػر االمتحػػاف االوؿ الػػذ عقدتػػه مدرسػػة فػػاروؽ سػػنة  1944سػػاد اف

يحمؿ معػه النهايػة لوجودهػا  ،فنػى احػد فقػرات االمتحػاف تػى بقطعػة د ارسػية تػدعو لوحػدة واد النيػؿ ،
ـ سأؿ الطفب فيها عف االشػيا المشػترسة بػيف المصػرييف والسػودانييف وعػف الهػدؼ مػف انشػا المدرسػة
؟

()44

ومػػف ػػـ فػػإف ق ػػية الوحػػدة سانػػت فػػى صػػلب السياسػػة التعليميػػة وبالتػػالى سانػػت تشػػسؿ جػػز ا مهمػا

فى المقرر الدراسى .

وسػػاف اليمسػػف لهػػذا االمػػر ف يمػػر دوف رد فعػػؿ مػػف قػػو االحػػتفؿ البريطػػانى ،فلقػػد اعتبػػر السػػسرتير

االدار اف هذا العمؿ قد اخؿ بالشروط المتنؽ عليها  ،وهاج لذلؾ واتصؿ بالسنارة البريطانيػة فػى القػاهرة
لتبل الحسومة المصرية بأنها تتحمؿ نتائة ما اقدمت عليه ادارة المدرسة  ،وسذلؾ اتصؿ مػدير المعػارؼ

فى الخرطوـ بناظر المدرسة ال محمد عبد الهاد ال مستنس ار عف العبػارات الػواردة فػى االسػئلة  ،وا ػطر
بعد تو ي االمر اف يعد مدير المعارؼ بعدـ تسرار ذلؾ مستقبف  ،امػا السػسرتير االدار فلػـ يستػؼ بمػا

فعػػؿ  ،وانمػػا ست ػب للنػػدف متهمػػا بريطانيػػا بال نلػػة واهمػػاؿ السػػوداف  ،بينمػػا مصػػر تعمػػؿ للتسػػلؿ اليػػه (.)45
وفػػى تقػػدير اف صػػياةة ق ػػية الوح ػ دة بهػػذا الو ػػوح ربمػػا يشػػير الػػى تقػػدير مصػػر للموقػػؼ فػػى ظػػؿ
انش اؿ بريطانيا بنتائة وتطورات الحرب ال انية .
ولعبت مدرسة فاروؽ ال انوية والمراقبة العامػة للتعلػيـ المصػر فػى الخرطػوـ دو ار مهمػا فػى استسػاب
قطاع سبير مف الطفب وابائهـ لفن ماـ للنريؽ الػداعـ لوحػدة واد النيػؿ  ،فلجنػة االنتقػا التػى شػسلت

س ػػنة  1947وتتس ػػوف م ػػف م ارق ػػب التعل ػػيـ المص ػػر رئيس ػػا  ،ون ػػاظر مدرس ػػة ف ػػاروؽ ال انوي ػػة وع ػ ػوا م ػػف
مػػؤتمرالخريجييف  ،وظينتهػػا االعػػفف عػػف شػػروط البع ػػات وعػػددها ونوعهػػا وتلقػػى الطلبػػات وفحصػػها ػػـ
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ارسػػاؿ مقترحاتهػػا ورايهػػا الػػى لجنػػة االنتقػػا بالقػػاهرة لتنظػػر فيهػػا  ،ػػـ تقػػدـ اختيارهػػا النهػػائى الػػى لجنػػة

الشػػئوف ال قافيػػة ( .)46وبالتػػالى شػػسلت مراقبػػة التعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف داة للدعايػػة المص ػرية لق ػػية
االتحاد  ،واستمرت المراقبة تقوـ بدورها فى هػذا الشػأف وتشػارؾ فػى سافػة المسػائؿ السػودانية  ،سمشػارسة
محمػػد عبػػدالهاد بػػؾ فػػى لجنػػة مجلػػس الػػوز ار التػػى شػػسلت فػػى فب اريػػر  1952لبحػػث الشػػئوف الخاصػػة

باهؿ السوداف (.)47

وفيما يتعلؽ باالتجا الثانى فهو يتصؿ بنشر ال قافة المصرية فى السوداف حناظا علػى االمػف القػومى

المصر ورباطا هاما بيف الشعبيف  ،ويت

هذا االتجػاا فػى مػذسرة و ازرة المعػارؼ فػى  24يونيػة 1942

فقد رسزت علػى مشػروع انشػا مدرسػة انويػة مصػرية  ،واعانػة سليػة االقبػاط بػالخرطوـ  ،وامػداد الحسومػة

الس ػػودانية باالس ػػاتذة المصػ ػرييف  ،وتش ػػجي قب ػػوؿ الس ػػودانييف بمعاه ػػد التعل ػػيـ المصػ ػرية  ،وتش ػػجي سلي ػػة
ةػػردوف واالنديػػة العربيػػة المتعػػددة باهػػدائها المؤلنػػات المص ػرية وتنظ ػيـ محا ػرات علميػػة يلقيهػػا االسػػاتذة

المصػ ػريوف ال ػػذيف ي ػػزورف الس ػػوداف ( .)48وبالت ػػالى ف ػػإف المؤسس ػػات التعليمي ػػة ش ػػسلت ف ػػى سياس ػػة التعل ػػيـ
المصر مجاال مهما مػف مجػاالت نشػر ال قافػة المصػرية  ،واداة مػف ادوات التواصػؿ ال قػافى المصػر –
السودانى .

ولس ػػوف التعل ػػيـ ه ػػو قل ػػب الص ػػفت ب ػػيف البل ػػديف فق ػػد طال ػػب تقريرالخبيراالقتص ػػاد اف تتن ػػؿ و ازرة

المعارؼ العمومية بت ذية مستبػة النػاد المصػر والمستبػة القبطيػة بالستػب والمطبوعػات المصػرية  ،علػى

االخص مػا يتعلػؽ بػاالدب والػديف .وارتػبط هػدؼ نشػرال قافة المصػرية بتيسػيرفت المػدارس المصػرية لتعلػيـ

ابنا السوداف  ،وفت ابواب الوظػائؼ للمتعلمػيف السػودانيف فػى المػدارس المصػرية ( .)49ولمػا سػاف التعلػيـ
الحسومى والتبشير داة فى يػد قػو االحػتفؿ تسػت لها فػى التخريػب ال قػافى وفػى محاربػة الل ػة العربيػة ،
اهتمػػت مصػػر اهتمامػػا خاصػػا بالل ػػة العربيػػة  ،وت ػػاعؼ هػػذا االهتمػػاـ بانشػػا الجامعػػة العربيػػة  ،وتػػـ

اسػػت فؿ المػػدارس المص ػرية فػػى الدعايػػة لق ػػية العروبػػة ( .)50لهػػذا عملػػت بريطانيػػا علػػى تقييػػد عمليػػة
استقداـ المدرسيف المصرييف الى السوداف ألنهـ االداة الرئيسية فى نشر ال قافة المصرية (.)51

ولمػػا سانػػت المػػدارس المص ػرية تم ػػؿ االداة االهػػـ فػػى نشػػر ال قافػػة المص ػرية فػػى السػػوداف لهػػذا فإنهػػا

تعر ػػت لػػننس التػػأ يرات التػػى تعر ػػت لهػػا نظيرتهػػا فػػى مصػػر خػػفؿ االربعينيػػات  ،وتػػأ رت بالتيػػارات
االسػػفمية والشػػيوعية القادمػػة عػػف طريػػؽ مصػػر ( .)52فعػػف طريػػؽ المػػدارس المص ػرية نن ػذ تيػػار االخ ػواف

المسلميف الى السوداف وزاد تأ يرا بزيػادة عػدد المدرسػييف االخػواف فػى تلػؾ المػدارس ( .)53و ػعؼ التػأ ير

المصػػر بنعػػؿ حػػرب فلسػػطيف سػػنة  1948فقػػد توقػػؼ بنػػا المػػدارس ولػػـ يعػػد لو ػػعه السػػابؽ اال م ػ
بداية الخمسينيات (.)54

ما فيما يتعلؽ باالتجا الثالث ث فهو يتصؿ بالمحافظػة علػى العروبػة واالسػفـ فػى السػوداف  ،وهػذا
االتجاا له شقاف  ،الشقا االول يتصػؿ بالعنايػة بػأمر الل ػة العربيػة  ،وفػى هػذا طالػب الخبيػر االقتصػاد
المصر مف حسومة السوداف اف تنظر فػى امسػاف تػدريس جميػ العلػوـ بالل ػة العربيػة  ،النهػا الل ػة التػى

يتحػػدث بهػػا الجػػز االسبػػرمف اهػػالى السػػوداف واف الحسومػػة المص ػرية مػػف جهتهػػا مسػػتعدة العارتهػػا مػػا قػػد

يلزمها مف المدرسيف االسنا فى جمي فروع التعلػيـ  ،وطالػب حسومػة السػوداف بنػت مػدارس فػى الجنػوب
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تسػػير علػػى ننػػس منػػاهة مػػدارس الشػػماؿ  ،واف يصػػب فػػى امسػػاف الجمعيػػات الخيريػػة فػػت مػػدارس لتعلػػيـ
الل ػة العربيػة والػديف االسػػفمى هنػاؾ ( .)55وسػاف البػد مػػف هػذا التحػرؾ الف و ػ الل ػػة العربيػة سػاف فػػى
خطر  ،فى ظؿ الطلب المحدود لمدرسى الل ة العربية

()56

.فقػد وصػلت الػى درجػة سبيػرة مػف السػو سػنة

 ، 1943لهػ ػػذا لػ ػػـ يقتصػ ػػر االهتمػ ػػاـ علػ ػػى وزيػ ػػر المعػ ػػارؼ والخبيػ ػػر االقتصػ ػػاد  ،بػ ػػؿ اصػ ػػب حػ ػػديث
السياسييف والقو الشعبية فى مصر ،سحػديث السػيد مصػطنى النحػاس ومم لػيف للقػو الشػعبية مػ السػير
هربرت هدلستوف حاسـ السوداف العاـ فػى  11نػوفمبر  1943ب ػرورة العنايػة بالل ػة العربيػة ( .)57وقػد
يرج ػ ذلػػؾ لمػػا حملتػػه التقػػارير بػػأف العنايػػة بالل ػػة العربيػػة سػػاف ا ػػعؼ مػػايسوف فػػى المػػدارس الحسوميػػة

مقابؿ االهتماـ السبير بالل ة االنجليزيػة ( .)58وهػذا ينسػر لمػاذا سانػت سػنة  1943هػى السػنة الناصػلة فػى
اتخ ػػاذ قػ ػرار انش ػػا التعل ػػيـ المص ػػر بالس ػػوداف  .وعل ػػى ه ػػذا يمس ػػف قػ ػ ار ة ه ػػذا الش ػػؽ ف ػػى سياس ػػة التعل ػػيـ
المصػػر قػ ار ة جيػػدة عبػػر مػريف  ،االوؿ  :انشػػا معظػػـ المػػدارس المصػرية فػػى المنػػاطؽ الشػػمالية ألنهػػا

القاعدة الشعبية التى ترتسز عليها ال قافة العربية وتشسؿ اهـ روافدها ( .)59ال ػانى  :تعػاوف المراقبػة العامػة
للتعليـ المصر فى السوداف والحرسة الوطنية السودانية للوقوؼ

د تيار الت ريب (.)60

مػػا الشقققا الثقققانى ث فهػػو يتصػػؿ بالمحافظػػة علػػى االسػػفـ ونش ػرا عبػػر السػػوداف  ،فػػاذا سانػػت سػػنة

 1943ق ػػد ش ػػهدت نش ػػأة المدرس ػػة ال انوي ػػة المصػ ػرية  ،فق ػػد ش ػػهدت اي ػػا المطالب ػػة بانش ػػا معه ػػد دين ػػى
بالخرطوـ ولسنه لـ يحظ بالموافقة البريطانيػة ( .)61واسػتطاعت مصػر اف تحقػؽ تقػدما فػى هػذا الشػؽ منػذ
منتص ػػؼ االربعيني ػػات برعايته ػػا لمعه ػػد اـ درم ػػاف  ،ػػـ دع ػػـ مدرس ػػة جوب ػػا العربي ػػة االس ػػفمية ف ػػى اواخ ػػر

االربعينيػات ( .)62وفػى فب اريػر سػنة  1951شػرع فػى انشػا معهػد دينػى فػػى ملسػاؿ لتعلػيـ الجنػوبييف يعتمػػد
على الستب التى يتبرع بها مبعو ى االزهػر ( .)63وفػى سػؿ هػذا لعبػت المراقبػة العامػة للتعلػيـ المصػر فػى
السػػوداف دو ار ارئػػدا فػػى رصػػد حالػػة االسػػفـ والمسػػلميف فػػى السػػوداف بػػؿ وطالبػػت باالش ػراؼ علػػى التعلػػيـ
االسفمى .
ب -موقف القوى السياسية واالجتماعية من التعليم المصرى بالسودان -:

تباينػػت مواقػػؼ القػػو السياس ػػية واالجتماعيػػة مػػف التعل ػػيـ المصػػر فػػى الس ػػوداف  ،فقػػد سانػػت قػػو

االحػػتفؿ البريط ػػانى تنظ ػػر ال ػػى التعلػػيـ المص ػػر باعتب ػػارا شػ ػ ار مسػػتطي ار ال يمس ػػف الس ػػماح بامتػػدادا الػػى
السوداف  ،ولما لـ تستط ذلؾ – سما عرفنػا فػى معرسػة مدرسػة فػاروؽ  -عملػت علػى محاصػرته وتقييػدا
 ،فػػى حػػيف سػػاف موقػػؼ القػػو الوطنيػػة السػػودانية مرحبػػا بػػه حتػػى سػػنة  ، 1946فقبػػؿ تلػػؾ السػػنة ارتبطػػت
نشأة التيػار الػوطنى العػاـ المم ػؿ فػى مػؤتمر الخػريجييف بق ػية التعلػيـ  ،فقػد سػاف يػر فػى التعلػيـ ميػدانا
للسن ػػاح االساس ػػى

ػػد ق ػػو االح ػػتفؿ  ،له ػػذا تبن ػػى مهم ػػة نش ػػر التعل ػػيـ ب ػػيف الس ػػودانييف  ،ل ػػذا س ػػاف م ػػف

الطبيع ػػى ف يرح ػػب ب ػػؿ ويناش ػػد االهتم ػػاـ المص ػػر بالمس ػػائؿ التعليمي ػػة ويطال ػػب بزي ػػادة ع ػػدد الم ػػدارس

المصرية فى السوداف  ،وبهذا يمسف ق ار ة التوافػؽ المصػر مػ حرسػة الخػريجييف فػى

ػو ذلػؾ االمػر ،

ولسػػف النجاحػػات التػػى حققهػػا التعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف بعػػد سػػنة  1946لػػـ تسػػف لتر ػػى فريقػػا مػػف
السودانييف – بتحريض مف قو االحتفؿ – عف االهػداؼ السياسػية لػه  ،لػذا ت يػرت النظػرة الػى التػوجس
منه ومعار ته .
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 -3موقف قوى االحتالل البريطانى :

يمسػف القػوؿ بػأف حػرب التعلػػيـ بػيف مصػر وبريطانيػا قػد اشػػتعلت بانشػا مدرسػة فػاروؽ ال انويػة سػػنة

 ،1943فقد نظرت قػو االحػتفؿ للتعلػيـ المصػر بإعتبػارا شػر البػد مػف مقاومتػه قبػؿ ف ي ػ لػه قػدما
فػػى السػػوداف  ،واتخػػذت تلػػؾ المقاومػػة شػػسليف  ،الشق ل االول اصققالحى ث بتطػػوير سليػػة ةػػردوف التذساريػػة

لتصػػب علػػى شػػاسلة جامعػػة مػػاسرير بأوةنػػدا ( .)64ػػـ األخػػذ بنسػرة توسػػي البع ػػات السػػودانية الػػى انجلتػ ار

( .)65ويفحػػظ ف تلػػؾ االصػػفحات التػػى ترسػػزت فػػى التعلػػيـ العػػالى قػػد جػػا ت ردا علػػى نشػػأة المدرسػػة
ال انوي ػػة المصػ ػرية  ،وترس ػػزت ف ػػى المن ػػاطؽ الت ػػى ش ػػهدت منافس ػػة المصػ ػرييف  ،دوف اف تش ػػهد المن ػػاطؽ

االخر – السيما الجنوبية  -تطوي ار مما ف  ،فلقد ترؾ الجنوب برمته للبع ات التبشيرية (.)66

واذا سػػاف انشػػا مدرسػػة فػػاروؽ قػػد سػػاهـ فػػى تقػػديـ بعػػض االصػػفحات فػػإف تأسػػيس المراقبػػة العامػػة
للتعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف سػػنة  1946قػػد زاد مػػف وتي ػرة هػػذا االصػػفحات  ،فقػػد خصصػػت بريطانيػػا
للتعل ػػيـ النص ػػيب االسب ػػر ف ػػى منحته ػػا للس ػػوداف ( بل ػػت  2ملي ػػوف جني ػػة) اعت ارف ػػا بالخ ػػدمات الت ػػى اداه ػػا

السػػوداف خػػفؿ الحػػرب(.)67وسػػم لطػػفب الجنػػوب بػػدخوؿ سليػػة ةػػردوف سػػنة  .)68( 1947بعػػد ف سػػاف
تعلػػيمهـ مربوطػػا بمعاهػػد التعلػػيـ االوةنديػػة العليػػا ( .)69بػػؿ اف الحسومػػة المص ػرية قػػد اسػػتنادت مػػف هػػذا

االتجاا االصفحى الذ شارست فى صنعة بطريقة ةير مباشرة بتعليـ الل ة العربية فى المػدارس ال انويػة

بػػالجنوب ( .)70وفػػى هػػذا االتجػػاا اي ػػا عملػػت و ازرة المعػػارؼ السػػودانية منػػذ انشػػائها سػػنة  1948علػػى
تشجي المدارس االبتدئية االهلية حتى تستوعب اسبر عدد مف السودانييف لتحوؿ بينهـ وبيف االنخػرط فػى

التعليـ المصر ( .)71وبالتالى يمسف القػوؿ بػأف د ارسػة التعلػيـ المصػر فػى السػوداف تقػدـ لنػا قػ ار ة خػر
فػػى تنسػػير ه ػػذا االهتمػػاـ ال ػػذ

ولتػػه ق ػػو االحػػتفؿ لتط ػػوير التعلػػيـ الس ػػودانى فػػى تل ػػؾ النت ػرة  ،واي ػػا

الدورةير المباشر الذ لعبه التعليـ المصر فى ت يير سياسة الجنوب .
والش ق ل الثققانى عققدائى ث فلقػػد اسػػتخدمت بريطانيػػا سافػػة الوسػػائؿ فػػى حػػرب التعلػػيـ م ػ مصػػر وعلػػى
رسػػها سياسققة التوظيققف  ،فقػػد ظهػػرت بػػأف منػػاو ة المص ػرييف واظهػػار التػػودد لفنجليػػز ينػػت للسػػودانييف

م اليؽ ابواب الػرزؽ والجػاا ( .)72فقػد سانػت بريطانيػا تخشػى ف تسػهـ مدرسػة فػاروؽ ال انويػة فػى تخػرية
س ير مف المتعلميف تسػوف قبلػتهـ الجامعػه فتتسػوف مػنهـ طبقػة وسػطى يشػتد وعيهػا االجتمػاعى والسياسػى

فػػتقض م ػػاج المسػػتعمريف وتهػػدد ننػػوذهـ بػػالزواؿ (.)73وظهػػر هػػذا بو ػػوح فػػى تبريػػر حسومػػة السػػوداف

لرف ػػها قيػػاـ الحسومػػة المص ػرية بتعػػديؿ سياسػػة القبػػوؿ المقدمػػة بشػػأف مدرسػػة فػػاروؽ  ،فقالػػت اف قبػػوؿ
الط ػػفب الس ػػودانييف بالمدرس ػػة ال انوي ػػة ق ػػد ي ػػر الط ػػفب ال ػػذيف ل ػػـ يس ػػتطيعوا االلتح ػػاؽ بسلي ػػة ة ػػردوف

لفلتحاؽ بها  ،االمر الذ يترتب عليه حصولهـ علػى شػهادات لػيس لهػا وزف سبيػر  ،فتػؤد الػى تخػرية
افػ ػواج ال حص ػػر له ػػا يس ػػوف نص ػػيبهـ البطال ػػة  ،سم ػػا ف ذل ػػؾ ق ػػد يخل ػػؽ الحس ػػد والتن ػػافس عل ػػى الوظ ػػائؼ
الحسوميػػة بػػيف خريجػػى المػػدارس السػػودانية وخريجػػى المػػدارس المص ػرية  ،لػػذا قػػررت اف تسػػوف االولويػػة
بالنسػػبة للتعي ػػيف ف ػػى الوظػػائؼ الحسومي ػػة م ػػف نصػػيب خريج ػػى الم ػػدارس ال انويػػة الحسومي ػػة ( .)74وقػػادت

توصيات المؤتمراالدار لسػنة  1946الػى اتاحػة النرصػة فػى مجػاؿ التوظيػؼ وسػودنة الوظػائؼ لخريجػى
مػػدارس حسومػػة السػػوداف (.)75وبالتػػالى سانػػت عمليػػة ربػػط التعلػػيـ والتحقيػػر مػػف قيمػػة الشػػهادات المص ػرية
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بسياسة التوظيؼ هى محاصرة للتعلػيـ المصػر فػى السػوداف لسػى يصػب عػاج از عػف تحقيػؽ ا ت ييػرات
فسرية واجتماعية تخدـ االهداؼ المصرية فى السوداف  ،و مانا لوال الموظنييف .
وفػػى حػػرب التعلػػيـ لجػػأت قػػو االحػػتفؿ الػػى سياسققة التحققريض

ػػد التعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف

بحجة المنافسة  ،فعلى سبيؿ الم اؿ لـ تسف تمان فى البداية فى انشا مدرسة فاروؽ  ،ما دامػت سػتسوف
مقص ػػورة عل ػػى قب ػػوؿ المصػ ػرييف  ،وحينم ػػا ع ػػدلت الحسوم ػػة المصػ ػرية موقنه ػػا ب ػػرورة قب ػػوؿ الس ػػودانييف

رف ت التعديؿ  ،فلـ تسف راةبة فى اف تر نظاميف متنافسيف للتعليـ فى بلد واحد  ،يقلػؿ سػؿ منهمػا مػف

قيمػػة االخػػر ( .)76وبالتػػالى سػػيجعؿ السػػودانييف متػػأ ريف مباشػرة بال قافػػة المصػرية  ،فالسػػماح بوجػػود نظػػاـ
تعليمى جديد معناا افتقاد بريطانيا ألهـ داة فى تشسيؿ العقلية السودانية وصياةة افسارها .

ولهػذا عمػد بعػض الم ر ػوف فػى الصػحؼ الػى تجسػيـ النػروؽ بػيف المنهجيػيف السػودانى والمصػر

والى الزعـ باف وحدة الواد مهددة بالتنسؾ لوجود هذيف المنهجيف (.)77ولعػؿ هػذا يسشػؼ بو ػوح اف مػف

اهداؼ بريطانيا السيطرة التامة على السػوداف واعػادة صػياةته وفػؽ مخطػط تعليمػى ال يسػم بالمنافسػة ،
بعػػد ف اصػػبحت المػػدارس المص ػرية تشػػسؿ ملجئػػا للطػػفب المنصػػوليف مػػف التعلػػيـ الحسػػومى  ،وبعػػد ف
اصػػب موظنوهػػا يعملػػوف

ػػد الحسومػػة علػػى طػػوؿ الخػػط ، خاصػػة فيمػػا يتصػػؿ بال قافػػة والنسػػر العربػػى

االس ػػفمى  ،ل ػػذا ل ػػـ يقتص ػػر تحري ػػهـ عل ػػى التعل ػػيـ الع ػػاـ  ،فبل ػػة تحري ػػيه اعت ػػرض الس ػػسرتيراالدار

لحسومػػة السػػوداف فػػى يونيػػو  1947عمػػا تػػردد فػػى الصػػحؼ المصػرية مػػف عػػودة التنسيػػر فػػى انشػػا معهػػد
دينى فى السوداف بحجة انه سيعمؿ على ايجاد منافسة بيف هػذا المعهػد والمعهػد العلمػى القػائـ بػاـ درمػاف

(.)78

وتطػورت حػػرب التعلػػيـ بتطػور وتصػػاعد التعلػػيـ المصػر فػػى السػػوداف  ،فلقػد و ػػعت قػػو االحػػتفؿ

الس ير مف القيود مامه  ،فقد سانوا يتربصوف بالمدارس المصػرية الػدوائر ويػودوف لػو اسػتطاعوا اةفقهػا ،
اذا مػػا بػػدرت مػػف تفميػػذها بػػادرة شػ ب او ا ػراب  ،سمػػا حػػدث لمدرسػػة الخرطػػوـ ال انويػػة عػػاـ ، 1945
فلقد صر المنتش االنجليػز علػى اف تفميػذ المدرسػة قػد اشػترسوا فػى التظػاهر بػاـ درمػاف ( .)79وو ػعوا

اي ػا العراقيػػؿ مػاـ انشػػا ابنيػػة أليػة مػػدارس اميريػة مصػرية  ،لمنػ االقبػاؿ المت ازيػػد علػى مػػدارس التعلػػيـ

المصػػر ( .)80وطلب ػوا فػػى مػػايو سػػنة  1952بادخػػاؿ تعػػديفت صػػحية فػػى مػػدارس التعلػػيـ المصػػر ال
يمسف توافرها فى ا بلد  ،حتى فى انجلت ار ننسها  ،لهذا خشيت و ازرة المعارؼ المصرية بػأف التشػدد فػى

الشروط الصحية سيقود لى تشريد نصؼ ابنا السػودانييف خػارج مدارسػهـ ( .)81ووقنػت االدارة البريطانيػة
مػػاـ يػػة محاولػػة للتوس ػ فػػى عػػدد النصػػوؿ و فػػى عػػدد المػػدارس و زيػػادة فػػى عػػدد التفميػػذ (.)82ويمسػػف

القػػوؿ بػػاف هػػذا الحصػػار وتلػػؾ القيػػود علػى التعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف  ،هػػو الػػذ ينسػػر التنػػاةـ الػػذ
جػ ػػر بػ ػػيف الحسومػ ػػة المص ػ ػرية ومػ ػػؤتمرالخريجيف فػ ػػى تحمػ ػػؿ الحسومػ ػػة المص ػ ػرية لتسلنػ ػػة بنػ ػػا المػ ػػدارس
والمسػاعدة فػى انشػائها  ،و فػى نػدب مدرسػييف لمػدارس المػؤتمر  ،وينسػر لنػا لمػاذا بػرز تيػار االتحػادييف
فى تلؾ النترة بقوة .

ولهػ ػػذا سانػ ػػت االدارة البريطانيػ ػػة تػ ػػتلمس يػ ػػة سػ ػػباب واهيػ ػػة لتقػ ػػديـ االسػ ػػاتذة المص ػ ػرييف للمحاسمػ ػػة

وا طهادهـ بحجة انهـ يح وف على سراهية الحسومة القائمة وهو ما يعاقب عليه القػانوف  ،اسػتنادا الػى
- 11 -

مػػا قػػد يػػروا فػػى محا ػراتهـ العامػػة مػػف عبػػارات يخرجونهػػا تخريجػػا تعسػػنيا حتػػى يبػػرروا الننسػػهـ الحسػػـ

عليهـ والتنسيؿ بهـ (.)83ولما لـ تنل قو االحتفؿ فى ذلػؾ ارحػت منػذ مػايو  1952تتشػدد فػى اج ار اتهػا

الصحية لتوريط الحسومة المصرية فى اننػاؽ الس يػرمف االمػواؿ لتوسػعة المػدارس(.)84وبالتػالى يمسػف القػوؿ
بأف بريطانيا خفؿ حرب التعليـ لػـ تتػواف فػى و ػ يػة عراقيػؿ مػاـ التعلػيـ المصػر  ،ومػ ذلػؾ فشػلت

فػػى ايقافػػه ألسػػباب ػػفث  ،اولهػػا  :رةبػػة السػػودانييف فػػى اسػػتمرار التعلػػيـ المصػػر فػػى دا رسػػالته فػػى
السػػوداف  ،انيهػػا  :اص ػرار الحسومػػة المص ػرية علػػى تننيػػذ السياسػػة التعليميػػة المص ػرية خاصػػة م ػ تلػػؾ
النجاحات التى تـ تحقيقها  ،ال ها  :ف طبيعة المعارؾ ال قافيػة تختلػؼ عػف المعػارؾ السياسػية مػف حيػث

العوامؿ والقو المحرسة لها  ،وسلها تصب فى صال مصر وليس بريطانيا .
 -1موقف القوى السياسية السودانية:

لػػـ يظهػػر تبػػايف القػػو السياسػػية السػػودانية حػػوؿ التعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف سػػنة  1946اال بعػػد

ف سػػاف التعلػػيـ المصػػر قػػد نشػػأ وترعػػرع  ،فنػػى المرحلػػة االولػػى سانػػت سػػؿ القػػو السياسػػية ترحػػب بهػػذا
التعليـ لما يم له التعليـ فى ذاته مػف ولويػة فػى برنػامة الحرسػة الوطنيػة  ،فقػد سػاف البػد لمصػر فػى ظػؿ
حػػرب التعلػػيـ الجاريػػة بينهػػا وبػػيف بريطانيػػا اف تسسػػب تلػػؾ القػػو الػػى جانبهػػا  ،لهػػذا ارحػػت تسػػتقطبها مػػف

خفؿ اعطا و ازرة المعارؼ لبعض الشخصيات السودانية حؽ اختيار البع ات الطفبية الػى مصػر  ،فقػد
اعطػػى هػػذا الحػػؽ للسػػيد علػػى البريػػر منػػذ سػػنة  ،1937وانػػيط هػػذا االختيػػار لعبػػد القػػو باشػػا الخبيػػر
االقتص ػػاد لمص ػػر ف ػػى الس ػػوداف  ،ػػـ عط ػػى لم ػػؤتمر الخػ ػريجيف س ػػنة  1942مم ػػا اد ال ػػى احتج ػػاج

الحسوم ػػة الس ػػودانية  ،وحص ػػر ه ػػذا االختي ػػار ف ػػى الحاص ػػليف عل ػػى ش ػػهادات االبتدائي ػػة م ػػف الم ػػدارس

المصرية بالسوداف  ،واال يتجاوز العدد  30طالبا ( .)85وبالتالى اسػتطاعت الحسومػة المصػرية اف تجتػذب
اسبرفصػػيؿ سياسػػى للدعايػػة للمػػدارس المصػرية  ،وهػػذا ينسػػر الزيػػادة فػػى اعػػداد الطػػفب السػػودانييف داخػػؿ
تلؾ المدارس بنسة . %400

وراحت الحسومة المصرية تشػارؾ مػؤتمر الخػريجييف فػى حملػة التبرعػات الشػعبية  -فيمػا اطلػؽ عليػه

بيػػوـ التعلػػيـ – النشػػا المػػدارس الحػرة  ،وتقريػػر الخبيػػر االقتصػػاد يشػػير الػػى اف اليػػد التػػى بػػذلتها مصػػر
للسوداف فى هذا المجاؿ ابدية سوؼ تذسرها االجياؿ المتعاقبة فى السػوداف ( .)86واسػتمرت و ازرة المعػارؼ

المصػ ػرية تق ػػدـ اعانته ػػا الس ػػنوية لي ػػوـ التعل ػػيـ  ،فن ػػى ع ػػاـ  1951دفع ػػت خمس ػػة االؼ جني ػػة  ،وفػػى ع ػػاـ
 1952دفعت ف ة االؼ جنية  ،وتقدـ الم ارقػب العػاـ للتعلػيـ المصػر

بمػذسرة لجعلهػا سػبعة االؼ جنيػة

حت ػػى ي ػػتمسف الم ػػؤتمر م ػػف تأدي ػػة مهمت ػػه ف ػػى خدم ػػة التعل ػػيـ بالس ػػوداف (.)87وف ػػى تق ػػدير اف نش ػػأة التعل ػػيـ

المصر التى توافقت م الحرسػة الشػعبية لنشػر التعلػيـ هػى التػى تنسػر لمػاذا اعتبػر التعلػيـ المصػر مػف
المصادر الهامة لتعليـ السودانييف .
وشػػارست الحسومػػة المص ػرية بػػالجز االسبػػر مػػف تسلنػػة بنػػا مدرسػػة المؤتمرال انويػػة فقػػد بل ػػت تسػػاليؼ
البنا

 64000جنيها  ،دفعت الحسومة المصرية منها  35800جنيها  ،وبقى للمقاوؿ  28200جنيهػا

ظلػػت لجنػػة المدرسػػة تطالػػب الحسومػػة المص ػرية بتسػػديدها



()88

.ومنػػذ انشػػا تلػػؾ المدرسػػة فػػى عػػاـ 1951

عملػػت و ازرة المعػػارؼ المص ػرية علػػى اعانتهػػا بالمػػاؿ والمدرسػػيف حتػػى بعػػد قيػػاـ ال ػػورة ( .)89وتشػػيرو ائؽ
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الخارجي ػػة المصػ ػرية ال ػػى اف و ازرة المعػ ػارؼ المصػ ػرية قام ػػت بن ػػدب مدرس ػػييف مصػ ػرييف لم ػػدارس الحرس ػػة

الشػػعبية لنش ػرالتعليـ بقيػػادة مػػؤتمرالخريجييف (.)90وبالتػػالى يمسػػف القػػوؿ بػػأف مسػػاهمة مصػػر فػػى تشػػجي

الحرسػػة الشػػعبية للتعلػػيـ هػػى التػػى وجػػدت الرصػػيد الحقيقػػى الػػداعـ لوحػػدة واد النيػػؿ و دت الػػى انقسػػاـ

التيارات السياسية فى السوداف الى فريقييف حدهما يػدعـ التعلػيـ المصػر  ،واخػر يػر انػه وسػيلة لتػروية
النسرة االتحادية .

فاالتحققاديون بتػػأ ير الميرةنيػػة سػػاف لهػػـ دور سبيرفػػى المطالبػػة باهتمػػاـ مصػػر بالمسػػائؿ التعليميػػة فػػى

السوداف منذ بداية االربعينيات ( .)91وساف انقساـ جماعة المتعلميف على ا ر تأسػيس المجلػس االستشػار

لشماؿ السوداف سنة  1944الى فريقيف  ،قد تاح النرصة ألحػدهما  -وهػو فريػؽ االتحػادييف  -الستسػاب
مزي ػػد م ػػف ال ق ػػة  ،وبالت ػػالى مزي ػػد م ػػف الترحي ػػب ب ػػالتعليـ المص ػػر  ،تش ػػجيعا ل ػػدورا ف ػػى تأس ػػيس الم ػػدارس

ال انوية االهلية  ،وحدوث توس مما ؿ فى عػدد المػدارس المصػرية ( .)92واسػتمر دعػـ الحسومػة المصػرية
لمطالػػب هػػذا النريػػؽ  ،فنػػى مػػارس 1952تمػػت مناقشػػة زيػػادة عػػداد السػػودانييف الػػذيف يطلبػػوف العلػػـ فػػى

االزهر (.)93

ما فريا االستقالليين بزعامة حزب االمػة ( تشػسؿ سػنة  ) 1945فقػد ارحػوا يشػوهوف هػداؼ التعلػيـ

المصػر فػػى السػػوداف مػػف خػػفؿ محاصػرة فسػرة االتحػاد  ،لهػػذا سانػػت النتػرة منػػذ سػػنة  1946تشػػهد بػػرو از
له ػػذا التي ػػار حتػ ػػى نه ػػـ اعتبػ ػػروا اف االس ػػتقفؿ ع ػػف مصػ ػػر يع ػػد جهػ ػػادا ( .)94و ارح ػػت االدارة البريطانيػػػة

تس ػػتقطب ه ػػذا التي ػػار الػ ػرافض للتعل ػػيـ المص ػػر بوس ػػائؿ ع ػػدة منه ػػا ث تيس ػػير التعل ػػيـ البن ػػا االسػ ػرالموالية

لبريطانيػا وتعسػػيرا علػػى ابنػػا االسػػرالتى تعػػاديهـ  ،وت ػػييؽ الخنػػاؽ علػػى االفػراد والجمعيػػات اذا مػػا رةبػوا
فى انشا مدارس حرة  ،وتحريض صػحؼ االسػتقفلييف للتػروية بػأف التعلػيـ المصػر بالسػوداف ال يقصػد

بػه سػو الدعايػػة لوحػدة الػواد ( .)95واي ػا التشػػدد منػذ سػػنة  1950ا از مسػألة الجنسػػية السػودانية للػػذيف
يرةبػػوف فػػى التعلػػيـ فػػى مصػػر( .)96وسػػاف مػػف الطبيعػػى ف يقػػود هػػذا الموقػػؼ الػػى نتيجتػػيف متناق ػػتيف ،
اولهم ػػا  :تص ػػاعد موق ػػؼ االس ػػتقفلييف الػ ػرافض للتعل ػػيـ المص ػػر فق ػػد روا في ػػه وس ػػيلة الستس ػػاب التأيي ػػد

والمناص ػرة لفح ػزاب السياسػػية المؤيػػدة لمصػػر

()97

 .انيهمػػا  :ارتنػػاع مع ػدؿ زيػػادة االقبػػاؿ علػػى المػػدارس

المصرية فى السوداف بعد صدور قػانوف الجنسػية سػنة  ، 1950فػإةفؽ بػاب التعلػيـ فػى مصػر د الػى
زيادة االقباؿ عليه فى السوداف  ،وهػذا ينسػر حسػف قػ ار ة الحسومػة المصػرية للموقػؼ حينمػا اصػرت علػى

زيادة مدارس التعليـ المصر فى السوداف بعدما س ر الحديث عف السودنة والجنسية .
 -3موقف القوى االجتماعية :

اذا ساف قد حدث انقسػاـ فػى القػو السياسػية حػوؿ التعلػيـ المصػر اال اف جػؿ الػدعـ لهػذا التعلػيـ قػد

جا مف قو اجتماعية عديدة  ،حيث طالبت بشسؿ مباشر و ةير مباشر بتأسػيس هػذا التعلػيـ والتوسػ
فيػػه  ،وعلػػى رس هػػذا القػػو تػػأتى شقققريحة المتعلمقققين والمثق قققين السقققودانيين الػػذيف تعلم ػوا فػػى مصػػر
وتػػأ روا بصػػحافتها ( .)98فقػػد طػػالبوا ب ػػرورة وجػػود عفقػػات صػػداقة حميمػػة م ػ ال قافػػة المص ػرية  ،فتلػػؾ

الش ػريحة سانػػت مسػػسونة بػػالخوؼ مػػف ذوبانهػػا فػػى افريقيػػا ةيػػر العربيػػة  ،لهػػذا اتجهػػت الػػى مصػػر النقػػاذ

السوداف مف ذلؾ المصير  ،وسما تشير تقارير المخابرات السودانية الػى ف الصػنوة المتعلمػة سانػت تنظػر
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فػػى اتجػػاا مصػػر مػػف حػػيف الخػػر ( .)99ولػػـ يقتصػػر االمػػر علػػى الم قنيػػيف الشػػمالييف  ،بػػؿ سػػعت ش ػريحة

الم قنيف الجنوبييف منذ سػنة  1947لػد مصػر لفهتمػاـ بػأمر التعلػيـ فػى الجنػوب ( .)100فقػد اشػتسوا بػأف
نظػػاـ التعلػػيـ التبشػػير لػػـ يعلػػـ ابنػػائهـ  ،فحػػؿ الجهػػؿ والنقػػر فػػى منػػاطقهـ ( .)101وهػػذا ينسػػر ب ػاف االقبػػاؿ
علػى التعلػيـ المصػػر لػـ يمتػد علػػى اسػاس عرقػى و دينػػى  ،واف سػاف العامػؿ الػػدينى والل ػو يشػسؿ هػػـ

مقومات سياسة التعليـ المصر فى السوداف .

ومػػف تلػػؾ القػػو االجتماعيػػة الداعمػػة للتعلػػيـ المصػػر الطققالب السققودانيين  ،فعلػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ

رف ػ الطػػفب السػػودانيوف بالقػػاهرة مػػذسرة للسػػيد علػػى مػػاهر خػػفؿ لقائػػه بهػػـ فػػى النػػاد السػػودانى قبػػؿ
م ادرته لزيارة السوداف سػنة  1940انتقػدوا فيهػا االو ػاع التعليميػة هنػاؾ  ،وعنػدما وصػؿ الػى السػوداف

تس ػػلـ م ػػذسرة طفبي ػػة ت ػػدعو مصػ ػرلفهتماـ ب ػػالتعليـ ف ػػى الس ػػوداف ( .)102ب ػػؿ راح بع ػػض ال ػػذيف تعلمػػوا ف ػػى
مػػدارس التعلػػيـ المصػػر ساالسػػتاذ عبػػاس الحميػػد



يشػػيدوف بالػػدور الػػذ قامػػت بػػه مصػػر فػػى حػػرب

التعلػػيـ – بحسػػب تعبي ػرا – م ػ بريطانيػػا وينتقػػد االنجليػػز الػػذيف ال يهيئػػوف النػػرص اال للػػذيف تعلم ػوا تحػػت
اش ػرافهـ ( .)103ونشػػرت لػػه االه ػراـ يػػوـ قيػػاـ ػػورة  23يوليػػو  1952خطاب ػا يرجػػو فيػػه اف تهػػتـ الحسومػػة
المصرية بانشػا المػدارس بػدال مػف مشػروع الجامعػة التػى تنػو انشػائها (.)104وهػذا يػدؿ علػى ػر وف ػؿ

التعليـ المصر لد هؤال الذيف تربوا فيه .

وسػػاف خريجػػو الجامعػػات المصػػرية مػػف السػػودانييف يم لػػوف قػػوة اجتماعيػػة ال يسػػتهاف بهػػا  ،وبالتػػالى

لعب ػوا دو ار ةيػػر مباشػػر فػػى ال ػ ط علػػى الحسومػػة المص ػرية بأهميػػة انشػػا تعلػػيـ مصػػر فػػى السػػوداف ،
فحينما ارادت قو االحتفؿ البريطانى ف تحقر مف شػأف الشػهادة المصػرية  ،اتجػه هػؤال بتقػديـ الشػسو

للحسومػػة المصػػرية النصػػافهـ ( .)105وبالتػػالى سانػػت و ازرة المعػػارؼ المص ػرية علػػى د اريػػة تامػػة بتناصػػيؿ
مشػػاسؿ ه ػؤال الخ ػريجييف  ،لػػذا ارادت اف تنشػػأ تعليمػػا برعايتهػػا الساملػػة داخػػؿ السػػوداف  ،وبالتػػالى تحويػػؿ
مسألة االعتراؼ بالشهادة المصرية مف مسػألة تعليميػة الػى مسػألة سياسػية بحتػه  ،لهػذا يمسػف تنسػير قيػاـ
الحسومػػة المص ػرية بانشػػا مدرسػػة انويػػة بانهػػا خطػػوة فػػى اتجػػاا منافسػػة السياسػػة البريطانيػػة فػػى معرسػػة

الشهادة  ،وبالتالى

ماف مزيد مف المساسب فى حرب التعليـ م بريطانيا .

و ف استمرارمشاسؿ هػؤال الخػريجيف بعػد قيػاـ ال ػورة جعلهػـ يطػالبوف بػأف يػتـ تػوظينهـ داخػؿ منظومػة

التعلػيـ المصػػر

حتػػى ال يتحقػؽ هػػدؼ االدارة البريطانيػػة مػف ت بػيط همػػـ الطػفب الػراةبيف فػػى االلتحػػاؽ

بالمػدارس المصػرية ( .)106وبالتػػالى شػسلت اجهػزة التعلػػيـ المصػر بالسػػوداف متننسػػا لهػؤال الخػريجيف فػػى
ظؿ صراعهـ م قو االحتفؿ البريطانى .

وتػػأتى القققوى الشققعبية السققودانية سػػأهـ قػػو اجتماعيػػة داعمػػة ومطالبػػة بػػالتعليـ المصػػر  ،ويشػػير

تقريػػر الخبيراالقتصػػاد بانػػه خػػفؿ مػػرورا فػػى الخرطػػوـ واـ درمػػاف  ،وفػػى ةػػرب السػػوداف (االبػػيض) ،
وشرؽ السوداف ( واد مدنى وبورسوداف ) وجد ف اهـ ما تطالب به القو الشػعبية هػو نشػر التعلػيـ  ،الف

الحسومػة السػودانية تسيرسػػي ار بطيئػا فػػى افتتػاح المػػدارس ونشػر التعلػيـ بحيػػث يجػب اف يبقػػى العػدد السػػافى
مف السودانييف لرعى الماشية وللزراعة  ،وذسػر الخبيػر بأنػه سػاف ينبػه تلػؾ القػو

الػى احتمػاؿ عػدـ قبػوؿ

حسومة السوداف بتعيػيف خريجػى المػدارس المصػرية فػى وظائنهػا  ،ومػ ذلػؾ سػانوا يؤسػدوف مطلػبهـ بػأنهـ
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يريدوف تعليـ ابنائهـ لمجرد التعليـ  ،وانه بوسعهـ اف يشت لوا باالعمػاؿ الحػرة  ،لهػذا ترسػخت عنػد الخبيػر
عقيدة راسخة بانه اذا تمسنت مصر مف تعليـ عدد سبير مف ابنػا السػوداف سػيزداد عػددهـ وسػيسونوف فػى

السػػوداف لسػػاف صػػدؽ فػػى الدعايػػة لمصػػر واالنػػدماج بهػػا ( .)107وهػػذا يػػدؿ علػػى ف الرةبػػة فػػى مػػد التعلػػيـ
المصػػر سانػػت لذاتػػه ولػػيس للشػػهادة  ،ل ػذا شػػسلت تلػػؾ الرةبػػة مػػف جانػػب القػػو الشػػعبية دافعػػا مهمػػا فػػى
ماف االنحياز الشعبى لمصر فى حرب التعليـ م بريطانيا .

ولمػػا سانػػت الصققحافة الحيبيققة السققودانية تم ػػؿ جه ػزة للػػر تصػػوغ عقلي ػة المجتم ػ السػػودانى  ،لهػػذا

لعبػت دور مهػػـ فػػى التناعػػؿ مػ الق ػػايا التعليميػػة  ،وبالتػػالى شػػارست فػػى بلػػورة مسػػألة الرةبػػة و الػػرفض
للتعليـ المصر فى السوداف  ،فاالتجاا االستقفلى الػذ تم لػه جريػدة ح ػارة السػوداف والنيػؿ والسػوداف

الجديػػد سػػاف يػػرفض هػػذا التعلػػيـ وال يػػرفض الػػدعـ التعليمػػى  ،فػػى حػػيف سػػاف االتجػػاا الوحػػدو الػػذ تم لػػه
جريػػدة صػػوت السػػوداف يػػدعـ الرةبػػة فػػى تأسػػيس هػػذا التعلػػيـ  ،لهػػذا سػػاف علػػى دولتػػى الحسػػـ ال نػػائى ف
تسػػوف لهمػػا وسػػيلة لػػدعـ االتجاهػػات المواليػػة لهمػػا  ،ف ارحػػت مصػػر عبػػر مدارسػػها تحػػرض علػػى الوحػػدة

وترةب فى التعليـ المصر  ،فػى حػيف ارحػت قػو االحػتفؿ البريطػانى ع عبػر و ازرة المعػارؼ السػودانية
– تػ ػؤازر دع ػػاو االس ػػتقفؿ  ،فقام ػػت ال ػػو ازرة بتأس ػػيس مست ػػب مطبوع ػػات  ،ص ػػدرت م ػػف خفل ػػه مجل ػػة

لألطنػػاؿ بعنػواف الصػػبياف  Al-Sibyanلتبػػاع فػػى المػػدارس والػػدساسيف  ،وتحتػػو المجلػػة علػػى قصػػص
اسػػطورية وحسػػاو شػػعبية تػػدعـ االسػػتقفؿ  ،وسػػاف دعػػـ و ازرة المعػػارؼ لهػػا هػػو الػػذ ينسراتسػػاع توزيعهػػا

( .)108وفػػى

ػػو مػػا سػػبؽ يمسػػف اسػػتخفص ب ػأف المؤسسػػات التعليميػػة صػػبحت هػػى الميػػداف الحقيقػػى

لصػراع االفسػػار  ،وقصػػة مجلػة الصػػبياف تشػػرح اليػة انتشػار فسػرة االسػػتقفؿ  ،وسيػؼ امسػػف لمجلػػة طنػػاؿ

حسومية ف توزع عبرالدساسيف لتروج لتؾ النسرة .

واذا سانػػت القػػو االجتماعيػػه السػػودانية قػػد شػػسلت الجانػػب األهػػـ فػػى تأسػػيس التعلػػيـ المصػػر فػػى
السوداف فإف قوى المجتمق المصقرى فقى السقودان هػى التػى اتخػذت زمػاـ المبػادرة فػى انشػا هػذا التعلػيـ
قبػؿ تنسيػػر الحسومػة المصػرية بسػنوات طويلػػة ( .)109وسػاف مػػف الطبيعػى اف يسونػوا علػى رس القػػو التػػى

تتحيػػز له ػػذا التعل ػػيـ  ،خصوص ػػا ف ع ػػددهـ بل ػ

 17328س ػػنة  ، 1945وة ػػالبيتهـ يقطن ػػوف الخرطػػوـ

والمنػػاطؽ الشػػمالية ( .)110وبالتػػالى يمسػػف القػػوؿ بػػأف القػػو االجتماعيػػة سػػاف لهػػا اسبػػر اال ػػر فػػى صػػياةة

سياسة التعليـ المصر فى السوداف  ،واي ا هى التى شسلت قوة االنحياز الحقيقيه لهذا التعليـ .
المحور الثالث  -بنية التعليم المصرى فى السودان -:

عرفنا مف قبؿ الظروؼ التى نشػأ فيهػا التعلػيـ المصػر فػى السػوداف  ،وسيػؼ لعبػت القػو السياسػية

واالجتماعية دو ار مهما فػى صػياةة سياسػته  ،وفػى هػذا النقطػة سػنتحدث عػف بنيػة هػذا التعلػيـ مم لػة فػى
ادارته ومدارسه وطفبه ومدرسيه .
أ -االدارة -:

خ ػ ػ التعل ػػيـ المص ػػر ف ػػى الس ػػوداف الشػ ػراؼ جهت ػػيف اح ػػداهما تتبػ ػ االخ ػػر هم ػػا و ازرة المع ػػارؼ

المصرية والمراقبة العامة للتعليـ المصر بالخرطوـ .
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وفيمققا يتعلققا بالجالققه االولققى فتتمثققل فققى ويارة المعققارف المصققرية فقػػد صػػبحت منػػذ سػػنة 1943

تتولى جمي الشئوف االدارية والمالية والننية المتعلقة بالتعليـ المصر بعد ف سػاف اشػرافها علػى المػدارس
الحرة المصػرية يػتـ بصػورة ةيػر مباشػرة قبػؿ ذلػؾ  ،وسانػت الػو ازرة تقػدـ اعانػات التعػويض للمػدارس الحػرة
وفق ػػا لق ػػانوف التعل ػػيـ الح ػػر ،سم ػػا تم ػػدها بالمدرس ػػييف الفزم ػػيف  ،وسان ػػت تق ػػدـ اعان ػػات اس ػػت نائية احيان ػػا ،

خاصة عندما وصؿ عدد المدارس الى  17مدرسػة مػا بػيف اعداديػة وابتدائيػة ( .)111وسانػت الػو ازرة تصػدر
حرسة سنوية لندب واعارة المدرسيف الى تلؾ المػدارس ( .)112ويمسػف تمييػز ػفث م ارحػؿ فػى ادارة و ازرة

المعػػارؼ للتعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف ،فػػالمرحلققة االولققى هػػى مرحلػػة التأسػػيس وقػػد اسػػتعد لهػػا الػػدستور
محمػػد حسػػيف هيسػػؿ (باشػػا) وزيػػر المعػػارؼ اسػػتعداد جيػػدا لتحمػػؿ العراقيػػؿ التػػى نصػػبت لعرقلػػة مدرسػػة
ف ػػاروؽ الت ػػى تأسس ػػت ف ػػى عه ػػد س ػػلنه احم ػػد نجي ػػب الهفل ػػى باش ػػا واس ػػتمرت ه ػػذا المرحل ػػة حت ػػى س ػػنة

.)113(1946

مػػا المرحلققة الثانيققة ففشػػؾ نهػػا مرحلػػة السػػنهور



وحػػد ت فيهػػا نقلػػة نوعيػػة لهػػذا التعلػػيـ  ،فقػػد

خصػػص جػ ػوائز للطلب ػػة المتن ػػوقيف ف ػػى م ػػدارس التعل ػػيـ المص ػػر ف ػػى الس ػػوداف س ػػنة  .)114( 1946واعيػػد
تنظيـ هذا التعليـ بتأسيس المراقبة العامة بالخرطوـ  ،و صب المراقب العػاـ للتعلػيـ المصػر فػى السػوداف

ػػمف اللجنػػة االستشػػارية التابعػػة لػػو ازرة المعػػارؼ ( .)115وترتػػب علػػى زيارتػػه للسػػوداف فػػى ينػػاير 1946

حػ ػػدوث اهتمػ ػػاـ سبيػ ػػر بالشػ ػػئوف ال قافيػ ػػة ( .)116فبعػ ػػد عودتػ ػػه قػ ػػاـ بتػ ػػأليؼ لجنػ ػػة العفقػ ػػات ال قافيػ ػػة بػ ػػيف

مصروالسوداف بتاريخ  5فبراير  .)117( 1946واجتمعت اللجنػة يػوـ السػبت 18ينػاير  1947بػديواف الػو ازرة
بح ػػور السػػنهور باشػػا ومحمػػد عبػػدالهاد بػػؾ م ارقػػب التعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف لمناقشػػة مو ػػوع
البع ػػات الداخليػ ػػة الت ػػى تسػ ػػتقدـ مػ ػػف الس ػػوداف التمػ ػػاـ التعلػ ػػيـ ف ػػى السليػ ػػات الجامعيػ ػػة عل ػػى ننقػػػة الػػػو ازرة

(.)118وهذا ينسر زيادة االقباؿ على التعليـ المصر بعد عاـ  ، 1946حيث لعبػت و ازرة المعػارؼ – عبػر
اللجنػػة ال قافيػػة -دو ار فػػى التنسػػيؽ بػػيف التعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف وسػػائر ان ػواع التعلػػيـ االخػػر التػػى
تشارؾ فيها مصر .

وشسلت لجنة العفقات ال قافية داة مف دوات الو ازرة لتقصى المشاسؿ التعليمية عبػر الم ارقػب العػاـ

و مف ينوب عنه (.)119ولـ يقتصر دور الو ازرة فى عهد السنهور على االشراؼ االدار فقػط بػؿ وجهػت

انتقاده ػػا لسياس ػػة التعل ػػيـ ف ػػى الجن ػػوب (.)120و ص ػػبحت لجن ػػة العفق ػػات ال قافي ػػة ب ػػو ازرة المع ػػارؼ مح ػػور
سياسات السوداف رةـ انشا

وسالة الو ازرة لشئوف السوداف فى  20نوفمبر سػنة  ، 1947اال ف مرهػا قػد

اقتص ػػر عل ػػى تعي ػػيف وسي ػػؿ و ازرة دوف انش ػػا وسال ػػة فعلي ػػة (.)121له ػػذا نس ػػتطي الق ػػوؿ ب ػػأف و ازرة المع ػػارؼ
المصػرية هػػى التػػى قػػادت عمليػػة النػػزوؿ الحقيقػػى داخػػؿ السػػوداف  ،و ف التعلػػيـ المصػػر صػػاراالداة االهػػـ
فػػى التعػػرؼ علػػى واق ػ ومشػػسفت المجتم ػ السػػودانى  ،لػذا حظػػى علػػى اهتمػػاـ س ػؿ الحسومػػات المص ػرية
قبيؿ ال ورة وبعدها .
واصػػب التعلػػيـ المصػػر فػػى عهػػد و ازرة السػػنهورة مػػف هػػـ الق ػػايا التػػى تتخلػػؿ المحاد ػػات المص ػرية

البريطانية بعد مسػألة النيػؿ  ،ويت ػ هػذا مػف افتتاحيػة جريػدة السػوداف الجديػد فػى  5فب اريػر  1949التػى

جػػا ت بعن ػواف ال اجمػػاع المصػػادر علػػى قيػػاـ محاد ػػات عػػف ميػػاة النيػػؿ والتعلػػيـ المصػػر ال ( .)122وعلقػػت
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الجريػ ػػدة فػ ػػى حػ ػػد عمػ ػػدة الصػ ػػنحة االولػ ػػى علػ ػػى صػ ػػحة انبائهػ ػػا السػ ػػابقة حػ ػػوؿ حػ ػػدوث مباح ػ ػػات حػ ػػوؿ
مش ػػروعات مص ػػر التعليمي ػػة بالس ػػوداف عب ػػر وسي ػػؿ و ازرة المع ػػارؼ المصػ ػرية عبدالس ػػفـ السردان ػػى (.)123

وبالتالى يمسف القوؿ بأف تصدر الخبػر بهػذا الطريقػة فػى احػد ج ارئػد االسػتقفليف يسشػؼ بػأف الػو ازرة -

فى واخر عهد السنهور باشا  -لـ تستؼ بما حققته بؿ رادت تطوير مشروعاتها التعليمية .
ما فيما يتعلػؽ بالمرحلة الثالثقة ففشػؾ انهػا مرحلػة بػد ت بتػولى طػه حسػيف



مػر الػو ازرة وانتهػت

بقيػػاـ ال ػػورة  ،بحيػػث ولػػت الػػو ازرة اهتمامه ػا شػػطرالجنوب  ،ولسػػف حسومػػة السػػوداف لػػـ توافػػؽ علػػى هػػذا

االتجاا ( .)124فاستصدر طه حسيف اعتمادا بمبل

ف ة مفيػيف جنيػة لنشػر التعلػيـ فػى جنػوب السػوداف ،

وعػػرض قيػػاـ الػػو ازرة ببنػػا المػػدارس فػػى م ارسػػز الجنػػوب  ،ووقػػؼ االمػػر عنػػد هػػذا الحػػد لمعار ػػة حسومػػة

السوداف ( .)125وقدمت الو ازرة فى عهدا الدعـ لحرسػة التعلػيـ الشػعبى النشػا مدرسػة المػؤتمر ( .)126وقػدـ

اي ا الدعـ المالى للجمعيات والنواد ال قافية فى السوداف( .)127وساف البد لم ؿ هذا الخطػوات ف تػؤد
الى زيادة االقباؿ على التعليـ المصر  ،وبالتالى الى مزيد مف التصػادـ مػ

قػو االحػتفؿ البريطػانى ،

وهذا ما حدث بالنعؿ فى مايو سنة  1952با افة مزيد مف القيود .
ورةـ الجهود التى بذلتها الو ازرة فى التطوير  ،اال ف بدايػة العػاـ الد ارسػى ونهايتػه فػى مػدارس التعلػيـ

المصػػر فػػى السػػوداف قػػد اسػػتمرت دوف ت ييػػر حسػػب نظػػاـ التعلػػيـ فػػى مصػػر  ،ولػػـ يػػتـ تعػػديؿ مواعيػػد
امتحانػػات الػػدور ال ػػانى والمسػػتجديف وبػػد العػػاـ الد ارسػػى اال قػػرب قيػػاـ ال ػػورة  ،حػػيف تػػولى سػػامى مػػازف

باشا مر الو ازرة (فى النترة مػف  2يوليػو  1952وحتػى  22يوليػو ) ( .)128وبالتػالى تسػبب هػذا االمػر فػى
تبػػايف مواعيػػد بدايػػة العػػاـ الدارسػػى ونهايتػػه عػػف التعلػػيـ الحسػومى السػػودانى  ،ولػػـ تػراع الػػو ازرة بػػاف حػ اررة

الجو فى مصر تختلؼ عف السوداف.

ويمسػػف القػػوؿ بػػأف ادارة و ازرة المعػػارؼ للتعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف حتػػى قيػػاـ ػػوررة يوليػػو 1952
س ػػاف ي ػػتـ عب ػػر دات ػػيف ث ولهم ػػا  :لجن ػػة الش ػػئوف ال قافي ػػة وتخ ػػتص برس ػػـ السياس ػػة العام ػػة لنش ػػر ال قاف ػػة

الم ص ػرية بالسػػوداف وتعلػػيـ السػػودانييف فػػى مصػػر فيمػػا عػػدا االزهػػر  ،و انيهمػػا  :المراقبػػة العامػػة للتعلػػيـ
المص ػػر بالس ػػوداف ومهمته ػػا تعل ػػيـ الس ػػودانييف واالشػ ػراؼ عل ػػى التعل ػػيـ المص ػػر ومدارس ػػه ف ػػى السػػوداف

( .)129هذا ناهيؾ عف الجهود ةير المباشرة التى قامت بها الو ازرة لخدمػة التعلػيـ المصػر سامػداد مػدارس
السوداف بالمدرسييف  ،ودعـ الحرسة الشعبية لنشر التعليـ .
أما الجاله الثانية فتتمثل فى المراقبة العامة للتعليم المصقرى فقى السقودان فقػد سػاف تأسيسػها فػى

الخرطػػوـ سػػنة  1946حػػد ا مهمػػا فػػى تػػاريخ التعلػػيـ المصػػر  ،وسانػػت تخ ػ لسػػلطة مستػػب المراقبػػة
العامة الموجود بالقػاهرة  ،وظلػت تػدار بطريقػة مرسزيػة حتػى اعطيػت سػلطة المنػاطؽ التعليميػة فػى مصػر

سنة  1955فيما عدا ما يتعلؽ بتعييف الموظنيف وترقيػاتهـ ( .)130ولمػا سانػت المػدارس المصػرية بالسػوداف
عبػػارة عػػف نػػوعيف  ،ميريػػه وحػرة  ،فقػػد سانػػت االخيػرة تسػػير طبقػاً لقػػانوف التعلػػيـ الحرالمصػػر ومناهجػػه ،
وتخ

لتعليمات وتوجيهات المراقبة العامػة وتطبػؽ نظػاـ المجانيػة  ،وسانػت المراقبػة تعػيف تلػؾ المػدارس

وتشػػرؼ علػػى تننيػػذ االتنػػاؽ الػػذ بموجبػػه تحولػػت مػػدارس االقبػػاط الدارة التعلػػيـ المصػػر  ،فقػػد سػػاف ال
يمسػػف للهيئػػات الدينيػػة اف تتصػػرؼ فػػى مؤسسػػاتها التعليميػػة ببي ػ او رهػػف او هبػػه او تنػػازؿ او هػػدـ اال
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بموفقػ ػػة الحسومػ ػػة المص ػ ػرية ( .)131وبالتػ ػػالى سانػ ػػت المراقبػ ػػة تم ػ ػػؿ األداة المص ػ ػرية لتننيػ ػػذ سياسػ ػػات و ازرة
المعارؼ المصرية فى السوداف  ،وساف ال يمسف ف تقوـ بهذا الدور اال اذا ساف هيسلها التنظيمى محسما.

فقػػد سػػاف الهيسػػؿ التنظيمػػى للمراقبػػة سػػاالتى  ،الم ارقػػب العػػاـ للتعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف  ،وهػػذا

المنصػػب سػػاف يت ػوالا محمػػد عبػػد الهػػاد بػػؾ  ،وظػػؿ يش ػ له منػػذ سػػنة  1946وحتػػى سػػنة .)132( 1953
ويلػػى الم ارقػػب العػػاـ منصػػب الم ارقػػب المسػػاعد للتعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف وسػػاف يشػ له االسػػتاذ محمػػد

السيد درعة ( .)133ويلى هذيف المنصػبيف مناصػب المنتشػيف وهػـ يم لػوف ذراع المراقبػة لفشػراؼ والتنتػيش
على المدارس المصرية عبر انحا السوداف  ،فعلى سبيؿ الم ػاؿ سػاف االسػتاذ احمػد فريػد المليجػى منتشػاً
تعليمي ػػا عل ػػى م ػػدارس ش ػػرؽ الس ػػوداف المصػ ػرية (.)134ولسنا ت ػػه رق ػػى ليص ػػب م ػػدي ار للتعل ػػيـ المصػػر ف ػػى
السػػوداف خلنػػا لمحمػػد عبػػدالهاد  ،وهػػو الػػذ قػػدـ لنػػا تقريػ ار وافيػػا ومتميػ از عػػف االحػواؿ التعليميػػة والدينيػػة

والمعيشػػية فػػى جنػػوب السػػوداف فيمػػا بعػػد ( .)135ومػػف المنتشػػيف اي ػػا سػػاف االسػػتاذ صػػال بحيػػر منتشػػا

لتعل ػػيـ الجزيػ ػرة ( .)136وه ػػو ال ػػذ سل ػػؼ ب ػػإدارة مدرس ػػة الم ػػؤتمر بع ػػد انش ػػائها  ،وس ػػاف لري ػػه دور مهػػـ ف ػػى

صياةة ال ورة لسياسػتها التعليميػة تجػاا السػوداف  ،بػؿ اف بعػض المنتشػيف رقػى ليتػولى وظػائؼ مهمػة فػى
مصػ ػػر  ،سمػ ػػا حػ ػػدث م ػ ػ االسػ ػػتاذ محمػ ػػد حسػ ػػف عبػ ػػدال الػ ػػذ عػ ػػيف فػ ػػى وظينػ ػػة م ارقػ ػػب شػ ػػئوف الطلبػ ػػة

بمصػػر(.)137وهػػذا يشػػير الػػى العنايػػة الخاصػػة التػػى سانػػت توليهػػا و ازرة المع ػارؼ عنػػد اختيػػار الشخصػػيات

التى تخدـ فى المراقبة العامة للتعليـ المصر فػى السػوداف وبالتػالى اسػتطاعت المراقبػة  -مػف خفلهػـ -

اف تشسؿ منافسا خطي ار للنظاـ التعليمى السودانى .

وقػػد سػػاف للمراقبػػة دور سبيػػر فػػى دف ػ حرسػػة التعلػػيـ وتطبيػػؽ المنػػاهة المص ػرية فػػى المػػدارس التػػى

تشرؼ عليها  ،وم ذلػؾ لػـ تتعنػت فػى تطبيػؽ هػذا المنػاهة بحػذافيرها ( .)138وسػارت علػى ننػس السػلـ

التعليمى الذ يطبؽ فى مصر فػى م ارحػؿ التعلػيـ االل ازمػى واالولػى واالبتػدائى ( .)139حتػى صػدر قػانوف
توحيد التعليـ االولى واالبتدائى فى يناير  1949والقػانوف المػنظـ للتعلػيـ ال ػانو فػى فبرايرسػنة 1949



ليبػػد التننيػػذ فػػى مػػدارس السػػوداف فػػى العػػاـ الد ارسػػى  .)140( 1951/1950وسػػاف هػػذا النظػػاـ التعليمػػى

يختلؼ عما هو معموؿ به فى مدارس السوداف الحسومية  ،فهناؾ فث مراحؿ د ارسػية  ،المرحلػة االوليػة
وتختلػػؼ عػػف المصػرية فػػى عػػدـ عنايتهػػا بالل ػػة العربيػػة  ،فػػى حػيف يػػتـ الترسيػػز علػػى الد ارسػػة باالنجليزيػػة
من ػذ المرحلػػة الوسػػطى والم ارحػػؿ التاليػػة  ،وفػػى نهايػػة ال انويػػة يحصػػؿ الطالػػب علػػى شػػهادة سمبػػردج او
اسس ػػنورد ( االمتح ػػاف م ػػف انجلتػ ػ ار ) وف ػػى نهاي ػػة الد ارس ػػة الجامعي ػػة يحص ػػؿ عل ػػى درج ػػة البس ػػالوريوس او
الدبلوما مف جامعة لندف ( االمتحاف مف لندف )  .ولـ تصػب الل ػة العربيػة اسػوة باالنجليزيػة اال بعػد قػرار
الجمعية التشريعية لسنة  1951بأنهػا الل ػة الرسػمية للػبفد ( .)141لهػذا عنػت المراقبػة العامػة منػذ تأسيسػها
باالهتمػاـ بالل ػػة العربيػػة والمػواد االجتماعيػػة فػػى مدارسػػها لتواجػه

(.)142

ػػعؼ هػػذا المػواد فػػى النظػػاـ الحسػػومى

وسان ػػت المراقب ػػة تتج ػػاوز ف ػػى اس ػػناف الطلب ػػة عن ػػد قب ػػولهـ  ،و ي ػػا تش ػػج انش ػػا الم ػػدارس و ػػمها ،

وترصد المشاسؿ التى يتعرض لها التعليـ المصػر وتنقلهػا للػو ازرة فػى القػاهرة لتسػاعد فػى حلهػا ( .)143بػؿ

لعبػػت المراقبػػة دو ار مهمػػا فػػى احت ػوا المشػػسفت التػػى تواجػػه التعلػػيـ المصػػر و س ره ػا سػػاف فػػى المػػدارس
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الحرة  ،فعلى سػبيؿ الم ػاؿ ذسػرت جريػدة السػوداف الجديػد بػأف السػلطات العليػا قػد اةلقػت مدرسػة االقبػاط
بالخرطوـ بحر فى يناير  1949على ا رالخفؼ والصداـ الذ نشب بػيف مطػراف سرسػى الخرطػوـ وبػيف

الجمعية القبطية بالخرطوـ بحػر التػى تشػرؼ علػى المدرسػة ( .)144وافػادت الجريػدة فػى عػدد الحػؽ بػأف
منتشػػى المراقبػػة العامػػة هػػـ الػػذيف قػػاموا ب ػاحتوا هػػذا الخػػفؼ واج ػ ار الصػػل بػػيف الطػػرفيف فػػى نػػوفمبر

 1949مف ـ فتحت المدرسة مف جديد (.)145

وظلت المنطقة التى تق فيها المراقبة العامة فى الخرطػوـ دوف تطػوير حتػى اوائػؿ يوليػو سػنة 1952

حينم ػا شػػرعت و ازرة االوقػػاؼ فػػى اعػػادة بنا المسػػجد العتيػػؽ ( .)146واصػػبحت تلػػؾ المنطقػػة قبلػػة لزيػػارة

المسػػئوليف المص ػرييف  ،ومرس ػ از مػػف هػػـ م ارسػػز الدعايػػة لوحػػدة واد النيػػؿ  ،وزيػػارة الشػػيخ البػػاقور فػػى
ال اربػ ػ والعشػ ػريف م ػػف ديس ػػمبر  1952للم ػػدارس المصػ ػرية ب ػػالخرطوـ ولقائ ػػه مػ ػ منتش ػػى الم ارقب ػػة ونظ ػػار

المدارس خير دليؿ على ذلؾ (.)147

وسان ػػت شخص ػػية الم ارق ػػب الع ػػاـ للتعل ػػيـ المص ػػر ف ػػى الس ػػوداف محم ػػد عب ػػدالهاد ب ػػؾ م ػػف العوام ػػؿ

المهمة فى نجاح المراقبػة فػى دا رسػالتها  ،وذلػؾ بن ػؿ مػا تػوفر لػه مػف خبػرات عاصػرت نشػأة التعلػيـ
المصػػر  ،وفػػى تقػػدير ل ػوال قد ارتػػه النرديػػه لم ػا اسػػتطاع ف يحصػػؿ علػػى ق ػة و ازرة المعػػارؼ ليسػػوف وؿ
نػػاظر لمدرسػػة فػػاروؽ ال انويػػة  ،وهػػى المدرسػػة التػػى ظلػػت الحسومػػة المص ػرية تسػػاف مػػف جػػؿ تأسيسػػها
سنوات طويله  ،ومف ةير المعقوؿ ف تختار لنظارتها شخصية عاديػة  ،وممػا يػدلؿ علػى ذلػؾ ف تعاملػه

م ػ السػػسرتيراالدار البريطػػانى ف ػى المشػػسلة التػػى ا ارتهػػا امتحانػػات المدرسػػة فػػى عامهػػا االوؿ يشػػير الػػى

تل ػػؾ الق ػػدرات ( .)148ويػ ػنـ ع ػػف شخص ػػية واعي ػػة مدرس ػػة لفه ػػداؼ المصػ ػرية  ،وبالت ػػالى اهلت ػػه ل ق ػػة و ازرة

المعارؼ فػى ف يصػب اوؿ مػدير للتعلػيـ المصػر فػى السػوداف فػى النتػرة مػف  1946الػى .)149( 1953

وبننس السنا ة التى دار بهػا مدرسػة فػاروؽ ال انويػة  ،دار بهػا المراقبػة فقػد سػاف حلقػة االتصػاؿ الرئيسػية

بػػيف المراقبػػة وبػػيف ال ػو ازرة  ،وسػػاف ع ػوا فػػى سػػؿ اللجػػاف المتعلقػػة بالسػػوداف (.)150و هلػػه ذلػػؾ ألف يسػػوف
علػػى صػػلة و يقػػة بمػػؤتمر الخ ػريجييف نػػبض الحرسػػة الوطنيػػة السػػودانية  ،واسػػتطاع مػػف خػػفؿ منصػػبه ف
يسػػوف شػػبسة سبي ػرة مػػف العفقػػات داخػػؿ المجتم ػ السػػودانى وزعاماتػػه السياسػػية  ،وهػػذا مػػا جعػػؿ الحسومػػة

المصرية تحاوؿ ف تست مر عفقاته فى خدمة هػدافها السياسػية  ،وسػاف نتيجػة احػداها ف تعػرض الرجػؿ

لحملػػة تشػػهير مػػف جانػػب صػػحؼ االسػػتقفلييف باتهامػػه بالتػػامر علػػى وفػػد السػػوداف فػػى القػػاهرة  ،وتزعمػػت
جريػػدة النيػػؿ فػػى ابريػػؿ  1946تلػػؾ الحملػػة متهمػػة الرجػػؿ بت ػػليؿ الوفػػد السػػودانى خػػفؿ وجػػود الرجػػؿ
بالقاهرة  ،مما دعاا ألف يراسؿ الجريدة  -عبر محمػود محمػود وسيػؿ مدرسػة فػاروؽ ال انويػة بػالخرطوـ –
فى االوؿ مف ابريؿ سنة  1946لتصحي االخبار الواردة بها ( .)151وقد يرج دفاعه عػف ننسػه لسػببيف ،
ولهمػػا  :عػػدـ اقحػػاـ المراقبػػة العامػػة للتعلػػيـ المصػػر -الناشػػئة حػػدي ا  -فػػى الص ػراعات السياسػػية التػػى

زادت وتيرتهػػا منػػذ سػػنة  ، 1946انيهمػػا :المحافظػػة علػػى شػػبسة العفقػػات داخػػؿ المجتم ػ السػػودانى بمػػا
يخدـ هداؼ التعليـ المصر فى السوداف.
لهذا راح المراقب العػاـ يرسػز فػى تصػحيحة لجريػدة النيػؿ علػى شػقيف مهمػيف ،اولالمقا :ترسيػزا علػى

بػراز مسانتػػه وسػػمعته لػػد الملػػؾ والػػو ازرة والسػػودانييف  ،ويظهػػر هػػذا فػػى قولػػه ال التػػامرعلى وفػػد السػػوداف
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ت ػػامرعلى الس ػػوداف والت ػػامر عل ػػى الس ػػوداف ت ػػامر عل ػػى مص ػػر  ،ول ػػيس بمعق ػػوؿ اف شخص ػػا سرمت ػػه و ازرة
المعػػارؼ والقيػػت اليػػه مقاليػػد عمػػؿ هػػاـ يتصػػؿ بتربيػػة النش ػ السػػودانى  ،وعم ػرا المليػػؾ بعطنػػه السػػامى ،
يدور بخلدا او يصدر عنه عمؿ م ؿ هذا ينافى الوطنية والحسمة  ،ولػيس فػى ما ػيه او عملػه مػا يحمػؿ

ابنا السوداف على مجرد ال بف فى صحة ما نسب اليهال  ،ثانيالما  :راح يبرز اف اختيػارا لمهمػة اسػتقباؿ
وفػػد السػػوداف فػػى بنػػى سػػويؼ ػػـ ان ػزالهـ فػػى محطػػة الجي ػزة لػػـ يسػػف اال لعلػػـ الحسومػػة المص ػرية بحسػػف

عفقتػػه باع ػػا الوفػػد  ،ويظهػػر ذلػػؾ فػػى قولػػه ال اف دولػػة صػػدقى باشػػا رئػػيس الحسومػػة المص ػرية عنػػدما
علػػـ بصػػلتى باع ػػا الوفػػد السػػودانى عهػػد الػػى بػػاف اسػػتقبلهـ وارحػػب بهػػـ باسػػـ دولتػػه فػػى محطػػة بنػػى
سويؼ  ،وسلننى اف اشرح خوفه مف حدوث مظاهرات بمحطة مصػر عنػد اسػتقبالهـ وطلػب الػى اف اشػير
عليهـ سصديؽ لهـ اف ينزلو فى محطة الجيزة  ،حيث اعدت لهـ عربات خاصة لػنقلهـ الػى الننػدؽ  ،وقػد

قبؿ الوفد مشورة الحسومة  ،ةير اف بعض المستقبليِف فى الجيزة لـ تػرؽ لهػـ هػذا النسػرة فتػاب الوفػد ومػف
معػػه سػػيرهـ الػػى القػػاهرة حيػػث نزل ػوا  ،ولػػـ يحػػدث ش ػ والحمػػد ل وقػػد استحسػػف دولػػة صػػدقى باشػػا اف

تصػػلهـ هػػذا الرسػػالة عػػف طريػػؽ شػػخص تربطػػه بهػػـ صػػلة صػػداقة ومػػودة و يقػػة حتػػى ال يسػػيئوف فهػػـ مػػا
ترمى اليه الحسومة  ،لهذا فاف ما نسب الى فى بعض الصحؼ خبرال يتنؽ مػ الواقػ ال

()152

وفػى تقػدير

اف صياةة الشؽ ال انى مف التصػحي تحمػؿ داخلهػا محاولػة مصػرية لتحػذير الوفػد السػودانى مػف خطػورة
طػػرح

مسػػائؿ تتعلػػؽ باالسػػتقفؿ  ،مػػف خػػفؿ ايهػػامهـ بوجػػود مظػػاهرات شػػعبيه تنتظػػرهـ فػػى محطػػة

مصػػر ،و ف اسػػتسماؿ الوف ػ د لمسػػيرته متجػػاهف مشػػورة محمػػد بػػؾ عبػػدالهاد وعػػدـ وجػػود مظػػاهرات فػػى
محطة مصر ،يدلؿ على ما سانت ترمى اليه الحسومة المصرية  ،وسوا ساف محمد بػؾ عبػدالهاد علػى
عل ػػـ بتناص ػػيؿ ه ػػذا االم ػػر و اس ػػت ؿ دوف عل ػػـ لتنني ػػذا  ،ف ػػإف ذل ػػؾ يؤس ػػد االه ػػداؼ السياس ػػية المصػ ػرية

المرتبطة بنشأة المراقبة العامة للتعليـ المصر فى السوداف .
وختاـ محمد عبػدالهاد لتصػحيحه بقولػه ال انػى اصػرح بهػذا المناسػبة بػاف وفػد السػوداف يم ػؿ السػوداف

خيػػر تم يػػؿ ال  ،يشػػير فػػى تقػػدير الػػى علمػػه بتناصػػيؿ مػػا قػػاـ بػػه  ،لهػػذا راد اب ػراز شخصػػية السػػوداف
المستقلة مف خفؿ الوفد النهػا حملػة التشػهير بػه  ،وبالتػالى التشػهير بػالتعليـ المصػر واهدافػة  ،وظهػر
هذا بو وح فػى تعليػؽ الجريػدة حػيف قالػت ال يسػرنا اف يسػذب االسػتاذ محمػد عبػدالهاد بػؾ مػا حملتػه لنػا

االخبػار مػف مصػر  ،سمػا يسػرنا اعت ارفػه بػاف وفػد السػوداف يم ػػؿ السػوداف خيرتم يػؿ( .)153وهػذا يػدؿ علػػى
ف الرجػ ؿ سػػاف يتمتػ برؤيػػة سياسػية تػػـ توظينهػا فػػى خدمػة التعلػػيـ المصػر فػػى السػوداف  ،وظهػػرت هػػذا

الرؤي ػػة خ ػػفؿ تعامل ػػه م ػ ػ ق ػػو االح ػػتفؿ ف ػػى مسػ ػػألة امتحان ػػات مدرس ػػة ف ػػاروؽ  ،ػ ػػـ ف ػػى تعامل ػػه مػ ػ
االستقفلييف السودانييف.

واذا سانػػت حنستػػه السياسػػية قػػد هلتػػه لتػػرس المراقبػػة العامػػة والمشػػارسة فػػى سػػؿ اللجػػاف المتعلقػػة بالشػػأف
السػودانى  ،فػإف خبرتػػه ورؤيتػه التعليميػة جعلتػػه يقػود عمليػة نشػػر التعلػيـ المصػر عبػػر ارجػا السػػوداف ،
فقػػد اوسلػػت ليػػه فػػى  18ينػػاير 1947تنقػػد مدرسػػة جوبػػا العربيػػة االسػػفمية وتقػػديـ تقريػػر عنهػػا فػػى مػػدة

شػػهريف ( .)154وقػػد نص ػ فيػػه ب ػػرورة تػػولى المراقب ػة عمليػػة االش ػراؼ علػػى المعاهػػد الدينيػػة لعػػدـ عنايػػة

- 20 -

االزهػر بػالتنتيش علػى تلػؾ المعاهػد  ،ولػـ يػتـ ذلػؾ اال فػى فتػرة الحسػـ الػذاتى وبالتػالى سػاف طػرح محمػد
بؾ عبدالهاد رائداً فى هذا المجاؿ .

ولخبرتػػه التعليميػػة خػػذت و ازرة المعػػارؼ المص ػرية بتعمػػيـ اقت ارحػػه ( فػػى مػػارس  ) 1952بتطبيػػؽ نظػػاـ

نقؿ التفميذ حسب تقدير القدرات على مدارس مصر والسوداف( .)155ولـ يقتصر دورا علػى العهػد الملسػى
فقد ساف لخبرته السياسػية واالجتماعيػة وال قافيػة دور سبيػر فػى احتنػاظ قػادة ال ػورة بػه  ،فلػـ يمػر اس ػر مػف
شهر ونصؼ على قياـ ال ورة اال ونراا قد اجتم بقادتهػا لعػرض السياسػة التعليميػة المصػرية فػى السػوداف

( .)156وهذا يدلؿ على مسانة التعليـ فى صناعة السياسة المصرية فػى السػوداف  ،وظػؿ محمػد عبػدالهاد

فػػى منصػػبه حتػػى استػػوبر سػػنة  1953حينمػػا رقػػى ليصػػب وسػػيف مسػػاعدا فػػى و ازرة المعػػارؼ( .)157وبعيػػدا
عما تحقؽ فى المجػاؿ التعليمػى يمسػف القػوؿ بػأف المراقبػة وشخصػية الم ارقػب العػاـ قػد نجحػا فػى مػريف ،
اولهمػػا  :اسػػتطاعا تقريػػب جانػػب سبيػػر مػػف السػػودانييف الػػى مصػػر  ،انيهمػػا نجحػػا فػػى اف ػراز شخصػػيات
اسػػتطاعت تحمػػؿ مسػػئولية التعلػػيـ المصػػر فيمػػا بعػػد  ،فأحمػػد فريػػد المليجػػى  -الػػذ تػػولى خلنػػا لمحمػػد

عبدالهاد  -ساف منتشا فػى المراقبػة  ،ومحمػود محمػود  -الػذ تػولى خلنػا ألحمػد فريػد المليجػى -سػاف
وسيف لمدرسة فاروؽ ال انوية ومقرباً لمحمد عبدالهاد خفؿ نظارته لها .

ب -المدارس المصرية فى السودان :

سػػاف افتتػػاح ا مدرسػػة مص ػرية يعػػد مناسػػبة سبػػر بحيػػث تػػتـ دعػػوة الحػػاسـ العػػاـ ووزيػػر المعػػارؼ

الس ػودانية وبعػػض رجػػاالت السػػوداف ( .)158واذا اخػػذنا فػػى االعتبػػار مػػا تػػـ انشػػاؤا مػػف مػػدارس حسوميػػة
وتبشػيرية و هليػة سػودانية



لقلنػا بػأف عػدد المػدارس المصػرية قػد زاد بصػورة سبيػرة بحيػث يمسػف تقسػيمها

الػػى قسػػميف ث قسػػـ يتم ػػؿ فػػى المػػدارس االميريػػة وهػػى التػػى تػػـ بنائهػػا عػػف طريػػؽ الحسومػػة المص ػرية ،
والقسػػـ ال ػػانى يتم ػػؿ فػػى المػػدارس الح ػرة وتػػـ بنائهػػا مػػف قبػػؿ اف ػراد او جمعيػػات دينيػػة او اهليػػة  ،وسػػاف
بع ها بم ابة عائلة مدرسية ت ـ مدرسة ابتدائية واعداية و انوية .

وبالنسقققبة للمقققدارس االميريقققة فق ػػد ب ػػد ت تظه ػػر تل ػػؾ الم ػػدارس بافتت ػػاح مدرس ػػة ف ػػاروؽ ال انوي ػػة ف ػػى

اواخرسػػنة  ،1943وظلػػت لب ػ سػػنوات مرس ػ از للنشػػاط التعليمػػى وال قػػافى بالسػػوداف  ،ػػـ رت مصػػر اف
تنش ػ مػػدارس ميريػػة اخػػر فػػى م ارسػػز الػػر المصػػر بالسػػوداف خدمػػة البنػػا المهندسػػييف والع ػامليف فػػى

ه ػػذا الم ارس ػػز م ػػف المصػ ػرييف والس ػػودانييف  ،فانش ػػأت ػػفث م ػػدارس ابتدائي ػػة ف ػػى الش ػػجرة وجب ػػؿ االولي ػػا
وملساؿ  ،ـ نمت هذا المدارس ف مت اليها فصوال اعدادية حتى استملت المرحلػة االعداديػة فيهػا جميعػا

(.)159وبالتػالى يمسػػف القػػوؿ بػأف المػػدارس االربػ سانػػت رسيػزة التعلػػيـ المصػػر االميػر فػػى السػػوداف حتػػى
واخػػر االربعينيػػات ( .)160حينمػػا جػػرت محػػاوالت ل ػػـ مدرسػػة جوبػػا العربيػػة االسػػفمية لتصػػب مدرسػػة

اميرية .
ويؤرخ محمود محمود للمحاوالت التى جرت لتعطيؿ التعليـ االميػر مػف خػفؿ اصػطناع المشػاسؿ
لمدرسة فاروؽ  ،ويرو نه عندما ساف وسيف للمدرسة ال انوية فػى عػاـ  1945اف قامػت مظػاهرة فػى اـ

درمػاف

ػػد الحسػػـ االسػػتعمار  ،وحػاوؿ المنػػتش االنجليػز الصػػاؽ تهمػة االشػػتراؾ فػػى التظػػاهر لطػػفب

المدرسة  ،فذسر له ف المدرسة تعمؿ فى هدو ونسػبة الح ػورعالية جػدا والمت يبػوف قفئػؿ  ،فػدخؿ معػه
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المنػػتش االنجليػػز فػػى ح ػوار حػػاوؿ فيػػه بسػػؿ الطػػرؽ ف ي بػػت التهمػػة محر ػػا ادارة المدرسػػة

ػػدهـ ،

وانتهػػى محمػػود محمػػود مػػف روايتػػه بالجملػػة التاليػػة :ال....وهسػػذا اخػػذ يحػػاورنى ويػػداورنى وفػػى عينيػػه شػػرر
وفػػى ننسػػه

ػػيؽ ولػػـ يظنػػر منػػى بػػرد يشػػنى ةلتػػه ال ( .)161ومػػف خػػفؿ الح ػوار نسػػتطي ف نتبػػيف طبيع ػة

الجو الذ سانت تعمؿ فيه وؿ مدرسػة اميريػة وسيػؼ سانػت قيادتهػا تم ػؿ نموذجػا فريػدا فػى رعايػة التعلػيـ

المصر فى السوداف

د المؤمرات التى تدبر له .

ونتيجػػة امتحػػاف االبتدائيػػة المص ػرية فػػى السػػوداف فػػى مػػايو  1947تشػػير لزيػػادة عػػدد المػػدارس االميريػػة

و ف ربع ػػة م ػػدارس ابتدائي ػػة ق ػػد حقق ػػت نت ػػائة طيب ػػة ( .)162ناهي ػػؾ ع ػػف مدرس ػػة ف ػػاروؽ ال انوي ػػة والنص ػػوؿ
االعداية التابعة لتلؾ المدارس االرب

ـ محاولة

ـ مدرسة جوبا سنة  1947للتعليـ االمير (.)163

وال شػػؾ ف المػػدارس االميريػػة سانػػت محػػؿ رعايػػة السياسػػة المص ػرية بمػػا يمسػػف ف تقدمػػه عبػػر
مبانيهػػا مػػف انشػػطة ومحا ػرات ت قينيػػه تخػػدـ هػػداؼ الحسومػػة المص ػرية  ،والمػػتنحص لمدرسػػة فػػاروؽ
ال انويػػة يمسػػف ف يستشػػؼ هػػذا بو ػػوح  ،فقػػد سػػاف يػػتـ اختيػػار مدرسػػيها بعنايػػة فائقػػة  ،بحيػػث يمسػػنهـ
التػػأ ير عبػػر محا ػرات ونػػدوات المدرسػػة  ،وسانػػت خبػػار محا ػراتها ترسػػؿ الػػى الصػػحؼ التػػى تػػدعو
لق ية الوحدة وال ترسؿ لصحؼ االستقفلييف  ،وم ذلؾ لـ تخلو صحنهـ مف التعليؽ علػى محا ػراتها
 ،فعلى سبيؿ الم اؿ علؽ محرر جريدة السوداف الجديػد علػى موقػؼ المدرسػة المتحيػز

ػد جريدتػه بقولػه

ال اف ال قاف ػػة م ػػف عوام ػػؿ االتح ػػاد ال النرقػ ػػة ال  ،وف ػػى نن ػػس الجري ػػدة علػ ػػؽ نن ػػس المح ػػرر عل ػػى الطريقػػػة

الدستاتورية التى يدير بها المصريوف محا راتهـ بقوله ال بأف االساتذة المصريوف سػانوا يتلػوف محا ػراتهـ

سخطػػب وال يسػػمحوف للسػػامعيف بالمناقشػػة او االستي ػػاح ال ( .)164و ارحػػت ننػػس الجريػػدة بتػػاريخ  6مػػارس
 1949تنشػػر خبػػار المحا ػػرت ال قافيػػة وعػػودة الطػػفب الػػى د ارسػػتهـ بعػػد ق ػػا عطلػػة نصػػؼ السػػنة
( .)165وف ػػى ع ػػدد الح ػػؽ نش ػػرت خب ػػر احتن ػػاؿ المدرس ػػة ي ػػوـ ال ف ػػا  22ن ػػوفمبر  1949بال ػػذسر المئوي ػػة
لمحم ػػد عل ػػى باش ػػا السبي ػػر  ،وذس ػػرت ب ػػاف ناظرالمدرس ػػة واس ػػاتذتها تح ػػد وا ع ػػف ص ػػاحب ال ػػذسر وجوان ػػب
عظمته  ،و شارت بأف االحتناؿ ح ػرا لنيػؼ مػف ابػا الطلبػة وبعػض رجػاؿ الجػيش المصػر والمػوظنيف

المصرييف ( .)166ويمسف القوؿ بأف المدرسػة قػد اصػبحت لهػا جاذبيػة وقػدرة هائلػة علػى اسػتقطاب التفميػذ
 ،فقػػد بل ػ عػػدد تفميػػذها (س ػػنة  )1952الػػؼ طالػػب سػػودانى ومص ػػر وبل ػ عػػدد فصػػولها  29فص ػػف

( .)167هػػذا م ػ ف روايػػة مػػدير التعلػػيـ المصػػر محمػػود محمػػود فػػى منتصػػؼ الخمسػػينيات تشػػير لػػى ف
عدد طفبها بل ما يقرب مف  500طالبا و ف عدد فصولها وصؿ ل ػ 15فصػف ( .)168وبػالطب نحػف نميػؿ

لتص ػػديؽ الرواي ػػة ا الخيػ ػرة ألنه ػػا ص ػػادرة م ػػف ش ػػخص مس ػػئوؿ ع ػػف ه ػػذا التعل ػػيـ وال يعق ػػؿ ف يس ػػوف ع ػػدد
النصوؿ والطفب قد نقص بهذا الشسؿ خػفؿ ػفث سػنوات  ،وعلػى يػة حػاؿ يمسننػا القػوؿ بأنػه فػى ظػؿ
اإلقباؿ على المدارس االميرية  ،ساف للمزايا التى تقدمها مدرسة فاروؽ قدرة خاصة لجػذب سبػر عػدد مػف

التفميػػذ اليهػػا  ،هػػذا باال ػػافة الػػى سونهػػا مدرسػػة انويػػة تصػػب فيهػػا اةلػػب المػػدارس االخػػر والتػػى سػػاف
ةلبها مدارس ابتدائية واعدادية.
أما فيما يتعلا بالمقدارس الحقرة المصقرية

فهػى قػدـ ظهػو ار مػف المػدارس االميريػة  ،وتنقسػـ هػذا

المػػدارس ل ػػى نػػوعيف  ،ن ػػوع يتب ػ الجمعي ػػات القبطيػػة  ،واخ ػػر يتب ػ الجمعي ػػات االهليػػة الس ػػودانية  ،وتقػ ػ
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مدارس النوع االوؿ فػى واد حلنػا وعطبػرة وبورسػوداف والخرطػوـ ووادمػدنى  ،هػذا بخػفؼ مدرسػة يملسهػا
احد االقباط بػاالبيض  ،وامػا مػدارس النػوع ال ػانى فتقػ فػى عطبػرة والػدامر وتنقسػى بمنطقػة دنقلػة  ،ووقػر

وسػػنسات بمديريػػة سسػػف فػػى شػػرؽ السػػوداف  ،وجوبػػا العربيػػة االسػػفمية فػػى الجنػػوب  ،والدبيبػػة وهػػى قريبػػة
مف الخرطوـ  ،وهذا المدارس بنوعيهػا سػاف ةالبيػة تفميػذها مػف السػودانييف  ،وهػى جميعػا – عػدا مدرسػة

الدبيب ػػة االبتدائي ػػة – اعدادي ػػة ت ػػـ فصػ ػوال ابتدائي ػػة وق ػػد تلح ػػؽ به ػػا فصػ ػوال انوي ػػة و ػػمت ةالبي ػػة ه ػػذا
المدارس للتعليـ المصر منذ واخر االربعينيات  ،وهناؾ تسعا منها

مت فػى بدايػة عػاـ  ، 1952وهػذا

المدارس جميعا تسلؼ الحسومة المصرية ننقات باهظة تربو على المليػوف ونصػؼ المليػوف جنيهػا سػنويا ،

تصػػرؼ مرتبػػات للمدرسػػييف واعانػػات للمػػدارس وتسػػاليؼ منشػػئات وت ذيػػة وستػػب ومػػا الػػى ذلػػؾ مػػف ننقػػات

التعلػػيـ االخػػر ( .)169وهػػذا يػػدؿ علػػى اف المػػدارس الح ػرة المص ػرية سانػػت س ػػر عػػدداً و س ػػر انتشػػا اًر مػػف

المدارس االميرية .

وبالنسبة للمدارس الحرة التابعة للجمعيات القبطية فقد بل عددها تسػعا  ،واحػدة فػى واد حلنػا وا نتػيف

فى عطبرة احداها للبنات واخر للبنػيف وواحػدة فػى بورسػوداف وواحػدة فػى وادمػدنى واخػر فػى االبػيض ،
هػػذا بخػػفؼ سليػػة االقبػػاط للبنػػيف بػػالخرطوـ ومدرسػػة االقبػػاط للبنػػات والمدرسػػة االنجيليػػة  ،وفيمػػا يتعلػػؽ
بالمػػدارس التابعػػة للجمعيػػات الوطنيػػة فقػػد بل ػ عػػددها سػػب

( .)170ومػػف خػػفؿ نتيجػػة امتحػػاف االبتدائيػػة

المصرية فى مايو  1947يمسف رصد ف ة نواع تلؾ المدارس  ،نوع خاص بػالبنيف وعػدد مدارسػه سػب

 ،ونػػوع خػػاص بالبنػػات واي ػػا عػػدد مدارسػػه سػػب  ،ونػػوع الػػث مشػػترؾ عػػددها خمػػس ( .)171ويفحػػظ اف
سبعا مف هذا المدارس يق فى الخرطوـ بمنردها مما يدؿ على زيادة اقباؿ السودانييف عليهػا مػف ناحيػة ،

وزيادة عدد المصرييف فى العاصمة مف ناحية انية .
وبالنسػػبة لملسيػػة هػػذا المػػدارس فقػػد سانػػت ابتػػة للهيئػػات والجمعيػػات التابعػػة لهػػا  ،وجميعهػػا تسػػير

حسب المناهة المصرية  ،وقد درجت الحسومػة المصػرية علػى مػن الهيئػات الدينيػة المشػرفة عليهػا مبػال

خمة ساعانات القامة مبانيها  ،لػذا ظلػت ملسيػة هػذا المػدارس ابتػة الصػحابها مػف هيئػات دينيػة وافػراد

(.)172وفػػى تقػػدير اف عػػدـ محاولػػة الحسومػػة المصػرية ت ييػػر ملسيػػة هػػذا المػػدارس لتصػػب ملسػػا لهػػا يػػدلؿ
علػػى ف الهػػدؼ الحقيقػػى للتعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف سػػاف هػػو نشػػر هػػذا التعلػػيـ بػػيف سبػػر عػػدد مػػف

السودانييف بصرؼ النظر عمف يملؾ المساف الذ يتـ فيه تدريس المنهة المصر .

واذا سانػػت المػػدارس االميريػػة المص ػرية مق ػ ار للػػدعوة االتحاديػػة  ،فػػإف المػػدارس الح ػرة سانػػت الػػداعـ
لهػػا واف لػػـ تسػػف بػننس الصػػورة  ،هػػذا ناهيػػؾ عػػف تميزهػػا باالنشػػطة االجتماعيػػة وال قافيػػة  ،فسانػػت خبػػار

حنفتهػػا الخيريػػة تنشػػر فػػى الصػػحؼ ( .)173وسانػػت المػػدارس الحػرة هػػى المقػػر لترحيػػؿ

طالػػب سػػودانى

يػػتعلـ فػػى مصػػر ويخػػالؼ الػػنظـ  ،فعلػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ تشػػير صػػحينة السػػوداف الجديػػد فػػى يوليػػو 1948
الػػى اف لجنػػة الشػػئوف ال قافيػػة للسػػوداف وافقػػت علػػى نقػػؿ تسػػعة طػػفب سػػودانييف يدرسػػوف بمدرسػػة حلػواف

ال انوية الى القسـ ال انو بسلية االقباط بالخرطوـ او االقباط المصرية بعطبرة بحجػة و ػعهـ تحػت رقابػة
اهلهػػـ ( .)174ولسػػف محا ػرة االسػػتاذ عػػوض عبػػد ال ػرازؽ فػػى دار اتحػػاد خريجػػى سليػػة ةػػردوف تسشػػؼ لنػػا
سبب هذا الترحيؿ بأف هؤال الطػفب وةيػرهـ سػانوا يتعر ػوف ل ػ وط حسومػة النق ارشػى بسػبب خػروجهـ
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ع ػػف تأيي ػػد اس ػػماعيؿ االزه ػػر  ،له ػػذا ان ػػـ اتح ػػاد طلب ػػة ة ػػردوف ال ػػى زمفئه ػػـ اع ػػا اتح ػػاد الطلب ػػة
السػػودانييف بمص ػػر وم ػػا اف انته ػػت المحا ػرة حت ػػى تع ػػالى الهت ػػاؼ بسػػقوط االس ػػتعمار المص ػػر واذنابػػه

( .)175مما يدؿ على ف الصراع التعليمى ساف يتصاعد م تصاعد الصراع السياسى .

وتشير التقارير الى ف بعض المدارس الحرة قد حققت نتائة متنوقة علػى المسػار التعليمػى  ،وظهػر

هػػذا بو ػػوح فػػى نتػػائة االبتدائيػػة المص ػرية لسػػنة  .)176( 1947وخيػػر م ػػاؿ مػػدارس النه ػػة بػػاالبيض (
ة ػػرب الس ػػوداف )  ،فق ػػد سان ػػت ته ػػتـ بنش ػػر اس ػػما طفبه ػػا المتن ػػوقيف ف ػػى الص ػػحؼ الس ػػودانية من ػػذ ع ػػاـ

.)177(1946بػػؿ واصػػلت تحقيػػؽ نتائجهػػا الجيػػدة فيمػػا بعػػد  ،ويظهػػر هػػذا بو ػػوح فػػى تقريػػر مػػديرالمعارؼ
المستر وليامز الذ بعث به لمديرية سردفاف ت مف مفحظاته و نائػه علػى مػدارس االبػيض ا نػا زيارتػه

االخيػرة لهػػا (.)178وهػػا هػػو مػػديرها االسػػتاذ ولػػيـ نسػػيـ يرسػػؿ فػػى مػػارس  1949لجريػػدة السػػوداف الجديػػد مػػا
يدلؿ على النتائة الحسنة فى تلؾ المدارس بقسمها االوسػط ( السػودانى ) وقسػمها االبتػدائى ( المصػر )

 ،وما ساف مف الجريدة اال ف بع ت بتهانيها له ولسساف االبيض ( .)179ويمسف تنسير وجػود قسػـ سػودانى

داخؿ مدرسة مصرية على نه نوع مف التسيؼ مػ البيئػة السػودانية خصوصػا ف المنطقػة سانػت تخ ػ
لتأ ير االستقفلييف مف حزب االمة .

وتشػػير و ػػائؽ ولػػيـ نسػػيـ ومساتباتػػه فػػى منتصػػؼ الخمسػػينيات الػػى جانػػب مػػف تػػاريخ التعلػػيـ فػػى هػػذا

المدرسػػة حتػػى سػػنة  ، 1952فقػػد بل ػ عمرمدرسػػته حينهػػا مػػا يقػػارب العش ػريف سػػنة  ،فتحػػدث عػػف خبرتػػه
الطويلة وسناحة فى نشر ال قافة المصرية فػى بقػاع نائيػة  ،وسيػؼ اصػبحت مدرسػته منػارة ل ػرب السػوداف
وانهػػا لػػـ تسػػف تخ ػ لنظػػاـ المجانيػػة اال سػػنة  ،1953وفػػاخر بػػأف خريجػػى مدرسػػته اصػػبحوا يش ػ لوف
م ارس ػػز هام ػػة سب ػػر  ،فم ػػنهـ االطب ػػا  ،والمح ػػاموف والمهندس ػػوف واالداري ػػوف  ،وف ػػاخر ب ػػأف ح ػػد خريج ػػى
مدرسته نج فى ع وية اوؿ برلماف سودانى عف الحزب االتحاد عف جباؿ النوبا  ،تلػؾ الجهػات التػى
ساف لبعض ابنائها نصيب االسد فى ال قافة المصرية  ،وقػاؿ بأنػه علػى الػرةـ مػف اف ةالبيػة سػساف تلػؾ

الجهػػات حنػػاة ع ػراة  ،اال اف مدرسػػته قػػد خلقػػت مػػنهـ رجػػاال يش ػ لوف هػػـ المناصػػب الحسوميػػة  ،وتسػػا ؿ

ال ػػيس ه ػػذا العم ػػؿ بالخال ػػد ف ػػى ه ػػذا الجب ػػاؿ ؟ وف ػػاخر ب ػػاف مدرس ػػته ه ػػى الس ػػبب االوؿ له ػػذا ال ػػوعى  ،ػػـ
مساعدة مصػر الماليػة فػى المرتبػة ال انيػة ( .)180وهػو مػا يشػير الػى دور المدرسػة فػى الت ييػر االجتمػاعى

وال قافى سأحد هـ هداؼ السياسة التعليمية المصرية فى السوداف .

واذا سانت الصحافة المصرية لـ تهتـ بابراز االنشطة االجتماعية فى تلؾ المػدارس  -لبعػد المسػافات
 فإف الصحافة السودانية قدمت لنا اشارات مهمة فى هذا الجانب  ،فقػدمت لنػا السليػة القبطيػة بػالخرطوـسنموذج لدور تلؾ المػدارس فػى التناعػؿ مػ المجتمػ السػودانى  ،فسانػت تقػيـ الحنػفت والنػدوات لتحنيػز

الطفب السودانييف والمصرييف وتشجيعهـ  ،وقد حملت لنا صحينة السػوداف الجديػد جانبػا مػف هػذا  ،فنػى
حد اعدادها نشرت دعػوة نيافػة مػدير مػدارس االقبػاط الخيريػة بػالخرطوـ بحػر وناظرهػا ومدرسػوها لسبػار

فبريػ ػػر  1949لتوزي ػ ػ ج ػ ػوائز التفميػ ػػذ
شخصػ ػػيات العاصػ ػػمة لح ػ ػػورالحنؿ الػ ػػذ اقػ ػػيـ صػ ػػباح يػ ػػوـ  14ا
المتنػػوقيف فػػى امتحػػاف النت ػرة ال انيػػة الػػذ عقػػد اوائػػؿ الشػػهر  ،ونوهػػت الجريػػدة الػػى ح ورسػػعادة منػػتش

الخرطوـ بحر واوليا امور الطفب ( .)181ـ عادت الجريػدة فػى ال الػث مػف ابريػؿ  1949لتنشػر دعػوة
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مط ػ ػراف الخرطػ ػػوـ ومػ ػػدير السليػ ػػة القبطيػ ػػة واع ػ ػػا مجلػ ػػس ادارتهػ ػػا البػ ػػا الطػ ػػفب ومنػ ػػدوبى الصػ ػػحؼ
لح ورحنؿ االلعاب الريا ية للقسـ االبتدائى بالسلية الػذ سػيقاـ فػى مسػا اليػوـ التػالى لصػدور الجريػدة

برئاسػػة ح ػرة صػػاحب الع ػزة م ارقػػب التعلػػيـ المصػػر ( .)182ػػـ عػػادت الجريػػدة لتنػػوا عػػف الحنػػؿ السػػنو

الذ ستقيمه السلية القبطية للبنات بالخرطوـ مسا يوـ الخمػيس الموافػؽ  14ابريػؿ .)183( 1949ونخلػص
مف ذلؾ بأنه رةػـ ت ازيػد وتيػرة الصػراع السياسػى نجػد بػأف المػدارس الحػرة المصػرية قداسػتطاعت ف تحقػؽ

نتائة م مرة على المستو التعليمى وال قافى والسياسى اي ا.
ج -المدرسون -:

سػػاف ةالبيػػة المدرسػػيف المصػرييف الػػذيف بقػوا فػػى السػػوداف مػػف االقبػػاط ( .)184وطبقػػا لمعاهػػدة 1936

عػػاد المدرسػػوف المص ػريوف مػ ػ مػػف عػػادوا ال ػػى السػػوداف  ،ومنػػذ اواخ ػػر صػػيؼ سػػنة  1938اصػػبحت

حسومة السوداف تعلف وظائؼ تدريسيه معينػة فػى جريػدة التػيمس دوف ف يعلػـ بهػا المدرسػوف المصػريوف

 ،وسػػاف هنػػاؾ تشػػدد لػػدخوؿ المدرسػػييف المصػرييف فػػى التعلػػيـ الحسػػومى وخصوصػػا الجػػامعى (.)185وطبقػػا
لم ػػا وردا ص ػػاحب ال ػػدليؿ الع ػػاـ لس ػػنة  1938فق ػػد ظ ػػؿ ع ػػدد المدرس ػػييف المصػ ػرييف قل ػػيف (.)186وج ػػا ت
ظػروؼ الحػػرب العالميػة ال انيػػة مواتيػػة لهػـ لشػ ؿ وظػػائؼ التػدريس الشػػاةرة فػػى مػدارس السػػوداف باعتبػػار

انها وظائؼ مؤقته لسنة او سنتيف  ،الػى اف انتهػت الحػرب وعػادت بريطانيػا السػلوبها القػديـ ( .)187وبهػذا
يمس ػػف الق ػػوؿ ب ػػأف س ػػيطرة المدرس ػػييف المصػ ػرييف خ ػػفؿ الح ػػرب سان ػػت م ػػف ق ػػو ال ػػدواف النش ػػا التعل ػػيـ

المصر فى السوداف خشية اف يعود الحاؿ سما ساف عليه قبؿ الحرب .

ويمسف ف نستشؼ ذلؾ بو وح عبر تقػارير الخبيػر االقتصػاد لسػنة  ، 1943فقػد تحػدث عػف ػر

بعػػض المدرسػػييف المص ػرييف فػػى تلػػؾ النت ػرة فػػى خلػػؽ تقػػارب مصػػر – سػػودانى  ،فقػػد تحػػدث عػػف ا ػػر
االس ػػتاذ الس ػػباعى بي ػػومى وم ػػا اظهػ ػرا م ػػف اخ ػػفص وتن ػػانى ف ػػى الق ػػا المحا ػ ػرات  ،وسي ػػؼ ف ن ػػاد
الخريجييف باالبيض وواد مدنى وبورسوداف طلب اف يستم اهلها الى نصػيب مػف تلػؾ المحا ػرات  ،لػذا
وصى ب رورة ف يتـ ح ػار المحا ػريف مػرتيف فػى السػنة  ،فأخػذت و ازرة المعػارؼ بالنصػيحة فسانػت

ترسؿ سؿ عاـ اربعة اساتذة على دفعتيف  ،يقوموف بالقا المحا رات فػى النػواد السػودانية علػى اعتبػار

انهػػـ حا ػػروف للتنتػػيش علػػى سليػػة االقبػػاط ( .)188وبهػػذا يت ػ سيػػؼ تػػـ توظيػػؼ الخبػرة المستسػػبة -عبػػر
تنت ػػيش و ازرة المع ػػارؼ المصػ ػرية عل ػػى الم ػػدارس الحػ ػرة  -ف ػػى ف تن ػػاط مهم ػػة ال ػػدعوة للنسػ ػرة االتحادي ػػة
لمدرسى التعليـ المصر منذ انشائه .

وحػػيف نتحػػدث عػػف المدرسػػيف المص ػرييف بعػػد انشػػا مدرسػػة فػػاروؽ سػػنة  1943يجػػب ف ننػػرؽ بػػيف

نوعيف مف المدرسيف  ،النوع االوؿ  :هـ المدرسوف العاملوف فػى مػدارس التعلػيـ المصػر االميريػة والحػرة
وه ػؤال يخ ػػعوف الش ػراؼ مراقبػػة التعلػػيـ المصػػر المباشػػر  ،والنػػوع ال ػػانى  :وهػػـ المدرسػػوف المص ػريوف
العػػاملوف فػػى التعلػػيـ الحسػػومى والتعلػػيـ الػػدينى السػػودانى وبعػػض ه ػؤال يخ ػػعوف الش ػراؼ المراقبػػة ةيػػر
المباشر باعتبارهـ عامليف منتدبيف او معاريف مف قبؿ و ازرة المعارؼ المصػرية  .وبالنسبة للنقوع االول ث

نستطي القوؿ بأنه منذ سػنة  1943صػب مػف ةيػر الممسػف الػتخلص مػف المدرسػيف المصػرييف العػامليف
فػػى السػػوداف  ،بػػؿ زادت عػػدادهـ بالتوس ػ فػػى انشػػا المػػدارس المص ػرية زيػػادة سبي ػرة (.)189حتػػى بل ػوا
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 400معلـ ومعلمة فى بداية الخمسينيات  ،وساف اس رهـ مف حملة الشهادات العليػا  ،وسانػت نسػبة سبيػرة
منهـ حاصليف على دبلوـ معهد التربية العالى بعد الدرجة الجامعية  ،وساف يقوـ بػالتنتيش علػيهـ منتشػوف

لسؿ مادة مف مواد الدراسة (.)190وساف هؤال تحت عناية الو ازرة  ،فترسؿ االصدارات التى تهػتـ بػالمعلميف
وعلى رسها مجلة التربية الحدي ة الى مدارس السوداف  ،لذا اشترؾ المدرسوف المصػرييف والسػودانيوف فػى
ف ػػى النق ػػاش ح ػػوؿ الق ػػايا الت ػػى ت يره ػػا المجل ػػة (.)191فق ػػد سان ػػت المجل ػػة تطال ػػب بػ ػاف يش ػػترؾ المعلم ػػيف
والمتعلميف فى تنوير المجتمعػيف المصػر والسػودانى ( .)192وبالتػالى يمسػف القػوؿ بػأف عػدد مدرسػى النػوع

االوؿ قػػد وصػػؿ الػػى سػػبعة

ػػعاؼ العػػدد الموجػػود سػػنة  53( 1924مدرسػػا) ممػػا يػػدلؿ علػػى نجػػاح

سياسة التعليـ المصرية فى السوداف فى حرب التعليـ م بريطانيا .

وسانػػت مرتبػػات مدرسػػى النػػوع االوؿ تصػػرؼ لهػػـ مػػف منطقػػة التعلػػيـ المصػػر بػػالخرطوـ بشػػيسات
مباش ػرة باسػػـ المػػدرس  ،وسػػاف الارتػػب عبػػارة عػػف االصػػؿ الػػذ سػػاف يتقا ػػاا فػػى مصػػر حسػػب درجتػػه ،

وا ػػافى يتم ػػؿ فػػى بػػدؿ ةػػف وبػػدؿ السػػوداف وبػػدؿ سػػسف واعانػػة اجتماعيػػة ( .)193وسانػػت عمليػػة نقػػؿ

المدرسيف عبػر المػدارس المصػرية تػتـ بسػهولة ويسػر سػنة .)194( 1948هػذا باال ػافة لػى ف س يػر مػف
التقػػارير تشػػير الػػى اخػػفص المدرسػػيف المصػرييف فػػى المػػدارس المصػرية والسػػودانية علػػى السػوا  ،وانهػػـ
يتمتعوف بسمعة حسنة  ،وانهـ يعاملوف تفميذهـ معاملة اخوية تساعد فى افادتهـ  ،ونتائة طفبهػـ تشػير
لػػى نهػػـ سػػانوا مجػػديف وم ػػابريف  ،وفػػوؽ هػػذا وذاؾ سػػاف تفميػػذهـ يحظػػوف علػػى اعجػػاب المنتشػػيف بهػػـ

( .)195ولعػػب العام ػػؿ الن ػػرد دو ار مهم ػػا فػػى االرتق ػػا ب ػػبعض الم ػػدارس الح ػرة المصػ ػرية  ،خصوصػػا فػػى
المنطق ػػة الت ػػى ل ػػـ تجت ػػذب اهتم ػػاـ الجمعي ػػات القبطي ػػة سمنطق ػػة ة ػػرب الس ػػوداف ( .)196ولع ػػب المدرس ػػوف

المنتمػػوف لحرسػػة االخ ػواف المسػػلميف دو ار سبي ػ ار فػػى تصػػدير فسػػار الصػػحوة االسػػفمية عبػػر تلػػؾ المػػدارس
خػػفؿ االربعينيػػات  ،وسػػانوا علػػى اتصػػاؿ بجمعيػػات دعويػػة وخيريػػة اسػػفمية والق ػوا الس يػػر مػػف النػػدوات

(.)197وسػػاف ت ػػأ يرهـ س ػػر و ػػوحا ف ػػى الم ػػدارس المصػ ػرية ال انوي ػػة  ،سػ ػوا عبرمدرس ػػة ف ػػاروؽ و عب ػػر
المدارس القبطية ال انوية (.)198هذا باال ػافة الػى نشػاطهـ فػى مػدارس شػرؽ وجنػوب السػوداف ( .)199بػؿ

اف بع ػػهـ شػػارؾ فػػى التبصػػير بػػأمور الػػديف ونشػػر االسػػفـ فػػى الجنػػوب وقػػدموا خػػدمات سبي ػرة للمجتم ػ

السودانى(.)200

ولما سانت مدرسة فاروؽ مف هـ المدارس المصرية  ،فقد ساف مدرسوها ي ا مػف هػـ المدرسػيف

 ،وساف عػددهـ قػد بلػ

 63مدرسػا واداريػا سػنة  .)201( 1952وسانػت الصػحافة السػودانية تنشػر جانبػا

مف خبػارهـ  ،فعلػى سػبيؿ الم ػاؿ نشػرت فػى ابريػؿ  1947خبػر تعيػيف الػدستور عبػدالوهاب زيػف العابػديف

طبيبػػا خاصػػا للمدرسػػة ( .)202ػػـ عػػادت ونشػػرت فػػى استوبرسػػنة  1948خبػػر سػػنر ناظرهػػا االسػػتاذ صػػال

ال ػػديف البػ ػػاقر بػ ػػؾ لمهمػ ػػة قص ػػيرة بمصػ ػػر ( .)203ويمسػ ػػف تنسػ ػػير اهتم ػػاـ الصػ ػػحافة السػ ػػودانية بالمدرسػػػة
ومدرسػػيها لسونهػػا تم ػػؿ حػػد قػػفع النسرالمصػػر المنقػػوؿ الػػى السػػوداف  ،وتجػػر بهػػا هػػـ حرسػػة قافيػػة

سبي ػرة يقػػوـ بهػػا المدرسػػوف المص ػريوف  ،فلقػػد اعلنػػت مدرسػػة فػػاروؽ فػػى ينػػاير 1949عػػف محا ػرة يلقيهػػا
االسػتاذ حسػػف يوسػػؼ عػػف الجامعػػة العربيػػة  ،وعػػف محا ػرة السػػتاذ علػػـ االحيػػا بالمدرسػػة عػػف ال العػػالـ
ةيػػر المنظػػور ال (.)204ويبػػدوا ف مدرسػػى المدرسػػة قػػد اختيػػروا بعنايػػة فائقػػة نظػ ار لمػػا يتمتعػػوف بػػه مػػف قػػدرة
- 26 -

على المحا رة والت قيؼ  ،فها هى صحينة السوداف الجديد تعلف عػف دعػوة لمحا ػرة سػيلقيها االسػتاذ
حسػف نػػديـ حػػد مدرسػػيها مو ػػوعها ال شػػاعر الجمػاؿ والوجػػداف اسػػماعيؿ صػػبر عبػػدال ال فػػى االوؿ مػػف

فب اريػػر  1949بقاع ػػة محا ػ ػرات المدرس ػػة ( .)205ويب ػػدوا اف االسػػتاذ حس ػػف يوس ػػؼ الم ػػدرس االوؿ للمػػواد
االجتماعيػػة بمدرسػػة فػػاروؽ سػػاف حػػد العناصػػر النعالػػة فػػى هػػذة الحرسػػة ال قافيػػة  ،فقػػد اعلػػف بانػػه سػػيلقى
محا ػرة مو ػػوعها ال مػػف القػػاهرة الػػى البح ػريف ال مسػػا يػػوـ  16ابريػػؿ  .)206( 1949ويمسػػف القػػوؿ بػػأف
مدرسة فاروؽ سانت سػباقة فػى تعيػيف السػودانييف

ػمف مدرسػيها بشػرط ف يسػوف قػد تعلػـ حسػب المػنهة

المصر  ،فحينما رج االستاذ عباس الحميد مف بع ته التعليمية عمؿ مدرسا بها (.)207

وفيمققا يتعلققا بمدرسققى النققوع الثققانى  ،فقػػد شػػهدت فتػرة الد ارسػػة زيػػادة وا ػػحة فػػى عػػداد المدرسػػيف

المص ػرييف الموجػػوديف فػػى سػػؿ اشػػساؿ التعلػػيـ السػػودانى  -التقليديػػة والحسوميػػة  -لس ػببيف  ،ولهمػػا  :سػػد
العجز فى نقص المدرسيف البريطانييف خػفؿ فتػرة الحػرب ال انيػة  ،انيهمػا  :قػرار اللجنػة النرعيػة للتعلػيـ
سػػنة  1947بػػأف عمليػػة االصػػفح التعليمػػى تعتمػػد علػػى اسػػتيراد المدرسػػيف المص ػرييف فػػى التعلػػيـ العػػالى
والتعل ػػيـ الع ػػاـ ( .)208وفيم ػػا يخػ ػتص بػ ػالتعليـ ال ػػدينى والتقلي ػػد  ،فق ػػد ش ػػهدت ه ػػذا النتػ ػرة زي ػػادة ف ػػى ع ػػدد

المدرسيف االزهرييف فى المعاهد الدينية السودانية (.)209

وفيما يتعلؽ بالتعليـ الحسومى العاـ والننى  ،فقػد تحػد ت الصػحؼ السػودانية عػف مشػارسة المدرسػيف

المصػرييف فػػى هػػذا التعلػػيـ  ،ويعػػد االسػػتاذ صػػال بحيػػر – نػػاظر مدرسػػة المػؤتمر -اشػػهر مػػف خػػدـ فيػػه

( .)210وتحد ت عف قياـ و ازرة المعارؼ السودانية بالتعاقد م المدرسيف المصرييف  ،فعلػى سػبيؿ الم ػاؿ
ذسػ ػػرت بػ ػػأف بعػ ػػض رجػ ػػاالت التعلػ ػػيـ السػ ػػودانييف برئاسػ ػػة احمػ ػػد محمػ ػػد صػ ػػال مػ ػػدير المعػ ػػارؼ ( لقلػ ػػـ

المسػػتخدميف ) قػػد ذهب ػوا الػػى مصرسػػنة  1949للقيػػاـ ب ػ فث مهػػاـ  ،علػػى رسػػها التعاقػػد م ػ ا نػػيف مػػف
مدرسػػى الل ػػة العربيػػة للتػػدريس فػػى مػػدارس السػػوداف ال انويػػة ( .)211وتػػـ التعاقػػد بالنعػػؿ مػ االسػػتاذ محمػػد
انيس عبدالمجيػد للتػدريس بمدرسػة الػدويـ الرينيػة واالسػتاذ صػفح الػديف عوو ػة للتػدريس بمدرسػة رفاعػة

الوسطى وهما مف خريجى معهد التربية العالى بمصر  ،على اف يباشػ ار عملهمػا فػى مػارس سػنة 1949

(.)212

وفيم ػػا يخ ػػص التعل ػػيـ النن ػػى  ،فق ػػد سان ػػت االعفن ػػات المنش ػػورة ف ػػى الص ػػحؼ المصػ ػرية ت ػػدلؿ عل ػػى

تن يؿ حسومة السوداف للمصرييف فى تلػؾ النتػرة  ،سػاالعفف المنشػور فػى االهػراـ بتػاريخ  24مػايو سػنة

 1952يطلب مدرسيف لمدرسة مصلحة الننؿ الميسانيسى (.)213واعفف اخػر فػى العاشػر مػف مػايو 1952

يطلب سبارمساعديف ( فى المحا رة ) ومساعديف لهـ  ،بقسـ البنا التاب لمعهد الخرطػوـ الننػى لتػدريس
ػترط االعػػفف خبػرة مهنيػػة وتدريسػػية ( .)214واعػػفف الػػث فػػى
الطلبػػة عمليػػة البنػػا والحػػرؼ االخػػر  ،واشػ ا

اليوـ التالى عف حاجة معهد الخرطوـ الننى لمدرسييف فى الل ػة االنجليزيػة واف يسػوف المؤهػؿ مػف جامعػة
بريطانية وله خبرة تدريسية ويسوف تحت التجربة بالندب مػف الحسومػة المصػرية او بعقػد لمػدة سػنتيف قابلػة

للتجديد ( .)215بما يشير الى رةبة فى الندب وليس التعاقد لفستنادة مف انخناض التسلنة .

مػػا فيمػػا يتعلػػؽ بػػالتعليـ العػػالى فقػػد شػػارؾ عػػدد مػػف االسػػاتذة المص ػرييف فػػى التػػدريس فػػى سليػػة

ةػػردوف  ،سالػػدستور محمػػد النػػويهى اسػػتاذ الل ػػة العربيػػة بالسليػػة  ،الػػذ سػػاف لػػه نشػػاط اجتمػػاعى وا ػ
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( .)216ولسػػف حػػدث احجػػاـ فػػى يونيػػو سػػنة  1952عػػف المشػػارسة لس ػرة الوظػػائؼ الشػػاةرة فػػى الحسومػػة
المصػ ػرية  ،ولع ػػدـ اتاح ػػة النرص ػػة م ػػاـ االس ػػاتذة المصػ ػرييف لفش ػػتراؾ ف ػػى ادارة السلي ػػة  ،فمجل ػػس السلي ػػة
الجديدة لـ ينتخب احد مف االساتذة المصرييف (.)217

د -الطالب -:

سػػاف عػػدد الطػػفب السػػودانييف قلػػيف فػػى المػػدارس القبطيػػة قبػػؿ تأسػػيس التعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف

وذلػػؾ القتصػػارها علػػى ابنػػا المص ػرييف  ،وحػػد ت زيػػادة فػػى اعػػدادهـ بعػػد السػػماح لهػػـ بااللتحػػاؽ بتلػػؾ
المدارس فى واخر ال ف ينيػات  ،وتصػاعدت تلػؾ الزيػادة بعػد تأسػيس مدرسػة فػاروؽ سػنة  ، 1943فقػد
زاد عدد الطفب فى مدارس التعليـ المصر مف  1737طالبا (مػنهـ  345سػودانيا بنسػبة  ) %20سػنة

 1936الػ ػػى  3000طالبػ ػػا ( مػ ػػنهـ  1495س ػ ػودانيا بنسػ ػػبة  ) %50سػ ػػنة  1946بزيػ ػػادة بل ػ ػػت نسػ ػػبتها
 %400تقريبا  ،فى حيف ارتنعت عدادهـ فى المدارس السودانية بنسبة %200فى ننس النترة (.)218

واذا قارنػػا عػػدد طػػفب مدرسػػة فػػاروؽ ال انويػػة سنمػػوذج للتعلػػيـ المصػػر بعػػدد طػػفب مدرسػػة ةػػردوف

ال انويػػة –  526طالبػػا سػػنة  - 1946سنمػػوذج للتعلػػيـ الحسػػومى  ،لوجػػدنا بأنهػػا سانػػت تقػػؼ نػػدا قويػػا فػػى
مجػػاؿ التعلػػيـ ال ػػانو مػ االخػػذ فػػى االعتبػػار تنػػوؽ المػػدارس الحسوميػػة فػػى عػػدد طػػفب التعلػػيـ االولػػى ،

فقػػد بػػد ت تلػػؾ المدرسػػة ب ف ػػة او اربعػػة فصػػوؿ سػػنة  1944ػػـ اخػػذت تنمػػو حتػػى اصػػبحت ت ػػـ 15
فصف فى واخر االربعينيات  ،ـ صبحت ت ـ جمي شعب الدراسة التوجيهية و صػب

س رتفميػذها مػف

السػػودانييف ( .)219فقػػد سػػاف لػػديها س ػػر مػػف وسػػيلة السػػتقطاب الطػػفب السػػودانييف  ،منهػػا مػػا قرتػػه لجنػػة
العفق ػػات ال قافي ػػة ف ػػى  18ين ػػاير  1947ب ػػأف يم ػػن

وؿ س ػػؿ شػ ػعبة م ػػف الطلب ػػة الس ػػودانييف ف ػػى امتح ػػاف

التوجيهيػة جػػائزة تسػػمى ال جػػائزة فػاروؽ ال جػػز منهػػا مػػالى  ،واخػػر يلتحػؽ بالبع ػػة الداخليػػة المجانيػػة التمػػاـ
د ارسػػته فػػى الجامعػػة او المعاه ػػد العليػػا بمصػػر( .)220ه ػػذا باال ػػافة الػػى وج ػػود محن ػزات وم ازيػػا مرتبطػػة

بالمدرسة ننسها  ،فقد ساف تفميذها يتناولوف وجبة افطار ووجبة ةػذا مجانيػة  ،ويسػم لنحػو  60تلميػذا
بالسػػسف فػػى بيػػت الطلبػػة بػػالخرطوـ علػػى ف يػػدف الواحػػد مػػنهـ عشػػروف جنيهػػا نظيرسػػسناا ط ػواؿ العػػاـ

الد ارسػػى  ،وللطلبػػة الخارجيػػة سػػيارات توصػػلهـ الػػى منػػازلهـ ويػػدفعوف قيمػػة انتقػػالهـ ( .)221وهػػذا مػػا ينسػػر

زيادة اقباؿ الطفب السودانييف على المدرسة  ،حتى صػبحت زيػادة طفبهػا مقياسػاً لنجػاح سياسػة التعلػيـ

المصر فى السوداف .

ولـ تسف مسػألة اقبػاؿ الطػفب السػودانييف هػى الػدليؿ الوحيػد لتنػوؽ التعلػيـ المصػر  ،بػؿ اقبػؿ عليػه

طػفب الجاليػػات االرمنيػة والسػػورية  ،وصػور المتقػػوقيف فػػى الػدور االوؿ لسػػنة  1946مػف تفميػػذ مػػدارس
النه ػػة بػػاالبيض تشػػير الػػى ذلػػؾ ( .)222ممػػا يػػدؿ علػػى دورهػػا فػػى خلػػؽ تناعػػؿ بػػيف تفميػػذ الجنسػػيات

المختلنة .
ومف خفؿ نتيجة امتحاف االبتدائية المصرية فى السوداف فى مايو  1947يمسف رصػد عػدة اشػارات
تتعلؽ بمسألة الطفب  ،فقد ساف المتقػدموف لفمتحػاف فػى جميػ انحػا السػوداف  471تلميػذا نجػ مػنهـ
 202تلميػذا  ،ومػف  39تلميػذة نجػ مػنهف  ، 26وتػـ نشػػر اسػما الخمسػة االوائػؿ حسػب تػرتيبهـ



 ،ػػـ

عر ػػت الصػػحينة علػػى مػػد يػػوميف متتػػالييف ارقػػاـ جلػػوس النػػاجحيف ( .)223ويفحػػظ ف المتنػػوقيف سػػانوا
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مف مدارس االقبػاط بػالخرطوـ وعطبػرة وبورسػوداف  ،ويفحػظ ي ػا ف عػدد البنػات سػاف قلػيف و ف نسػبة
نجػػاحهف سانػػت تقتػػرب مػػف  %80مقارنػػة بعػػددهف  ،بػػؿ حققػػت احػػداهف المرسػػز ال ػػانى بػػيف المتنػػوقيف ،
وبالمقابؿ سانت نسبة نجاح االوالد اقؿ مف  ، %50وقد ترج نسبة النجاح القليلة فػى االبتدائيػة المصػرية

نتيجػػة السػػماح لطػػفب المنػػازؿ بالتقػػدـ لفمتحػػاف وهػػـ ليس ػوا علػػى مسػػتو الطػػفب النظػػامييف  ،رةػػـ ف
هذا االمر ال ينطبؽ على مدارس النه ة باالبيض .

وحسػػب نتيجػػة االبتدائيػػة يمسػػف القػػوؿ بػػأف عػػدد التفميػػذ السبيػػر ارتػػبط بالمػػدارس المنشػػأة فػػى امػػاسف
ترسػػز المص ػرييف  ،و ف سبػػر االعػػداد سانػػت فػػى المدرسػػة االنجيليػػة المص ػرية بػػالخرطوـ والسليػػة القبطيػػة
للبنيف بالخرطوـ وسلية سمبونى ومدرسة االقباط بعطبرة ومدرسة االتحاد للبنيف بػواد مػدنى ( .)224ورةػـ ف
النتيجػػة تشػػير الػػى االهتمػػاـ بػػالسيؼ  ،فلػػـ يسػػف هنػػاؾ تهػػاوف فػػى نسػػبة النػػاجحيف  ،اال اف ذلػػؾ لػػـ يل ػ
االهتمػػاـ بػػالسـ  ،فهػػاهو ولػػيـ نسػػيـ ناظرمدرسػػة النه ػػة بػػاالبيض يشػػير الػػى اف مدرسػػته خرجػػت تفميػػذ
اس ػػر م ػػف المدرس ػػة االبتدائي ػػة الحسومي ػػة ( .)225له ػػذا ت ػػأتى مدرس ػػته عل ػػى رس الم ػػدارس المصػ ػرية الت ػػى
ساهمت فى زيادة اقباؿ الطفب السودانييف على التعليـ المصر .

ومنذ يناير  1949وسعت المراقبة العامػة للتعلػيـ المصػر فػى السػوداف بالتنسػيؽ مػ و ازرة المعػارؼ
المصػرية مػػف تحنيزهػػا للطػػفب  ،حػػيف قػػررت تنظػػيـ رحلػػة الػػى مصػػر مػػف طلبػػة مدرسػػة فػػاروؽ  ،واخػػر

م لها الى السػوداف مػف طلبػة معهػد الد ارسػات العليػا بالقػاهرة خػفؿ فتػرة فػت المعػرض الز ارعػى الصػناعى

بمصػػر ( .)226واختيػػر  30طالبػػا مػػف طػػفب مدرسػػة فػػاروؽ ال انويػػة للسػػنر الػػى القػػاهرة يػػوـ  18فب اريػػر ،
واي ػػا  20م ػػف طػػفب مدرس ػػة االقبػػاط ب ػػالخرطوـ للس ػػنر يػػوـ  15فب اري ػػر .)227( 1949وسػػاف لمػػا يقدمػػه
التعلػػيـ المصػػر مػػف خػػدمات ومػػا تمتعػػت مدارسػػه بػػه مػػف سػػمعة ونتػػائة حسػػنة  ،ف تهافػػت اوليػػا امػػور
التفميذ للسعى اليجاد امسنه البنائهـ فػى مدارسػه ممػا يػدلؿ علػى جهػود المدرسػييف فػى العنايػة بتفميػذهـ

(.)228

ونتيجػػة االهتمػػاـ الػػذ يلقػػاا طػػفب المػػدارس المصػرية (جملتهػػا عشػػروف ) بلػ عػػددهـ فػػى  -بدايػػة

الخمسػػينيات  -زهػػا التسػػعة االؼ طالػػب مػػنهـ  7000مػػف السػػودانييف و 1500مػػف المصػرييف وقلػة مػػف
الجنسػػيات االخػػر  ،هػػذا خػػفؼ اولئػػؾ الػػذيف يتلقػػوف علػػومهـ فػػى مصػػر فػػى المػػدارس والمعاهػػد الدينيػػة
والسلي ػػات الجامعي ػػة وم ػػف ترس ػػلهـ مصػ ػرلبع ات خارجي ػػة وه ػػو ع ػػدد ق ػػد يرب ػػو عل ػػى م ػػف يتلق ػػوف العل ػػـ ف ػػى

المدارس السودانية

()229

 .وبهذا نستطي القػوؿ بػأف سياسػة نشػر التعلػيـ المصػر فػى السػوداف قػد حققػت

هدافها على المستوييف العاـ والخاص  ،فعلى المستوى العام ث قنػز مجمػوع طػفب التعلػيـ المصػر فػى

السوداف مف ( 1937سنة  )1936الى ( 3000سنة  ) 1946الى  9000طالب فػى بدايػة الخمسػينيات
 ،وعلى المسقتوى الاقاص ث قنػز عػدد الطػفب السػودانييف مػف 345الػى  1495الػى  7000طالػب علػى

الت ػوالى  ،بمػػا يعنػػى ف نسػػبة الطػػفب السػػودانييف قػػد قنػػزت مػػف  %20سػػنة  1936الػػى  %80فػػى بدايػػة
الخمسينيات.

ااتمة :

تالص الدراسة الى عدد من النتائج أهمالا :
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 ف مصر  -عبرتاريخها – هى التى شسلت حجر االساس فى نقػؿ االفسػار والعلػوـ الػى السػوداف ،
وبالتػػالى لعبػػت الػػدور األهػػـ فػػى صػػياةة عقليػة النػػرد السػػودانى  ،وحتػػى حينمػػا تلقػػى هػػذا النػػرد علمػػه عػػف

اخريف شعر بأف تيػار الت ريػب سػيجرفه  ،لهػذا ظػؿ المعلػـ المصػر يحظػى بمسانػة فريػدة بػيف معاصػريه
مف المعلميف االخريف  ،لذا فإف الدراسة بتت بأف اال ػر النسػر الػذ ترسػه المعلػـ المصػر فػى االنسػاف

السودانى هو الذ ينسر هذا التوافؽ والترحيب بالتعليـ المصر فى السوداف .

 قػػدمت لنػػا الد ارسػػة قػ ار ة جديػػدة للنتػرة التػػى سػػبقت ػػورة يوليػػو  ، 1952فقػػد وجهػػت االتهامػػات لتلػػؾ
النتػرة بانه ػا رسػػزت علػػى المناو ػػات وتقػػديـ المػػذسرات القانونيػػة التػػى تػػدعـ ق ػػية السػػيادة المص ػرية علػػى
السوداف  ،دوف ف يسوف لمصر وجود حقيقى على رض الواق  ،ودوف اف تقدـ شػيئا يعتػد بػه للسػوداف ،
االمػػر الػػذ

د الػػى بػػروز سبيػػر لنريػػؽ االسػػتقفلييف وانتهػػى المطػػاؼ باالننصػػاؿ فيمػػا بعػػد  ،فمػػف خػػفؿ

الد ارسػػة ات ػ ػ لن ػػا اف عه ػػد ف ػػاروؽ س ػػاف بم اب ػػة العه ػػد ال ارئ ػػد فػ ػى الن ػػزوؿ واالحتس ػػاؾ الحقيق ػػى بػػالمجتم
الس ػػودانى  ،ل ػػذا ف ػػاف الد ارس ػػة تق ػػدـ ا ػػافة حقيقي ػػة للبع ػػد الح ػػار وال ق ػػافى والسياس ػػى ف ػػى العفق ػػات
المصرية السودانية .

 ا بت ػػت الد ارس ػػة ب ػػأف التعل ػػيـ المص ػػر ف ػػى الس ػػوداف ه ػػو ال ػػذ خل ػػؽ التناع ػػؿ الحقيق ػػى ب ػػيف مص ػػر
والسوداف  ،وظهر هذا بو وح فى اجتماع القػو السػودانية حولػه  ،لػذا ارحػت قػو االحػتفؿ تسػعى بسػؿ

الطرؽ لصناعة فريؽ مف السودانييف للنيؿ مف هذا التعلػيـ  ،لسػف االنقسػاـ حولػه مػا بػيف مؤيػد ومعػارض
يدلؿ على عدـ قدرة بريطانيا العادة االو اع لما سانت عليه قبؿ عاـ .1943

 ف ادراة التعلػػيـ المصػػر فػػى السػػوداف ا بتػػت ف الشخصػػيات التػػى تولػػت قيػػادة هػػذا الملػػؼ سانػػت

تتمتػ بقػػدرات تعليميػػة و قافيػػة وسياسػػية وقياديػػة سػػاعدت فػػى توسػػي هػػذا التعلػػيـ ونش ػرا بػػيف السػػودانييف ،
و ف تأسيس المراقبة العامة للتعليـ المصر فى الخرطوـ سانت خطوة مهمة لمزيد مف التوس .
 ف نجاح هداؼ التعليـ المصر فى السوداف قد ظهػرت فػى ف ػة مفمػ رئيسػية  ،الملمق االول
تعليمقققى  :وتم ػػؿ ف ػػى زي ػػادة ع ػػداد الم ػػدارس المصػ ػرية بنوعيه ػػا االمي ػػر والح ػػر وزي ػػادة اع ػػداد المدرس ػػيف
والطػػفب السػػودانييف  ،واسػػهـ فػػى عمليػػة االصػػفح والتطػػوير التعليمػػى التػػى جػػرت فػػى السػػوداف فػػى تلػػؾ

النترة  ،الملم الثانى اجتماعى وثقافى ث فقد ساف لػه دور سبيرفػى احػداث الت ييػر االجتمػاعى وال قػافى
عبر المناطؽ التى استقر بها  ،الملم الثالث سياسى  ،فقد ساف له دور مهػـ فػى زيػادة الػوعى السياسػى

عبر السوداف  ،فقد ت ل لت ق ية االتحاد  -ستيار فسر تقودا المدارس المصرية للمحافظػة علػى الهويػة
 -بيف المجتم السودانى  ،مما د الى زيادة التقارب المصر السودانى فى تلؾ النترة .
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( )103اماػخ ػٓ اٌَٛكاْ ِٓ ٍٛيَوا ٌطبٌت ٍٛكأ ِٓ ٝاػؼبء ثؼضخ اٌٍّه فبهٚق  ،اال٘واَ . 1952 / 7 / 8 ،
( )104اثو إٌؾً  ،اٌزؼٍيُ ف ٝاٌَٛكاْ ِ ،مبي ثزٛليغ ػجبً اٌؾّيل ، ٜػؼ ٛثؼضخ اٌٍّه فبهٚق االٚي الثٕبءاٌَٛكاْ  ،ىيٛهؿ ٍٛ ،يَوا  ،اال٘واَ 23 ،
. 1952 / 7 /
(ِ )105ؼبٍِخ اٌؾبطٍيٓ ػٍ ٝكهعخ اٌٍيَبٌٔ اٌّظويخ ف ٝاٌَٛكاْ َِ ،بئً ِزٕٛػخ ػٓ اٌَٛكاْ رؾؼيو اٌلوزٛه ؽبِل ٍٍطبْ  ،كٍٚيخ  ، 2ط صبْ
اثؾبس ٚرمبهيو ِملِخ ِٓ ٘يئخ اٌَّزشبهيٓ ػٓ اٌَٛكاْ  ،هيبٍخ ِغٌٍ اٌٛىهاء ِ ،ؾفظخ ٘ / 3ـ  ،اهشيف ِغٌٍ اٌٛىهاء ِب ثؼل . 1923
( )106ؽىِٛخ اٌَٛكاْ رؾوَ اثٕبئٙب ِٓ ٚظبئفٙب الٔ ُٙرقوعٛا ِٓ اٌغبِؼبد اٌّظويخ  ،اال٘واَ . 1952 / 9 / 15 ،
( )107رمويو اٌقجيوااللزظبكٌّ ٜظوف ٝاٌَٛكاْ يٌٛي -: 1943 ٛاٌزمويو اٌَبثك  ،ص ص. 33 ، 32
 عويل يِٛيخ ٍٛكأيخ ٌَ ٝ٘ٚبْ ؽبي االٍزمالٌييٓ ٚ ،وبْ يوأً رؾويو٘ب اؽّل يٍٛف ٘بشُ .
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(Sharkey Heather J. :- Op.,Cit.,PP.538,541, 542 ,543 . )108
( )109ئٛبْ ٌجيت هىق  -:اٌّوعغ اٌَبثك ص . 58
( )110ثٍغ ػلك اٌنوٛه ِٓ اٌّظوييٓ ٚ 5030ثٍغ ػلك االٔبس ٚ 4727ػلك االؽفبي  ، 7577ف ٝؽيٓ ثٍغ ػلك اٌَىبْ االطٍييٓ ٚ ، 7004618ثٍغ
ػلك إٌٛٙك ٚ ، 871ػلك االٚهثييٓ ٚ ، 5905ػلك اٌَىبْ االفوييٓ ٌٍّ ، 15855ييل أظو  :اؽظبئيخ اٌَىبْ اٌّلٔييٓ ثبٌَٛكاْ ٍٕخ  ، 1945هيبٍخ
ِغٌٍ اٌٛىهاء٘ ،يئخ اٌَّزشبهيٓ  ،اكاهح اٌّؾفٛظبد ِ ،ؾفظخ ٘ / 3ـ ِ ،ؾفٛظبد ِغٌٍ اٌٛىهاءِب ثؼل  ، 1923ص ص. 33 ، 32
(ِ )111نووح ِليواٌزؼٍيُ اٌّظو ٜثبٌَٛكاْ ػٓ اٌزؼٍيُ اٌّظو ٜف ٝاٌَٛكاْ فٍِ ، 1955 / 11 / 21 ٝف ِ 9 /1 / 3شوٚػبد ٌٍَٛكاْ ِ ،ؾفظخ 53
ٍو ٜعليل  ،اهشيف اٌقبهعيخ ص ص . 2 ، 1
( )112اٌّلهٍ ْٛإٌّزلثٌٍ ْٛؼًّ ثبٌَٛكاْ  ،افزيبه ػلك ِٓ هعبي اٌزؼٍيُ ٚاٌغبء ٔلة اَفويٓ  ،اال٘واَ  ،ف ، 1953/8/19 ٝص . 8
 فالي فزورٗ اال ٌٝٚاٌز ٝاِزلد ِٓ 27اثويً  1938اٌ 18 ٝاغَطٌ 1939رجٍٛهد فىوح أشبء ِلهٍخ فبهٚق اٌضبٔٛيخ ٚ ،فالي فزورٗ اٌضبٔيخ ِٓ 28
ئٛي 1940 ٛاٌ 5 ٝفجوايو  1942شوع ف ٝارقبم اعواءاد االٔشبء .
 ر ٌٝٛاٌٛىاهح ِٓ  6فجوايوٚ1942ؽز 9 ٝاوزٛثو.1944
( )113ػبك اٌلوزٛه ٘يىً صبٔيخ ٌٍٛىاهح ِٓ  19اوزٛثو  1944اٌ 15 ٝيٕبيو ٌٍّ ، 1945ييل أظو ٚ ،ىهاء اٌزؼٍيُ فِ ٝظوٚاثوى أغبىار- 1837 ُٙ
 ، 1979اٌغيءاالٚي  ،عّٛٙهيخ ِظو اٌؼوثيخ  ،اٌّووي اٌمٌٍ ِٝٛجؾٛس اٌزوثٛيخ  ،اٌمب٘وح  ، 1980 ،ص ص .101 ، 95 ، 85
 ثلأد ِغ ر ٌٝٛاٌلوزٛهػجلاٌواىق إٌَٛٙه ٜثبشب أِو اٌٛىاهح ِٓ 15يٕبيو ٚ 1945ؽز 14 ٝفجوايو ، 1946صُ ِٓ  10كيَّجو ٚ 1946ؽز27 ٝ
فجوايو.1949
( ٌُ )114يمزظو االِو ػٍِ ٝلاهً اٌزؼٍيُ اٌّظو ٜف ٝاٌَٛكاْ  ،فمل اطله لواها فيّب ثؼل ثبٍزضٕبء اٌطٍجخ اٌَٛكأييٓ ِٓ اٌٍغخ اٌفؤَيخ ثؾيش ال
يّٕؼ ُٙهٍٛث ُٙفيٙب اٌ ٝإٌ مً ٌٍفولخ اٌزبٌيخ ٚال يزُ ِٕؾ ُٙكهعخ اٌجىبٌٛهي ًٛاال ثؼل ٔغبؽ ُٙف ٝاٌٍغخ اٌفؤَيخ ٚمٌه ؽَت اٌمبٌَٕٔ 63 ْٛخ ، 1948
ٌٍّييل أظو ٚ ،ىهاء اٌزؼٍيُ فِ ٝظوٚاثوى أغبىار -: 1979- 1837 ُٙاٌّوعغ اٌَبثك  ،ص ص . 117 - 108 ، 101 ، 95 ، 85
( )115رزأٌف اٌٍغٕ خ االٍزشبهيخ ِٓ ٚويً اٌٛىاهح َِٚبػليٗ ٚاٌَّزشبهيٓ ٌٍّ ،ييل أظو  ،هٚكهيه ِبصيٛى ِ ،بصب اولا -: ٜٚاٌزوثيخ ف ٝاٌشوق االٍٚؾ
اٌؼوث ، ٝروعّخ اِيوثمطوِ ،غٌٍ اٌزؼٍيُ االِويى ، 1949 ، ٝص ص . 6 ، 4
( )116فطبة ِٓ اٌلوزٛهػجلاٌؼييي ػجلاٌّغيل ٌؾؼوح طبؽت اٌلٌٚخ ِؾّٛك ف ّٝٙإٌمواش ٝثبشب ِ 10 ،بهًٍِ ، 1947ف اٌمواهاٌٛىاه ٜثبٔشبء
ِىزت كائُ ٌٍغٕخ اٌؼاللبد اٌضمبفيخ ثيٓ ِظو ٚاٌَٛكاْ ِ ،ؾفظخ  / 3ك ِ ،ؾفٛظبد ِغٌٍ اٌٛىهاء ِب ثؼل .1923
(ٔ )117لة االٍزبم ػجلاٌؼييي ػجل اٌّغيل االٍزبم اٌَّبػل ثّؼٙل اٌزوثيخ ٌٍّؼٍّيٓ ِليوا ٌ ٙنا اٌّىزت ٚ ،االٍزبم رٛفيك اٌجىو ٜاٌّلهً ثّلهٍخ اٌظؾبفخ
ثغبِؼخ فإاك ٌٍؼًّ ثٙنا اٌّىزت ػٍ ٝاْ يظً وً ِّٕٙب َِزّوا ف ٝاٌميبَ ثؼٍّٗ االطٌٍٍّ ، ٝييل أظو  :لواه ٚىاه ٜهلُ  6673ثزبهيـ  5فجوايو 1946
ثشأْ أشبء ِىزت كائُ ٌٍغٕخ اٌؼاللبد اٌضمبفيخ ثيٓ ِظوٚاٌَٛكاْ ٚ ،ىاهح اٌّؼبهف اٌؼِّٛيخ ِؾفظخ  / 3ك ِ ،ؾفٛظبد ِغٌٍ اٌٛىهاء ِب ثؼل . 1923
(ٌ )118غٕخ اٌؼاللبد اٌضمبفيخ ثيٓ ِظوٚاٌَٛكاْ  18يٕبيو  ، 1947اٌغٍَخ اٌواثؼخ ٍِ ،ف اٌمواهاٌٛىاه ٜثبٔشبء ِىزت كائُ ٌٍغٕخ اٌؼاللبد اٌضمبفيخ ثيٓ
ِظو ٚاٌَٛكاْ ِ ،ؾفظخ  / 3ك ِ ،ؾفٛظبد ِغٌٍ اٌٛىهاء ِب ثؼل  ، 1923،ص ص . 2 ، 1
(ٔ )119فَٗ .
( )120فالطخ ٚافيخ ٌزمويو اٌٍغٕخ اٌفوػيخ ٌٍزؼٍيُ  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك ِ 26 ، 200بي ، 1947 ٛص . 3
( )121طلهف ٝاوزٛثو ِ 1947وٍ َٛثزؼييٓ ٚوبٌخ اٌٛىاهح ٌشئ ْٛاٌَٛكاْ ٚ ،ف 17 ٝيٕبيو  1948اهًٍ هئيٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء اٌ ٝهئيٌ ِغٌٍ
إٌٛاة ِنووح يزؼؼ ِٕٙب اْ اٌؼًّ ثلأ ثٙب فٛٔ ٝفّجو ٍٕخ ٚ 1947اْ ِب عبء ثشأْ افزظبطٙب فِ ٝنووح هئيٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء  ،لل ٚهك ف ٝطيغخ
ػبِخ ك ْٚرؾليل ا ٚرقظيض ٌٕٛاؽ ٝإٌشبؽ اٌفؼٍيخ ٌٍٛوبٌخ اٌّنوٛهح ٌ ،نا ٌيَ اٍزظلاه ِوٍ َٛيجيٓ ٚعٔ ٖٛشبؽٙب فيّب ثؼل ٌٍّ ،ييل أظو ،
افزظبطبد ٚوبٌخ اٌٛىاهح ٌشئ ْٛاٌَٛكاْ كػُ اٌشئ ْٛاٌضمبفيخ ٚاالعزّبػيخ ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ  ،اال٘واَ  ،ف. 1953 / 4 / 19 ٝ
( )122اعّبع اٌّظبكه اٌّقزٍفخ ػٍ ٝليبَ ِؾبكصبد ػٓ ِيبٖ إٌيً ٚاٌزؼٍيُ اٌّظو ، ٜاٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 705اٌَجذ ف 5 ٝفجوايو. 1949
(ٕ٘ ً٘ )123بن ِؾبكصبد ؟ ؽٛي ارفبليخ ِيبٖ إٌيً ِٚشوٚػبد ِظو اٌزؼٍيّيخ  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 705اٌَجذ ف 5 ٝفجوايو. 1949
 رٌٛي اٌٛىاهح ِٓ  12يٕبيوٚ 1950ؽز 27 ٝيٕبيو.1952
( )124ر ٌٝٛلجً اٌلوزٛه ؽٗ ؽَيٓ صالصخ ٚىهاء فزوار ُٙلظيوح  ُ٘ٚػٍ ٝايٛة ثبشب ِٓ  27فجوايو 25 – 1949يٌٛي ، 1949 ٛصُ أؽّل ٍو ٜثله ثبشب
ِٓ  26يٌٛي11-1949 ٛيٕبيو ِ َٚ ، 1950ؾّل ؽَٓ اٌؼشّبٛٔ 3 ِٓ ٜٚفّجو 11 – 1949يٕبيو ٌٍّ ، 1950ييل أظو ٚ ،ىهاء اٌزؼٍيُ فِ ٝظوٚاثوى
أغبىار -: ُٙاٌّوعغ اٌَبثك  ،ص ص . 117 - 108
(ِ )125نووح اؽّل فويل اٌٍّيغ ٝاٌّوالت اٌؼبَ ٌٍزؼٍيُ اٌّظو ٜف ٝاٌَٛكاْ اٌٍّؾمخ ػٓ اال٘لاف اٌغليلح ٌٍزؼٍيُ اٌّظو ٜثغٕٛة اٌَٛكاْ فٝ
ٍِ ، 1954/2/1ف ٌ 2/4/3ؼبَ  ، 1954اٌشئ ْٛاٌليٕيخ ٚشئ ْٛاٌزؼٍيُ ِ ،ؾفظخ ٍ ، 59و ٜعليل  ،اهشيف اٌقبهعيخ  ،ص . 17
( )126ػٕبيخ هئيٌ اٌٛىهاء ثزؼٍيُ اٌَٛكأييٓ  -:اٌّوعغ اٌَبثك .
(ٚ )127ىهاء اٌزؼٍيُ فِ ٝظوٚاثوى أغبىار -: 1979- 1837 ُٙاٌّوعغ اٌَبثك  ،ص ص. 123 ، 118 ، 117
(ٚ )128ىهاء اٌزؼٍيُ فِ ٝظوٚاثوى أغبىار -: 1979- 1837 ُٙاٌّوعغ اٌَبثك ص . 127
(ٔ )129جنح ػٓ شئ ْٛاٌزؼٍيُ اٌّظو ٜثبٌَٛكاْ ٚرؼٍيُ اٌطٍجخ اٌَٛكأييٓ ثّظو  ،اٌّوالجخ اٌؼبِخ ٌٍشئ ْٛاٌضمبفيخ ٚ ،وبٌخ اٌٛىاهح ٌشئ ْٛاٌَٛكاْ ،
ِؾفظخ ٍ ، 16و ٜعليل  ،اهشيف اٌقبهعيخ .
(ِ )130والجخ اٌزؼٍيُ ف ٝاٌقوؽٌٙ َٛب ٍٍطخ إٌّبؽك اٌزؼٍيّيخ فِ ٝظو  ،اال٘واَ . 1955 / 8 / 4 ،
( )131فِٕ ٝزظف اٌقَّيٕيبد ؽٍت ِٓ االكاهح اٌؼبِخ ٌٍشئ ْٛاٌمبٔٔٛيخ ثٛىاهح اٌزؼٍيُ ٚػغ طيغخ الواه يإفن ػٍ ٝاطؾبة ٘نٖ اٌّلاهً ِٓ ٘يئبد
ٚافواك ٌؼلَ فوٚع ُٙػٓ ٔظبَ اٌزؼٍيُ اٌّظوٌٍّ ، ٜييل أظو  ،اٌّوالجخ اٌؼبِخ ٌٍزؼٍيُ اٌّظو ٜثبٌَٛكاْ ِ :نووح اٌّوالت اٌؼبَ ٌٍزؼٍيُ اٌّظوٜ
ثبٌَٛكاْ ف -: 1954 /2 / 28 ٝاٌّوعغ اٌَبثك ص ص . 2 ، 1
(ِ )132ؾّل ػجلاٌٙبك ٜاطجؼ ٚويال َِبػلا ف ٝاٌٛىاهح  ،اال٘واَ . 1953 / 10 / 19 ،
( )133ىيبهح اٌشيـ اٌجبلٛه ٜاٌ ٝاٌَٛكاْ  ،ؽٛافٗ ثّؼب٘ل اٌزؼٍيُ ٚاٍزمجبٌٗ فٍ ٝوا ٜاٌؾبوُ  ،اال٘واَ . 1952 /12 / 25 ،
( )134فطبة ِٓ اؽّل طٛاه ِلهً ثبٌّلهٍخ االٍ٘يخ اٌضبٔٛيخ اٌ ٝاٌيٛىثبشِ ٝؾّل اثٔٛبه ثشأْ اٌؾبٌخ ف ٝثٛهٍٛكاْ ٔٚشبؽ ِلهٍ ٝاالفٛاْ فٝ
ٍِ ، 1954/10/16ف  5 / 1اٌمبئّخ اٌَٛكاء ٌؼبَ ِ ، 1954ؾفظخ ٍ ، 310و ٜلليُ  ،اهشيف اٌقبهعيخ .
(ِ )135نووح اؽّل فويل اٌٍّيغ -: ٝاٌّوعغ اٌَبثك .
( )136اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك يٓ  ، 183 ٚ 179ثزبهيـ  30اثويً ِ 5ٚبي. 1947 ٛ
( )137شئ ْٛاٌطٍجخ ثّظو  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  13 ، 762اثويً . 1949
(ِ )138ؾبػوح ِؾّٛك ِؾّٛك اٌّوا لت اٌؼبَ ٌٍزؼٍيُ اٌّظو ٜثبٌَٛكاْ اٌميذ ثبٌٕبك ٜاٌّظو ٜثبَ كهِبْ  -:اٌّوعغ اٌَبثك ص . 5
( )139ػجل اٌغٕ ٝػجٛك  -:االيليٌٛٛعيب ٚاٌزوثيخ " ولفً ٌلهاٍخ اٌزوثيخ اٌّمبهٔخ " ؽ  ، 3كاه اٌفىو اٌؼوث ، ٝاٌمب٘وح  ، 1980 ،ص . 502
 ثؾيش يٕمَُ اٌزؼٍيُ اٌضبٔ ٜٛاٌ ٝلَّيٓ  ،االٚي ِٚلرٗ ٍٕزيٓ ٚيشزون فيٗ عّيغ اٌزالِين  ،اِب اٌمَُ اٌضبِٔٚ ٝلرٗ صالس ٍٕٛاد فيَّؼ ٌٍزالِين ثبفزيبه ِب
يلهٍ ٗٔٛؽَت اٌّٛاك اٌز ٝيزُ االفزيبه ِٕٙب.
(ٌّ )140ييل ػٓ اٌقطؾ اٌلهاٍيخ ٌٍّٛاك اٌز ٝيزُ االفزيبه ِٕٙب ف ٝاٌزؼٍيُ اٌضبٔ ٜٛثبٌَٕجخ ٌٍشؼجخ االكثيخ ٚاٌؼٍّيخ ٚاٌشؼجخ اٌؼبِخ أظو  :رمويو ػٓ
اٌزؼٍيُ فِ ٝظو ف ٝاٌؼبَ اٌلهاٍٚ ، 1949 – 1948 ٝىاهح اٌّؼبهف  ،اٌّوالجخ اٌؼبِخ ٌٍجؾٛس اٌفٕيخ ٚاٌّشوٚػبد  ،اٌّطجؼخ االِيويخ ثبٌمب٘وح 1949 ،
،صص. 9- 2
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( )141ثؤبِظ ىيبهح ٚفل ٔظبه اٌّلاهً اٌَٛكأيخ ٌ ٍمطو اٌّظوٚ ، ٜىاهح اٌّؼبهف اٌؼِّٛيخ  ،االكاهح اٌؼبِخ ٌٍضمبفخ ٘ ،يئخ اٌزفزيش ٍِ ،ف ٍ 23و، ٜ
ِؾفظخ ٍ ، 307و ٜلليُ  ،اهشيف اٌقبهعيخ اٌّظويخ .
(ٚ )142ىاهح اٌّؼبهف اٌؼِّٛيخ  -:اٌّوعغ اٌَبثك .
(ِ )143ؾبػوح ِؾّٛك ِؾّٛك اٌّوالت اٌؼبَ ٌٍزؼٍيُ اٌّظو ٜثبٌَٛكاْ اٌميذ ثبٌٕبك ٜاٌّظو ٜثبَ كهِبْ  -:اٌّوعغ اٌَبثك ص ص . 9 ، 5
(ِ )144لهٍخ اٌقوؽ َٛثؾو ، ٜاٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 889االصٕيٓ  31يٕبيو . 1949
(ِ )145لهٍخ اٌقوؽ َٛثؾو ، ٜاٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 890االهثؼبء ٛٔ 23فّجو . 1949
( )146اٌؼًّ الرّبَ اٌَّغل اٌؼزيك ثبٌقوؽ ، َٛاال٘واَ . 1952 / 7 / 8 ،
( )147ىيبهح اٌشيـ اٌجبلٛه ٜاٌ ٝاٌَٛكاْ  ،ؽٛافٗ ثّؼب٘ل اٌزؼٍيُ ٚاٍزمجبٌٗ فٍ ٝوا ٜاٌؾبوُ  ،اال٘واَ . 1952 /12 / 25 ،
( )148اؽّل ٍؼل َِؼٛك  - :هٍبٌخ اٌّبعَزيو اٌَبثمخ  ،ص .156
(ِ )149ؾّل ػجلاٌٙبك ٜاطجؼ ٚويً َِبػل ف ٝاٌٛىاهح  ،اال٘واَ . 1953 / 10 / 19 ،
(ٌ )150غٕخ اٌؼاللبد اٌضمبفيخ ثيٓ ِظوٚاٌَٛكاْ  18يٕبيو  ، 1947اٌغٍَخ اٌواثؼخ  -:اٌّوعغ اٌَبثك ص ص . 2 ، 1
(ِ )151ؾّل ػجلاٌٙبك ٜثه ٚٚفل اٌَٛكاْ  ،عويلح إٌيً  ،إٌَخ اٌؾبكيخ ػشو  ،اٌؼلك  ، 3193اٌضالصبء  3اثويً . 1946
(ٔ )152فَٗ .
(ٔ )153فَٗ .
(ٌ )154غٕخ اٌؼاللبد اٌضمبفيخ ثيٓ ِظوٚاٌَٛكاْ  18يٕبيو  ، 1947اٌغٍَخ اٌواثؼخ  -:اٌّوعغ اٌَبثك  ،ص . 2
(ٚ )155لل هأ ٜاٌّقزظ ْٛثبٌٛىاهح اْ رٛىع اٌلهعبد االهثؼ ْٛاٌقبط خ ثبٌملهاد ثّلاهً اٌَٛكاْ ػٍ ٝاٌفزواد اٌضالس ثلال ِٓ رٛىيؼٙب ػٍ ٝفزوريٓ
وبٌّلاهً اٌّظويخ ٌٍّ ،ييل أٔظو ٔ ،ظبَ اٌملهاد ٌٍٕمً  :رطجيمٗ ف ٝاٌّلاهً اٌّظويخ ف ٝاٌَٛكاْ  ،اال٘واَ . 1952/ 3 /2
( )156ػٕبيخ هئيٌ اٌٛىهاء ثزؼٍيُ اٌَٛكأييٓ  -:اٌّوعغ اٌَبثك .
(ِ )157ؾّل ػجلاٌٙبك ٜاطجؼ ٚويً َِبػل ف ٝاٌٛىاهح  ،اال٘واَ . 1953 / 10 / 19 ،
( )158اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك يٓ  ، 173 ٚ 163ثزبهيـ ِ 14بهً  23ٚاثويً ٍٕخ . 1947

 ؽزٍٕ ٝخ  1946رُ أشبء ِ 195لهٍخ اٌٚيخ ٌٍجٕيٓ ٚاٌجٕبد ٚ ،ف ٝاٌفزوح ِٓ  1952-1941رُ أشبء ِ 31لهٍخ ٍٚط ِٓ ٝلجً اٌؾووخ
اٌشؼجيخ ٌٕشو اٌزؼٍيُ ٌٍّ ،ييل أظو ِؾّل ػّو ثشيو  -:اٌّوعغ اٌَبثك  ،ص ص 255 ، 251

(ٍ )159يبٍخ ِظواٌزؼٍيّيخ ف ٝاٌَٛكاْ  ،رمويو ِوفٛع ِٓ ِؾّٛك ِؾّٛك ِليو اٌزؼٍيُ اٌّظو ٜف ٝاٌَٛكاْ ٍِ ، 1955 / 8 / 30ف 9 /1 / 3
ِشوٚػبد ٌٍَٛكاْ ِ ،ؾفظخ ٍ 53و ٜعليل  ،اهشيف اٌقبهعيخ ص . 1
(ِ )160ؾبػوح ِؾّٛك ِؾّٛك اٌّوالت اٌؼبَ ٌٍزؼٍيُ اٌّظو ٜثبٌَٛكاْ اٌميذ ثبٌٕبك ٜاٌّظو ٜثبَ كهِبْ  -:اٌّوعغ اٌَبثك ص ص . 5 ، 4
 اطجؼ فيّب ثؼل ِليوا ٌٍزؼٍيُ اٌّظو ٜف ٝاٌَٛكاْ ٚ ،يؾى ٝػٓ رغوثز ٗ ثبٔٗ رؼٍُ ف ٝاٌَٛكاْ ٚأٗ وّظو ٌُ ٜيَّؼ ٌٗ اال ثلفٛي لَُ اٌزوعّخ فٝ
وٍيخ غوك ْٚاٌضبٔٛيخ  ،فمل وبْ اليَّؼ ٌٍّظوييٓ ثلفٛي اٌمَّيٓ االفوييٓ ( لَُ إٌّٙلٍيٓ ٚلَُ اٌّؼٍّيٓ ) ٚرقوط ِٕٙب ٍٕخ ٚ ، 1924أٗ ٔمً اٌٝ
اٌؼوثيخ هٚائغ االكة االٔغٍييٚ ٜأٗ ػبك ٌٍَٛكاْ ٌٍّ وح اال ٌٝٚػٕل أشبء اٌّلهٍخ اٌضبٔٛيخ اٌّظويخ ثبٌقوؽٌ َٛيظؼ ٚويال ٌٙب ف ٝاٌفزوح ثيٓ ػبِٝ
 ، 1946 -1943صُ ػبك ٌٍّوح اٌضبٔيخ ف ٝكيَّجوِ 1954والجب ٌٍزؼٍيُ اٌّظو ٜثبٌَٛكاْ ٌٍّييل أظو ؛ ِؾبػوح ِؾّٛك ِؾّٛك اٌّوالجبٌؼبَ ٌٍزؼٍيُ
اٌّظو ٜثبٌَٛكاْ اٌميذ ثبٌٕبك ٜاٌّظو ٜثبَ كهِبْ  -:اٌّوعغ اٌَبثك ص . 1
(ٔ )161فَٗ  ،ص . 9
( )162اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك يٓ  ، 200 ٚ 199ثزبهيـ ِ 26ٚ 25بي1947 ٛ
( )163وبٔذ ال رياي ربثؼخ ٌغّؼيخ أٍ٘يخ ٍٛكأيخ ٍٕخ ٚ 1947رموه ٌٙب اػبٔخ ٍٕٛيخ  1000عٕيخ ػلا االكٚاد ٚاٌىزت اٌالىِخ ٌٍّييل أظو ٌ ،غٕخ
اٌؼاللبد اٌضمبفيخ ثيٓ ِظوٚاٌَٛكاْ  18يٕبيو  ، 1947اٌغٍَخ اٌواثؼخ  -:اٌّوعغ اٌَبثك  ،ص . 2
(ِ )164ؾبػواد ِلهٍخ فبهٚق  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 695االصٕيٓ ف 24ٝيٕبيو . 1949
( )165ؽٍجخ فبهٚق  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 730االؽل ِ 6بهً . 1949
(ِ )166لهٍخ فبهٚق  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 890االهثؼبء ٛٔ 23فّجو . 1949
( )167رّبَ ّ٘بَ رّبَ  -:اٌَيبٍخ اٌّظويخ رغبٖ اٌَٛكاْ  ، 1953 – 1936اٌٙيئخ اٌّظويخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة  ،ربهيـ اٌّظوييٓ  ،ػلك  ، 162اٌمب٘وح ،
 ، 1999ص . 133
(ِ )168نووح ِليواٌزؼٍيُ اٌّظو ٜثبٌَٛكاْ ػٓ اٌزؼٍيُ اٌّظو ٜف ٝاٌَٛكاْ ف -: 1955 / 11 / 21 ٝاٌّوعغ اٌَبثك ص . 1
(ٍ )169يبٍخ ِظواٌزؼٍيّيخ ف ٝاٌَٛكاْ  -:اٌّوعغ اٌَبثك ص ص . 2 ، 1
(ِ )170ؾبػوح ِؾّٛك ِؾّٛك اٌّوالت اٌؼبَ ٌٍزؼٍيُ اٌّظو ٜثبٌَٛكاْ اٌميذ ثبٌٕبك ٜاٌّظو ٜثبَ كهِبْ  -:اٌّوعغ اٌَبثك  ،ص ص . 5 ، 4
( )171اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك يٓ  ، 200 ٚ 199ثزبهيـ ِ 26ٚ 25بي1947 ٛ
( )172ػٍٍ ٝجيً اٌّضبي ثٍغذ اػبٔبد اٌٛىاهح ٌّلهٍخ االلجبؽ ثؼطجوح  8000عٕيٙب  ،وّب كفؼذ ٌٍغّؼيخ اٌمجطيخ ثبٌقوؽِ َٛجٍغ  17000عٕيٙب رىٍفخ
البِخ ِجٕ ٝعليل ٌّلهٍخ اٌجٕبد ثبٌقوؽ ، َٛوّب اػبٔذ اٌّلهٍخ االٔغيٍيخ ثبٌقوؽ َٛثّجٍغ  4000عٕيٙب ٌٍّ ،ييل أظو اٌّوالجخ اٌؼبِخ ٌٍزؼٍيُ اٌّظوٜ
ثبٌَٛكاْ  -:اٌّوعغ اٌَبثك ص . 1
(ِ )173لهٍخ اٌقوؽ َٛاٌٍٛط ، ٝاٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 193ثزبهيـ ِ 18بي. 1947 ٛ
( )174رشيو اٌغويلح اٌ ٝاْ ػلك اٌطٍجخ اٌَٛكأييٓ اٌنيٓ يلهٍ ْٛف ٝاٌّؼب٘ل اٌّظويخ يجٍغ  370ؽبٌجب  ،اك ٜاالِزؾبْ ِٕ ُٙف ٝطيف 354 ،1947
ؽبٌجب ٔغؼ ِٕ 233 ُٙثَٕجخ  %56.8ػلا  16ؽبٌجب ف ٝوٍيخ اٌطت ٔمٍٛا اٌ ٝفوق اػٍ ٌُٚ ٝيؾزَجٛا ػّٓ ٘نٖ إٌَجخٌٍّ .ييل أظو ٔ ،مً ؽٍجخ اٌ ٝاٌَٛكاْ
 ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 535اٌَجذ  10يٌٛي. 1948 ٛ
( )175ارؾبك وٍيخ غوك ، ْٚاٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 582االصٕيٓ ٍ 6جزّجو . 1948
( )176اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك يٓ  ، 200 ٚ 199ثزبهيـ ِ 26ٚ 25بي1947 ٛ
( )177عويلح إٌيً  ،إٌَخ اٌؾبكيخ ػشو  ،اٌؼلك  ، 3238االصٕيٓ ِ 27بي 1946 ٛص . 3
( )178اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 743االصٕيٓ  31يٕبيو . 1949
(ِ )179لاهً إٌٙؼخ  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك ِ 22 ، 740بهً . 1949
(ِ )180نووح ٌٚيُ َٔيُ ٔبظوِلهٍخ إٌٙؼخ ثبالثيغ  -:اٌّنووح اٌَبثمخ  ،ص ص . 4 ، 3
(ِ )181لهٍخ االلجبؽ ثبٌقوؽ َٛثؾو ، ٜاٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 705اٌضالصبءٛٔ 22فّجو . 1949
( )182اٌىٍيخ اٌمجطيخ  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  3 ، 753اثويً . 1949
( )183اٌىٍيخ اٌمجطيخ ٌٍجٕبد  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  11 ، 760اثويً . 1949
(Sanderson ,Lilian :- Education Development and administrative: Op.,Cit.,,PP.234,235-242. )184
( )185فطبة ِٓ ٚويً اٌٛىاهح ٌشئِ ْٛب ثؼل اٌؾوة اٌِ ٝؼبٌٚ ٝىيواٌقبهعيخ  29اوزٛثو  -: 1945اٌّوعغ اٌَبثك  ،ص ص . 37 ، 36
( )186اِيً ِىبهي -: ًٛاٌّوعغ اٌَبثك  ،ص ص . 1912 – 1909
( )187فطبة ِٓ ٚويً اٌٛىاهح ٌشئِ ْٛب ثؼل اٌؾوة اٌِ ٝؼبٌٚ ٝىيواٌقبهعيخ  29اوزٛثو  -: 1945اٌّوعغ اٌَبثك  ،ص ص . 37 ، 36
( )188رمويو اٌقجيوااللزظبكٌّ ٜظوف ٝاٌَٛكاْ يٌٛي -: 1943 ٛاٌّوعغ اٌَبثك  ،ص ص. 33 ، 32
( )189اٌّلهٍ ْٛإٌّزلثٌٍ ْٛؼًّ ثبٌَٛكاْ  ،افزيبه ػلك ِٓ هعبي اٌزؼٍيُ ٚاٌغبء ٔلة اَفويٓ  ،اال٘واَ  ،ف ، 1953/8/19 ٝص . 8
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(ِ )190ؾبػوح ِؾّٛك ِؾّٛك اٌّوالت اٌؼبَ ٌٍزؼٍيُ اٌّظو ٜثبٌَٛكاْ اٌميذ ثبٌٕبك ٜاٌّظو ٜثبَ كهِبْ  -:اٌّوعغ اٌَبثك ص . 5
( )191طٛد ِٓ اٌَٛكاْ " ػبكح يغت اٌمؼبءػٍيٙب " رؼٍيك ثزبييل ٌٚل ػيَ ٝىيبكح اٌّلهً ثّلهٍخ ثٛهٍٛكاْ ِ ،غٍخ اٌزوثيخ اٌؾليضخ ِ ،غٍخ كٚهيخ
رظله ػٓ اٌغبِؼخ االِويىيخ ثبٌمب٘وح  ،اٌؼلك اٌضٍش  ،فجوايو  ، 1946إٌَخ اٌزبٍؼخ ػشو .
(ِ )192نووح ػٓ ففبع اٌجٕبد ف ٝاٌَٛكاْ  ،هئبٍخ اٌّظٍؾخ اٌطجيخ اٌَٛكأيخ ثبٌقوؽ َٛفِ ، 1945 / 3 / 1 ٝغٍخ اٌزوثيخ اٌؾليضخ ِ ،غٍخ كٚهيخ
رظله ػٓ اٌغبِؼخ االِويىيخ ثبٌمب٘وح  ،اٌؼلك االٚي ،اوزٛثو  ، 1946إٌَخ اٌؼشويٓ .
( )193فطبة ِٓ ِليو ِىزت االرظبي اٌّظو ٜثبٌقوؽ َٛاٌ ٝاٌَيل ِليو ِىزت ٚىيو اٌلٌٚخ ٌشئ ْٛاٌَٛكاْ ٍِ ،ف  ، 5 / 1اٌمبئّخ اٌَٛكاء ٌؼبَ
ِ ، 1954ؾفظخ  ، 310اهشيف اٌقبهعيخ .
( )194اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 629اٌَجذ فٛٔ 6 ٝفّجو . 1948
( )195أزلاة اٌّٛظفيٓ ٌؾىِٛخ اٌَٛكاْ ِٓ ٚىاهح اٌزوثيخ ٚاٌزؼٍيُ ٍِ ،ف  5/ 1/ 3ط ِ ، 5ؾفظخ ٍ ، 51و ٜعليل  ،اهشيف اٌقبهعيخ .
(ِ )196نووح ٌٚيُ َٔيُ ٔبظوِلهٍخ إٌٙؼخ ثبالثيغ  -:اٌّوعغ اٌَبثك  ،ص . 1
( )197فطبة ِٛعٗ أٌ ٝبئت ٚىيو االهشبك ثشأْ اٌغّؼيبد اٌز ٝرُ االرظبي ثٙب ٍِ ،ف  -: 4 / 3اٌّوعغ اٌَبثك.
(ٌٍّ )198ييل أظو  ،فطبة ِٓ يٛىثبشِ ٝؾّل اثٔٛبه ِليو ِىزت ٚىيو اٌلٌٚخ ٌشئ ْٛاٌَٛكاْ اٌ ٝاٌَيل ِليو ِىزت ٚىيو اٌزوثيخ ٚاٌزؼٍيُ ٍِ ،ف / 1
 5اٌمبئّخ اٌَٛكاء ٌؼبَ ِ ، 1954ؾفظخ ٍ ، 310و ٜلليُ  ،اهشيف اٌقبهعيخ ٚ ،ونٌه أظو  ،ؽَٓ اٌزواث -: ٝاٌؾووخ االٍالِيخ ف ٝاٌَٛكاْ اٌزطٛه
ٚاٌىَت ٚإٌّٙظ  ،اٌمبهئ اٌؼوث ، ٝاٌطجؼخ اال ، 1991 ، ٌٝٚص ص . 28 ، 23
( )199فطبة ِٓ ِؾّل ٍواٌقزُ اٌ ٝاٌيٛىثبشِ ٝؾّل اثٔٛبه ثشأْ ٔشبؽ اٌّٛظفييٓ ِٓ االفٛاْ اٌٍَّّيٓ ثبٌَٛكاْ ٍِ ،ف  5 / 1اٌمبئّخ اٌَٛكاء ٌؼبَ
ِ ، 1954ؾفظخ ٍ ، 310و ٜلليُ  ،اهشيف اٌقبهعيخ .
( )200فطبة ِٛعٗ أٌ ٝبئت ٚىيو االهشبك ثشبْ اٌغّؼيبد اٌز ٝرُ االرظبي ثٙب ٍِ ،ف  -: 4 / 3اٌّوعغ اٌَبثك.
( )201رّبَ ّ٘بَ رّبَ  -:اٌّوعغ اٌَبثك  ،ص . 133
( )202اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك يٓ  ، 183 ٚ 179ثزبهيـ  30اثويً ِ 5ٚبي. 1947 ٛ
(ٔ )203بظو ِلهٍخ فبهٚق  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 605االصٕيٓ اوزٛثو . 1948
(ِ )204ؾبػواد ِلهٍخ فبهٚق  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 695االصٕيٓ ف 24ٝيٕبيو . 1949
(ِ )205ؾبػواد ِلهٍخ فبهٚق اٌضبٔٛيخ  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 701االصٕيٓ  31يٕبيو . 1949
( )206اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  16 ، 764اثويً . 1949
( )207أزلة فيّب ثؼل ٌٍؼًّ فِ ٝشوٚع اٌغييوح ثجووبد ٌٍّ ، 1955 ،ييل أظو ٍِ ،ف  5 / 1 / 3أزلاة ِٛظفيٓ ٌٍؼًّ ثؾىِٛخ اٌَٛكاْ ِٓ ٚىاهح
اٌزوثيخ ٚاٌزؼٍيُ ِ ،ؾفظخ ٍ ، 51و ٜعليل  ،اهشيف اٌقبهعيخ .
( )208اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  11 ، 214ئٛي. 1947 ٛ
(ِ )209ؾّل ٍٍيّبْ  -:اٌّوعغ اٌَبثك  ،ص . 131
( )210اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك يٓ  ، 183 ٚ 179ثزبهيـ  30اثويً ِ 5ٚبي. 1947 ٛ
(ٚ )211اٌّّٙزيٓ االفوريٓ ّ٘ب كهاٍخ اٌزطٛهاد اٌقبطخ ثزؼٍيُ اٌىجبه ،صُ اٌزجبؽش ِغ ٚويً ؽىِٛخ اٌَٛكاْ ٔٚظبه اٌّلاهً اٌّقزٍفخ ف ٝشئ ْٛاٌطٍجخ
اٌَٛكأييٓ اٌنيٓ م٘جٛا اٌِ ٝظوٌٍزؼٍيُ ثبػبٔبد ِٓ اٌؾىِٛخ ٌٍّ ،ييل أظو  ،شئ ْٛاٌزؼٍيُ  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  4 ، 829اغَطٌ . 1949
(ِ )212لهٍ ْٛعلك  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك ِ 13 ، 736بهً . 1949
( )213اػالْ ؽىِٛخ اٌَٛكاْ  ،اال٘واَ . 1952 / 5 / 24 ،
( )214اػالْ ؽىِٛخ اٌَٛكاْ – ٚىاهح اٌّؼبهف  ،اال٘واَ . 1952 / 5 / 10 ،
( )215اػالْ ؽىِٛخ اٌَٛكاْ – ٚىاهح اٌّؼبهف  ،اال٘واَ . 1952 / 5 / 11 ،
( )216اال٘واَ . 1952 / 2 / 23 ،
( )217االٍبرنح اٌّظوي ْٛيؾغّ ْٛػٓ اٌؼًّ ثىٍيخ اٌقوؽ َٛاٌغبِؼيخ  ،اال٘واَ . 1952 / 6 / 3 ،
( )218ثٍغ رؼلاك ؽالة اٌّلاهً االٌٚيخ ف ٝشّبي اٌَٛكاْ ػبَ  1946ؽٛاٌ ، 22.150 ٝف ٝؽيٓ ثٍغ رؼلاك ؽالة ِلهٍخ غوك 526 ْٚؽبٌجب  ،أِب ػلك
اٌطالة اٌنيٓ رؼٍّٛا فِ ٝلاهً االهٍبٌيبد ٚاٌّلاهً االٍ٘يخ ٚاٌّظويخ فمل ثٍغ ٍٛ 8700 ُِٕٙ 12.267كأ ، ٝثّب يؼٕ ٝأٗ  ُِٕٙ %25رؼٍّٛا فٝ
اٌّلاهً اٌّظويخ ٌٍّ ،ييل أظو ؛ ِؾّل ػّو ثشيو  -:اٌّوعغ اٌَبثك  ،ص ص . 300 – 298 ، 291 ، 263 ، 252
(ِ )219نووح ِليواٌزؼٍيُ اٌّظو ٜثبٌَٛكاْ ػٓ اٌزؼٍيُ اٌّظو ٜف ٝاٌَٛكاْ ف -: 1955 / 11 / 21 ٝاٌّنووح اٌَبثمخ ص . 1
(ٌ )220غٕخ اٌؼاللبد اٌضمبفيخ ثيٓ ِظوٚاٌَٛكاْ  18يٕبيو  ، 1947اٌغٍَخ اٌواثؼخ  -:اٌزمويو اٌَبثك .
(ِ )221نووح ِليواٌزؼٍيُ اٌّظو ٜثبٌَٛكاْ ػٓ اٌزؼٍيُ اٌّظو ٜف ٝاٌَٛكاْ ف -: 1955 / 11 / 21 ٝاٌّنووحاٌَبثمخ ص . 1
(ٔ )222شود عويلح إٌيً اٍّبء ٚعَٕيخ ٚطٛه ٘إالء اٌّزفٛليٓ ثزٛليغ ِليو٘ب ٌٚيُ َٔيُ  : ُ٘ٚعٛىيف ثٕيبِيٓ ػيَ ( ٝاهِٕ ) ٝعٛهط فٍيت
كؽلٚػ ( ٍٛهٍ ) ٜؼل ِؾّل ػفيفِ ( ٝظو ) ٜػجبً ِؾّل ػجلاٌمبكه ( ٍٛكأ ) ٝيٍٛف ػجلاٌّغيل ( ِظوٌٍّ ، ) ٜييل أظو  ،عويلح إٌيً  ،إٌَخ
اٌؾبكيخ ػشو  ،اٌؼلك  ، 238االصٕيٓ ِ 27بي 1946 ٛص . 3
 االٚي ٍو اٌقزُ ؽَٓ ثشيو ِٓ االٔغيٍيخ اٌّظويخ ثبٌقوؽٚ ، َٛاٌضبٔيخ فبئيح ػجلاٌوؽّٓ ػجل ِٓ ْٚاٌىٍيخ اٌمجطيخ ٌٍجٕبد ثبٌقوؽٚ ، َٛاٌضبٌش ِؾّل
اٌؾَٓ اؽّل ِٓ االلجبؽ اٌّظويخ ثؼطجوح ٚاٌوا ثغ ؽب٘و ِؾّل ؽبط ؽب٘و ِٓ االلجبؽ ثجٛهٍٛكاْ ٚ ،اٌقبٌِ ِؾّل ػبِو االغو ِٓ اٌىٍيخ اٌمجطيخ ٌٍجٕيٓ
ثبٌقوؽ. َٛ
( )223اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك يٓ  ، 200 ٚ 199ثزبهيـ ِ 26ٚ 25بي1947 ٛ
(ٔ )224زيغخ اِزؾبْ االثزلائيخ اٌّظويخ  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك يٓ  ، 200 ٚ 199ثزبهيـ ِ 26ٚ 25بي. 1947 ٛ
(ِ )225نووح ٌٚيُ َٔيُ ٔبظوِلهٍخ إٌٙؼخ ثبالثيغ  -:اٌّوعغ اٌَبثك  ،ص . 1
( )226رجبكي اٌطٍجخ ثيٓ اٌَٛكاْ ِٚظو  ،اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 694االؽل ف 23 ٝيٕبيو . 1949
( )227اٌَٛكاْ اٌغليل  ،اٌؼلك  ، 713االصٕيٓ ف 14 ٝفجوايو. 1949
(ِ )228ؾبػوح ِؾّٛك ِؾّٛك اٌّوالت اٌؼبَ ٌٍزؼٍيُ اٌّظو ٜثبٌَٛكاْ  -:اٌّوعغ اٌَبثك ص . 10
(ٔ )229فَٗ  ،ص ص . 5 ، 4

مصادر ومراج الدراسة
أوالً  -الوثائا غير المنشورة :
 ملؼ مقترحات الخبيراالقتصاد لمصرفى السوداف  ،محنظة  / 3د  ،و ازرة التجارة والصناعة  ،الحسومة الملسية المصرية ،ارشيؼ مجلس الوز ار ما بعد . 1923
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 خطاب مف وزيرالتجارة والصناعة الى ح رة صاحب المعالى وزيرالمعارؼ العمومية يحمؿ مذسرة بملخص االقتراحات التىت منها تقريرالخبيراالقتصاد لمصرفى السوداف فى المسائؿ التى تدخؿ فى اختصاص و ازرة المعارؼ 25 ،استوبر ، 1943محنظة 3
 /د  ،ارشيؼ مجلس الوز ار ما بعد . 1923
 تقرير الخبيراالقتصاد لمصرفى السوداف يوليو  ، 1943و ازرة التجارة والصناعة  ،الحسومة الملسية المصرية  ،ملؼ،5/3-2محنظة  / 3د  ،محنوظات مجلس الوز ار ما بعد . 1923
 مذسرة مف وزير المعارؼ لرئيس مجلس الوز ار فى  ، 1943 / 9 / 19ملؼ مسائؿ ادارية واخر تتصؿ بتننيذ بنود المعاهدةالخاصة بالسوداف  ،محنظة  / 3د  ،محنوظات مجلس الوز ار ما بعد . 1923
 مذسرة عف مؤتمر الخريجييف فى  ، 1943 / 10/ 6تقارير الخبيراالقتصاد لمصرفى السوداف يوليو  ، 1943و ازرة التجارةوالصناعة  ،الحسومة الملسية المصرية  ،ملؼ ،5/3-2محنظة  / 3د  ،محنوظات مجلس الوز ار ما بعد .1923
 ملخص حديث بيف ح رة صاحب المقاـ الرفي مصطنى النحاس باشا رئيس مجلس الوز ار وحصرة صاحب السعادةالسيرهيربرت هدلستوف حاسـ السوداف العاـ بديواف الرياسة الساعة  12يوـ الخميس الموافؽ  11نوفمبر  ، 1943ملؼ مسائؿ ادارية
اخر تتصؿ بتننيذ بنود المعاهدة الخاصة بالسوداف  ،محنظة  / 3د  ،محنوظات مجلس الوز ار ما بعد .1923
 احصائية السساف المدنييف بالسوداف سنة  ، 1945رياسة مجلس الوز ار  ،هيئة المستشاريف  ،ادارة المحنوظات  ،محنظة  / 3هػ ،محنوظات مجلس الوز ار ما بعد . 1923
 مذسرات مقدمة مف ادارة شئوف ما بعد الحرب الى رئيس الوز ار بشأف خرؽ حسومة السوداف الحد بنود معاهدة التحالؼ بيفمصروبريطانيا  ، 1936رئاسة مجلس الوز ار  ،ادارة شئوف ما بعد الحرب 3نوفمبر  ، 1945محنظة / 3د  ،محنوظات مجلس
الوز ار ما بعد . 1923
 مجلس السوداف االستشار  :السودانيوف فى وظائؼ حسومتهـ  ،ملؼ  / 3 / 2شئوف العماؿ  ،و ازرة الحربية والبحرية ،محنظة  309سر قديـ  ،ارشيؼ الخارجية .
 قرار وزار رقـ  6673بتاريخ  5فبراير  1946بشأف انشا مستب دائـ للجنة العفقات ال قافية بيف مصروالسوداف  ،و ازرةالمعارؼ العمومية محنظة  / 3د  ،محنوظات مجلس الوز ار ما بعد . 1923
 معاملة الحاصليف على درجة الليسانس المصرية فى السوداف  ،مسائؿ متنوعة عف السوداف تح ير الدستور حامد سلطاف ،دوسية  ، 2ج اف ابحاث وتقارير مقدمة مف هيئة المستشاريف عف السوداف  ،رياسة مجلس الوز ار  ،محنظة  / 3هػ  ،ارشيؼ مجلس
الوز ار ما بعد . 1923
 و ازرة المعارؼ العمومية  ،مسائؿ متنوعة عف السوداف تح ير الدستور حامد سلطاف  ،دوسية  ، 2ج اف ابحاث وتقارير مقدمةمف هيئة المستشاريف عف السوداف  ،رياسة مجلس الوز ار  ،محنظة  / 3هػ  ،ارشيؼ مجلس الوز ار ما بعد . 1923
 برنامة زيارة وفد نظار المدارس السودانية للقطر المصر  ،و ازرة المعارؼ العمومية  ،االدارة العامة لل قافة  ،هيئة التنتيش ،ملؼ  23سر  ،محنظة  ، 307سر قديـ  ،ارشيؼ الخارجية المصرية .
 -مذسرة عف الو

االدار فى السوداف ال مؤتمر السودنة ال  ،طه السيد نصر  ،دوسية خاص  ،محنظة  / 3و  ،محنوظات

مجلس الوز ار ما بعد .1923
 مذسرة عف انشا معهد دينى بالسوداف مف قبؿ طه السيد نصر مستشار ال ار بمجلس الدولة فى  ، 1947 / 6 / 25ملؼخاص بسعادة وسيؿ الو ازرة لشئوف السوداف  ،محنظة  / 3و  ،مجلس الوز ار ما بعد . 1923
 لجنة العفقات ال قافية بيف مصروالسوداف  18يناير  ، 1947الجلسة الرابعة  ،ملؼ الق اررالوزار بانشا مستب دائـ للجنةالعفقات ال قافية بيف مصر والسوداف  ،محنظة  / 3د  ،محنوظات مجلس الوز ار ما بعد .1923
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 خطاب مف الدستورعبدالعزيز عبدالمجيد لح رة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى باشا  10 ،مارس ، 1947ملؼالق اررالوزار بانشا مستب دائـ للجنة العفقات ال قافية بيف مصر والسوداف  ،محنظة  / 3د  ،محنوظات مجلس الوز ار ما بعد
.1923
 خطاب مف االتحاد السودانى المصر لوحدة واد النيؿ الى وسيؿ الو ازرة لشئوف السوداف  ، 1950 / 11 / 30ما هى الجنسيةالسودانية  ،محنظة  / 3د  ،محنوظات مجلس الوز ار ما بعد .1923
رسالة مبروؾ يانة الى الرئيس محمد نجيب بشأف امداد التعليـ المصر الى الجنوب فى  ، 1953/5/12ملؼ  9/13الجنوب.

 ، 1953محنظة  ، 309سر قديـ  ،ارشيؼ الخارجية

 نبذة عف شئوف التعليـ المصر بالسوداف وتعليـ الطلبة السودانييف بمصر  ،المراقبة العامة للشئوف ال قافية  ،وسالة الو ازرةلشئوف السوداف  ،محنظة  ، 16سر جديد  ،ارشيؼ الخارجية .
 المراقبة العامة للتعليـ المصر بالسوداف  :مذسرة المراقب العاـ للتعليـ المصر بالسوداف فى  1954 /2 / 28بشأف طلباق اررقانونى يؤخذ على المدارس الحرة بالسوداف  ،ملؼ  2 / 4 / 3الشئوف الدينية وشئوف التعليـ  ،محنظة  59سر جديد  ،ارشيؼ
الخارجية .
 ملؼ  9/ 1/ 3مشروعات للسوداف  ،محنظة  ، 53سر جديد  ،ارشيؼ الخارجية ملؼ  11ملؼ المخابرات الحربية  /تحريات عف اشخاص  ،فيلـ  11محنظة رقـ  ، 16ارشيؼ البلداف  ،و ائؽ الخارجية . تقرير ف يلة الشيخ محمد نورالحسف مقدـ الى السيد وزيراالرشاد القومى ووزيرالدولة لشئوف السوداف عف رحلته للسوداف لزيارةالمعاهد والمؤسسات الدينية والعلمية  ،ملؼ / 3 / 6/ 1

المذسرات المقدمة مف الشيخ محمد نور الحسف  ،محنظة  16سر جديد ،

ارشيؼ الخارجية
 خطاب موجه الى نائب وزير االرشاد بشأف الجمعيات التى تـ االتصاؿ بها  ،ملؼ  4 / 3النواحى الدينية بالسوداف وسينيةاست فلها فى نشر النسرة االتحادية  ،و ازرة االرشاد القومى  ،الطرؽ الصوفية  ،محنظة  ، 308سر قديـ  ،ارشيؼ الخارجية .
 مذسرة محمد ابوفرحة مبعوث االزهر بملساؿ للسيد محمد صنوت قائد القوات الجوية  ،ملؼ  2/4/3لعاـ  ، 1954الشئوف الدينيةوشئوف التعليـ  ،محنظة  ، 59سر جديد  ،ارشيؼ الخارجية

.

 مذسرة احمد فريد المليجى المراقب العاـ للتعليـ المصر فى السوداف الملحقة عف االهداؼ الجديدة للتعليـ المصر بجنوبالسوداف فى  ، 1954/2/1ملؼ  2/4/3لعاـ  ، 1954الشئوف الدينية وشئوف التعليـ  ،محنظة  ، 59سر جديد  ،ارشيؼ الخارجية
.
 خطاب مف احمد صوار مدرس بالمدرسة االهلية ال انوية الى اليوزباشى محمد ابونار بشأف الحالة فى بورسوداف ونشاط مدرسىاالخواف فى  ، 1954/10/16ملؼ  5 / 1القائمة السودا لعاـ  ، 1954محنظة  ، 310سر قديـ  ،ارشيؼ الخارجية.
 خطاب مف مدير مستب االتصاؿ المصر بالخرطوـ الى السيد مدير مستب وزير الدولة لشئوف السوداف  ،ملؼ  ، 5 / 1القائمةالسودا لعاـ  ، 1954محنظة  ، 310ارشيؼ الخارجية .
 انتداب الموظنيف لحسومة السوداف مف و ازرة التربية والتعليـ  ،ملؼ  5/ 1/ 3ج  ، 5محنظة  ، 51سر جديد  ،ارشيؼالخارجية

.

 -خطاب مف يوزباشى محمد ابونار مدير مستب وزير الدولة لشئوف السوداف الى السيد مدير مستب وزير التربية والتعليـ

 ،ملؼ

 5 / 1القائمة السودا لعاـ  ، 1954محنظة  ، 310سر قديـ  ،ارشيؼ الخارجية
 خطاب مف محمد سرالختـ الى اليوزباشى محمد ابونار بشأف نشاط الموظنييف مف االخواف المسلميف بالسوداف  ،ملؼ 5 / 1القائمة السودا لعاـ  ، 1954محنظة  ، 310سر قديـ  ،ارشيؼ الخارجية .
 سياسة مصرالتعليمية فى السوداف  ،تقرير مرفوع مف محمود محمود مدير التعليـ المصر فى السوداف ، 1955 / 8 / 30ملؼ  9 /1 / 3مشروعات للسوداف  ،محنظة  53سر جديد  ،ارشيؼ الخارجية
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