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 ادلهخص:

لقد قاـ التعميـ األجنبي في مصر مستقالن عف الدكلة، كمسػتظالن بنظػاـ االمتيػازات       
كال يخضػ  لسػمطانيا، كلػـ يكػف يح ػؿ  األجنبية البغيض، لـ يكف ييتـ كثيران بالحككمػات

بحاجات الشعب كمتطمباتو، كال يعني إال بنشر ثقافػة الػبالد التػي ينتمػي إلييػا، كتمجيػد 
تاريخيا كحضارتيا. كتمت  ىذا التعميـ بحرية كاسعة ال نظير ليا في بالده ذاتيػا. كمػ  

ارؼ عمػ  إخضػاعو نمك كانتشار ىذا النكع مف التعميـ كػاف منطقيػان أف تعمػؿ كزارة المعػ
لسػمطتيا، كبػذلت مػف أجػؿ ذلػؾ محػاكالت كديػة أحيانػان كقانكنيػة أحيانػان أخػرل، فصػدرت 
التشريعات التي تنظـ التعميـ الحر في البالد كت رض نكعان مف الرقابػة عمػ  مسسسػاتو، 
كمف بينيا المدارس األجنبية. كلمػا كانػت ىػذه المػدارس قػد أسػيمت بنصػيبو كبيػرو فػي 

كذلػؾ  –كىػي لغػة أىػؿ الػبالد التػي قامػت فييػا  –العربيػة لػدل تالميػذىا  إضعاؼ المغة
لحسػػاب المغػػات األجنبيػػة األخػػرل، كأىممػػت تػػدريس التػػاريخ القػػكمي كالثقافػػة القكميػػة 
كالديف اإلسالمي رغػـ الػدعكات المكػركرة التػي كجيػت إلييػا لبػذؿ العنايػة بتػدريس ىػذه 

الىتمػاـ بيػذه المػكاد مجػاالن لخػر لمنػزاع بػيف المكاد، فقد كاف إجبار ىذه المدارس عم  ا
كزارة المعارؼ كىذه المدارس األجنبية. كىذا البحث يمقػي الضػكع عمػ  المحػاكالت التػي 
بذلت مف أجؿ إخضاع المدارس األجنبية إلشػراؼ كزارة المعػارؼ العمكميػة خػالؿ ال تػرة 

 ـ.ُْٖٗ – ُِٕٖالتاريخية 
 التعميـ، األجنبية، االمتيازات.  مدارس، المعارؼ، كهًاث افخخاحيت:    
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Abstract: 

     The foreign education was independent of the state, protected 

by the odious foreign concessions system which didn't consider 

governments and being obligated to its authority, people and their 

needs and demands . It only paid attention to propagating its 

native culture and glorifying its history and civilization. This kind 

of education enjoyed a great deal of the unparalleled freedom in 

its country. Along with the publicity of this type of education, it 

was a logical act of the ministry of education to attempt to 

subjugate it to its  authority. The ministry exerted great efforts 

amiably and lawfully, so laws and codes were issued to regulate 

the free education and impose a sort of supervision over its 

institutions which include the foreign schools. Since these schools 

had helped a lot of weakening the students' Arabic language – 

mother tongue of the state – as an advance against other foreign 

languages, had neglected teaching the national history, culture, 

and Islam in spite of the affirmed appeals for paying attention to 

the tuition of these subjects, forcing these schools to care for the 

instruction of these domains was another field of conflict between 

the ministry of education and the foreign schools. This research 

sheds a light on the exerted attempts of the foreign schools' 

subjugation to the public ministry of education's direction during 

the period of (1872 – 1948) . 

      Keywords:- Schools,  education, foreign,  concessions,  in 

original status.   
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 ادلمــذيـت
الحمػػد ر رب العػػالميف ، كالصػػالة كالسػػالـ عمػػ  سػػيد الخمػػؽ كخػػاتـ المرسػػميف  

 سيدنا محمد كعم  للو كصحبو أجمعيف ، ثـ أما بعد ،،،
محاكالت التي بيػًذلت مػف أجػؿ إخضػاع التعمػيـ األجنبػي فيذا بحثه تناكلنا فيو ال

                ـ ُِٕٖفػػػػي مصػػػػر إلشػػػػراؼ كزارة المعػػػػارؼ المصػػػػرية  خػػػػالؿ ال تػػػػرة مػػػػف عػػػػاـ 
              ىػػػػػ ( كىػػػػك العػػػػاـ الػػػػذم شػػػػيد أكؿ محاكلػػػػة مػػػػف ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف خػػػػالؿ ُِٖٖ) 

دما صػدر القػانكف ق ( عنػ ُّٕٔـ ) ُْٖٗما يعرؼ بػ " الئحة رياض " إل  عاـ 
لسابقو الذم صدر في عػاـ  المعركؼ بقانكف التعميـ الحر كالذم جاع معدالن  ّٖرقـ 

 ىػ ( كعرؼ كذلؾ بن س المسم  .َِٓـ) ُّْٖ
كقػد كػاف ىػذا المسػع  مػف جانػػب اإلدارات المصػرية المتعاقبػة رغبػةن منيػا فػػي 

عػػف المجتمػػ  ،  حمايػػة الػػنشع مػػف الثػػار السػػمبية ليػػذا النػػكع مػػف التعمػػيـ الغريػػب
كالذم حًظيى باستقاللية قمما يحظ  بمثميا تعميـه مماثؿه في قطرو لخػر مػف األقطػار ، 
كمػػا كػػاف ليػػذا التعمػػيـ أف يظ ػػر بمثػػؿ تمػػؾ الحريػػة الكاسػػعة لػػكال نظػػاـ االمتيػػازات 
األجنبية الذم أتاح لو ال رصة الكاممة لمعمؿ مف دكف معكقات في المجتم  المصرم 

دينيػػا  تػػدريس لغػػة الػػبالد ، متجػػاىالن  الكاضػػحة عمػػ  العقػػكؿ ، ميمػػالن  مسثراتػػو اتاركنػػ
عف تدريس مكاد الثقافة القكمية كالتربية الكطنية ، غير معنيو إال  الرسمي ، متغافالن 

 بنشر ثقافة البالد التي جاع منيا ، كال ممت تو لحاجات الشعب كمتطمباتو .
فػي مصػر دراسػات عػدة ، ربمػا  كقد سبقتنا إل  تناكؿ مكضكع التعميـ األجنبػي

كرصػانة كدقػة تمػؾ الدراسػة الجػادة التػي أعػدىا الباحػث / جػرجس  اكاف أكثرىػا عمقنػ
سالمة ميخائيؿ تحت عنكاف : " التعميـ األجنبي في مصر في القػرنيف التاسػ  عشػر 
كالعشػريف " كالتػػي حصػػؿ بمقتضػاىا عمػػ  درجػػة الماجسػػتير مػف قسػػـ التػػاريخ بكميػػة 

ـ كنشػػػرىا المجمػػػس األعمػػػ  لرعايػػػة ال نػػػكف َُٔٗالقػػػاىرة عػػػاـ  الداب ، جامعػػػة
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ـ . كىػذه الدراسػة فػي تناكليػا لمظػاىرة التػي ُّٔٗكالداب كالعمـك االجتماعية عػاـ 
نحػػف بصػػػددىا قػػػد اكت ػػػت برصػػػد القػػػكانيف كالتشػػػريعات التػػػي استصػػػدرتيا الحككمػػػة 

مصر ، كلكنيػا لػـ المصرية في إطار سعييا ل رض رقابتيا عم  التعميـ األجنبي في 
تتعرض لمظركؼ التي صدرت فييا ىذه التشريعات كال المناقشات التي دارت بشػأنيا 
ككؿ ذلؾ مف شأنو أف يطرح ت سيرات لمكاقؼ األطراؼ المختم ة الميتمة بيذا األمػر 
، سكاع الحككمة ممثمة في كزارة المعارؼ ، أك أعضاع المجالس التشريعية بص تيـ 

مصرم ، أك أصحاب المػدارس األجنبيػة أن سػيـ باعتبػارىـ ىػـ ممثميف عف الشعب ال
فيما كاف ينشر  المعنييف بيذه التشريعات كتمؾ القكانيف ، أك الشعب المصرم متمثالن 

في الصحؼ السيارة كقتذاؾ مف لراع كتعميقات تتصػؿ بيػذا المكضػكع ، كمػا أنػو مػف 
أساسػيا تمػؾ القػكانيف خالؿ ىذه السجاالت يمكف استنباط ال مس ة التي صيغت عم  

. كىذه ال مس ة تمخص كجية نظر الحككمة كالمجتم  بػززاع ىػذه المػدارس األجنبيػة 
 مف حيث الغرض المقصكد مف كجكدىا كطبيعة مناىجيا كاليدؼ مف استمرارىا .

               "كالدراسػػػػة الثانيػػػػة ىػػػػي لمباحػػػػث / محمػػػػكد محمػػػػد سػػػػميماف ، كىػػػػي بعنػػػػكاف
 – ُِِٗراسػػة فػػي تػػاريخ مصػػر االقتصػػادم كاالجتمػػاعي " األجانػػب فػػي مصػػر ، د

ـ " كىي في األصؿ أطركحتو التي حصؿ بيػا عمػ  درجػة " الماجسػتير " مػف ُِٓٗ
ـ ، كقػػد صػػدرت عػػف دار ُٖٖٗقسػػـ التػػاريخ بكميػػة الداب ، جامعػػة الزقػػازيؽ عػػاـ 

. ـ ُٔٗٗنشر : " عػيف لمدراسػات كالبحػكث اإلنسػانية كاالجتماعيػة " بالقػاىرة عػاـ 
لمحديث عف التعميـ األجنبػي ، كلكػف مػا خػص  كامالن  كقد خصص الباحث فييا فصالن 

 الظاىرة مكضكع بحثنا مف ىذا ال صؿ لـ يتجاكز الص حات الثالث .
كمػػا كػػاف أكثػػر اعتمادنػػا عمػػ  صػػحي ة " الػػبالغ " باعتبارىػػا المنبػػر الػػذم تبنػػ  

الحككمػة ، كلطالمػػا  الػدعكة إلػ  ضػػركرة إخضػاع التعمػػيـ األجنبػي فػػي مصػر لسػػيطرة
عػف  احذرت " البالغ " مػف خطػكرة التعمػيـ األجنبػي عمػ  الناشػئة متػ  مػا بقػي بعيػدن 
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أعيف الدكلة كرقابتيا ، كقادت مف أجؿ ذلؾ حممة استمرت سنكات عدة ، كخصصت 
 مساحات كبيرة عم  ص حاتيا ليذا المكضكع .
شػػرىا األرشػػيؼ سػػكاع التػػي ن الصػػمة،كمػػا اعتمػػدنا عمػػ  الكثػػائؽ األخػػرل ذات 

األمريكػػي ، أك مػػف مضػػابط جمسػػات مجمسػػي الشػػيكخ كالنػػكاب ، أك مػػف صػػحي ة " 
 الكقائ  " الرسمية .

 
 
أعظػـ  –تبػارؾ كتعػال   –، نسأؿ ار التكفيؽ كاليداية كالسداد ، إنو  اوخخاي

 مأمكؿ كأكـر مسئكؿ .
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 يذخم : 
عميـ األجنبػي قػد بػدأ مما ىك مسمـه بو مف حقائؽ في تاريخ مصر الحديث أف الت    

فييػػا ألغػػراضو دينيػػة بحتػػة ت حينمػػا تصػػارعت اإلرسػػاليات الدينيػػة األجنبيػػة متعػػددة 
المػذاىب ، كتسػابقت فيمػػا بينيػا مػف أجػػؿ إخضػاع األقميػة القبطيػػة األرثكذكسػية فػػي 
مصر كتحكيميا إل  ىػذا المػذىب  أك ذاؾ ممػا تػديف بػو أك تعتنقػو ىػذه أك تمػؾ مػف 

 ة .اإلرساليات الديني
ذا كانػػػت جيػػػكد الكاثكليػػػؾ فػػػي ىػػػذا السػػػبيؿ ترجػػػ  إلػػػ  القػػػرف الثالػػػث عشػػػر      كا 

ػػ فػػي مجػػاؿ  اكأرسػػخ قػػدمن  االمػػيالدم ) السػػاب  اليجػػرم ( كىػػذا مػػا جعميػػـ أطػػكؿ باعن
التعمػػيـ األجنبػػي فػػي مصػػر ، فػػزف نظػػراعىـ البركتسػػتانت قػػد تػػأخر كلػػكجيـ إلػػ  ىػػذا 

. كقػد فػرض  (ُ)الثالػث عشػر اليجػرم (المضمار إل  القرف التاسػ  عشػر لممػيالد ) 
عمػػييـ ىػػذا التػػأخير مضػػاع ة الجيػػد كبػػذؿ الكقػػت كالمػػاؿ حتػػ  يتسػػن  ليػػـ مقارعػػة 

 سابقييـ مف الكاثكليؾ.
أف اجتمعت أسبابه عدة سػاعدت عمػ  التمكػيف  اكقد كاف مف صالح ال ريقيف معن     

فالدكلػػة العثمانيػػة لمتعمػيـ األجنبػػي فػي مصػػر كرسػػكخ قدمػو كارت ػػاع كتيػػرة انتشػاره ، 
صػػاحبة السػػيادة عمييػػا تعػػاني مػػف ضػػػعؼو كاضػػحو ال يخ ػػ  عػػف العيػػاف ، كالػػػدكؿ 
األكركبيػػػة األقػػػكل تتمتػػػ  فييػػػا بامتيػػػازات تضػػػمف ليػػػا العمػػػؿ بكامػػػؿ حريتيػػػا عمػػػ  
األراضػػػي المصػػػرية مػػػف دكف صػػػعكبة تػػػذكر . كمػػػا أف ان تػػػاح مصػػػر عمػػػ  العػػػالـ 

بتػكلي  اذلؾ االن تػاح الػذم بػات أكثػر كضػكحن  الخارجٌي منذ الحممة ال رنسية عمييا ،
محمد عمي الحكـ فييا ، ككذلؾ إدراؾ الدكؿ األكركبية ألىمية مكق  مصػر الجغرافػي 

                                           

( جػػرجس سػػالمة : " تػػاريخ التعمػػيـ األجنبػػي فػػي مصػػر فػػي القػػرنيف التاسػػ  عشػػر كالعشػػريف " 1)
طبعػػػػػػػة: المجمػػػػػػػس األعمػػػػػػػ  لرعايػػػػػػػة ال نػػػػػػػكف كالداب كالعمػػػػػػػكـ االجتماعيػػػػػػػة ، القػػػػػػػاىرة 

 .  ُٓىػ. ص : ُِّٖـ/ُّٔٗ
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ُِّٖ 

 . اكاضحن  اقد أعط  عمؿ ىذه اإلرساليات زخمن 
 ازاىينػػ اىػػػ ( عصػػرن ُِٕٗ – َُِٕـ / ُّٖٔ – ُْٖٓكيعتبػػر عيػػد سػػعيد )     

د ت حيث ازدادت النشاطات التعميمية األجنبيػة فػي في تاريخ التعميـ األجنبي في البال
يطاليػة كأمريكيػة كغيرىػا  كتضػاعؼ عػدد  نجميزية كا  عيده كتنكعت ما بيف فرنسية كا 

ػ أكثػر ممػا  االمدارس األجنبية . كقدـ سعيد ليذه المدارس كلتمؾ البعثات ىباتو كمنحن
.ككانػت عنايتػو (ُ)الكقػت  لمكازنة التعميـ الحككمي فػي مصػر فػي ذلػؾ اكاف مخصصن 

 .  (ِ)بنشر التعميـ األجنبي أكبر مف عنايتو بالتعميـ األىمي 
كحصػػؿ خريجػػك المػػدارس األجنبيػػة عمػػ  امتيػػازاتو كاسػػعة فػػي عيػػد إسػػماعيؿ              
ىػػ ( مثػػؿ اإلع ػػاع مػػف السػػخرة فػػي بعػػض ُِٔٗ – ُِٕٗـ / ُٕٖٗ – ُّٖٔ) 

رصػػؼ الطػػرؽ كاإلع ػػاع مػػف المشػػركعات كاالشػػتغاؿ بمػػد خطػػكط السػػكؾ الحديديػػة ك 
. كمػا كانػت ىػذه المػدارس تعمػـ المغػات األجنبيػة بحيػث تتػيح لخريجييػا  (ّ) التجنيد 
ػػ فػػػي المػػػدارس  اأكسػػػ  فػػي مجػػػاؿ سػػكؽ العمػػػؿ ، كىػػك أمػػػره لػػـ يكػػػف ميسػػكرن  افرصن

الحككميػػة كال فػػي التعمػػيـ الحػػر ، كقػػد ترتػػب عمػػ  ذلػػؾ أف نمػػا التعمػػيـ األجنبػػي فػػي 
، كزاد عدد المدارس األجنبية زيادة كبيرة خػالؿ السػنكات  اكمطردن  اممحكظن  امصر نمكن 
 التالية .

ككجػػد التعمػػيـ األجنبػػي فػػي االحػػتالؿ البريطػػاني خيػػر معػػيفو لػػو عمػػ  مضػػاع ة     
في عيػد االحػتالؿ كػاف مػف  اره . كما حصؿ عم  تسييالت كثيرةو نشاطو كزيادة انتش

                                           

: " تاريخ التعميـ في مصر مف نياية حكـ محمػد عمػي إلػ  أكائػؿ حكػـ  أحمد عزت عبد الكريـ (1)
ـ ، ُّٖٔ – ُْٖٖـ " الجػػزع األكؿ " عصػػر عبػػاس األكؿ كسػػعيد ُِٖٖ –ُْٖٖتكفيػػؽ 

 ( .ُ، ىامش ) ُٖٖـ . ص : ُْٓٗمطبعة النصر ، القاىرة 

لطبعػػة الرابعػػة عبػػد الػػرحمف الرافعػػي : " عصػػر إسػػماعيؿ " طبعػػة : دار المعػػارؼ ، القػػاىرة ، ا (2)
 . ْٗص :  ُـ . جػُٕٖٗ

 . ُٖجرجس سالمة : " تاريخ التعميـ األجنبي " مرج  سبؽ ذكره ، ص :  (3)
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ُِْٖ 

 . افن ثمرتيا أف تضاعؼ عدد المدارس األجنبية أضعا
كلـ تكف تبعيػة ىػذه المػدارس مقصػكرة عمػ  اإلرسػاليات كالبعثػات الدينيػة ت فقػد     

أنشأت الجاليات األجنبية المقيمة في مصر مدارس ألبنائيا رغبة منيا في المحافظة 
عمػػ  عػػادات كتقاليػػد كثقافػػة كلغػػة ىػػذه الجاليػػات ، كمػػف ثػػـ نشػػأ نػػكعه جديػػد مػػف 

 المدارس األجنبية .
الكقت بدأ التعميـ األجنبي يتخمص مف طابعو الديني البحت الذم بدأ بو كبمركر     

باإلضػػافة إلػػ  المزايػػا األخػػرل  –. كىػػذا شػػجل  المصػػرييف  اعممانينػػ ا، كيكتسػػب طابعنػػ
عمػ  أبنػاع  اعم  إلحاؽ أبنائيـ بيذه المػدارس ، بحيػث لػـ تعػد حكػرن  –التي ذكرناىا 

ط ت فقػػد تزايػػد فييػػا عػػدد التالميػػذ المسػػمميف الجاليػػات األجنبيػػة أك أبنػػاع األقبػػاط فقػػ
 بحيث باتكٍا ىـ لكنيا الغالب .

كقد اتسـ التعميـ األجنبي بسمة االنعزاؿ كمحاكلة االسػتقالؿ عػف سػمطاف الدكلػة     
كالحككمة ، فكاف يكجو النشع الكجية التي يريد ، كيشكمو بالصكرة التي يختارىػا ، 

دكف إشػػراؼو فعمػػٌي مػػف جانػػب الدكلػػة عميػػو ، كيصػػبغو بالصػػبغة التػػي يرغػػب فييػػا ، 
فامتألت مناىجو بكؿ ما يمجد مف تاريخ الدكؿ المختم ة التػي تتبعيػا ىػذه المػدارس 
، في الكقت الذم أغ مت فيو تػاريخ مصػر القػكمي ، كعنػت عنايػة كاضػحة بتػدريس 

يػا المغات األجنبية فييا عمػ  حسػاب المغػة العربيػة ، كىػي لغػة الػبالد التػي قامػت في
فػػي إضػػعاؼ المغػػة العربيػػة لػػدل تالميػػذىا  اكبيػػرن  اىػػذه المػػدارس ، فأسػػيمت إسػػيامن 

 لحساب المغات األخرل .
كاضػحة إلخضػػاع  اكليػذه االعتبػارات بػذلت الحككمػات المصػرية المتعاقبػة جيػكدن     

التعمػػيـ األجنبػػي إلشػػرافيا المباشػػر ، كضػػماف فػػرض تػػدريس المغػػة العربيػػة كتػػاريخ 
في المدارس األجنبية ، إال أف ىذه المدارس ظمت تحرص كؿ الحػرص البالد القكمي 

عمػػ  الػػتممص مػػف ذلػػؾ اإلشػػراؼ الػػذم حاكلػػت الػػكزارات المختم ػػة أف ت رضػػو عمػػ  
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ُِٖٓ 

كطريػؽ االسػتقكاع  ابعض نكاحي نشاطيا ، مستخدمة فػي ذلػؾ طريػؽ التحايػؿ أحياننػ
 أخرل . اباالمتيازات األجنبية أحيانن 

 يصر : حجى انخعهيى األجُبي يف
األجنبيػػة فػػي الػػبالد  (ُ)حتػػ  نيايػػة عصػػر محمػػد عمػػي لػػـ يكػػف عػػدد المػػدارس     

يتجػػاكز العشػػرة ، كلكػػف التشػػجي  الػػذم نالػػو التعمػػيـ األجنبػػي عمػػ  عيػػد سػػعيد ثػػـ 
االمتيازات التي تمت  بيا خريجك المدارس األجنبية عم  عيػد إسػماعيؿ جعػؿ أعػداد 

كتسػػعيف مدرسػػة عػػاـ ىػػذه المػػدارس تق ػػز بسػػرعة كبيػػرة حتػػ  كصػػ مت إلػػ  ثػػالث و
كتمميػذة . ثػـ إلػ  مائػة  اكستيف تمميػذن  اـ تضـ ثمانية لالؼ كتسعمائة ككاحدن ُٕٖٓ

كمائتػػاف كسػػبعة كأربعػػكف مػػف  اكاثنػػيف كخمسػػيف مدرسػػة يػػدرس فييػػا اثنػػا عشػػر أل نػػ
. كما زاد عدد التالميذ المصرييف في ىػذه  (ِ)ـ ُٖٕٖالبنيف كالبنات كذلؾ في عاـ 

ـ ( سػتة لالؼ كأربعمائػة ُٖٕٖ، فقد بمغ في ىذا العاـ )  ارس بشكؿو كبيرو جدن المدا
كتسػػعة عشػػر مػػف إجمػػالي عػػدد التالميػػذ ، أم بنسػػبة تقتػػرب مػػف اثنػػيف كخمسػػيف 

. كتحػػػت تػػػأثير االحػػػتالؿ البريطػػػاني كتشػػػجيعو لمتعمػػػيـ األجنبػػػي  (ّ) بالمائػػػة مػػػنيـ 
كعشػػريف  اثمائػػة كثمانينػػـ ثال ُُّٗتضػػاعؼ عػػدد ىػػذه المػػدارس فبمغػػت فػػي عػػاـ 

                                           

تطمػؽ  –المدارس كالمعاىػد  -كانت تعرؼ كذلؾ بػ " المعاىد األجنبية " ، ككانت ىذه التسمية  (1)
تيػػا مػػف ريػػاض كيقصػػد منيػػا كافػػة مسسسػػات التعمػػيـ األجنبػػي فػػي الػػبالد عمػػ  اخػػتالؼ درجا

األط ػػاؿ كالتعمػػيـ األكلػػ  كالتعمػػػيـ الثػػانكم كالتعمػػيـ ال نػػي بأنكاعػػػو المختم ػػة كالتعمػػيـ العػػػالي 
 كالدراسات الخاصة . 

أحمد عزت عبد الكريـ : " تاريخ التعميـ في مصر مف نياية حكـ محمػد عمػي إلػ  أكائػؿ حكػـ  (2)
ة بو مف حكـ تكفيؽ " مطبعة النصر تكفيؽ " الجزع الثاني " عصر إسماعيؿ كالسنكات المتصم

 . ِٖٖـ ، ص : ُْٓٗ، القاىرة 

 . ٕٕجرجس سالمة : " تاريخ التعميـ األجنبي في مصر " مرج  سبؽ ذكره :  (3)
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ُِٖٔ 

 .  (ُ)كثالثمائة كأربعة مف الدارسيف كالدارسات  امدرسة يسميا ثمانية كأربعكف أل ن 
كم  مركر الزمف ، كب ضؿ المعمكمات الدقيقة التي باتت تكفرىا المراقبة العامة      

 الممشركعات كاإلحصاع ، التابعػة لػكزارة المعػارؼ أصػبحت لػدينا صػكرة أكثػر كضػكحن 
كقػد  –كلية لخريطة التعميـ األجنبي في مصر ، كالػذم باتػت مدارسػو المختم ػة كشم

كمػػائتيف  اتضػػـ تسػػعة كخمسػػيف أل نػػ –كصػػؿ عػػددىا إلػػ  مػػائتيف كسػػتو كعشػػريف 
/  ُِٗٗكتمميذة في المراحؿ الدراسية المختم ة خالؿ العاـ الدراسي  اكتسعيف تمميذن 

الكبير بأكف  نصيب ت فقد كانت  ـ . كظ رت المدارس ال رنسية مف ىذا العددَُّٗ
كمائة كثمانيػة كسػبعيف  تمتيػا المػدارس اإلنجميزيػة  اكعشريف أل ن  احصتيا منو كاحدن 

بما يقرب مف نصؼ نصيب ال رنسػييف ) عشػرة لالؼ كمائػة كسػتة كسػتكف ( . كلػـ 
المػػدارس اإليطاليػػة التػػي حمػػت فػػي المرتبػػة الثالثػػة ) تسػػعة لالؼ  اتقػػؿ عنيػػا كثيػػرن 

 اككاحد كثالثكف ( ثـ تمتيا المدارس األمريكية كاليكنانيػة بعػددو متقػارب جػدن  كستمائة
ثػـ ثمانيػة لالؼ كأربعمائػة كأربعػة  كتسعكف،بينيما ) ثمانية لالؼ كستمائة كثمانية 

 (.كخمسكف عم  التكالي 
بسػػػتمائة كأربعػػػة كثمػػػانيف ، ثػػػـ اليكلنديػػػة  اكحمػػػت المػػػدارس األلمانيػػػة سادسنػػػ    

بمػػائتيف  –األخيػػرة  –بعة كسػػتيف ، بينمػػا اكت ػػت المػػدارس اإلسػػبانية بثالثمائػػة كسػػ
عمػػ  مراحػػؿ التعمػػيـ  اكتمميػػذة فقػػط . كقػػد تػػكزع ىػػسالع جميعنػػ اكاثنػػ  عشػػر تمميػػذن 

               المختم ػػػة مػػػػا بػػػػيف مرحمػػػة ريػػػػاض األط ػػػػاؿ كالمػػػدارس األكليػػػػة كالثانكيػػػػة كال نيػػػػة 
 .  (ِ)الية كالدراسات الخاصة ) التجارية كالصناعية كالزراعية ( كالع

                                           

 . َِٔمحمكد محمد سميماف : " األجانب في مصر " مرج  سبؽ ذكره ، ص :  (1)

اإلحصػػػاع ، قسػػػـ إحصػػػاع التعمػػػيـ كزارة المعػػػارؼ العمكميػػػة ، المراقبػػػة العامػػػة لممشػػػركعات ك  (2)
ـ ،                 ُِّٗـ " مطبعػػػػػػة بػػػػػػكالؽ َُّٗ – ُِٗٗاألجنبػػػػػػي : " إحصػػػػػػاع التعمػػػػػػيـ األجنبػػػػػػي 

 . ْٓص : 
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ُِٖٕ 

كخػػالؿ عقػػدو كاحػػدو فقػػط زاد عػػدد الدارسػػيف فػػي المػػدارس األجنبيػػة بمػػا نسػػبتو        
 اكثالثمائػػة كاثنػػيف كتسػػعيف دارسنػػ احيػػث كصػػؿ إلػػ  خمسػػة كسػػبعيف أل نػػ % ٖٕ ,ْٔ

كمائػة  ابزيادة قدرىا ستة عشػر أل نػ ـ.َُْٗ/  ُّٗٗكدارسة خالؿ العاـ الدراسي 
ـ سػػػالؼ الػػػذكر ، كمػػػا كلجػػػت دكؿه َُّٗ/  ُِٗٗثنػػػاف عػػػف إحصػػػاع كدراسػػػاف ا

أكركبيػػة لػػـ تكػػف مكجػػكدة قبػػؿ ذلػػؾ مجػػاؿ التعمػػيـ األجنبػػي فػػي مصػػر مثػػؿ السػػكيد 
 كسكيسرا كركسيا .

كقد قدمت مصمحة اإلحصاع كالمساحة التابعة لكزارة المالية بيانػات م صػمة فػي     
مبت منيػا القيػاـ بيػذا المسػح الت صػيمي ككانت كزارة المعارؼ قد ط – (ُ)ىذا اإلطار 

كىػذه البيانػات التػي  –لممعاىد األجنبية المكجكدة في مصر لسببو سنذكره في حينػو 
ف كانت ال تخرج  في مجمكعيا عف أرقاـو مجردة إال أنيا  قدمتيا مصمحة اإلحصاع كا 
تحكم في ت اصيميا دالالت عظيمة األىمية تكشؼ عف تغػكؿ ىػذا النػكع الخطػر مػف 

 التعميـ في المجتم  المصرم .
يمارسػكف نشػاطيـ بحريػػة  اأجنبينػػ اكاحػدن  اقالػت " اإلحصػاع " إف أربعمائػػة كمعيػدن     

تامة كأريحية كاممة في مختمؼ أرجاع البالد المصرية ، منيا مائة كخمسة كثمانكف 
،  ايكنانينػػ ا، كاثنػػاف كسػػتكف معيػػدن  اإيطالينػػ ا، كأربعػػة كسػػتكف معيػػدن  افرنسػػين  امعيػػدن 

، كمعيػػػداف  اأمريكينػػػ ا، كثمانيػػػة كثالثػػػكف معيػػػدن  اإنجميزينػػػ اكاثنػػػاف كأربعػػػكف معيػػػدن 
 ركسياف ، كلخراف ىكلندياف ، ككاحد سكيسرم ، كلخر سكيدم .

 اكقػػد بمػػغ عػػدد التالميػػذ كالتمميػػذات فػػي المعاىػػد ال رنسػػية أربعػػة كثالثػػيف أل نػػ    
 ااإليطاليػػػة اثنػػػ  عشػػػر أل نػػػكخمسػػػمائة كثمانيػػػة ، بينمػػػا بمػػػغ عػػػددىـ فػػػي المعاىػػػد 

كثالثمائػة كثالثػة  اكسبعمائة كتسعة كستيف ، كفي المعاىد اليكنانية اثن  عشػر أل نػ
كتسػػعيف . بينمػػا انحطػػت ىػػذه  اعشػػر ، كفػػي المعاىػػد اإلنجميزيػػة سػػتة لالؼ ككاحػػدن 

                                           

  ٓىػ . ص : َُّٗربي  الثاني  ُْـ / َُْٗمايك  ِْالبالغ ، عدد  (1)
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األعداد الكبيرة فػي المعاىػد األجنبيػة األخػرل ، إذ لػـ تػزد فػي المعاىػد األلمانيػة عػف 
كتمميػذة ، كلػـ تتجػاكز فػي المعاىػد اليكلنديػة مػائتيف  اائة كسبعة عشر تمميذن خمسم

كخمسيف ، بينما لـ يكف يدرس في المعيد السكيسرم في اإلسكندرية سكل السبعيف 
، كتسػػعة كخمسػػيف لخػػريف فػػي نظيػػره السػػكيدم ، فػػي الكقػػت الػػذم بمػػغ فيػػو عػػدد 

 ية عشر .كمائة كثمان االدارسيف في المعيديف الركسييف أل ن 
كىذا كمو فيما يتعمؽ بمسألة الجنسية ، أمػا فيمػا يتعمػؽ بػأمكر العقيػدة فقػد بمػغ     

عدد المعاىد األجنبية التي أسست ألغراض دينية ثالثمائة كسبعة معاىد ) مف أصؿ 
أربعمائة كمعيد ( أم بنسبة ستة كسػبعيف كنصػؼ فػي المائػة . كىػي مقسػمة عمػ  

كستكف صبغة دينية ل رنسا ، كخمسػة كأربعػكف إليطاليػا النحك التالي : مائة كثالثة 
، كخمسة كثالثكف لميكنػاف ، كمثميػا لمكاليػات المتحػدة األمريكيػة  كأربعػة كعشػركف 

 إلنجمترا ، كمعيداف أللمانيا ، كلخراف ليكلندا ، ككاحده فقط لمسكيد.
لالؼ  عشػػرة –دينيػػة أك عممانيػػة  –كقػػد كػػاف يػػدرس فػػي ىػػذه المعاىػػد األجنبيػػة     

كتمميػػذة مػػف المسػػمميف فػػي مقابمػػة سػػتة لالؼ  اكتسػػعمائة كخمسػػة كتسػػعكف تمميػػذن 
بينمػػا كػػاف البػػاقكف مػػف المسػػيحييف عمػػ   الييػػكد،كتسػػعمائة كأربعػػة كثالثػػيف مػػف 

 مذاىبيـ.اختالؼ 
كقد تكزع الطالب المسممكف عم  المعاىد األجنبية بجنسياتيا المختم ة ، ككانت     

ي المعاىد ال رنسية ، فقد كاف عددىـ فييا ستة لالؼ كثالثمائػة غالبيتيـ المطمقة ف
كأربعة عشر أم بنسبة ثمانية عشرة في المائة مف منتسيبيا ، بينما بمغ عددىـ في 

كثمانمائة كأربعة بنسبة أربعة عشػرة فػي المائػة مػف طالبيػا ،  االمعاىد اإليطالية أل ن 
رة فػي المائػة بعػدةو بمغػت سػتمائة ككانت نسبتيـ في المعاىد اإلنجميزيػة خمسػة عشػ

كتمميػػذة ، فػػي الكقػػت الػػذم انخ ضػػت فيػػو ىػػذه النسػػبة إلػػ   اكخمسػػة كأربعػػيف تمميػػذن 
كاحدو في المائة فقط في المعاىد اليكنانيػة حيػث لػـ يكػف عػددىـ فييػا ليتجػاكز مائػة 
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كستيف . ىذا في الكقت الذم كاف فيو الطمبة المسػممكف يمثمػكف ربػ  الدارسػيف فػي 
اىػػد األلمانيػػػة ) بنسػػبة خمسػػػة كعشػػريف فػػػي المائػػة ( كمػػػا يقػػرب مػػػف نصػػػؼ المع

الدارسيف في المعاىد اليكلندية ) مائة كاثناف كعشركف مف أصؿ مائتيف كخمسيف ( 
بينما كاف منيـ ثالثة فقط يدرسكف في معيد سكيسرا السكندرم ، كأربعة في المعيد 

ي فقد كاف تالمذتػو مػف المسػمميف السكيدم في مديرية الدقيمية . أما المعيد الركس
مف دارسيو .  اكيمثمكف ستة عشر بالمائة تقريبن  ايبمغكف مائة كسبعة كسبعيف تمميذن 

مف التالميذ المسمميف مف ىذه المعاىػد األجنبيػة جميعيػا سػكل مائػة  اكلـ يكف خالين 
 فقط.كثالثة معاىد 

    كػػف باإلمكػػاف تبريرىػػا كمػػف بػػيف ثنايػػا ىػػذه األرقػػاـ المتزاحمػػة بػػرزت حقيقػػة لػػـ ي    
أف أكثػر المػدارس  –كمػا تقػكؿ اإلحصػاع  –فقػد لػكحظ  –بالنسبة لنػا عمػ  األقػؿ  –

مسمميف . كىذا يثير التسػاسؿ  ااألجنبية غير الدينية لـ تكف تنتظـ في ص كفيا طالبن 
لمػاذا كػاف أكليػاع األمػكر المسػممكف يحرصػكف عمػ  إلحػػاؽ  –فػي دىشػة كعجػب  –

بالمػػدارس األجنبيػػة ذات الصػػبغة الدينيػػة كي ضػػمكنيا عمػػ  نظيرتيػػا  أبنػػائيـ كبنػػاتيـ
العممانية ؟ م  أف ذلؾ ال يستقيـ كالمنطػؽ السػميـ فيػؿ كػاف ذلػؾ ألف تمػؾ المػدارس 

مف التعميـ أرقػ  فػي مسػتكاه عػف المعيػكد فػي  االتابعة لإلرساليات الدينية تقدـ نكعن 
لطرح كمعقكليتو فيؿ كاف لدل كالة المدارس األجنبية األخرل ؟ كب رض سالمة ىذا ا

األمكر ضمانة أكيدة بعدـ كقكع أبنائيـ فريسة سيمة لجمعيات التنصير كىـ في ىذه 
السف المبكرة ؟ عم  أية حاؿ فزف ىذا الذم نخكؼ منو ، أعني حرية ىػذه المػدارس 
كقدرتيا عمػ  العبػث بمعتقػدات ىػسالع التالميػذ فػي ظػؿ انعػداـ الرقابػة الحككميػة ىػك 

لذم كاف يدف  " المعارؼ " باستمرار إل  العمؿ عم  إخضاع ىذه المػدارس لرقابتيػا ا
 كت تيشيا كمراجعة مناىجيا بما يسمح بالحسكؿ دكف كقكع ىذا المحذكر .
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كنظػػرة تحميميػػة أخيػػرة عمػػ  أكضػػاع التعمػػيـ األجنبػػي فػػي مصػػر خػػالؿ السػػنكات     
 ج منيا بالنتائج التية :ـ ( نخر َُْٗ – ّٗـ / َُّٗ- ِٗالعشر المذككرة ) 

استمرار السيطرة ال رنسية عم  ىذا النكع مف التعميـ في مصر ، بػؿ تعػاظـ  -ُ    
الدكر ال رنسي فيو نتيجة ارت اع عدد المدارس ال رنسية خػالؿ ىػذا العقػد مػف ثػالث 
كتسعيف إلػ  مائػة كخمػسو كثمػانيف ، كبالتػالي زيػادة عػدد الدارسػيف فييػا مػف كاحػدو 

كخمسػػمائة كثمانيػػة . كىػػذا  اكثمانيػػة كسػػبعيف إلػػ  أربعػػة كثالثػػيف أل نػػ األ نػػكعشػػريف 
يعنػي بكػؿ بسػػاطة ارت ػاع نسػػبة المسػاىمة ال رنسػية مػػف سػتة كثالثػػيف بالمائػة إلػػ  

 ستة كأربعيف بالمائة عم  كجو التقريب .
كفاعميػة فػي مجػاؿ التكسػ   امف إيطاليا كاليكناف أصبحتا أكثر نشاطن  إف كالن  -ِ    

في إنشاع المدارس كاستقطاب التالميػذ ت حيػث تمكنتػا مػف تجػاكز الكاليػات المتحػدة 
نجمتػػرا فػػي ىػػذا المجػػاؿ . كتػػأخرت إنجمتػػرا فػػي الئحػػة الترتيػػب بعػػد ىػػذه  األمريكيػػة كا 

 كذلؾ.الدكؿ بعد أف نجحت الكاليات المتحدة في التقدـ عمييا 
" االمتيازات األجنبية " إل  كلكج دكؿ أكركبية جديدة لـ تكف مشمكلة بنظاـ  -ّ    

ىذا المجاؿ مثؿ ركسيا كسكيسرا كالسكيد . ككأف سكؽ التعميـ فػي مصػر قػد أصػبح 
ػػ أمػػاـ ىػػذه أك تمػػؾ مػػف الػػدكؿ األكركبيػػة مػػا دامػػت الحريػػة متاحػػة كالرقابػػة  ام تكحن

 المسئكلة.منعدمة مف جانب السمطات 
 (ُ)ـ ( َُٓٗ – ْٗـ / َُْٗ – ّٗكخػػػػالؿ عشػػػػر سػػػػنكات أخػػػػرل تاليػػػػة )     

حػػافظ التعمػػيـ األجنبػػي عمػػ  مكانتػػو المتميػػزة فػػي مصػػر فػػارت   عػػدد مدارسػػو مػػف 
إال أنػو رغػـ ىػذا التكسػ  الكبيػر  مػدارس.أربعمائة كمدرسة كاحدة إل  ستمائة كأرب  

                                           

إحصػػػاع التعمػػػيـ كزارة المعػػػارؼ العمكميػػػة ، المراقبػػػة العامػػػة لممشػػػركعات كاإلحصػػػاع ، قسػػػـ  (1)
ـ .                   ُِٓٗـ " مطبعػػػػػػة بػػػػػػكالؽ َُٓٗ – ُْٗٗاألجنبػػػػػػي : " إحصػػػػػػاع التعمػػػػػػيـ األجنبػػػػػػي 

 . ُٔ – ُص : 
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في إنشاع المسسسات التعميمية األجنبية في مصر فقد انخ ػض عػدد الدارسػيف فييػا 
كتمميػذة  اكثالثمائػة كاثنػيف كتسػعيف تمميػذن  اعيف أل نػمف خمسػة كسػب اكاضحن  اانخ اضن 

 اكتسعمائة كثالثة كستيف ، أم بنسبة عشرة في المائػة تقريبنػ اإل  سبعة كستيف أل ن 
. كربما كاف مرد ذلؾ إل  ظركؼ الحرب العالمية الثانية ، ككذلؾ إل  الخطكات التػي 

إشراؼ كزارة المعارؼ عمييا اتخذتيا الحككمة لتنظيـ نشاط المدارس األجنبية كتأكيد 
ـ كالػػذم أصػػبح مػػف حػػؽ الػػكزارة ُْٖٗلسػػنة  ّٖ، كمػػف ذلػػؾ إصػػدار القػػانكف رقػػـ 

 –بمقتضػػاه بسػػط إشػػرافيا عمػػ  جميػػ  المػػدارس كالمسسسػػات التعميميػػة فػػي مصػػر 
ف كاف ذلؾ لـ يطبؽ تطبيقن  –األجنبية منيا كاألىمية  كما سػكؼ نػرل  ككامالن  ادقيقن  اكا 
كمائػػة  انصػػيب المصػػرييف مػػف ىػػذا العػػدد خمسػػة كأربعػػيف أل نػػ فػػي حينػػو . كقػػد كػػاف

كثمانمائة كخمسػة  اكثمانية كعشريف ، بينما كاف نصيب األجانب اثنيف كعشريف أل ن 
 كثالثيف .

أما باعتبار الديانة فقد تكزعت المقاعد الدراسية فػي ىػذه المػدارس بكاقػ  تسػعة     
مسمميف بنسبة تسعة كعشريف في المائة لم اعشر أل اي كثمانمائة كثمانية عشر مقعدن 

 ااثنػػػيف كأربعػػػيف أل نػػػ -عمػػػ  اخػػػتالؼ مػػػذاىبيـ  –، بينمػػػا كػػػاف لممسػػػيحييف  اتقريبنػػػ
، فػي الكقػت  ابنسبة ثالثػة كسػتيف فػي المائػة تقريبنػ اكستمائة كسبعة كسبعيف مقعدن 

أم ،  االذم تبق  فيو لمدارسيف الييكد خمسة لالؼ كأربعمائة كثمانية كسػتكف مقعػدن 
كسػبعمائة كسػتة مػف  ابنسبة ثمانية في المائة . كبمالحظة الجنس كاف ثالثػكف أل نػ

كمائتاف كسػبعة كخمسػكف  اىسالع التالميذ مف البنيف ، بينما كاف سبعة كثالثكف أل ن 
 مف البنات .

عمػػػ  التعمػػػيـ األجنبػػي فػػػي مصػػػر ت إذ كػػػاف  اكقػػد ظػػػؿ الطػػػاب  ال رنسػػي مييمننػػػ    
مػػف زيػػادة عػػدد المػػدارس المممككػػة ليػػـ مػػف مائػػة كخمػػسو ال رنسػػيكف قػػد تمكنػػكا 

 اكثمانيف إل  مائتيف كست كستيف . كنجحكا في أف يجتذبكٍا إل  مدارسيـ تمػؾ كاحػدن 



 

  

 

 
 ىػ (ُّٕٔ – ُِٖٖـ / ُْٖٗ – ُِٕٖ)  محاكالت إخضاع المدارس األجنبية في مصر إلشراؼ كزارة المعارؼ

 

ُِّٖ 

مػف  ا، بكاقػ  سػبعة كأربعػيف فػي المائػة تقريبنػ اكاحػدن  اكثمانمائػة كتمميػذن  اكثالثيف ال نػ
 م  اختالؼ جنسياتيا .مجمؿ عدد التالميذ كالتمميذات في المدارس األجنبية ع

دارتيػػػـ ألربػػػ  كتسػػػعيف مدرسػػػة تقػػػدـ      كخمػػػؼ اليكنػػػاف ال رنسػػػييف بػػػامتالكيـ كا 
خدماتيا التعميمية لتسعة لالؼ كتسعمائة كسبعة كعشريف مػف الدارسػيف كالدارسػات 

 تقريبنا.تبمغ نسبتيـ أربعة عشرة كنصؼ في المائة 
ػػػ –االحػػػتالؿ ليػػػا ب ضػػػؿ تشػػػجي   –كاسػػػتعادت المػػػدارس اإلنجميزيػػػة      مػػػف  ابعضن

عافيتيػػا ، فحمػػت ثالثػػة بعػػد المػػدارس ال رنسػػية كاليكنانيػػة بثمانيػػة لالؼ كثالثمائػػة 
كتمميذة يدرسكف في ثمانيف مدرسة إنجميزية ، كنسبة ىػسالع  اكثمانية كأربعيف تمميذن 

ثالثػػة عشػػر فػػي المائػػة مػػف المجمػػكع العػػاـ . كلػػـ تتخمػػؼ عنيػػا إيطاليػػا إال بمدرسػػة 
كعػػددو محػػدكدو مػػف التالميػػذ لػػـ يكػػف يتجػػاكز السػػبعمائة ) ثمانيػػة لالؼ كمائػػة  كاحػػدة

كتمميػػذة يدرسػػكف فػػي تسػػ  كسػػبعيف مدرسػػة ( . كاقتربػػت  اكسػػبعة كخمسػػكف تمميػػذن 
كتمميػذة  ابسػبعة لالؼ كسػتمائة كسػبعة كسػبعيف تمميػذن  امنيـ الكاليات المتحػدة كثيػرن 

ف المػػدارس التػػي ترفػػ  عمميػػا يتمقػػكف تعمػػيميـ فػػي أربػػ  كخمسػػيف مدرسػػة فقػػط مػػ
بينمػػػا اكت ػػػت المػػػدارس الػػػثالث كالثالثػػػكف التابعػػػة لمجنسػػػيات  بجنسػػػيتيا.كتتجػػػنس 

المختم ػػػػة األخػػػػرل ) األلمانيػػػػة كاليكلنديػػػػة كالسكيسػػػػرية كالسػػػػكيدية كالركسػػػػية ( 
 التالميػذ،باالستحكاذ عم  ما نسبتو ثالثة كنصؼن فػي المائػة فقػط مػف إجمػالي عػدد 

 كتمميذة. األ يف كثالثمائة كثمانية كسبعيف تمميذن  اسبة عددين كنعني بيذه الن
كمف يعمؿ عم  استنطاؽ ىذه األرقػاـ المتزاحمػة السػابقة سػيخرج منيػا بحقػائؽ     

ليا داللتيا الميمة فيما يتعمؽ بأكضاع التعميـ األجنبي في مصر في ذلػؾ العقػد مػف 
 ائؽ.الحقـ ( كمف ىذه َُٓٗ – َُْٗعقكد القرف العشريف ) 

تمؾ الزيادة الكاضحة في أعداد التالميذ كالتمميذات مف أبنػاع المسػمميف فػي  -ُ    
المػػدارس األجنبيػػة ، فقػػد ارت عػػت نسػػبة ىػػسالع مػػف أربعػػة عشػػرة كنصػػؼ فػػي المائػػة 
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لما ىك  اـ ( إل  تسعة كعشريف في المائة كفقن َُْٗ – ّٗإلحصاع )  اطبقن  اتقريبن 
( سالؼ الذكر . كىك األمر الذم يسكػد أنػو لػـ ـ َُٓٗ – ْٗمكجكده في إحصاع ) 

تكػػف ىنػػاؾ غضاضػػة لػػدل كثيػػر مػػف أكليػػاع األمػػكر مػػف المسػػمميف كىػػـ يسػػممكف 
 صغارىـ إل  ىذه المدارس في تمؾ المرحمة المبكرة مف أعمارىـ .

كىذه مف أىػـ المقاربػات التػي يمكػف استخالصػيا ممػا  –لعمؾ الحظت معي  -ِ    
مؾ الحقيقة المتعمقة بت كؽ أعداد الدارسات مف اإلنػاث عمػ  ت –سبؽ ، كأكثرىا دقة 

 –الدارسيف مف الذككر مػف جممػة منتسػبي المػدارس األجنبيػة ، فقػد بمغػت نسػبتيف 
أربعة كخمسيف كثمانية عشرة مف مائة في المائة عم  كجو اإلجماؿ .  –أم البنات 

يـ فػي ىػذه المػدارس كتتجم  ىذه الظاىرة بصكرة أعمؽ في المراحؿ األكل  مف التعم
 ات ف ي مرحمة رياض األط اؿ كاف التمميذات يمثمف ثمانية كخمسيف في المائة تقريبنػ
،  ا، كفي المرحمة التحضيرية كاالبتدائية كف يمػثمف سػتة كخمسػيف فػي المائػة تقريبنػ

 كتاركات لمبنيف ما تبق  مف المقاعد الدراسية .
ات التعمػػيـ األجنبػػي فػػي المجتمػػ  كىػػذا األمػػر مػػف شػػأنو أف يضػػاعؼ مػػف تػػأثير     

زكجػػات  –طػػاؿ أك قصػػر  –المصػػرم ت ذلػػؾ أف أكلئػػؾ اإلنػػاث سيصػػبحف بعػػد زمػػفو 
كربػػػات بيػػػكت مسػػػئكالت عػػػف أسػػػرات مصػػػرية بأكمميػػػا . كال جػػػـر أنيػػػف سيرضػػػعف 
أكالدىف ما تربيف عميو ، كما اكتسبتو مف معارؼ كثقافات كقناعات فكرية قد تكػكف 

البالد كقناعاتيا كثكابتيا ، كتمؾ مسالة ليا مف الخطكرة مػا  أبعد ما تككف عف ثقافة
ذلػؾ األثػر الػذم تتركػو  –إال مػف كانػت حجتػو داحضػة  –ال يخ   ت إذ ال ينكػر أحػده 

ممػا لػو الشػأف الجميػؿ  –خاصػة  –األميات في ن كس الناشئة مف أبنائيف كبناتيف 
ي حيػػػػاتيف فػػػػي تكػػػػكيف شخصػػػػيتيف ، كتمػػػػكيف مشػػػػاربيف ، كرسػػػػـ اتجاىػػػػاتيف فػػػػ

 المستقبمية .
كربما كاف ألكلياع أمكرىف بعض العذر في ذلؾ ت إذ أف قمػة المػدارس الحككميػة     
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كاألىميػػػة مػػػف ناحيػػػة ، كعػػػدـ ك ايتيػػػا السػػػتيعاب األعػػػداد المتزايػػػدة مػػػف التالميػػػذ 
بالسكاف في القطر المصرم مػف ناحيػة ثانيػة  اكالتمميذات في المناطؽ األكثر ازدحامن 

عضيا عف محاٌؿ اإلقامة لمراغبيف في تعميـ بناتيف كأبنائيف مف ناحية ثالثة ، كبيٍعد ب
إلػػػ  إلحػػػاؽ بنػػػاتيف  – ااضػػػطرارن  –، كػػػؿ ذلػػػؾ دفػػػ  ىػػػسالع المغمػػػكبيف عمػػػ  أمػػػرىـ 

 ابالمػػدارس األجنبيػػة التػػي قػػد تكػػكف أقػػرب إلػػ  بيػػكتيـ مػػف المػػدارس المصػػرية طمبنػػ
أثناع  –مف نكعو لخر . كقد رصدنا  لمراحة م  ما في ذلؾ مف مخاطر الألماف كنشدانن 

حاالتو عدة لشكاكل مف أكلياع األمػكر يػرددكف فييػا بغصػة  –عممنا في ىذا البحث 
كمرارة كيؼ أنيـ اضطركٍا إل  إلحاؽ أبنػائيف كبنػاتيف بمػدارس أجنبيػة ال لشػيع إال 
لقربيػػا مػػف مسػػاكنيـ ، فػػي الكقػػت الػػذم تبعػػد فيػػو المػػدارس الحككميػػة عػػف ىػػذه 

 بما ال يسمف معو مف إرساؿ صغارىـ إلييا . المساكف
ليػػكحظ أف الدارسػػيف المصػػرييف أصػػبحكٍا يمثمػػكف أغمبيػػة كاضػػحة فػػي ىػػذه  -ّ    

المػدارس ، فقػػد كصػػمت نسػػبتيـ بػػيف مرتادييػػا إلػػ  سػػتة كسػػتيف كنصػػؼ فػػي المائػػة 
 ، بينما كاف الباقي ألبناع الجاليات األجنبية المقيمة في مصر . اتقريبن 
كالعقديػػة فيمػػا يتعمػػؽ  –ظيػػنلف ظػػاف  أف المػػسثرات الغربيػػة ال كريػػة كالثقافيػػة كال يى     

التي تركتيا المدارس األجنبية في عقكؿ عددو كبيرو  –بالمدارس ذات الصبغة الدينية 
مف المثق يف مف أبناع الشعب المصرم إنما كاف يقتصر مػداىا عمػ  مػف درسػكٍا فػي 

ـه كبيػر ت حيػث إف تمػؾ األعػداد  –حدث  إف –ىذه المعاىد فقط ، فذلؾ الظف  ىػك كىػ
 اطبقنػػػ اكىػػػي حػػكالي الخمسػػة كسػػػبعيف أل نػػ –التػػي أكردناىػػا فػػػي أعمػػ  مسػػتكياتيا 

ليست ثابتة . كال نعني بذلؾ أنيا غير دقيقة أك مظنكنة  –ـ َُْٗ – ّٗإلحصاع 
نما نعني أنيا متجددة . ف ي كؿ عػاـ ت ػرز تمػؾ المػدارس إلػ  المجتمػ  عػددن   مػف اكا 

لخػػر مػػف التالميػػذ الجػػدد فػػي المراحػػؿ األكليػػة مػػف التعمػػيـ  اخريجييػػا كتسػػتقبؿ عػػددن 
كىكذا . كبذلؾ تصبح تمؾ األرقاـ خادعة باعتبار تبدؿ معدكدييا باسػتمرار  كخادعػة 
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لمدل ن كذ كتأثيرات التعميـ األجنبي فػي الثقافػة المصػرية ،  افي حاؿ اتخاذىا مقياسن 
 بمركر الزمف . مضاع ة اح تمؾ األعداد أضعافن ف ي حقيقة األمر ككاقعو تصب

كثمػػة أمػػره لخػػر جػػديره باالىتمػػاـ ، كىػػك أف مػػف تمقػػكٍا تعمػػيميـ كتعػػاليميـ فػػي     
المػػدارس األجنبيػػة ، كتػػأثركا بمػػا ألقػػي فػػي أمنيػػاتيـ مػػف فكػػر كثقافػػة ، البػػدل كأنيػػـ 

ف كػاف سيعممكف عم  نشر ذلؾ ال كر كتمػؾ الثقافػة مػا اسػتطاعكا إلػ  ذلػؾ سػبي ال كا 
مػػف غيػػر قصػػد ، بعػػد أف أصػػبح كػػؿ ذلػػؾ مػػف قناعػػاتيـ التػػي ال يتطػػرؽ الشػػؾ إلػػ  
أصالتيا مف كجية نظرىـ ، كىذا أمره ي اقـ مف تأثير ذلػؾ النػكع مػف التعمػيـ الغريػب 

 عف المجتم  .
كثالثة األثافي في تمػؾ الحقػائؽ ، تمػؾ التػي تسكػد أف مػف كػانكا ينشػدكف التعمػيـ     

جنبية كػانكٍا فػي األعػـ األغمػب مػف أبنػاع الطبقػات العميػا كالراقيػة ، كىػي بالمعاىد األ
الطبقػػة التػػي كانػػت ترغػػب فػػي أف ترسػػؿ أبناعىػػا لمتعمػػيـ فػػي مػػدارس غيػػر المػػدارس 
الحككمية التي يتعمـ فييا أبنػاع عامػة الشػعب . كال ننسػ  أف ىػسالع ىػـ الػذيف كػاف 

ػ ، كىػذا قػد زاد فػي ن ػكذ ىػذا النػكع مػف مػا  اينتظر منيـ تسيير أمكر ىذه البالد يكمن
 التعميـ إل  حدو كبير .

دارتيػػا  اثػػـ إف الطػػاب  األجنبػػي لتمػػؾ المػػدارس لػػـ يكػػف مقصػػكرن      عمػػ  ممكيتيػػا كا 
كمناىجيػػا فقػػط ت بػػؿ شػػمؿ كػػذلؾ ىيئاتيػػا التدريسػػية ت إذ يسػػت اد مػػف إحصػػاع سػػنة 

ف ي ػػكؽ عػػدد ـ أف عػػدد المدرسػػيف األجانػػب فػػي ىػػذه المػػدارس كػػآَُٗ – ُْٗٗ
المدرسػػػػيف المصػػػػرييف ) أل ػػػػاف كمائتػػػػاف ككاحػػػػده كعشػػػػركف لألكلػػػػيف كأل ػػػػاف فقػػػػط 

 لخر عف ىذا التعميـ . اسمبين  اكىذا يخمِّؼ انطباعن  (ُ)لألخيريف( 
 اكال نعني بذلؾ أف ما كاف يعرض مف بضاعة عممية في تمؾ المعاىػد كػاف سػمبين     

                                           

ـ " مصػػػػػدر سػػػػػبؽ ذكػػػػػره ،              َُٓٗ – ُْٗٗكزارة المعػػػػػارؼ: " إحصػػػػػاع التعمػػػػػيـ األجنبػػػػػي  (1)
  ُص : 
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            المنػػاىج فػػي تمػػؾ المعاىػػد بكػػؿ  فػػي مضػػمكنو كمحتػػكاه عمػػ  الػػدكاـ ، حقيقػػة ح مػػت
إف كانت  –ما يمجد الدكلة التي تتبعيا المعاىد ، كبما يعظـ مف تاريخيا كحضارتيا 

بؿ كصؿ األمر إل  حدٍّ اشتماؿ بعض الكتب الممنيجة عمػ  معمكمػات  –ليا حضارة 
 خاطئػػة كمضػػممة عػػف مصػػر ذاتيػػا كعػػف دينيػػا كعػػف حضػػارتيا ، إال أنيػػا مػػف ناحيػػة
أخػػرل كانػػت ليػػا جكانػػب إيجابيػػة مثػػؿ االىتمػػاـ بالمغػػات األجنبيػػة فػػي كقػػت كػػاف فيػػو 
تغمغؿ الن كذ االقتصػادم األجنبػي فػي مصػر عمػ  أشػده ، ككانػت الحاجػة ممحػة فػي 
سكؽ العمؿ إلػ  مػف يتقنػكف المغػات األجنبيػة لالشػتغاؿ فػي المسسسػات االقتصػادية 

بخصػػائص تربكيػػة جيػػدة فػػي كثيػػرو مػػف  األجنبيػػة . كمػػا كػػاف التعمػػيـ األجنبػػي يمتػػاز
، كلػػيس لػػػذلؾ نظيػػر فػػػي (ُ)النػػكاحي ، كفػػي بعػػػض مناىجػػو مركنػػػة ت يػػد التالميػػػذ 
 – افي أقؿ حاالتيا سكعن  –المدارس الحككمية ، كلكف رغـ كؿ ىذه اإليجابيات فزنيا 

عػػف رقابػػة الحككمػػة  اتحػػت سػػتار االمتيػػازات األجنبيػػة ، كبعيػػدن  اقػػد كانػػت تقػػدـ غصػػبن 
شر   اؼ الدكلة ، كمغم ة بمخاطر ال ينكرىا منصؼ .كا 
ذلؾ ما كاف مف أمر التعميـ األجنبػي فػي مصػر مػف حيػث تطػكره كانتشػاره خػالؿ     

ال ترة التي تيمنا ، كسنعرض الف لممحاكالت التي بذلت إلخضاعو لسيطرة الحككمة 
 .  (ِ)، كالتي بدأت بما يعرؼ بػ " الئحة رياض " 

                                           

 . ُِ،  َِ" مرج  سبؽ ذكره ، ص : جرجس سالمة : " تاريخ التعميـ األجنبي في مصر  (1)

ىػ ( كتخرج مػف مدرسػة " الم ػركزة َُِٓـ ) ُّْٖىك مصط   رياض باشا ، كلد في القاىرة عاـ  (2)
" العسكرية ، كعيف كاتبان في كزارة المالية ، كترقػ  فػي الكظػائؼ ، فأصػبح رئيسػان لمػديكاف الخػديكم ، 

ـ( ثـ ترأس الكزارة ثػالث مػرات ، كاشػتير ُٖٕٖغسطس كناظران في أكؿ كزارة مسئكلة ) كزارة نكبار أ
ـ " ُّٓٗ – ُٖٕٖبمناصػػرتو لمصػػحافة . ينظػػر : يكنػػاف لبيػػب رزؽ : " تػػاريخ الػػكزارات المصػػرية 

ـ ُٕٓٗمركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية باألىراـ ، كحدة الكثائؽ كالبحكث التاريخية ، القاىرة 
: خيػػر الػػديف الزركمػػي : " األعػػالـ ، قػػامكس تػػراجـ ألشػػير ككػػذلؾ  ُّٕ، ُِّ،  ُٖ،  ٕٓ. ص : 

الرجاؿ كالنسػاع مػف العػرب كالمسػتعربيف كالمستشػرقيف " طبعػة : دار العمػـ لمماليػيف ، الطبعػة الثانيػة 
 . ِّّ، ص :  ُـ ، جػََِِعشرة ، بيركت 
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 : و2781الئحت رياض 
لـ يكف مف المقبكؿ أف يبق  ىذا العدد الكبير مف المػدارس األجنبيػة بمػا يضػمو     

تماـ االسػتقالؿ عػف إشػراؼ الدكلػة عميػو ،  عددو كافرو مف التالميذ المصرييف مستقالن 
السػػيما كأف معظػػـ ىػػسالع التالميػػذ كػػانكٍا فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األكلػػ  ، كىػػي مػػف أىػػـ 

ىػػذه المرحمػػة تتحػػدد معػػالـ شخصػػية ال ػػرد ، كيكتسػػب كأخطػػر مراحػػؿ التعمػػيـ ت ف ػػي 
أنماط قيمو كسػمككو ، كيػتعمـ مختمػؼ عاداتػو كاتجاىاتػو . كمػا أنيػا مرحمػة القابميػة 
            لتشػػكيؿ الشخصػػية كفػػؽ مػػا يقػػدـ ليػػا مػػف معطيػػات . فكضػػعت الحككمػػة مػػا يسػػم  

كػاف ذلػؾ فػي الرابػ  ك  (ُ)بػ " مشركع الئحة رياض باشا لتنظػيـ المػدارس األجنبيػة " 
 ـ .ُِٕٖمف يناير سنة 

كقد رف  مصط   رياض باشا مشركع ىذه الالئحة إلػ  الخػديك إسػماعيؿ بطمػبو     
مف القنصميف الركسي كاأللماني ، كالمذيف كانا يػكداف أف يعرفػا الطريقػة التػي يمكػف 

 اباشػرن م ابيا لممػدارس األجنبيػة التػي ينشػسىا مكاطنكىمػا فػي مصػر أف تػرتبط ارتباطنػ
 بالجية المسئكلة عف إدارة شئكف التعميـ في البالد .

كأكػػد ريػػاض أف ىػػذه الالئحػػة سػػتطبؽ بصػػ ة مسقتػػة إلػػ  أف يحػػيف الكقػػت الػػذم     
يسدم فيو إصالح أمكر القضػاع إلػ  كضػ  تشػري  مكحػدو لممصػرييف كاألجانػب عمػ  

ؽ عمػػ  حػػدو سػػكاع ، كسػػاعتيا سػػيككف مػػف اليسػػير سػػف قػػانكفو مكحػػدو لمػػتعمـ يطبػػ
 المدارس الكطنية كاألجنبية .

                                           

عمػي إلػ   أحمد عزت عبد الكريـ : " تػاريخ التعمػيـ األجنبػي فػي مصػر مػف نيايػة حكػـ محمػد (1)
ـ " الجزع الثالث " ممحقات بأىـ الكثائؽ كالمكائح التعميمية ُِٖٖ – ُْٖٖأكائؿ حكـ تكفيؽ 

كمػا بعػدىا  ُُٓ( ص :  ُِـ . ممحؽ رقػـ ) ُْٓٗكمراج  البحث " مطبعة النصر القاىرة 
.  
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كقد كاف الداف  كراع سعي القنصميف الركسي كاأللمػاني لػدل الحككمػة المصػرية     
مف أجؿ إصدار ىذه الالئحة ىك رغبتيما في تأكيػد حصػكؿ المػدارس األجنبيػة عمػ  
مكافقة الحككمة المصرية عم  نشاطيا ممػا يتػيح ليػا فرصػة الحصػكؿ عمػ  نصػيبو 

عػػف  انػػات التػػي كانػػت تقػػدميا الحككمػػة المصػػرية لممػػدارس األىميػػة ، فضػػالن مػػف اإلع
اليبات األخرل القيمة التي كاف يجكد بيا الخديك إسماعيؿ عم  ىذه المدارس . كقد 
حرصػػت الحككمػػة عمػػ  التأكيػػد عمػػ  أنػػو ال ربػػط بػػيف عػػكف الحككمػػة ليػػذه المػػدارس 

 كبيف مكرمات الخديك الخاصة التي تعط  ليا .
دكف غيرىمػػا مػف قناصػػؿ  –كلعػؿ ممػا يبػػرر رغبػة القنصػػميف الركسػي كاأللمػاني     

فػي إصػدار مثػؿ ىػذا التشػري  الخػاص بالمػدارس األجنبيػة كػكف  –الدكؿ األكركبيػة 
الػػدكلتيف المتػػيف يمثالنيػػا لػػـ يكػػف ليمػػا نشػػاط تعميمػػي كاسػػ  فػػي مصػػر ، كمػػف ثػػـ 

لإلشػراؼ الحكػكمي فػي مقابمػة مػف خضػكع مدارسػيما  افزنيما لـ تككنا لتضاراف كثيػرن 
ما سيحصالف عميو مف إعانات حككمية ليذه المدارس . كال يمكف االدعاع بػأف ىػذا 
نجمتػرا  الطرح قد ينطبؽ عم  ممثمي الدكؿ األكركبية األخرل في مصػر مثػؿ فرنسػا كا 
يطاليا كاليكناف ، كالتي كاف ليػا مػف المػدارس فػي مصػر أضػعاؼ مػا كػاف لركسػيا  كا 

عم  االحت اظ باسػتقالليا فػي إدارة  –بطبيعة الحاؿ  –كالتي كانت أحرص كألمانيا ، 
مػف  –قىػؿل أك كىثيػر  –ىذه المدارس أشد مف حرصيا عم  الحصكؿ عم  عكفو مادمٍّ 

 الحككمة المصرية .
عمػ  ضػركرة حصػكؿ  –فػي مادتيػا األكلػ   –كعم  أية حاؿو فقد أكػدت الالئحػة     

ميف عم  أرض مصر في إنشاع مدرسة عم  مكافقة كؿ مف يرغب مف األجانب المقي
ػػًمفل ليػػذه المػػدارس أف تحػػت ظ لن سػػيا بكامػػؿ  ذا كػػاف قػػد ضي الحككمػػة المصػػرية . كا 
استقالليا في اإلدارة كالتعميـ فقد تحتـ عمييا أف ترتبط بػديكاف المػدارس كأف تخضػ  

لحؽ في دخكؿ لت تيشو مف قبؿ المكظ يف المنتدبيف ليذا الغرض ، كالذيف كاف ليـ ا
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 ىذه المدارس في أية ساعة كأم كقت " . 
ككضعت اشتراطات خاصة ليذه المدارس ، منيا ما يتعمؽ بأمكر الصحة كمنيا مػا     

يتعمؽ بسالمة البناع كصالحيتو لمغرض ] التعميـ [ . كما ألزمت المدارس األجنبية بػأف 
عمقػة بنظػاـ التػدريس فييػا ، صكرة مف المكائح كالػنظـ المت (ُ)ترسؿ إل  ديكاف المدارس

بأسػػػماع تالميػػػذىا ، كتػػػكزيعيـ عمػػػ  ال ػػػرؽ الدراسػػػية  م صػػػالن  اكأف ترسػػػؿ كػػػذلؾ بياننػػػ
في نياية كؿ عاـ دراسي عف نظاـ سػير الدراسػة خػالؿ العػاـ  االمختم ة ، كتقرير ضافين 

 المنصـر .
لمضػكابط  اقنػكفي المقابؿ تيرؾ إلدارة المدرسة مطمؽ الحرية فػي اختيػار مدرسػييا طب    

التي تضعيا لػذلؾ ، ككػذلؾ الحريػة الكاممػة فػي كضػ  الخطػط الدراسػية عمػ  أف تخطػر 
ديػػكاف المػػدارس بت اصػػيؿ ذلػػؾ قبػػؿ بػػدع العػػاـ الدراسػػي ب تػػرة كافيػػة . كمػػا ألزمػػت تمػػؾ 

مػف عػدد  َُ:  ُالمدارس بتحمميا مجانبة التعميـ لعددو مف التالميذ حددت نسبتيـ بػػ 
 فييا . التالميذ المقيديف

كفيما يتصؿ بأعمػاؿ االمتحانػات فقػد احػت ظ ديػكاف المػدارس لن سػو بػالحؽ فػي أف     
فػػي لجػػاف االمتحانػػات بالمدرسػػة ، أك أف يقػػـك باختيػػار عػػددو مػػف تالميػػذ  يكػػكف ممػػثالن 

 المدرسة ليسدكٍا امتحاناتيـ م  تالميذ المدارس الحككمية .
                                           

فػػي عيػػد محمػػد عمػػي كػػاف يطمػػؽ عمػػ  اإلدارات التن يذيػػة فػػي مصػػر " الػػدكاكيف " كقػػد كصػػؿ  (1)
ـ كاف منيا ديكاف المدارس ، كعم  عيد الخديك إسماعيؿ ) ُّٕٖدىا إل  سبعة في عاـ عد

ـ ( سميت الدكاكيف بالنظارات ، كتحكؿ ديكاف المدارس إلػ  نظػارة المعػارؼ ، ُِٕٖمنذ عاـ 
ـ تحكلت النظارات إل  كزارات ُُْٗديسمبر  ُٗكبزعالف الحماية البريطانية عم  مصر في 

ف ظمت التسمية القديمة ) نظػارة ( مسػتعممة فػي الخطػاب غيػر الرسػمي . كفػي كثيػرو مػف  ، كا 
األحياف اقترنت " المعارؼ " بغيرىا مف الػكزارات مثػؿ األشػغاؿ كاألكقػاؼ كغيرىػا ، كفػي أحيػافو 

 أخرل كانت تشكؿ كزارة مستقمة بن سيا .
                    ينظػػػػػػر : يكنػػػػػػاف لبيػػػػػػب رزؽ : " تػػػػػػاريخ الػػػػػػكزارات المصػػػػػػرية " مرجػػػػػػ  سػػػػػػبؽ ذكػػػػػػره ،   

 ُٓ-َُص : 
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فيما لك قدر ليػا  –كانت  انا إلييا سم ن كرغـ أف الئحة رياض بأحكاميا التي أشر     
خطكرة ميمػة عمػ  طريػؽ سػيطرة ديػكاف المػدارس عمػ  المعاىػد  –أف تطبؽ بال عؿ 

إلػ  مسػتكل  ااألجنبية إال أنيا لػـ تػر النػكر ، فقػد ظمػت مشػركع قػانكف لػـ يػرؽ أبػدن 
طػؿ التشري  النافذ ، كربما كاف ذلؾ بسبب نظاـ االمتيازات األجنبية البغيض الذم ع

عػف أيػة رقابػة مػف قبػؿ الدكلػة ، كلػـ  اصدكرىا . كمف ثػـ ظػؿل التعمػيـ األجنبػي بعيػدن 
ال سػمطاف ألحػدو عميػو طػكاؿ عقػكدو  تنتظمو قكانيف أك قرارات ممزمة . بؿ بقي مستقالن 

 تالية .
 و :2469نطُت  92ادلذارش األجُبيت يف ظم انماَىٌ رلى 

الحر ييدؼ إل  تنظػيـ إشػراؼ الدكلػة ـ صدر أكؿ قانكف لمتعميـ ُّْٗفي عاـ     
عم  المدارس الحككمية ، كيعمؿ عم  إخضاع المػدارس الحػرة إلشػراؼ " المعػارؼ " 

أف ينطبػؽ ىػذا القػانكف  اكرقابتيا لضماف رف  مستكل التعميـ فييا . كقد كاف منتظػرن 
عم  المدارس األجنبية باعتبارىا مدارس غير حككمية ، كلكف الغريػب فػي األمػر أف 
كزارة المعارؼ ىي التي أصرت عم  اسػتبعاد معظػـ المػدارس األجنبيػة مػف الخضػكع 

 ألحكاـ ىذا القانكف .
ف ي البداية أكدت " المعارؼ " أف الحاجػة كانػت ماسلػة إلػ  إصػدار ىػذا القػانكف     

منػػذ سػػنكات مضػػت ، كأنيػػا أعػػدت بال عػػؿ مشػػركع ىػػذا القػػانكف منػػذ سػػنتيف ، كأنيػػا 
قشػػػات معمقػػػة مػػػ  الجمعيػػػة العمكميػػػة لمحكمػػػة االسػػػتئناؼ دخمػػػت بشػػػأنو فػػػي منا

المختمطػة ، كلكػػف لظػركؼو خاصػػة لػـ يػػتـ االت ػاؽ عميػػو ، كبقػي فػػي الػكزارة إلػػ  أف 
، كأف االىتماـ بو راج ه إل  ما لمستو " المعػارؼ " مػف التكسػ   اأعادت إحياعه أخيرن 

يذ فييػا سػنة بعػد أخػرل في إنشاع المدارس الحرة في البالد ، كمف ازدياد عدد التالم
، كأف كاجب الكزارة يقتضييا اإلشػراؼ عمػ  جميػ  معاىػد التعمػيـ فػي الػبالد لمتحقػؽ 
مف حماية الناشئة مف المصرييف عم  كجوو يك ؿ ليـ أال يمقنكا مف المذاىب الدينية 
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كالراع السياسية أك االجتماعيػة مػا يخػالؼ النظػاـ العػاـ لمدكلػة . كقػررت الػكزارة أف 
فيا سػػيتناكؿ المػػدارس األجنبيػػة التػػي تعػػد لالمتحانػػات العامػػة  كصػػاغت المػػادة إشػػرا

األكلػػ  مػػف القػػانكف كفػػؽ ىػػذا األسػػاس : " تكػػكف المػػدارس الحػػرة خاضػػعة لرقابػػة 
     ت تػػيش كزارة المعػػارؼ العمكميػػة ، كتعتبػػر فيمػػا يتعمػػؽ بتطبيػػؽ ىػػذا القػػانكف عبػػارة 

تعػػد التالميػػذ  –كاممػػة أك غيػػر كاممػػة  –) مػػدارس حػػرة ( شػػاممة لكػػؿ مدرسػػة أىميػػة 
 لالمتحانات العامة التي تعقدىا كزارة المعارؼ العمكمية " .

كقد عرض مشركع القانكف كفؽ ىذه الصياغة لممادة األكل  عم  مجمس النكاب     
ـ ، كانتيػ  بػأف ُْْٗمػايك  ِٗ،  ِٖ، فناقشو المجمس بجمستيو المنعقدتيف في 

  مجمس الشيكخ ، فأحالو الشيكخ بدكره إل  لجنة المعارؼ كافؽ عميو ، ثـ أحالو إل
فيو مػف أجػؿ دراسػتو ، فعك ػت المجنػة عمػ  دراسػة مشػركع القػانكف كقػدمت تقريرىػا 

 . (ُ)بشأنو إل  المجمس 
كفػػي المباحثػػات التػػي جػػرت بػػيف لجنػػة المعػػارؼ بمجمػػس الشػػيكخ كبػػيف منػػدكبي     

زارة يتقدمكف باقتراح أماميا فػي الجمسػة كزارة المعارؼ فكجئت المجنة بأف ممثمي الك 
أم " بصػػ ة أصػػمية " إلػػ  منطػػكؽ  principalmentالثالثػػة بطمػػب إضػػافة كممػػة 

المػػادة بحيػػث تصػػبح الصػػياغة الجديػػدة " كتعتبػػر فيمػػا يتعمػػؽ بتطبيػػؽ ىػػذا القػػانكف 
بصػ ة  –عبارة ) مدارس حرة ( شاممة لكػؿ مدرسػة أىميػة كاممػة أك غيػر كاممػة تعػد 

التالميذ لالمتحانات العامة .... " كقاؿ مندكبك الكزارة إف ىػذه اإلضػافة قػد  –أصمية 
اقترحت بعد المناقشة م  بعض المسئكليف في الجمعية العمكمية لممحاكـ المختمطػة 

كبنػػاع عمػػ  نصػػيحة منيػػا . كممػػا ال شػػؾ فيػػو أف ىػػذه اإلضػػافة المقترحػػة تخػػرج  (ِ)

                                           

ـ بشػأف تنظػيـ المػدارس ُّْٗلسػنة  َْمجمس الشيكخ، اإلدارة التشريعية : " القػانكف رقػـ  (1)
 الحرة " مطبعة بكالؽ ، القاىرة ، بدكف تاريخ . ص : ىػ .

 . ِْالمصدر السابؽ ، ص :  (2)
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ُِْٖ 

ت ألف األقسػػاـ المصػػرية المكجػػكدة فػػي معظػػـ المػػدارس األجنبيػػة مػػف إشػػراؼ الػػكزارة 
ىػػذه المػػدارس ىػػي أقسػػاـه إضػػافية بالنسػػبة لمغػػرض األصػػمي الػػذم أنشػػئت مػػف أجمػػو 

عف المدارس  المدرسة األجنبية ، كىذا يعني أنيا غير معنية بأحكاـ القانكف ، فضالن 
األجنبيػػة التػػي ال تحتػػكم عمػػ  أقسػػاـو مصػػرية مػػف األسػػاس . كلػػـ يتبػػؽ مػػف ىػػذه 

لالمتحانػات العامػة كىػذه  –بصػ ة أصػمية  –األجنبية سػكل تمػؾ التػي تعػد  المدارس
 . اعددىا ضئيؿه جدن 

كمػف ىنػػا بػػدأ نػػزاعه طكيػػؿ بػػيف لجنػة المعػػارؼ بمجمػػس الشػػيكخ مػػف جيػػة ككزارة     
المعارؼ مف جية أخرل حكؿ الصياغة المثم  ليذه المادة فيما يحقؽ إشراؼ الدكلة 

ك عمػػ  جػػزع أكبػػر منيػػا عمػػ  األقػػؿ كىػػي تمػػؾ التػػي عمػػ  جميػػ  المػػدارس األجنبيػػة أ
تحتكم عم  أقساـ مصرية كتعػد لالمتحانػات العامػة ت حيػث تػرل الػكزارة أنػو ال يػزاؿ 
ليا اإلشراؼ عم  األقساـ المصرية في المدارس األجنبية رغـ اإلضػافة التػي أكصػت 

االدعػاع  بيا محكمة االستئناؼ المختمطة ، بينمػا تصػر لجنػة المعػارؼ عمػ  أف ىػذا
مشككؾه فيو ما داـ لـ تسيده أية مكاتبة م  المحاكـ المختمطة التي أكصت باإلضافة 
، كما دامت العبرة في النياية بما تقضي بو المحكمة المختمطة في ىػذا المكضػكع . 
كىذا كمو يعنػي أف غالبيػة المػدارس األجنبيػة لػف تػدخؿ تحػت إشػراؼ كزارة المعػارؼ 

، كليس ىذا فحسب بؿ إف المػدارس المصػرية الحػرة ذاتيػا بمكجب اإلضافة الجديدة 
قد أيٍخًرج منيػا عػدده كبيػره مػف ىػذا اإلشػراؼ ، كأف ىػذا العػدد سيتضػاعؼ مػ  مػركر 
الػػزمف ، فػػي حػػيف أف كاجػػب كزارة المعػػارؼ أف تشػػرؼ عمػػ  تعمػػيـ المصػػرييف أينمػػا 

ارة فيػو ضػياعه كجدكا . كرأت المجنة أف ىذا القانكف بالصػيغة التػي عرضػتو بيػا الػكز 
لمحػػؽ العػػاـ الػػذم تتمسػػؾ بػػو فػػي تأكيػػد إشػػرافيا العػػاـ عمػػ  جميػػ  معاىػػد التعمػػيـ 

 .  (ُ)المصرية 
                                           

 . ِْـ " ص :ُّْٗ لسنة َْمجمس الشيكخ ، اإلدارة التشريعية : " القانكف رقـ  (1)
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ُّْٖ 

ذ شػػعرت كزارة المعػػارؼ بػػأف المجنػػة تتيميػػا      بالتقصػػير  –مػػف طػػرؼ خ ػػي  –كا 
كاإلخػػالؿ بكاجباتيػػا العامػػة مػػف ناحيػػة اإلشػػراؼ عمػػ  تعمػػيـ التالميػػذ كالسػػيما صػػغار 

ػالسف منيـ ،  أف الخشػية كػؿ الخشػية مػف جانػب الجميػ  كانػت  اكحيػث بػات م يكمن
مػػف حيػػث التخػػكؼ مػػف تمقػػيف ىػػسالع الصػػغار مبػػادع دينيػػة مخال ػػة لعقيػػدتيـ فقػػد 

تعػده كزارة الداخميػة لمحمايػة  اسارعت نظارة المعارؼ إلػ  التأكيػد بػأف ىنػاؾ مشػركعن 
ا اإلشػراؼ عمػ  معاىػد . فػردت المجنػة بػأف الػكزارة التػي يجػب عمييػ (ُ)مف التنصير 

التعميـ ىي كزارة المعارؼ العمكمية دكف غيرىا ، كأف ذلؾ ليس مف اختصػاص كزارة 
سػػكل اإلشػػراؼ عمػػ  المالجػػ  كمػػا  –بطبيعػػة الحػػاؿ  –الداخميػػة التػػي لػػـ يكػػف ليػػا 

 .  (ِ)شاكميا مف دكر الرعاية 
رل تكميميػة فػي إمكانية سف قكانيف أخ –لمنزاع  احسمن  –كاقترحت كزارة المعارؼ     

               المسػػػػػتقبؿ ، كأجابػػػػػت المجنػػػػػة بأنػػػػػو ال مجػػػػػاؿ لكضػػػػػ  القػػػػػكانيف بصػػػػػ ة مسقتػػػػػة ، 
، كأف يراعػ  فيػو  امانعنػ ا، بؿ يجب أف يككف جامعن  اكال يجكز أف يكلد القانكف ناقصن 

لسػػنكاتو عديػػدة مقبمػػة كلػػيس ل تػػرة محػػددة ، إلػػ  أف يسػػتجد مػػف  اأف يكػػكف صػػالحن 
 ختم ة ما يقتضي تعديؿ ىذا القانكف .التغييرات الم

                                           

عرض عم  البرلماف مشركع قانكف يحـر التنصير بيف مف تقؿ أعمارىـ عف الثامنة عشػرة أك  (1)
دعػػػكتيـ إلػػػ  تغييػػػر ديػػػنيـ ، كقػػػد تضػػػمف مشػػػركع القػػػانكف أحكامػػػان كعقكبػػػات مشػػػددة عمػػػ  

مشػركع المخال ات التي ترتكب بالمخال ة ألحكاـ القانكف ، كشعرت الدكائر األجنبية بػأف ىػذا ال
إذا صار قانكنان يجعؿ مف المستحيؿ عم  المنشآت التعميمية التنصػيرية القيػاـ بعمميػا ، فكػاف 
ذلؾ مثار قمؽ عظيـ بالنسبة ليا ، فبذلت مساعييا لدل الجيػات المختصػة حتػ  أرجػ  بحػث 

محػػـر  ُِـ / َُْٗفبرايػػر  ِٗمشػػركع القػػانكف أكثػػر مػػف مػػرة . ينظػػر : " الػػبالغ " عػػدد 
 .ٓ . ص : ُّٗٓ

" مصػدر سػبؽ ذكػره .  ُّْٗلسػنة  َْمجمس الشيكخ ، اإلدارة التشػريعية : " القػانكف رقػـ  (2)
 ص : ىػ .
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ُْْٖ 

كلـ تكف المادة األكل  مف القانكف كحدىا ىي محػؿ الخػالؼ بػيف كزارة المعػارؼ     
بشأف المادة السابعة منو كالتػي  اكلجنة المعارؼ بمجمس الشيكخ ، فقد تنازعا مجددن 

ػػ  مػػف إشػػراؼ الدكلػػة عمػػ  المػػدارس الحػػرة بمػػا فييػػا المػػدارس ايمكػػف أف تػػدعـ أيضن
األجنبيػػة . فقػػد صػػاغت " المعػػارؼ " ىػػذه المػػادة كمػػا يمػػي : " تسػػير المدرسػػة فػػي 
التعميـ عم  منيج مطابؽ لممػنيج الػذم تقػره كزارة المعػارؼ العمكميػة لنػكع الدراسػة 

الزيػػادة فػػي عػػدد  –أم المدرسػػة  –التػػي تباشػػرىا المدرسػػة كدرجتيػػا ، عمػػ  أف ليػػا 
د كافؽ مجمس النكاب عم  منطػكؽ فػي ىػذه مكاد الدراسة كالتكس  في تدريسيا " كق

المػػادة كمػػا صػػاغتيا " المعػػارؼ " كلكػػف لجنػػة المعػػارؼ بمجمػػس الشػػيكخ اقترحػػت أف 
يضاؼ إلييا في نيايتيا العبارة التية : " كيجب عمييا الحصكؿ عم  قرارو مف كزير 

. ككػػػاف مػػػف شػػػأف ىػػػذه  (ُ)المعػػػارؼ العمكميػػػة إذا رأت السػػػير عمػػػ  مػػػنيجو لخػػػر " 
الحػػٌد مػػف حريػػة المػػدارس فػػي إدخػػاؿ تعػػديالت جذريػػة  –كمػػا ىػػك كاضػػح  –ضػػافة اإل

عم  نظـ التعميـ المطبقة في كزارة المعارؼ بما يضمف تكحيد المنياج التعميمػي فػي 
كافة المػدارس عػف طريػؽ رىػف أم تغييػر متكقػ  بمكافقػة " المعػارؼ " عميػو ، كعػف 

 لؾ .طريؽ رىف أية إضافات عم  المنيج بمكافقتيا كذ
ىذا التبػايف فػي كجيػات النظػر بػيف كزارة المعػارؼ كلجنػة المعػارؼ إزاع مػا يػراـ     

تحقيقو مػف خػالؿ إصػدار ىػذا القػانكف الجديػد الخػاص بػالتعميـ الحػر قػد دفػ  مقػرر 
المجنػة إلػ  أف يسكػػد أثنػاع مناقشػػة المشػركع فػي المجمػػس " أف المجنػة خال ػػت كزارة 

ر أف كزارة المعػارؼ أرادت أف تػداىف لجنػة المعػارؼ كالػذم يظيػ (ِ)المعارؼ الػرأم " 
بمجمس الشيكخ حت  تتمكف مف تجاكز اعتراضاتيا عم  الصياغة األكلػ  لمقػانكف ، 
فأكدت ليا أنيا ستأخذ مالحظاتيا في الحسباف ، كأنيا ستتمسؾ بحقيا في اإلشػراؼ 

                                           

 . ّْـ " ص :ُّْٗلسنة  َْمجمس الشيكخ ، اإلدارة التشريعية : " القانكف رقـ  (1)

 . ّٓالمصدر السابؽ ، ص :  (2)
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ُْٖٓ 

فػي الكصػكؿ  عم  جمي  معاىد التعمػيـ المصػرية . كلكػف يبػدك أنيػا فعمػت ذلػؾ أمػالن 
بمشػػركع القػػانكف إلػػ  مرحمػػة المناقشػػة لػػو مػػف قبػػؿ المجمػػس ، كعنػػدىا يكػػكف ليػػا 
مكقػػؼه لخػػر ، كقػػد تػػنجح فػػي إقنػػاع أعضػػاع المجمػػس بسػػالمة مكق يػػا كتػػتمكف مػػف 

 إمرار القانكف بالصياغة التي تريد .
كػػػاف مكضػػػكع الخػػػالؼ بػػػيف الػػػكزارة كالمجنػػػة أف الػػػكزارة جعمػػػت أسػػػاس مشػػػركع     

عم  المدارس التي تعد تالميذىا لدخكؿ االمتحانات  اأف يككف إشرافيا قاصرن  القانكف
أك ينطػػكم  االتػػي تعقػػدىا ، ككانػػت المجنػػة تتسػػاعؿ إذا مػػا كػػاف ىػػذا األسػػاس صػػحيحن 

عم  شيعو مف الخطأ كيجب العدكؿ عنو ، كلمػاذا تػرفض الػكزارة أف يصػاغ القػانكف 
مػيـ ؟ كىػؿ كانػت ىػذه الرغبػة منيػا بحيث يجعؿ ليا اإلشػراؼ عمػ  جميػ  معاىػد التع

بيػػػدؼ الحصػػػكؿ عمػػػ  مكافقػػػة الجمعيػػػة العمكميػػػة لمحكمػػػة االسػػػتئناؼ المختمطػػػة 
كضماف عدـ اعتراضيا عميو حينما يتأكد ليا عدـ سريانو عم  المػدارس األجنبيػة ؟ 

عنػد سػٌف كػؿ تشػري  تقتضػيو المصػمحة  كىؿ سيظؿ شػبح االمتيػازات األجنبيػة مػاثالن 
ذا تصر الكزارة عم  التمسؾ بالقيد الكارد في مشركع القػانكف كالػذم ال العامة ؟ كلما

ذا كانػت  نظير لو في البمداف األخرل حيث ال يقيد التعميـ فييا بقيكدو مف أم نػكع ؟ كا 
المدارس األجنبية المسسسة عم  نظـو تخالؼ نظػـ الػكزارة كالتػي لػيس الغػرض منيػا 

ج مف إشػراؼ كزارة المعػارؼ ، كمتػ  خرجػت إعداد التالميذ لالمتحانات العامة ستخر 
لتقػػػديـ مشػػػركع ىػػػذا القػػػانكف لمجمعيػػػة  –إذف  –ىػػػذه عػػػف اإلشػػػراؼ فمػػػا الحاجػػػة 

    عمػػػػ  المػػػػدارس  االعمكميػػػػة لممحكمػػػػة المختمطػػػػة مػػػػا داـ تطبيقػػػػو سػػػػيككف قاصػػػػرن 
 .  (ُ)الكطنية؟

أثنػاع كؿ ىذه التساسالت كغيرىا الكثيػر طرحتيػا لجنػة المعػارؼ بمجمػس الشػيكخ     

                                           

ضر الجمسة الحادية كالثالثيف ، بتػاريخ مجمس الشيكخ ، مجمكعة محاضر دكر االنعقاد العاشر ، مح (1)
 . ُٔٓـ.ص:ُّْٗىػ ، طبعة بكالؽ ُّّٓربي  األكؿ ٕـ/ُّْٗيكنيك ُٗالثالثاع



 

  

 

 
 ىػ (ُّٕٔ – ُِٖٖـ / ُْٖٗ – ُِٕٖ)  محاكالت إخضاع المدارس األجنبية في مصر إلشراؼ كزارة المعارؼ

 

ُْٖٔ 

عرض نصكص مشركع قانكف التعميـ الحر عم  أعضاع المجمػس لمنقػاش عسػ  أف 
الػػذم كػػاف يشػػغؿ حقيبػػة  (ُ)لػػدل محمػػد حممػػي عيسػػ  باشػػا  اشػػافين  اتجػػد ليػػا جكابنػػ

أف يم ػػت نظػػر المجمػػس إلػػ  أف الػػدكؿ  –المعػػارؼ كقتئػػذو ، كالػػذم حػػاكؿ بكػػؿ جيػػد 
لـ تكف لتئف تحت ثقؿ كطػأة  –يرىا مثؿ فرنسا كغ –األخرل التي تنعـ بحرية التعميـ 

لمصر التي يتمت  فييػا األجانػب بامتيػازاتو  انظاـ االمتيازات األجنبية البغيض ، خالفن 
 .  (ِ)ال سبيؿ إلنكارىا 

فمس ة الكزارة في صياغة القانكف عم  ىذا النحك  اكيمضي كزير المعارؼ شارحن     
رافيا إلػػػ  المػػػدارس األجنبيػػػة، ، كيعتػػػرؼ صػػػراحة بػػػأف الػػػكزارة تعمػػػدت أال يمتػػػد إشػػػ

مدارسػيـ فػي مصػر لتقػـك بميمػة  اكالمسكغ لذلؾ مف كجية نظره أف األجانب أنشػأك 
عمػ  حكػـ الدسػتكر الػذم  االتعميـ فييا منذ زمفو بعيد بناع عم  تقاليد قديمة ، كجرين 

ط قض  بأفل التعمػيـ حػره مػالـ يخػؿآل بػالداب أك النظػاـ العػاـ ، فمػـ يكػف مػف داعو لبسػ
نما ألنيػا منشػأة فػي  إشراؼ الكزارة عم  ىذه المدارس ال ألنيا قائمة بكاجبيا فقط كا 
الغالػػب لتالميػػذ مػػف أبنػػاع جنسػػيا . كىػػذا التشػػري  إنمػػا ىػػك ألبنػػاع الشػػعب المصػػرم 

                                           

ػؿى عمػ  إجػازة الحقػكؽ عػاـ  (1) ـ  َُِٗكلد محمد عمي عيس  باشا في أشمكف بالمنكفية ، حىصى
بح كزيػػران ككػػاف عضػػكان فػػي مجمػػس النػػكاب ، كتػػكل  مناصػػب إداريػػة كقضػػائية ككزاريػػة ، كأصػػ

ـ( . ُّْٗنكفمبر  – ُّّٗلممعارؼ العمكمية في كزارة عبد ال تاح يحي  األكل  ) سبتمبر 
ـ عػف نيػؼو كسػبعيف عامػان . ينظػر : يكنػاف لبيػب رزؽ : " تػاريخ الػكزارات ُّٓٗكتكف  عاـ 

كينظر كذلؾ : عمر رضا كحالة : " معجػـ  ّٔٔ،  ّٓٔالمصرية " مرج  سبؽ ذكره ، ص : 
، ص :  ٗ" مكتبػػة المثنػػ  كدار إحيػػاع التػػراث العربػػي ، بيػػركت ، بػػدكف تػػاريخ . جػػػالمػػسل يف 

ِٕٔ . 

مجمس الشيكخ ، مجمكعة محاضر دكر االنعقاد العاشػر ، محضػر الجمسػة الحاديػة كالثالثػيف   (2)
ىػػػػػ . مصػػػػدر سػػػػبؽ ذكػػػػره ،             ُّّٓربيػػػػ  األكؿ  ٕـ / ُّْٗيكنيػػػػك  ُٗبتػػػػاريخ الثالثػػػػاع 

  ُٔٓص : 



 

  

 

 
 ىػ (ُّٕٔ – ُِٖٖـ / ُْٖٗ – ُِٕٖ)  محاكالت إخضاع المدارس األجنبية في مصر إلشراؼ كزارة المعارؼ

 

ُْٖٕ 

 .  (ُ)فقط. أما إشراؼ كزارة المعارؼ العمكمية فيذا حؽه مك كؿه بالدستكر 
مشػػركع القػػانكف عمػػ  الجمعيػػة العمكميػػة  كحينمػػا سيػػًئؿ عػػف المغػػزل مػػف عػػرض    

عمػ  المػدارس األىميػة ،  المحكمة االستئناؼ المختمطة م  أف تطبيقو سيككف قاصرن 
مػػف التشػػريعات كالقػػكانيف التػػي  اأجػػاب الػػكزير بػػأف التجػػارب السػػابقة أثبتػػت أف كثيػػرن 

 . (ِ)تصػدر لطالمػػا كانػت عرضػػة لمػنقض أمػػاـ المحػاكـ المختمطػػة مػف قبػػؿ األجانػػب 
فػػأرادت الػػكزارة أف يكتسػػب ىػػذا القػػانكف حصػػانة تعصػػمو مػػف التعطيػػؿ بنيػػؿ مكافقػػة 

. كلممػرة الثانيػة يعتػرؼ الػكزير بػأف مشػركع  (ّ)الجمعية المذككرة عميو قبػؿ إصػداره 
القػانكف ييٍخػرجي مػف إشػراؼ الػكزارة غالبيػة المػدارس األجنبيػة بمػا فػي ذلػؾ تمػؾ التػي 

 بيف في دخكؿ االمتحانات العامة المصرية .لممصرييف الراغ اخاصن  اتضـ قسمن 
كالـ الكزير ال يخمك مف تناقضات كاضحة لمعياف ، فزذا كاف حػؽ اإلشػراؼ العػاـ     
بنص الدسػتكر فممػاذا ال يتأكػد ىػذا الحػؽ بتشػريعات ممزمػة ؟  مك كالن  –كما يقكؿ  –

ىػػػذا  ثػػـ إف إصػػػرار الػػكزارة عمػػػ  اسػػػتثناع المػػدارس األجنبيػػػة مػػػف الخضػػكع ألحكػػػاـ
لنصكص الدستكر التي تسكد حؽ اإلشراؼ العاـ ليػا ،  االقانكف يجعؿ القانكف مخال ن 

كيطعػػػف فػػػي شػػػرعية القػػػانكف كدسػػػتكريتو ؟ كمػػػف قػػػاؿ إف ىػػػذه المػػػدارس األجنبيػػػة 
مقصكرة عم  األجانب فقط ؟ فقد ثبت مف اإلحصػاعات السػابقة أف غالبيػة تالميػذىا 

                                           

ـ " مصػػدر سػػبؽ ذكػػره  ُّْٗلسػػنة  َْمجمػػس الشػػيكخ ، اإلدارة التشػػريعية : " القػػانكف رقػػـ  (1)
 . ٗٓص : 

كاف مف سمطة المحاكـ المختمطة القضائية أف تقضػي فػي صػالحية سػرياف قػانكف أك مرسػكـ  (2)
 طبقو البرلماف المصرم كالحككمة المصرية عم  األجانب . 

مػستمر االمتيػازات األجنبيػة بحػث ت صػيمي كامػؿ " ، بحػث ينظر : اسكندر قصبجي : " أعمػاؿ  
 . ّمطبعة جريدة البصير ، اإلسكندرية ، بدكف تاريخ . ص : 

ـ " مصػدر سػبؽ ذكػره ، ُّْٗلسػنة  َْمجمس الشيكخ ، اإلدارة التشريعية : " القانكف رقـ  (3)
 . ٗٓص : 



 

  

 

 
 ىػ (ُّٕٔ – ُِٖٖـ / ُْٖٗ – ُِٕٖ)  محاكالت إخضاع المدارس األجنبية في مصر إلشراؼ كزارة المعارؼ

 

ُْٖٖ 

بكامميا فػي بعػض تمػؾ المػدارس مقصػكرة  امن كتمميذاتيا مف المصرييف ، بؿ إف أقسا
فمـ تشػمميا  اعم  المصرييف فقط . كحت  ىذه األقساـ تخملت عنيا " المعارؼ " أيضن 

شرافيا.   بنظرىا كا 
كرغـ ما يعتكر مشركع ىذا القانكف مف قصكرو كاضحو في الصياغة كالمضمكف،     

طمب كزير المعارؼ مػف كرغـ اعتراضات لجنة المعارؼ بمجمس الشيكخ عميو ، فقد 
أعضػػاع مجمػػس الشػػيكخ المكافقػػة عمػػ  المػػادة األكلػػ  بنصػػيا ، كأف يرفضػػكٍا تعػػديؿ 
     لجنػػػػة المعػػػػارؼ ليػػػػا ، فكافػػػػؽ األعضػػػػاع عمػػػػ  المػػػػادة بالصػػػػيغة التػػػػي اقترحتيػػػػا 

. أما بالنسبة لممادة السابعة فزف التعػديؿ الػذم اقترحتػو لجنػة المعػارؼ  (ُ)الحككمة 
تماش  م  التعديؿ الذم أدخمتو المجنة عم  المادة األكلػ   أمػا كقػد بشأنيا قد كاف ي

 –بالتػػالي  –كافػػؽ المجمػػس عمػػ  إقػػرار ىػػذه المػػادة كمػػا اقترحتيػػا الػػكزارة فػػال محػػؿ 
لمتعديؿ الذم اقترحتػو المجنػة عمػ  المػادة السػابعة ، فػأقر المجمػس المػادة المػذككرة 

ربيػػػػ  األكؿ  ُٔـ / ُّْٗيكنيػػػػك  ِٖكمػػػػا ىػػػػي . فكػػػػاف أف صػػػػدر القػػػػانكف فػػػػي 
عم  النحك الذم أرادتو " المعارؼ " ال يمتد أثره إل  المػدارس األجنبيػة  (ِ)ىػ ُّّٓ

 التي تركت غالبيتيا العظم  دكف إشراؼ فعمي .

                                           

الجمسة الثانيػة كالثالثػيف ، مجمس الشيكخ ، مجمكعة محاضر دكر االنعقاد العاشر ، محضر  (1)
  ّٓىػ ، مصدر سبؽ ذكره ، ص:ُّّٓربي  األكؿ  ٖـ / ُّْٗيكنيك  َِبتاريخ األربعاع 

ـ " مصػػدر سػػبؽ ذكػػره ، ُّْٗلسػػنة  َّمجمػػس الشػػيكخ، اإلدارة التشػػريعية: " القػػانكف رقػػـ  (2)
 . ٔٔ،  ّٔص : 



 

  

 

 
 ىػ (ُّٕٔ – ُِٖٖـ / ُْٖٗ – ُِٕٖ)  محاكالت إخضاع المدارس األجنبية في مصر إلشراؼ كزارة المعارؼ

 

ُْٖٗ 

 و :2468ادلذارش األجُبيت يف ظم احفاق يىَرتو 
ل سػكاع لـ تكف المدارس األجنبية في مصػر بعيػدة عػف االت اقيػات الدكليػة الكبػر     

فييػػا كلكنيػػا كانػػت  اتمػػؾ التػػي كانػػت مصػػر ممثمػػة فييػػا أك تمػػؾ التػػي لػػـ تكػػف طرفنػػ
ليػػا . ف ػػي الكفػػاؽ الػػكدم الشػػيير بػػيف بريطانيػػا كفرنسػػا تعيػػدت بريطانيػػا  امكضػػكعن 

لشػػريكتيا فيػػو فػػي مادتػػو األكلػػ  بػػأف تتمتػػ  المػػدارس ال رنسػػية فػػي مصػػر بػػن س 
ذا كػاف ىػذا الحػؽ قػد تقػرر بمعػزؿو  (ُ)الحرية التي كانت تتمت  بيا في الماضي  . كا 

عف مصر التي لـ تكػف حاضػرة فػي ىػذا االت ػاؽ فػزف األمػر يختمػؼ بالنسػبة الت ػاؽ 
ـ كالمعػػركؼ بات ػػاؽ إلغػػاع االمتيػػازات األجنبيػػة ، فقػػد كانػػت مصػػر ُّٕٗمػػكنترك 

في ىذا المستمر . كعند عرض مسػألة " المسسسػات كالمعاىػد األجنبيػة  فاعالن  اعضكن 
مصر " كالتي أطمؽ عمييا ىذا المستمر " المسػائؿ الخاصػة " فقػد كػاف فػي ميكنػة  في

الكفد المصرم المشارؾ حينئػذو أف يػدلك بػدلكه فػي ىػذه المسػألة الدقيقػة ، كقػد يسػمـ 
بقكلو فييا ألف ىذه المسسسات كالمعاىد إنما تعمؿ عم  أرض مصر كبيف مكاطنييا 

 ، كالبد مف تقرير إشرافيا عم  عمميا.
               ىػػػك الػػذم أثػػار ىػػػذه المسػػألة فػػػي  –كلػػيس المصػػرم  –ككػػاف الكفػػد اإليطػػػالي     

" مػكنترك " إذ كػاف يػرل أف التطمينػات التػػي أعطاىػا الكفػد المصػرم بشػأف الشػػركات 
                                           

، كبمقتضػاه تػـ تسػكية الخالفػات  ـ بيف بريطانيا كفرنسػاَُْٗأبريؿ  ٖعقد ىذا االت اؽ في  (1)
االستعمارية بػيف البمػديف عمػ  أسػاس تبػادؿ مصػر كالمغػرب بينيمػا ، فتسػمـ بريطانيػا ل رنسػا 
بحؽ االستيالع عم  مػراكش ، كتكافػؽ فرنسػا عمػ  إطػالؽ الحريػة الكاممػة لعمػؿ بريطانيػا فػي 

 مصر ، كعدـ مطالبتيا بتحديد أجؿو لمجالع عنيا .
ـ " ُُْٗ – ُُٖٓاف : " تػاريخ العالقػات الدكليػة ، القػرف التاسػ  عشػػر ينظػر : بييػر رنكفػ 

كينظػػر  ٔٔ،  ّٔـ . ص : َُٖٗتعريػػب : جػػالؿ يحيػػ  ، طبعػػة : دار المعػػارؼ ، القػػاىرة 
 – ُِٖٖكذلؾ : جرجس سالمة : " أثر االحػتالؿ البريطػاني عمػ  التعمػيـ القػكمي فػي مصػر 

  . ِّٓـ . ص : ُٔٔٗـ . طبعة : مكتبة األنجمك ، القاىرة ُِِٗ



 

  

 

 
 ىػ (ُّٕٔ – ُِٖٖـ / ُْٖٗ – ُِٕٖ)  محاكالت إخضاع المدارس األجنبية في مصر إلشراؼ كزارة المعارؼ

 

َُٖٓ 

األجنبية ) كالتي كانت تػرتكف إلػ  قاعػدة عػدـ التمييػز بػيف ىػذه الشػركات ( البػد أف 
ػػ            كالمسسسػػات ، كالتػػي ليػػا فػػي القطػػر المصػػرم مصػػالح  عمػػ  المعاىػػد اتنسػػحب أيضن

ال تقػػؿ أىميػػة عػػف المصػػالح االقتصػػادية . كرأل الكفػػد اإليطػػالي أنػػو يمكػػف لمجنػػة   
أف تكمؼ لجنة التحرير بكض  صػيغة فػي ىػذا الخصػكص ، بينمػا لػـ يػر  (ُ)التنظيـ 

 .  (ِ)في أف تبحث ىذه المسألة لجنة فرعية  االكفد المصرم مانعن 
كانضـ الكفد البرتغالي إل  اقتػراح الكفػد اإليطػالي الخػاص بالمعاىػد كالمسسسػات     

األجنبية المنشأة في القطر المصرم ، كرغب أف يم ت نظر المجتمعيف بكض  خاص 
إلييػػا مػػػف كجيػػة نظػػر المصػػالح الكاثكليكيػػة بػػػالقطر  اإلػػ  الجمعيػػات الدينيػػة نػػاظرن 

تتمتػػ  منػػذ زمػػف بعيػػد بػػركح العطػػؼ  –مػػا قػػاؿ ك –المصػػرم ، ألف ىػػذه الجمعيػػات 
كالتسامح كالت اىـ التاـ كبحرية كبيرة تت ؽ كالتعاليـ القرلنية الكريمػة ، كتعتمػد عمػ  

 .  (ّ)االمتيازات  المعاىدات كالقكاعد العامة بحقكؽالتقاليد ك 
لشػرؽ الدكلة الحامية لممصالح الكاثكليكية في بالد ا طكيالن  اكقد ظمت فرنسا زمنن     

ـ عقػد ات ػاؽ سياسػي بػيف الحكػكمتيف المصػرية كاإليطاليػة َُٕٗ، كلكف فػي سػنة 
تعيػدت الحككمػة المصػرية بمكجبػو بعػدـ االعتػراض عمػ  حمايػة الحككمػة اإليطاليػػة 
لعػػددو مػػف الجمعيػػات الدينيػػة الكاثكليكيػػة كػػاف يتبعيػػا عػػدده مػػف مػػدارس ال رنسيسػػكاف 

مف الرعايا البرتغالييف ، كقد أيٍبًمغ ىذا االت اؽ  اكبيرن  ابالقاىرة كاإلسكندرية كتضـ عددن 
 . (ْ)إل  الباب العالي فقبمو 

                                           

ات قت الدكؿ المشاركة في ىػذا المػستمر عمػ  تشػكيؿ ثػالث لجػاف منبثقػة عنػو، كىػي: المجنػة  (1)
  العامة كلجنة التنظيـ كلجنة التحرير كالتنسيؽ.

 . َٕإسكندر قصبجي : " أعماؿ مستمر إلغاع االمتيازات " مصدر سبؽ ذكره ، ص :  (2)

 المصدر السابؽ، ن سو . (3)

 . َٕإسكندر قصبجي : " أعماؿ مستمر إلغاع االمتيازات مصدر سبؽ ذكره " ، ص :  (4)
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ـ حيػث عيًقػدت ات اقيػة َُِٗكيعكد الكفد البرتغالي بالذاكرة مرة أخرل إلػ  سػنة     
فيو مسألة إلغػاع االمتيػازات  ابيف بريطانيا العظم  كاليكناف في الكقت الذم كاف مثارن 

بحماية األجانب فػي مصػر .  –مف ذلؾ  بدالن  –لحككمة البريطانية األجنبية كتكميؼ ا
كيقضي ىذا االت اؽ بأف تظػؿ جميػ  المسسسػات اليكنانيػة متمتعػة بكػؿ االمتيػازات ، 
كأف تككف في المسػتقبؿ خاضػعة إلػ  الرقابػة كالمالحظػة التػي قػد ت رضػيا الحككمػة 

بػيف  المسػاكاة مسػتقبالن المصرية عم  المسسسات األجنبية ، كما نػص االت ػاؽ عمػ  
 . (ُ)المسسسات اليكنانية الحديثة كبيف المسسسات البريطانية التي تنشأ بمصر 

كبناع عم  ذلؾ يقترح الكفد البرتغالي البحػث عػف صػيغة تماثػؿ الصػيغة السػابؽ     
المكافقػػة عمييػػا ، كيطمػػب مػػف الحككمػػة المصػػرية كمػػف الكفػػد المصػػرم الػػذم امتػػاز 

الػػن س أثنػػاع مناقشػػاتو فػػي المسػػائؿ الميمػػة كالمعقػػدة التػػي  بػػركح التسػػامح كعمػػك
عرضػػػت عمػػػ  المػػػستمر أف يسػػػمح لمطكائػػػؼ كالمسسسػػػات كالمعاىػػػد الكاثكليكيػػػة أف 
تحػػت ظ بمركزىػػا الحػػالي ، كأف تكاصػػؿ أعماليػػا دكف تػػدخؿ مػػف جانػػب الحككمػػة فيمػػا 

 . (ِ)عدا حاالت الخضكع إلجراعات يقتضييا النظاـ العاـ 
فد ال رنسي فقد صػرح بػأف مػا أثػاره الكفػد البرتغػالي يظ ػر بأىميػة خاصػة أما الك     

بالنسبة ل رنسا ، ألف حككمة ال اتيكاف كانت قد أبدت إل  الحككمة ال رنسػية رغبتيػا 
في أال يصيب المعاىد كالجمعيات الكاثكليكية في مصر أدن  ضررو مف النظاـ الجديد 

المتيػازات األجنبيػة . كاحػت ظ الكفػد ال رنسػي الذم ستدخؿ فيو ىذه البالد بعد إلغػاع ا
لن سػػو بحػػؽ التمثيػػؿ كاالشػػتراؾ فػػي مناقشػػات المجنػػة ال رعيػػة التػػي سػػتبحث ىػػذه 
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 المصدر السابؽ ، ن سو . (2)
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المسألة في حينيا ، في حاؿ ما إذا تكافقت الػدكؿ األكركبيػة عمػ  تشػكيؿ مثػؿ ىػذه 
 . (ُ)المجنة 

بينيا حكؿ ىذا المكضكع  كقد تداكلت الكفكد البريطانية كال رنسية كاليكنانية فيما    
 ، كقدمت لجنة التحرير كالتنسيؽ االقتراحات التية :

تكػػكف أثنػػاع فتػػرة االنتقػػاؿ لممعاىػػد األجنبيػػة الدينيػػة سػػكاع أكانػػت أغراضػػيا  -ُ    
تعميمية أك طبيػة أك خيريػة الحصػانة القضػائية الحاليػة . كتخضػ  ىػذه المعاىػد بػال 

 محاكـ المختمطة .استثناع في ىذه ال ترة إل  قضاع ال
دارة أعماليا كأىميتيا القانكنية طبقنػ -ِ      اتسير ىذه المعاىد مف حيث تنظيميا كا 

 لقانكنيا األساسي .
تككف ىذه المعاىد أثناع فتػرة االنتقػاؿ خاضػعة لمقػكانيف المصػرية بمػا فييػا  -ّ    

مػػة ليػػا . القػكانيف الماليػػة بػن س الشػػركط التػي تسػػرم عمػ  المعاىػػد المصػرية المماث
لبرامجيػػا الخاصػػة سػػكاع أكػػاف ذلػػؾ لغػػرض  اكليػػا أف تكاصػػؿ نشػػاطيا بحريػػة كطبقنػػ

تعميمي أـ خيرم أـ طبي ، بدكف اإلخالؿ بػاإلجراعات التػي تقتضػييا المحافظػة عمػ  
 النظاـ العاـ .

لممعاىد التي تممؾ مباني لغرض إقامة الشػعائر الدينيػة الحػؽ فػي االحت ػاظ  -ْ    
لمعادات المرعيػة فػي مصػر بشػرط احتػراـ النظػاـ  اة ىذه الشعائر طبقن بيا ، كفي إقام
 العاـ كالداب .

مػػ  عػػدـ اإلخػػالؿ بحػػؽ الحككمػػة المصػػرية فػػي مراقبػػة دخػػكؿ األجانػػب إلػػ   -ٓ    
مصر ، تتعيد الحككمة المصػرية بػأف تقػدـ لممعاىػد جميػ  التسػييالت لتسػتقدـ مػف 

يػػو مػػف األطبػػاع كالممرضػػات كالعممػػاع بالدىػػا كتسػػتخدـ فػػي مصػػر أم عػػددو تحتػػاج إل
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 . (ُ)كالمدرسيف كالقسس كممثمي الشعائر الدينية لالحت اظ بنشاطيا الحالي 
كتػػػـ االت ػػػاؽ كػػػذلؾ عمػػػ  أف تصػػػرح الحككمػػػة المصػػػرية بأنيػػػا لػػػف تصػػػدر أيػػػة     

ػػ فػػي  اإلزامينػػ اتجعػػؿ اسػػتخداـ المغػػة العربيػػة أمػػرن  اتشػػريعات فػػي المسػػتقبؿ أك أحكامن
. كلك أف ذلؾ لـ يدرج ضمف بنكد االت اؽ النيائي . كما صػرحت الحككمػة  (ِ)التعميـ

 بعزميا االحت اظ بيذه المعاىد دينية كانت أـ تعميمية . االمصرية أيضن 
 (ّ)كقد انتي  األمػر بتثبيػت جميػ  األمػكر التػي تػـ االت ػاؽ عمييػا فػي خطابػات     

ات الشػأف مػف جيػة أخػرل ، يتبادليا الكفد المصرم مف جية كالكفػكد األخػرل صػاحب
حيػػث لػػـ تكػػف ىػػذه المسػػألة تيػػـ جميػػ  الػػدكؿ المشػػاركة فػػي المػػستمر ألنػػو لػػـ يكػػف 
لبعضيا معاىد مػف ىػذا النػكع فػي مصػر . كمػا تػـ االت ػاؽ عمػ  أف تضػ  كػؿ دكلػة 
قكائـ م صمة بالمعاىػد التابعػة ليػا ليػتـ اعتمادىػا مػف الحككمػة المصػرية . كلمػا لػـ 

ىػذه القػكائـ فػي مػكنترك حيػث لػـ يكػف فػي مقػدكر الحككمػة يكف مف الممكػف كضػ  
المصرية التثبت مف صحة ىذه القكائـ كسالمتيا كدقتيا فقد تـ االت اؽ فيما يختص 

                                           

جمػػادل  ِٓـ / ُّٕٗأغسػػطس  ِ) عػػدد غيػػر اعتيػػادم ( بتػػاريخ  ٖٔ" الكقػػائ  " العػػدد :  (1)
ـ بشػػػػأف االت ػػػػاؽ الخػػػػاص بزلغػػػػاع ُّٕٗ( لسػػػػنة  ْٖىػػػػػ . القػػػػانكف رقػػػػـ ) ُّٔٓاألكلػػػ  

  ـ .ُّٕٗمايك  ٖاالمتيازات األجنبية بمصر المكق  عميو بمكنترك في 

 . ُٕيازات " مصدر سبؽ ذكره . ص : إسكندر قصبجي : " أعماؿ مستمر إلغاع االمت (2)

( غيػر ٖٔينظر نصكص ىذه الخطابات كردكد الكفكد المختم ة عمييا في : " الكقائ  " عدد )  (3)
كمػػػا  ُّىػػػ . ص : ُّٔٓجمػػػادل األكلػػ   ِٓـ / ُّٕٗأغسػػطس  ِاعتيػػادم ، بتػػاريخ 

ال يػداخميا شػؾ  بعدىا . كقد أكدت الكفكد األجنبية في ردىا عمػ  خطػاب الكفػد المصػرم أنػو "
فػي أف مصػر التػػي شػممت ىػػذه المعاىػد عمػػ  الػدكاـ بعنايػػة مشػربة بػػالعطؼ ، كأثبتػت بززائيػػا 
أسمح ركح الت اىـ ستكاصؿ التيسير ليذه المعاىد في مباشرة نشاطيا القيـ الذم بذلتػو دائمػان 

تب  كػؿ دكلػة لمصمحة البالد المشتركة " كقد أرفؽ بيذه الخطابات قكائـ مسقتة بالمعاىد التي ت
 كما سبؽ تكضيح ذلؾ باألعم  .
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بالكاليات المتحدة كبريطانيا عم  كض  ىذه القكائـ فيما بعد . أما الكفد اليكناني فقد 
ا الكفػداف ال رنسػي كاإليطػالي أعدل قائمة مسقتػة اعتمػدىا الكفػد المصػرم بػتح ظ . أمػ

فقد اكت يا ببياف أنكاع المعاىد التي سىتيدرىج فػي القائمػة عمػ  كجػو اإلجمػاؿ عمػ  أف 
 يتـ ت صيؿ ذلؾ في ات اؽو مشترؾ ييعقد م  الحككمة المصرية فيما بعد .

كفػػي كممتػػو التػػي ألقاىػػا أمػػاـ مجمػػس النػػكاب عنػػد عػػرض ات ػػاؽ مػػكنترك عمػػ      
مػ   ارئػيس الػكزراع أف مصػر تبادلػت كتبنػ (ُ)د مصط   النحاس أعضاع المجمس أك

رسسػػػاع الكفػػػكد األمريكيػػػة كالبريطانيػػػة كاإلسػػػبانية كال رنسػػػية كاليكنانيػػػة كاإليطاليػػػة 
كاليكلندية كالبمجيكية كىي كفكد الدكؿ التي ليػا فػي مصػر معاىػد مدرسػية أك طبيػة 

رلحٍت في ىذه الكتب بأنو إل  أف يعق د ات اؽه الحػؽ ، كعمػ  كػؿ حػاؿ أك خيرية ، كصى
إل  نياية فترة االنتقاؿ سيككف لما ىك مكجكده بال عؿ مف المعاىد المشار إلييػا يػـك 
التكقي  عم  االت اؽ أف تكاصؿ في مصر بكامؿ الحرية نشػاطيا كفػؽ الشػركط التػي 
ات ؽ عمييا . كىذا يعنػي بقػاع الحػاؿ كمػا ىػك عميػو بالنسػبة ليػذه المعاىػد عمػ  أف 

  لمػػا تخضػػ  لػػو نظائرىػػا المصػػرية مػػف القػػكانيف كالمػػكائح إلػػ  أف ييٍعقىػػد ات ػػاؽ تخضػػ
ًقػد ات ػاؽه الحػؽ  (ِ)، أك عم  األكثر إل  انتياع فتػرة االنتقػاؿ  ابشأنيا الحقن  . فػزذا عي

ذا لػػـ يعقػػد كانتيػػت فتػػرة االنتقػػاؿ فقػػد أصػػبحت  خضػػعت ىػػذه المعاىػػد ألحكامػػو ، كا 

                                           

ًلد مصط   النحاس في سمنكد بالغربيػة عػاـ  (1) ـ ، كتخػرج مػف مدرسػة الحقػكؽ كعػيف ُٕٖٔكي
سعد زغمكؿ كخمؼ سػعدان  ةقاضيان ، اشتغؿ بالحياة السياسية كانتسب إل  الكفد المصرم برئاس

الكفػػد المصػػرم فػػي م اكضػػات الػػكزارة غيػػر مػػرة ، كتػػرأس  ةالكفػػد ، تػػكل  رئاسػػ ةفػػي رئاسػػ
 ـ . ُٓٔٗـ إل  أف تكف  عاـ ُِٓٗـ. اعتزؿ الحياة السياسية بعد ثكرة ُّٔٗ

ككذلؾ  ُُّراج  : يكناف لبيب رزؽ : " تاريخ الكزارات المصرية " مرج  سبؽ ذكره ، ص :  
 . ِْٔ، ص :  ٕ: خير الديف الزركمي : " األعالـ " مرج  سبؽ ذكره ، جػ

 ـ .ُْٗٗالنتقاؿ ىذه باثنتي عشرة سنة تنتيي في عاـ حددت فترة ا (2)
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 .(ُ)بززائيا في حدكد مبادع القانكف الدكلي العاـ الحككمة المصرية مطمقة الحرية 
كال نىظينآلنػػا مخطئػػيف إف نحػػف أكػػدنا أف الحقػػائؽ التيػػة قػػد ات قػػت عمييػػا جميػػ      

األطػػراؼ فػػي مػػستمر مػػكنترك فيمػػا يتعمػػؽ بأكضػػاع المػػدارس األجنبيػػة فػػي مصػػر فػػي 
 مرحمة ما بعد االت اؽ :

 اتسػتمر فػي القيػاـ بأعماليػا بحريػة طبقنػ: أف ىذه المػدارس سػكؼ احلميمت األوىل     
 لبرامجيا الخاصة .

 : تخض  ىذه المدارس لقضاع المحاكـ المختمطة . احلميمت انثاَيت   
ــت    ــت انثانث : يسػػرم عمػػ  ىػػذه المػػدارس القػػكانيف كالمػػكائح المصػػرية بػػن س  احلميم

 الشركط التي تسرم عم  المدارس المصرية المماثمة .
: تىعىيآلده مف جانب الحككمة المصرية بعدـ فرض المغة العربية كمغػة  عتاحلميمت انراب    

 إلزامية لمتعميـ في ىذه المدارس .
لمحقيقػػة األكلػػ  تتمسػػؾ ىػػذه المػػدارس ببرامجيػػا الخاصػػة ، بينمػػا يحػػؽ  اكطبقنػػ    

أف ت رض عمييا لكائحيا كقكانينيا المطبقة عمػ   –لمحقيقة الثالثة  اطبقن  –لمحككمة 
كميا مف المدارس المصرية ، بينما ذلؾ مكقكؼه عم  مكافقة القضاع المختمط ما يشا

مػػ  الحقيقػػة الثانيػػة ، كمػػا حػػدث أثنػػاع  االػػذم تخضػػ  لػػو المػػدارس األجنبيػػة تماشػػين 
ـ خير دليؿ عم  ذلؾ . كفي كؿ األحكاؿ اكتسػبت ُّْٗمناقشة قانكف التعميـ الحر 

محقيقػػة الرابعػػة . كىػػذا التضػػارب مػػف ل االمػدارس األجنبيػػة حصػػانة مػػف التعريػػب طبقنػ
شأنو أف يسدم إلػ  حػدكث نػزاع قػانكني بػيف األطػراؼ المختم ػة حػكؿ ت سػير أحكػاـ 
المػػكاد الػػكاردة فػػي ىػػذا االت ػػاؽ ، كبالنسػػبة لمحككميػػة المصػػرية كػػاف المجػػكع إلػػ  

                                           

مضػابط مجمػس النػكاب ، الييئػػة النيابيػة السادسػة ، مجمكعػػة مضػابط دكر االنعقػاد الثػػاني ،  (1)
ربيػ  الثػاني  ُِـ / ُّٕٗيكنيػك  ُِمضبطة الجمسة الخامسة كاألربعػيف ، بتػاريخ االثنػيف 

 . ُْْٖ، ص :  ّـ ، جػُّٕٗىػ . طبعة بكالؽ ُّٔٓ
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لكض  ت سيرات شافية ليذه  –ىيئة قضايا الحككمة  -الجيات القانكنية المختصة مثؿ 
عندما بدت ىناؾ حاجة لتعديؿ قانكف التعميـ الحػر الصػادر  اكممحن  اضركرين  احكاـ أمرن األ

 ـ بقصد تعميـ مظمة إشراؼ المعارؼ لتشمؿ جمي  المدارس األجنبية .ُّْٗعاـ 
كعم  أية حاؿ فقد شػعرت المػدارس األجنبيػة بػأف ات ػاؽ مػكنترك أطمػؽ ليػا العنػاف     

بحت عصية عم  الت تيش مف قبؿ كزارة المعػارؼ لمعمؿ بكامؿ حريتيا في مصر ، فأص
، كأغمقت أبكابيا دكف م تشي الكزارة ، كلـ تعترؼ لمكزارة بحؽ الت تيش كتمردت عمييا 

أكد أف كجكد  -أحد كبار رجاؿ " المعارؼ " في ذلؾ الكقت  – (ُ)، حت  إف زكي مبارؾ 
عمػػػ  األراضػػػي  –ة بجنسػػػياتيا المختم ػػػ -ذلػػػؾ العػػػدد الكبيػػػر فػػػي المػػػدارس األجنبيػػػة 

فػي ىػذا  االمصرية " ىك احتالؿ ي كؽ كؿ احتالؿ " كلكنو كاف يحجـ عػف الخػكض كثيػرن 
مػػف إحػػراج " المعػػارؼ " ألف " لمسياسػػة خبايػػا " كمػػا قػػاؿ . كشػػبو زكػػي  االمكضػػكع خكفنػػ

مبارؾ اختيار " المعارؼ " لو لمقياـ بميمة الت تيش عم  المدارس األجنبية بأنو " إلقاع 
ػفي جين بػأف " ال تػكة فػي ت تػيش المػدارس األجنبيػة  اـ "  كرد عميػو ككيػؿ الػكزارة مازحن

كليس في ت تيش المدارس المصرية " ، كي خر الرجؿ بأنو كلج إل  مسسسػات تعميميػة 
لػذلؾ  أجنبية عريقة في حيف عجز عف ذلؾ غيره مف م تشي " المعارؼ " كضػرب مػثالن 

. كىذا إف دؿل فزنما  (ِ)اإلنجميزية بمصر الجديدة بكمية فيكتكريا باإلسكندرية كالمدرسة 
بعقد ات ػاؽ مػكنترك  كبػات  اما كاف ليذه المدارس مف ن كذو قكم تدعـ كثيرن  يدؿ عم 

                                           

 –ىك زكي عبد السالـ مبارؾ ، مف كبار الكتاب المصرييف ، كلد في سنتريس بمركز أشػمكف  (1)
محافظػػػة المنكفيػػػة ، كتعمػػػـ فػػػي األزىػػػر ، كحصػػػؿ عمػػػ  الػػػدكتكراه فػػػي الداب مػػػف الجامعػػػة 

 ـ .ُِٓٗالمصرية ، اشتغؿ بالتدريس ، كعيف م تشان بكزارة المعارؼ ، تكف  عاـ 
ككػذلؾ : عمػر  ْٕ، ص :  ّزركمي : " األعالـ " مرجػ  سػبؽ ذكػره ، جػػينظر : خير الديف ال 

 . َُِ، ص :  ُرضا كحالة : " معجـ المسل يف " مرج  سبؽ ذكره ، جػ

ت تػػيش المػػدارس  ْ،  ّىػػػ . ص : ُّّٔشػػكاؿ  ِٓـ / ُْٓٗالػػبالغ ، عػػدد أكؿ أكتػػكبر  (2)
 األجنبية لمدكتكر زكي مبارؾ .
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عمػػ  المعػػارؼ أف تبحػػث عػػف حمػػكؿو إلخضػػاع ىػػذه المػػدارس المتمػػردة كمػػف ثػػـ بػػدأ 
 الت كير في تعديؿ قانكف التعميـ الحر .

 حشريع جذيذ : ودوافع إصذارلصىر لاَىٌ انخعهيى احلر 
ـ ت فقػد ُّْٗلسػنة  َْسرعاف مػا أدركػت كزارة المعػارؼ عيػكب القػانكف رقػـ     

كػػاف اضػػطراب المنػػاىج فػػي مختمػػؼ المػػدارس األجنبيػػة كاصػػطباغيا الكاضػػح بصػػبغة 
البالد التي تنتمي إلييا م  إىماؿ الناحية المصرية فييا ذا أثرو سيع عم  تالميػذىا 

بثقافػة الجنسػية  فالطالب ييعىدآل في ىذه المدارس ليككف أقكل اتصػاالن  مف المصرييف ،
التي تمثميا المدرسة منو بػالبالد التػي يعػيش فييػا . كقػد لمسػت كزارة المعػارؼ مػف 
ذلؾ أف الطالب المصرم يتخرج مف ىذه المػدارس كىػك يعػرؼ الكثيػر عػف أمريكػا أك 

يعػػرؼ عػػف مصػػر كىػػي بػػالده التػػي أكثػػر ممػػا  بريطانيػػا أك فرنسػػا أك اليكنػػاف مػػثالن 
ذا كاف معقكالن  أف يعرؼ أبناع الجاليات األجنبية كؿ شيعو عػف  كضعت أمميا فيو . كا 

فزف مف الكاجػب كػذلؾ أف يعرفػكٍا مػا يك ػييـ عػف الػبالد  بثقافتيا،كأف يتثق كٍا  بمدىـ،
 ارتباط.كترتبط مصالحيـ بيا أقكل  فييا،التي يعيشكف 

" أف تكحيػػد المنػػاىج التعميميػػة فػػي جميػػ  المػػدارس القائمػػة كاعتبػػرت " المعػػارؼ     
في القطر خطػكة ميمػة يجػب أف تتخػذىا مػف جانبيػا لتحقيػؽ الغػرض الػذم تحػرص 
عميو كػؿ دكلػة حػرة ، مػف تكحيػد أسػاليب الثقافػة بيػا ، كمػف جعػؿ ثقافػة الػبالد فػي 

تبػرت كػذلؾ جمي  مظاىرىا ىي السائدة عم  ركح التعميـ في مراحمػو المختم ػة . كاع
أف الحاجػة ممحػة إلػػ  اسػتكماؿ إشػػرافيا عمػ  المػػدارس األجنبيػة فػػي مصػر ، كجعػػؿ 

لتحقيؽ التقارب بيف مناىجيػا كمنػاىج الػكزارة ، كإلحكػاـ الصػمة  اىذا اإلشراؼ ضمانن 
بيف الكزارة التي تشػرؼ عمػ  التربيػة كالتعمػيـ كبػيف جميػ  الييئػات التػي تقػـك بيػذه 

الكزارة حتػ  يمكػف أف تسػير سياسػة التعمػيـ فػي الػبالد كميػا عف رقابة  االميمة بعيدن 
كفؽ سياسة مكحدة ، كبعيػدة فػي أغراضػيا عمػا يكػدر األمػف أك ييػدد السػمـ أك أيػة 
شػػػائبة يمكػػػف أف تشػػػي  القمػػػؽ الػػػدينٌي فػػػي ن ػػػكس الناشػػػئة ، أك تسػػػيع لمقكمػػػات 
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لحاجػة إلػ  إعػداد المجتم  مف ال كر كالمعتقد كالمغة كالتاريخ . كىذا كمو مما يبػرر ا
مشركع قانكف جديػد يػنظـ ىػذا اإلشػراؼ كيتالفػ  عيػكب القػانكف القػديـ كيتجنػب مػا 

 فيو مف نقائص .
 اجلذيذ:دوافع إصذار انماَىٌ 

 انذيُي:انذافع 
اعتبرت جمعيات التنصير أف الطكر الجديد الذم دخمت فيو العالقػات بػيف مصػر     

ـ نػػاف ه كمعػػززه ألعمػػاؿ ُّٔٗمػػا سػػنة كبريطانيػػا بعػػد عقػػد معاىػػدة التحػػالؼ بيني
التنصير ، كتنبيت ىذه الجمعيػات إلػ  تػأثير التعمػيـ األكلػٌ  فػي مسػتقبؿ التنصػير ، 

سػب  مػدارس  فعممت عم  التكس  في إنشاع المدارس األكلية ، كأنشأت إحداىا فعالن 
ت مف ىذا النكع : اثنتاف منيا في قنا كمثميما في الجيزة كثالث فػي ميػت غمر.كأكػد

 . (ُ)الجمعية عم  نجاح التنصير عف طريؽ االىتماـ بالتعميـ األكلي 
لمشػككل مػف قبػؿ أكليػاع األمػكر إىمػاؿ  اكذلؾ كاف مف أىـ مػا ليػكًحظ ككػاف مثػارن     

تعمػػيـ الػػديف اإلسػػالمي فػػي ىػػذه المػػدارس عمػػ  كثػػرة مػػف كػػاف فييػػا مػػف التالميػػذ 
ارؼ ترل أف ىذه المدارس تصطبغ المسمميف . كفي الكقت الذم كانت فيو كزارة المع

بصبغة دينية محضة فزنيا كانت تجد صعكبة كبيرة في إقناع مديرييا بالمكافقة عم  
 تدريس الديف اإلسالمي فييا .

عػػف تػػأثر أكثػػر ىػػذه  كرصػػدت تقػػارير الم تشػػيف فػػي ىػػذا المكضػػكع أنػػو فضػػالن     
بعضيا كاف يراعػ  كضػ  المدارس في حياتيا التعميمية بالركح الدينية البحتة ، فزف 

صكر دينية كثيرة في جميػ  ال صػكؿ ، كبعضػيا الخػر كػاف يعمػد إلػ  أف يصػطحب 
المػػدرس معػػو إحػػدل الراىبػػات خػػالؿ إلقػػاع الػػدركس عمػػ  التالميػػذ فتقػػؼ إلػػ  جانبػػو 

                                           

 . ٓىػ . ص : ُّٗٓمحـر  ُِـ / َُْٗفبراير  ِٗالبالغ ، عدد  (1)
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صػػػامتة ككأنيػػػا تعمػػػـ التالميػػػذ المحافظػػػة عمػػػ  اليػػػدكع فػػػي ال صػػػؿ أثنػػػاع إلقػػػاع     
 . (ُ)الدرس 

ف ل ت االنتباه إل  خطكرة ىذه المسألة كضػركرة العنايػة بػأمر الػديف ككاف أكؿ م   
. كذلػػػؾ كػػػاف نتيجػػػة  (ِ)فػػػي المػػػدارس األجنبيػػػة ىػػػك الػػػدكتكر محمػػػد حسػػػيف ىيكػػػؿ 

لمدراسػات المقارنػة التػي قػاـ بيػػا بػيف نظػـ التعمػيـ مػػف الكجيػة العامػة فػي المػػدارس 
ظ عقػػػب زيارتػػػو لتمػػػؾ الحككميػػػة كبػػػيف نظيرتيػػػا فػػػي المػػػدارس األجنبيػػػة ، فقػػػد الحػػػ

المػػدارس أف أسػػاس التكػػكيف الثقػػافي كالخمقػػي كالتنشػػئة المعنكيػػة فييػػا قػػائـ عمػػ  
عناصر المسػيحية فػي أكثػر المػكاد التػي تػدرس ، كأكثػر التقاليػد التػي تراعػ  . ف ػي 

كىػػي مػػادة تػػدرس بعنايػػة فػػي ىػػذه المػػدارس كخاصػػة  – مػػثالن  –مػػادة " األخػػالؽ " 
كاحي الػديف المسػيحي م صػمة فػي صػكرىا األخالقيػة التػي األمريكية منيا ، تدرس ن

 . (ّ)يرب  عمييا التالميذ ، كيغذكف بيا في ليكنتيـ األكل  
كقػػد انيالػػت عمػػ  كزارة المعػػارؼ شػػكاكل عػػدة مػػف جميػػرة مػػف أكليػػاع األمػػكر     

ػػ عمػػ  سػػمكؾ المػػدارس األجنبيػػة تجػػاه تالميػػذىا مػػف المسػػمميف ،  االمصػػرييف احتجاجن
كاف يقطف في جزيرة " الركضة " كاف يريد إلحػاؽ نجمتػو  اإحداىا أف مكاطنن  كذيًكر في

البالغػػة مػػػف العمػػػر ثمػػػاف سػػػنكات ، كنجمػػػو ذم السػػػنكات الخمػػػس بركضػػػة األط ػػػاؿ 
                                           

 . ِٓٔجرجس سالمة : " تاريخ التعميـ األجنبي في مصر " مرج  سبؽ ذكره ، ص :  (1)

تػػكل  محمػػد حسػػيف ىيكػػؿ كزارة المعػػارؼ العمكميػػة فػػي سػػت كزارات مختم ػػة : كزارتػػا محمػػد  (2)
زارات حسػف ـ ( كك ُّٗٗأغسطس  ُٖـ إل  ُّٖٗأبريؿ  ِٕمحمكد الثالثة كالرابعة ) مف 

 ْإلػػ   َُْٗيكنيػػك  ِٕصػػبرم األكلػػ  كحسػػيف سػػرم األكلػػ  كالثانيػػة عمػػ  التػػكالي ) مػػف 
ينػػػاير  ُٓإلػػػ   ُْْٗأكتػػػكبر  ٖـ ( ثػػػـ كزارة أحمػػػد مػػػاىر األكلػػػ  ) مػػػف ُِْٗنػػػكفمبر 
 ـ ( بالجم  م  كزارة الشئكف االجتماعية .ُْٓٗ
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بمدرسة أجنبية ال تبعد عف منزلو إال خطكاتو معدكدات . كاستبؽ الرجؿ ىذا اإللحاؽ 
فقابػؿ نػاظرة المدرسػة كدار بينيمػا  بالسساؿ عف نظاـ المدرسة كمنياجيا التعميمػي ،

حديث غير قصير خرج مف خاللو باستنباط عدة حقائؽ كانت عم  درجة عاليػة مػف 
 الخطكرة بالنسبة لتالميذىا المسمميف ، كمنيا :

أف تصػمي فػي  –مسممة كانت أـ مسيحية  –تحتـ المدرسة عم  كؿ تمميذة  -ُ    
 المساع.كنيسة المدرسة صالة الصبح كصالة 

أف تتمقػ   –ميمػا كػاف الػديف الػذم تػديف بػو  - ايتحتـ عم  كؿ طالبة أيضن  -ِ    
 البركتستانتي.دينية في المذىب  ادركسن 

ليس في المدرسة مف األساتذة المسمميف غير مدرسو كاحدو تنحصػر ميمتػو  -ّ    
 ".في تدريس مادة " المغة العربية 

ثمائة ، كزىاع النصؼ مػف ىػذا العػدد عدد التمميذات في المدرسة زىاع الثال  -ْ    
 مصريات مسممات .

كقد حاكؿ الرجؿ أف يقنػ  نػاظرة المدرسػة بتكميػؼ مػدرس المغػة العربيػة بزعطػاع     
في الديف اإلسالمي ، أك بزع ائيف عم  األقؿ مف إقامػة  االتمميذات المسممات دركسن 

اعتػذرت ىػذه بػأف صالة مسيحية ، أك مف تمقي دركسو في غير الديف اإلسػالمي ، ف
المدرسػػة تابعػػة إلرسػػالية كنسػػية ، كأف نشػػر الػػديف المسػػيحي رسػػالة أساسػػية ليػػذه 
نمػا فػي أخػرل مماثمػة ليػا لمبنػيف  المدرسة إل  جانػب التعمػيـ ، لػيس فييػا فحسػب كا 
تجرم عم  المنكاؿ ن سو ، كأف المدرستيف غير خاضػعتيف لت تػيش كزارة المعػارؼ . 

أف يم ت نظر " المعارؼ " إل  ىذا األمػر بعػد أف اضػطر كرأل الشاكي أف مف كاجبو 
إلػػ  إلحػػاؽ كريمتػػو بمدرسػػة البنػػات األميريػػة بمصػػر القديمػػة رغػػـ بعػػد الشيػػقلة بينيػػا 

 . (ُ)كبيف منزلو 
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كلػػـ تكػػػف ىػػػذه الشػػكاية ىػػػي الكحيػػػدة مػػف نكعيػػػا ، فقػػػد كانػػت تتقػػػاطر عمػػػ  "     
اع األمػػكر ، كىػػذا مػػا شػػج  " المعػػارؼ " شػػكاكل عديػػدة مماثمػػة ليػػا مػػف جانػػب أكليػػ

فػي سىػٌف تشػري و جديػد لتنظػيـ التعمػيـ الحػر يضػمف ليػا  االمعارؼ " عم  السػير قػدمن 
 اإلشراؼ عم  جمي  المدارس األجنبية .

 إهًال ادلذارش األجُبيت نهغت انعربيت وانخاريخ ادلصري وانرتبيت انىطُيت :
ي المػدارس األجنبيػة كذلػؾ مػف حرصت كزارة المعػارؼ عمػ  تػدعيـ المغػة العربيػة فػ    

خالؿ التكس  في فرضيا كاالرتقاع بمستكاىا إل  المستكل الذم يناسب أعمػار التالميػذ 
بالمقارنة بما كاف يدرس في مدارس الحككمػة . كقػد الحظػت الػكزارة أف الخطػكات التػي 
ا خطتيا المغة العربية فػي ىػذه المػدارس األجنبيػة لػـ ترتػؽ بعػد إلػ  مػا كػاف يرتجػ  ليػ

كينتظر منيا بسبب ممانعة القػائميف عمػ  إدارتيػا . كأف كاجػب الػكزارة يحػتـ عمييػا أف 
تعمؿ عم  رعاية المغة العربية في أم مكػاف حيثمػا تقتضػي المصػمحة ذلػؾ ، كأف تػكلي 
ىذا األمر ك ايتو مف العناية كاالىتماـ ، كأف الكقت قػد حػاف لمعمػؿ عمػ  تكثيػؽ الصػمة 

افة في المدارس الحككميػة كفػي المػدارس األجنبيػة التػي تنشػأ مف طريؽ المغة بيف الثق
في ذلؾ ت حيث إف السياسة التعميمية في جمي  البمداف  افي مصر . كليست مصر بدعن 

األكركبيػػة تقػػـك عمػػ  فػػرض احتػػراـ المغػػة القكميػػة كتػػاريخ الػػبالد عمػػ  جميػػ  الػػنشع ، 
 . (ُ) استثناع حيث تدخؿ ىذه المكاد في صمب المناىج لجمي  المدارس بال

كفي حديث لكزير المعارؼ محمد حسيف ىيكؿ يعرب عػف رغبتػو فػي اسػتعداد كزارة     
المعػارؼ لتقػديـ كػؿ عػػكفو لممػدارس األجنبيػة مػػف خػالؿ كضػ  بػػرامج مشػتركة يػتـ مػػف 
خالليا تدريس عمكـ المغػة العربيػة كتػاريخ مصػر كجغرافيتيػا كالتربيػة الكطنيػة فػي تمػؾ 

 . (ِ)المدارس 
                                           

 . ٕىػ . ص : ُّٗٓجمادل الثانية  ُٓـ / َُْٗيكنيك  ُِالبالغ ، عدد  (1)
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 فع أخري :دوا
كانػػت ىنػػاؾ دكافػػ  أخػػرل شػػجعت " المعػػارؼ " عمػػ  العمػػؿ عمػػ  اسػػتبداؿ قػػانكف     

التعميـ الحر بآخر جديد يضمف ليا اإلشراؼ عم  جمي  المدارس األجنبية في القطر 
المصػػرم ، كمػػف ىػػذه الػػدكاف  : شػػعكر كزارة المعػػارؼ بػػالعجز عػػف اسػػتعماؿ حقيػػا 

 –بصػ ة أصػمية  –المدارس األجنبية التي تعد  المشركع كالقانكني في الت تيش عم 
لالمتحانػػات العامػػة التػػي تعقػػدىا الػػكزارة ، كىػػك الحػػؽ المك ػػكؿ ليػػا بنصػػكص قػػانكف 

ـ المػػنظـ لمتعمػػيـ الحػػر فػػي الػػبالد . فقػػد كصػػؿ عػػدد المػػدارس األجنبيػػة ُّْٗسػػنة 
إلػ   التي كاف يحؽ لكزارة المعػارؼ ت تيشػيا كمراقبتيػا بمقتضػ  أحكػاـ ىػذا القػانكف

مائة كثالثيف مدرسة ، لػـ يكػف يقبػؿ بت تػيش الػكزارة منيػا إال نحػك عشػريف مدرسػة 
 . (ُ)الت يش  فقط ، بينما ظمت األكثرية الباقية مستعصية عم 

مػػا كانػػت تسػػتند إلػػ  حقػػكؽ االمتيػػازات األجنبيػػة   اكالكاقػػ  أف ىػػذه المػػدارس كثيػػرن     
لػػ  الن ػػكذ السياسػػي لمػػدكؿ التػػي تنتمػػي إلييػػا نكػػار  كا  فػػي تحػػدم كزارة المعػػارؼ ، كا 

ـل تنبيػت " المعػارؼ  حقكقيا عمييا رغـ ما في بعضيا مف مخال ات جسيمة . كمف ثػ
" إل  ضركرة كض  تشري و جديد يخض  جمي  المػدارس األجنبيػة لسػيطرتيا حتػ  ال 
يبق  ثمة أثره لذلؾ الن كذ . يحدث ذلؾ في الكقت الذم كانت فيػو " المعػارؼ " تعػيف 

 ، كىذا ما يدعك إل  الدىشة كالعجب . (ِ)بمبالغ مف الماؿ  االمدارس سنكين  ىذه
كثمة داف  لخر ، كىك أف قانكف الحماية مف التنصير الذم أعدتو كزارة الداخميػة    
كالػذم كػاف تعػكؿ  –ـ ُّْٗأثناع مناقشات قانكف سنة  اككنا قد أشرنا إليو سم ن  -

مقػػة بنشػػاط الجمعيػػات التنصػػيرية التػػي كانػػت عميػػو " المعػػارؼ " لضػػبط األمػػكر المتع

                                           

 . ْىػ . ص : ُّٗٓص ر  ِٕـ / َُٓٗأبريؿ  ٓالبالغ ، عدد  (1)

حديث لػكزير المعػارؼ  ٓىػ . ص : ُّٗٓرجب  ُٗـ / َُْٗأغسطس  ِّالبالغ ، عدد  (2)
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ليػا ، كالػذم كػاف مػف شػأنو أف يحػد مػف التنصػير ميمػا كػاف  اتتخذ مف التعميـ ستارن 
القنػاع الػذم يخت ػي كراعه ، كيجػـر ىػػذا النشػاط المشػبكه ، كبضػبط نشػاط المػػدارس 

قراره في البرلمػاف سػنة بعػ د أخػرل األجنبية التنصيرم ت ىذا القانكف قد أرج  بحثو كا 
. فبعد مضي ست سنكات كاممة مف تاريخ اقتراحو ألكؿ مرة لـ يكف ىذا القػانكف قػد 

، كمػف ثػـ بػات تعكيػؿ " المعػارؼ " عمػ  إقػراره كتحقيػؽ ال ائػدة المرجػكة  (ُ)أقر بعد 
 منو محؿ شؾ كبير .

لػػ  جانػػب الرغبػػة فػػي استصػػدار التشػػري  الجديػػد سػػعت المعػػارؼ إلػػ  تشػػجي       كا 
اإلقباؿ عمػ  إلحػاؽ أبنػائيـ بريػاض األط ػاؿ كالمػدارس االبتدائيػة التػي  األىالي عم 

أنشأتيا إل  جكار المدارس االبتدائية التي ييشىؾ في سمككيا التعميمػي ، كبػذلؾ يكػؼ 
أكليػػاع األمػػكر عػػف إلحػػاؽ أبنػػائيـ كبنػػاتيـ بتمػػؾ المػػدارس األجنبيػػة ذات النزعػػات 

ليـ دينية تخالؼ تعاليـ دينيـ ، كما عاممت الدينية كالتي ترغـ األط اؿ عم  تمقي تعا
الكزارة ىذه المدارس التي أنشأتيا فػي منػاطؽ الركضػة كمصػر القديمػة كفػـ الخمػيج 
كدير النحػاس معاممػة خاصػة تقػـك عمػ  تيسػير إلحػاؽ التالميػذ كالتمميػذات بيػا مػف 

كػدة دكف التقيد بشركطو معينة . كنشرت التكعية بيف المقيمػيف فػي ىػذه المنػاطؽ مس 
عم  أىمية تعميـ الناشئة المصرييف كتنشئتيـ فػي المػدارس المصػرية التػي ضػمنت 
ليا " المعارؼ " كؿ أسباب اإلعداد الديني كالعقمي كالقكمي  كقػد كػاف لػذلؾ أثػره فػي 

 . (ِ)مضاع ة أعداد المقبكليف في ىذه المدارس 
ػػ     كؼ يػػرتكف إلػػ  أف التشػػري  الجديػػد المرتقػػب سػػ –بعػػد ذلػػؾ  – اكقػػد بػػات م يكمن

 ثالث حقائؽ ميمة .
 –: الػػنص عمػػ  حػػؽ الػػكزارة فػػي اإلشػػراؼ عمػػ  جميػػ  المػػدارس األجنبيػػة أوذلــا     

                                           

 . ٕىػ . ص : ُّٗٓاف شعب ٖـ / َُْٗسبتمبر  ُُالبالغ ، عدد  (1)

 . ْىػ . ص : ُّٗٓشعباف  َِـ / َُْٗسبتمبر  ِّالبالغ ، عدد  (2)
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 ما يعد منيا لالمتحانات العامة كما ال يعد . –كاألىمية بالطب  
: النص عم  حؽ الكزارة في اعتماد المناىج التي تدرس بجمي  المدارس ثاَيها     

لعمػـ الػكزارة بتمشػي ىػذه المنػاىج مػ  األغػراض التعميميػة ،  احت  يككف ذلؾ ضػامنن 
كاشػتماليا عمػ  المػكاد الدراسػػية التػي تحػرص عمػ  دخكليػػا فػي صػمب البػرامج التػػي 

 تدرس .
 . (ُ): التكس  في النص الخاص بالعقكبات عم  المدارس المخال ة ثانثها     
كف الجديػػد الػػذم ي ػػرض كقبػػؿ أف تبػػدأ كزارة المعػػارؼ فػػي صػػياغة مشػػركع القػػان    

ػػ عمػػ  تكحيػػد أسػػاليب الثقافػػة فػػي الػػبالد ،  ارقابتيػػا عمػػ  المػػدارس األجنبيػػة حرصن
لإلحاطة بما تقـك بو ىػذه المػدارس حتػ  ال تخػرج فػي نشػاطاتيا عػف غايػة  اكضمانن 

الثقافة المجردة مف األغراض ، فقد كػاف عمييػا أف تقػـك بخطػكتيف ضػركريتيف عمػ  
 سبيؿ التمييد .

: الحصكؿ عم  فتكل قانكنية مػف قمػـ قضػايا الحككمػة تجيػز ىػذا اإلشػراؼ ألوىل ا    
مستمدة مف نصػكص ات ػاؽ مػكنترك فيمػا يتعمػؽ منيػا بالمعاىػد األجنبيػة فػي مصػر 
مدعمة بالمالحظات الرسمية لم تشي الكزارة عف سير الدراسة بيذه المدارس ، كمف 

لتػػي كانػػت تكصػػي بضػػركرة اإلسػػراع فػػي لراع مراقبػػة التعمػػيـ الحػػر التابعػػة لمػػكزارة كا
 تنظيـ ىذا اإلشراؼ .

: إجػراع حصػرو عػاـو كشػامؿ باالت ػاؽ مػ  الحككمػات األكركبيػة المعنيػػة  انثاَيـت    
لتعييف كتحديد المسسسات الصحية كالتعميمية كالخيرية األجنبية المكجكدة في مصػر 

كىػك اإلحصػاع الػذم  كقت تكقي  ات اؽ مػكنترك ، ككمػا يقضػي بػذلؾ االت ػاؽ ذاتػو ،
ـ . كىػذا اإلحصػاع يرمػي فػي األسػاس إلػ  ُّٕٗتأخر اسػتكماؿ خطكاتػو منػذ عػاـ 

االستيثاؽ مف أعداد ىذه المعاىد كأعماليا كجنسياتيا كالشعائر التػي تقػاـ فييػا بعػد 
                                           

 . ٕـ . ص : ُّٗٓربي  األكؿ  َُـ / َُْٗأبريؿ  ٗالبالغ ، عدد   (1)



 

  

 

 
 ىػ (ُّٕٔ – ُِٖٖـ / ُْٖٗ – ُِٕٖ)  محاكالت إخضاع المدارس األجنبية في مصر إلشراؼ كزارة المعارؼ

 

ُٖٔٓ 

 أف دخؿ في عدادىا ما ليس منيا .
ميػػ  ذلػػؾ إلػػ  كبعػػد القيػػاـ بيػػاتيف الخطػػكتيف يمكػػف لػػكزارة المعػػارؼ أف ترفػػ  ج    

لعرضػػو  امجمػػس الػػكزراع مػػ  مشػػركع القػػانكف المقتػػرح لتنظػػيـ ىػػذه الرقابػػة ، تمييػػدن 
 عم  البرلماف . 

أمػػػا ال تػػػكل القانكنيػػػة فقػػػد حصػػػمت عمييػػػا " المعػػػارؼ " مػػػف ىيئػػػة كبػػػرل مػػػف     
مستشارم الحككمة المصرية القانكنييف ، كاستندت فييا إل  دراستيا لما كرد في كؿو 

ـ ، كما كرد في ات اؽ مكنترك مػف بنػكد ُّْٗلتعميـ الحر الصادر عاـ مف قانكف ا
 . (ُ)تتعمؽ بيذا المكضكع 

كالحؽ إف الييئات القانكنية التي كانت قائمة في مصر كقتئذو سكاع ىيئة قضػايا     
الحككمة أك مجمس الدكلة لطالمػا أفتػت فػي أكثػر مػف مناسػبة بأنػو : " مػف المبػادع 

  الخػاص بالمسسسػات كالجمعيػات المدرسػية كالطبيػة كالخيريػة المسمـ بيا أف الكضػ
فػػي بمػػدو مػػا ىػػك مػػف األمػػكر المتعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ التػػي تػػدخؿ فػػي سػػمطة الدكلػػة 
التشػػريعية المطمقػػة طالمػػا أف الدكلػػة قػػد راعػػت فػػي ىػػذا الشػػأف قاعػػدة عػػدـ التمييػػز 

عمػػػ  جميػػػ   كأكػػػدت أف أحكػػػاـ القػػػكانيف المصػػػرية تسػػػرم (ِ)المجحػػػؼ باألجانػػػب " 
 المسسسات األجنبية القائمة بال عؿ أك التي تنشأ فيما بعد .

كحينما استي ًت  مجمس الدكلة عف حقيقة االدعاع بأف ىذه المسسسات ال تخض      
لمقكانيف المحمية ألنيا أنشئت في زمف االمتيازات األجنبية فتسػرم عمييػا المعاىػدات 

سػات ، كعمػا إذا كانػت العبػارة الػكاردة فػي الدكلية التي نظمت أحكاؿ مثؿ ىذه المسس

                                           

 . ٓىػ . ص : ُّٗٓشعباف  ٖـ / َُْٗسبتمبر  ُُالبالغ ، عدد  (1)

 ََٖٕ/  َّْٖٖٕجيػػة ، كػػكد أرشػػي ي دار الكثػػائؽ القكميػػة المصػػرية ، كثػػائؽ كزارة الخار  (2)
)الييئات كالجمعيات ( مف إدارة الرأم لكزارتي الخارجية كالعدؿ بمجمس الدكلة إلػ  ككيػؿ كزارة 

 ـ بشأف نشاط الجمعيات اليكنانية في مصر .ُْٕٗ/  ُِ/  ِٓالخارجية بتاريخ 
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ُٖٔٔ 

خطػػاب رئػػيس الكفػػد المصػػرم الم ػػاكض فػػي مػػكنترك إلػػ  كفػػكد الػػدكؿ صػػاحبة ىػػذه 
المسسسػػات كالتػػي يشػػير فييػػا إلػػ  تبعيػػة ىػػذه المسسسػػات ليػػذه أك تمػػؾ مػػف الػػدكؿ 

بتبعيػة المسسسػات المشػار إلييػا لمحككمػات األجنبيػة ، كعمػا  ااألجنبية تعتبر اعترافنػ
كانت المسسسات األجنبية التػي أنشػئت بمصػر قبػؿ مػستمر مػكنترك كبعػده تعتبػر إذا 

صاحبة حؽ مكتسب فيمػا يخػتص بسػرياف النصػكص الػكاردة فػي نظميػا التأسيسػية 
بعػد أف اسػتعرض كافػة  –، أفتػ  المجمػس  (ُ)عمييا فيمػا ال يتعػارض كالنظػاـ العػاـ 

كالتػػػي تعػػػالج كضػػػ  ىػػػذه  الحقػػػائؽ كالبنػػػكد كاألحكػػػاـ الػػػكاردة فػػػي ات ػػػاؽ مػػػكنترك
بأف الدكؿ األجنبية حينما قبمت مشتمالت خطاب رئيس الكفد المصرم  –المسسسات 

أسس النظاـ الذم سػتنت   بػو  –كلك إل  حيف  –كما تضمنو مف شركط قد كضعت 
 . (ِ)كتسير عم  مقتضاه المسسسات المذككرة بعد ات اؽ مكنترك 

ر قػد صػيغت بكي يػة ي يػـ منيػا ألكؿ كأكد المجمػس أف عبػارات خطػاب كفػد مصػ    
عماليػػا ( طبقنػػ لمكائحيػػػا  اكىمػػة أف سػػير ىػػذه المسسسػػات ) فيمػػػا يتعمػػؽ بنظميػػا كا 

األساسػػية أك لمكثػػائؽ األخػػرل التػػي أنشػػئت بمقتضػػاىا ، كأنػػو لػػـ يػػرد فػػي الخطابػػات 
المػػذككرة أم حػػػؽ لتمػػػؾ المسسسػػػات يمكنيػػػا مػػف أف تحػػػتج بػػػو فػػػي كجػػػو الحككمػػػة 

ًكر مف بيف الشركط التي يجب أف تمتـز بيا ىذه الييئػات لكػي يتػاح المصرية ، بؿ ذي 

                                           

 ََٖٕ/  َّْٖٖٕ دار الكثػػائؽ القكميػػة المصػػرية ، كثػػائؽ كزارة الخارجيػػة ، كػػكد أرشػػي ي (1)
)الييئات كالجمعيات ( مذكرة مف ككيؿ كزارة الخارجية إل  إدارة الرأم لكزارتي الخارجية كالعدؿ 

 ـ بخصكص ذات المكضكع .ُْٖٗ/  ُ/  ٖبمجمس الدكلة بتاريخ 

المصػػدر السػػابؽ ، مػػف إدارة الػػرأم لػػكزارتي الخارجيػػة كالعػػدؿ بمجمػػس الدكلػػة إلػػ  ككيػػؿ كزارة  (2)
ـ ، بشأف الجمعيات كالمسسسات الخيرية اليكنانية كأيمكلػة ُْٖٗ/  ُ/  ِْتاريخ الخارجية ب

 أمكاليا عند الحؿ . 
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ُٖٕٔ 

ليػػػا أف تكاصػػػؿ فػػػي مصػػػر نشػػػاطيا كأعماليػػػا أف تسػػػرم عمييػػػا القػػػكانيف كالمػػػكائح 
 . (ُ)المصرية 

كمػػػف بػػػاب أكلػػػ  ال يجػػػكز لتمػػػؾ المسسسػػػات أف تسػػػتند إلػػػ  نصػػػكص نظميػػػا     
كالمػػكائح المصػػرية ، أك األساسػػية كمػػا يتصػػؿ بيػػا مػػف كثػػائؽ لمتحمػػؿ مػػف القػػكانيف 

اإلجػػراعات التػػي تقتضػػييا المحافظػػة عمػػ  النظػػاـ العػػاـ فػػي مصػػر ، تمػػؾ القػػكانيف 
كالمػػكائح كاإلجػػراعات التػػي تػػنص عمػػ  كجػػكب خضػػكع ىػػذه المسسسػػات ألحكاميػػا . 
كالحؽ إنو ال يحؽ ألية دكلة حريصة عم  مصالحيا كاستقالليا أف تتػرؾ لمحككمػات 

 . (ِ)أراضييا بدكف تحديدو أك تقييد  األجنبية كامؿ الحرية في
كليست جيات ت سير القكانيف كحدىا ىي التي كانت تعتنؽ ىذا الرأم ، ذلؾ         

ممػف كتبػكٍا مػف األجانػب عػف التعمػيـ الحػر فػي مصػر خػالؿ ىػذه ال تػرة لػـ  اأف بعضن 
صػركا " يككنكٍا ليسمنكٍا بالحريػة المطمقػة التػي كانػت تنشػدىا المػدارس األجنبيػة ، كنا

المعارؼ " في نضاليا ضد تمػرد ىػذه المػدارس ، فيػذا جػكف بػادك يقػرر أنػو " لػيس 
لممدرسة الحرة أف تتخذ سياسة عدائية حياؿ النمػكذج الثقػافي العػاـ فػي البيئػة التػي 
تكجػػد فييػػا ، كلػػيس ليػػا أف تتجاىػػؿ كاجباتيػػا نحػػك األمػػة كمطالبيػػا القكميػػة كمثميػػا 

 . (ّ)العميا " 
أف الحريػػة التػػي تتمتػػ  بيػػا المدرسػػة كالطمبػػة كأكليػػاع األمػػكر ليسػػت  كأكػػد بػػادك   

أف تشػػترط أف  –نيابػػة عػػف األمػػة  –مطمقػػة ، فزنػػو مػػف المحقػػؽ أف لػػكزارة المعػػارؼ 
                                           

)الييئػات  ََٖٕ/  َّْٖٖٕدار الكثائؽ القكمية المصرية ، كثػائؽ كزارة الخارجيػة ، كػكد أرشػي ي  (1)
الخارجيػة بتػاريخ  كزارة كالجمعيات ( مف إدارة الرأم لكزارتي الخارجية كالعدؿ بمجمس الدكلة إل  ككيؿ

 أمكاليا عند الحؿ .  ـ ، بشأف الجمعيات كالمسسسات الخيرية اليكنانية كأيمكلةُْٖٗ/  ُ/  ِْ
 المصدر السابؽ ، ن سو . (2)

 جػػكف س بػػادك : " التعمػػيـ الحػػر كمكانػػو مػػف نظػػاـ التعمػػيـ فػػي مصػػر " المطبعػػة العصػػرية ، القػػاىرة ، (3)
 . ٗبدكف تاريخ . ص : 
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ُٖٖٔ 

تكػػػكف التربيػػػػة سػػػميمة األسػػػػاس ، حسػػػنة اإلدارة ، ليمػػػػة لتقػػػدـ الحيػػػػاة القكميػػػػة ، 
 . (ُ)كالنيكض بالثقافة العامة 

                 فػػػي يػػػد  اماضػػػين  انػػػت ال تػػػكل القانكنيػػػة السػػػابقة سػػػالحن عمػػػ  أيػػػة حػػػاؿ فقػػػد كا   
" المعػػػارؼ " ضػػػد المػػػدارس الراغبػػػة فػػػي الػػػتممص مػػػف رقابتيػػػا عمييػػػا ، كانقسػػػـ 
المسػػئكلكف فػػي " المعػػارؼ " بززائيػػا إلػػ  قسػػميف : فريػػؽ يػػرل أف المصػػمحة العامػػة 

مضػػػمكنيا دكف أف تقتضػػػي المبػػػادرة بتن يػػػذ نػػػص ال تػػػكل عمػػػ  ال ػػػكر ، كالعمػػػؿ ب
يتعارض ذلؾ م  ما يزم  إجراسه مف التعديالت القانكنية في المستقبؿ لزيادة حقػكؽ 

يػػػرل أف اسػػػتكماؿ  –كمػػػنيـ الػػكزير  –" المعػػارؼ " فػػػي ىػػذا األمػػػر . كفريػػػؽ لخػػر 
فػي قػانكف التعمػيـ الحػر تػدخؿ فػي صػمبو  اإلشراؼ عم  ىذه المعاىد يقتضػي تعػديالن 
إلػ  تحقيػؽ الغايػات  –أك التشري  الجديػد  –فحكل ىذه ال تكل بحيث يسدم التعديؿ 

 .(ِ)المرجكة ، كمف ثـ يسدم ما يمكف أف يسديو األخذ بيذه ال تكل 
أمػػا الخطػػكة الثانيػػة المتعمقػػة بزحصػػاع المعاىػػد األجنبيػػة فػػي مصػػر فقػػد شػػكؿ     

ككيػػؿ كزارة  (ّ)مػػف أجميػػا لجنػػة برئاسػػة عبػػدالرازؽ السػػنيكرم بػػؾ مجمػػس الػػكزراع 

                                           

 . َُف س بادك : " التعميـ الحر كمكانو مف نظاـ التعميـ في مصر مصدر سابؽ، ص: جك (1)

 . ٕىػ . ص : ُّٗٓص ر  ِٕـ / َُْٗأبريؿ  ٓالبالغ ، عدد  (2)

عبد الرازؽ أحمد السنيكرم ، أحمد أشير عمماع القانكف المدني في عصره ، كلد في اإلسكندرية عاـ  (3)
كؽ ، كابتعػث إلػ  فرنسػا فحصػؿ عمػ  الػدكتكراه فػي القػانكف ىػػ ( كتخػرج مػف الحقػُُِّـ ) ُٖٓٗ

كاالقتصاد كالسياسة ، كاختير عضكان في مجم  المغة العربية ، كحصؿ عمػ  جػائزة الدكلػة التقديريػة ، 
تكل  السػنيكرم كزارة المعػارؼ عػدة مػرات : فػي كزارة أحمػد مػاىر باشػا الثانيػة ككزارة محمػكد فيمػي 

ـ ( ككزارة محمكد فيمػي ُْٔٗفبراير  ُٓـ / ُْٓٗيناير  ُٓ)  –لتكالي عم  ا –النقراشي األكل  
 ِٓ – ُْٔٗديسػػمبر  ٗ)  –عمػػ  التػػكالي  –النقراشػػي الثانيػػة ككزارة إبػػراىيـ عبػػد اليػػادم األكلػػ  

 ىػ ( .ُُّٗـ ) ُُٕٗـ ( كتكف  عاـ ُْٗٗيكليك 
يكنػاف لبيػب  ككػذلؾ : َّٓص :  ، ّيراج  : خير الديف الزركمي : " األعالـ " مرج  سبؽ ذكره ، جػ 

 رزؽ : " تاريخ الكزارات المصرية " مرج  سبؽ ذكره ، ص حات مت رقة .
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ُٖٔٗ 

المعارؼ ، كبعضػكية ممثػؿو عػف كزارة الخارجيػة كثػافو عػف كزارة الصػحة كثالػثو عػف 
كزارة الشػػئكف االجتماعيػػة كرابػػ  عػػف مراقبػػة التعمػػيـ الحػػر التابعػػة لػػكزارة المعػػارؼ ، 

عمقة بتمؾ المعاىد مػف حيػث أعػدادىا ككيمِّ ت ىذه المجنة بجم  الكثائؽ كالبيانات المت
كأماكف كجكدىا كجنسياتيا كالقكانيف األساسػية التػي أنشػئت بمقتضػاىا كنظػـ العمػؿ 
بيا كالجيات المسئكلة عف إدارتيا كالمكظ كف التابعكف ليا كبػرامج التعمػيـ فييػا إف 

ـ ، كانػػت الييئػػة أك المسسسػػة تعميميػػة ، كعػػدد تالميػػذىا كتمميػػذاتيا كديانػػة كػػؿ مػػني
كالشػػعائر الدينيػػة التػػي تقػػاـ فييػػا ، كعمػػ  الجممػػة كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بتمػػؾ المعاىػػد مػػف 
حصػػػائية . كسيػػػًمح لمجنػػػة بػػػأف تتكاصػػػؿ مػػػ  كزارة الداخميػػػة  معمكمػػػات ت صػػػيمية كا 

.  (ُ)لدييما مػف تمػؾ البيانػات  اكمصمحة اإلحصاع لمحصكؿ عم  ما قد يككف متكافرن 
االت ػاؽ عميػو فػي مػكنترك بشػأف ىػذا اإلحصػاع لما تػـ  ككاف عمؿ المجنة ىذا مكمالن 

ف جاع متأخرن   لبض  سنكات . ابالتعاكف م  الدكؿ األجنبية كا 
ـ كاتخػػذت مػػف القػػرارات مػػا َُْٗأبريػػؿ  ّعقػػدت المجنػػة اجتماعيػػا األكؿ فػػي     

يمزميا ألداع ميمتيا ، فكم ت كزارة الخارجية بمخاطبة الدكؿ صػاحبات ىػذه المعاىػد 
اؿ ما لدييا مف بيانات خاصة بيا ، كاستيضاح مػا يتصػؿ بيػا مػف كالمسسسات إلرس

عمػ  أف يكػكف ذلػؾ عمػ  كجػو االسػتعجاؿ . كأجػاب  (ِ)األمكر التعميميػة كاإلنشػائية 
ممثؿ الخارجية لدل المجنة أف المعاىد اليكلنديػة قػد أحصػيت بال عػؿ بمكجػب ات ػاؽ 

ي مصر ، كأف بريطانيا أرسمت بيف الكزارة كبيف القائـ بأعماؿ الم كضية اليكلندية ف
قائمة بمنشآتيا كمعاىدىا ، ثـ عززتيػا بمػذكرات طمبػت فييػا تصػحيح أسػماع بعػض 
ضافة أخرل إل  القائمة . كما أف الم كضية اليكنانيػة أرسػمت ىػي  تمؾ المسسسات كا 
األخرل مستخرج القكانيف األساسية التي أنشئت بمقتضاىا معاىدىا التػي كرد ذكرىػا 

                                           

 . ٕىػ . ص : ُّٗٓص ر  ِٔـ / َُْٗأبريؿ  ْالبالغ ، عدد  (1)

 . ٓىػ . ص : ُّٗٓربي  الثاني  ُْـ / َُْٗمايك  ِْالبالغ ، عدد  (2)
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كالتػػي قيػػؿ  – (ُ)لرسػػمية التػػي أرفقػػت بكتػػاب الكفػػد اليكنػػاني فػػي مػػكنترك بالقائمػػة ا
بعػد أف اسػتبعدت منيػا مسسسػة كاحػدة  اكطمبت اعتمادىػا نيائينػ –كقتيا إنيا مسقتة 

أنيػا اتخػذت  –بػدكرىا  –قالت إنيا لـ تكف تابعػة ليػا . كقالػت الم كضػية األمريكيػة 
األساسػػية لممعاىػػد التابعػػة لػػدكلتيا فػػي اإلجػػراعات إلرسػػاؿ القائمػػة المطمكبػػة كالػػنظـ 

مصر . بينما تأخرت بقية الدكؿ في إرساؿ البيانات المطمكبة فما كاف مف المجنة إال 
أف طمبػػػت مػػػف كزارة الخارجيػػػة أف تعيػػػد مخاطبػػػة تمػػػؾ الػػػدكؿ ، كأف تسػػػتحثيا عمػػػ  

 . (ِ)اإلسراع بزرساؿ ما ىك مطمكب مف كثائؽ كبيانات 
ي ردكد الدكؿ األجنبية مكقؼ الحككمة األمريكيػة التػي كانػت لمنظر ف اككاف مم تن     

تتػػكجس ريبػػة مػػف رغبػػة المسػػئكليف المصػػرييف فػػي الحصػػكؿ عمػػ  حقػػائؽ ت صػػيمية 
تتعمؽ بتمؾ المسسسات كالسيما فيما يختص بػالنظـ التعميميػة كالبػرامج الدراسػية فػي 

نبيػػة فػػي مصػػر ظػػؿ مػػا كانػػت تعتقػػده الكاليػػات المتحػػدة مػػف حقيقػػة أف المعاىػػد األج
لضػػغكط شػػديدة مػػف جانػػب المسػػئكليف  اكالسػػيما التعميميػػة منيػػا قػػد تعرضػػت مػػسخرن 

المصرييف فيما يتعمؽ بأساليب التػدريس فػي تمػؾ المػدارس كطبيعػة المنػاىج فييػا ، 
كمف ثـ طمبت كزارة الخارجية األمريكية مف م كضيتيا في مصر " أف تتشاكر بحػذر 

المدارس األمريكية في مصػر ، ككػذلؾ مػ  مسػئكلي " م  المسئكليف عف التعميـ في 

                                           

( عػػدد غيػػر اعتيػػادم ، بتػػاريخ             ٖٔ" عػػدد رقػػـ ) كردت ىػػذه القائمػػة فػػي " الكقػػائ  المصػػرية  (1)
. كقػد صػرح الكفػد  ّٗ – ّٕىػػ . ص : ُّٔٓجمػادل األكلػ   ِٓـ / ُّٕٗأغسطس  ِ

بأنو ال يمكنو المكافقة عمييا قبػؿ فحصػيا بدقػة ،  –كقتئذو  –المصرم معقبان عم  ىذه القائمة 
لمصػر ليتحقػؽ مػف أنيػا ال تشػتمؿ  ذلؾ ال حص الذم يحت ظ لن سو بحػؽ إجرائػو عنػد عكدتػو

عم  أم معيدو معترؼو لو بالص ة الكطنية المصرية ، كمف أف المعاىد المذككرة فييا ىي مػف 
 الطراز المت ؽ عميو في الخطاب المرفؽ بو القائمة .

 . ٕىػ . ص : ُّٗٓص ر  ِٔـ / َُْٗأبريؿ  ْالبالغ ، عدد  (2)
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الس ارة البريطانية حكؿ ما إذا كاف ينبغي أف تككف القكائـ المطمكبة المزم  إرسػاليا 
إل  الخارجية المصرية مصحكبة بمػذكرة تسكػد عمػ  مضػمكف الرسػائؿ المتبادلػة فػي 

التعمػػيـ مػػف جانػػب طيًمػػب استشػػارتيـ مػػف رجػػاؿ  امػػكنترك ، إذا كػػاف ذلػػؾ مستصػػكبن 
 .( ُ)كمسئكلي الس ارة البريطانية 

كردت الم كضػػػية بأنيػػػا ال تػػػرل أيػػػة فائػػػدة يمكػػػف أف تتحقػػػؽ لمكاليػػػات المتحػػػدة     
األمريكيػػة مػػف خػػالؿ تقػػديـ ت سػػيرىا الخػػاص لمرسػػائؿ المتبادلػػة فػػي مػػكنترك ، كأف 

يػدات إجراع مزيدو مف المناقشات حكؿ ىذا المكضكع لف يسدم إال إل  مزيػدو مػف التعق
مػػ  الجانػػب المصػػرم ، كأف مسػػئكلي الػػكزارة البريطانيػػة مت قػػكف تمػػاـ االت ػػاؽ مػػ  

قركرٍا إرساؿ القكائـ المطمكبة  –أم البريطانيكف  –الم كضية في ىذا الطرح . كأنيـ 
مػف دكف تعميػؽ ككػأف األمػر مسػألة ركتينيػة . كاكت ػت الم كضػية األمريكيػة بزدخػػاؿ 

األمريكيػة ناصػحة الخارجيػة بزرسػاليا إلػ  مصػر فػي  تعديالتو محدكدة عمػ  القائمػة
 .(ِ)أقرب كقت 

لػ  حػيف ذلػؾ  األكركبيػة،انتظرت المجنة كصكؿ مػا تبقػ  مػف ردكد الحككمػات      كا 
كتبػػت إلػػ  الػػكزارات المعنيػػة لتقػػديـ مػػا لػػدييا مػػف بيانػػات عػػف المعاىػػد كالمسسسػػات 

كفػي ن ػس الكقػت كضػعت  ـ .َُٓٗالمشار إلييا في مكعدو ال يتجاكز نياية أبريػؿ 

                                           

(1( Foreign Relations of the United States ( F.R.U.S ) ; Diplomatic Papers, 

1941 , Volume 3, the British Commonwealth, The Near East and Africa . 

Editors ; N .O.Sappington, Francais C.Prescott, Kieran J . Carrol , United 

States Government Printing Office, Washington, 1959 . pp.320-321 ( 783 . 

003 / 381 ) From The Secretary of State to the charge in Egypt, March 7, 

1941 

)2(  Ibid, p.330. ( 783 . 003 / 383 ) telegram from the Minister in Egypt 

to the Secretary of State, Cairo, August 7, 1941 
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خطػػػة مثمػػػ  لعمميػػػا ت فبعػػػد كركد البيانػػػات المطمكبػػػة مػػػف الػػػدكؿ عػػػف طريػػػؽ كزارة 
الخارجيػة ، كمػف الػكزارات المصػرية ذات الصػمة يقابػؿ منػدكبك الػكزارات الممثمػة فػي 

كػؿه  –المجنة بيف البيانات الكاردة مف الدكؿ كالبيانات الكاردة مػف الجيػات الحككميػة 
عػػف نتيجػػة ىػػذه المقابمػػة ،  اثػػـ يقػػدـ كػػؿ منػػدكبو لمجنػػة تقريػػرن  –رتػػو فيمػػا يخػػص كزا

 . (ُ)كمت  كردت كافة التقارير اجتمعت المجنة مرة أخرل لمنظر فييا 

 حراجع ادلعارف :
مػػا قػػد طػػرأ جعػػؿ كزارة المعػػارؼ تغيػػر مػػف سياسػػاتيا إزاع المػػدارس  اعمػػ  أف أمػػرن     

ػاألجنبية ، فرغـ أف الركح السائدة بيف رجػ قػد كانػت  ااؿ التعمػيـ كرجػاؿ القػانكف أيضن
تسكد عم  حؽ الكزارة في استكماؿ إشرافيا عم  جمي  المعاىػد المكجػكدة فػي مصػر 
، كأف ىذا الحؽ قد تقرر منذ عقد ات اؽ مكنترك ، كدعمتو ال تاكل القانكنيػة التاليػة 

 كػػاف فػػي –الػػدكتكر محمػػد حسػػيف ىيكػػؿ باشػػا  –، كرغػػـ أف كزيػػر المعػػارؼ ن سػػو 
إال أف الكزارة لثػرت إتبػاع  امقدمة المسمنيف ب كائد اإلسراع في تقرير ىذا الحؽ عممين 

بززاع تمؾ المعاىد حت  تككف النتائج التػي  –كذا  –خطة " الترفؽ كالميف كالحسن  " 
مػ  ىػذه الػركح الجديػدة  اتحصؿ عمييا أبق  كأرسخ . كقد أصػدر ىيكػؿ باشػا تماشػين 

يف عيد إلييـ بت تيش المدارس األجنبية يم ت نظرىـ فييا تعميمات إل  الم تشيف الذ
شػراؼ ،  إل  أف ىػذه المػدارس بقيػت منػذ إنشػائيا إلػ  الف بمنػأل عػف كػؿ رقابػة كا 
ككثيره منيا أسدل لمبالد خدماتو جميمة تقدرىا الكزارة حؽ قدرىا ، كلذلؾ يطمب مػنيـ 

رشادىا إل  كجكه الػنقص التػي  ػظ عمييػا بشػيعو مػف أخذىا بالميف كالحسن  ، كا  تيالحى
 !!! . (ِ)المجاممة كالعطؼ 

                                           

 .  ٕىػ . ص : ُّٗٓص ر  ِٔـ / َُْٗأبريؿ  ْالبالغ ، عدد  (1)

 . ْىػ . ص : ُّٗٓرمضاف  ُّـ / َُْٗأكتكبر  ُٓالمقطـ ، عدد  (2)
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كفي ن س الكقت كجو خطاباتو إلػ  نظػار المػدارس األجنبيػة كمػديرييا يست سػر     
منيـ فييا عف مدل ما تكصمكٍا إليو في كضػ  منػاىجيـ مػف العنايػة بتػدريس الػديف 

صػرييف ، ثػـ عػف اإلسالمي لمتالميذ المسمميف ، كدراسة التاريخ القكمي لمتالميػذ الم
مدل اىتماميـ إل  جانب ذلؾ بالمغة العربية كمطالعاتيا فيما يتصػؿ بتكػكيف العقميػة 
السميمة لمناشئة المصرية كتقكيـ لسانيـ فػي لغػة التعمػيـ . كقػد أجػاب معظػـ ىػسالع 
بػػردكدو تػػدؿ عمػػ  عنػػايتيـ بيػػذا األمػػر ، فػػاعترفكٍا بأىميػػة سػػعي الػػكزارة لتقريػػر ىػػذه 

ٍا استعدادىـ لتمقي نصػائح الػكزارة كتكجيياتيػا فػي ىػذا الصػدد . كلكػف المكاد ، كأبدك 
           أقميػػػػػة مػػػػػف ىػػػػػذه المػػػػػدارس ظمػػػػػت تنكػػػػػر أىميػػػػػة دراسػػػػػة ىػػػػػذه المػػػػػكاد ضػػػػػمف 

 . (ُ)مناىجيا 
ػدِّد لػو يػـك      زاع ىذا الرفض مف قبػؿ بعػض المػدارس تقػرر عقػد اجتمػاعو عػاـ حي كا 

ـ يحضػػره نظػػار المػػدارس األجنبيػػة َُْٗالثػػامف كالعشػػريف مػػف أكتػػكبر مػػف عػػاـ 
كمػػديركىا مػػ  الػػدكتكر ىيكػػؿ لممباحثػػة فػػي مكقػػؼ ىػػذه المعاىػػد مػػف مػػكاد الثقافػػة 
القكميػػة كالتػػي كػػاف يعنػػي بيػػا : الػػديف اإلسػػالمي كالمغػػة العربيػػة كالتػػاريخ القػػكمي ، 
كضركرة إدراج ىذه المكاد ضػمف مناىجيػا كمقرارتيػا . كقيػؿ كقتيػا إف ىػذا الخطػاب 

شػرافيا  سيككف قاعدة لنشاط الكزارة المقبػؿ فػي سػبيؿ اسػتكماؿ سػمطتيا التعميميػة كا 
الثقػػافي ، كأنػػو فػػي مجمكعػػو سػػيككف كثيقػػة الػػكزارة الرسػػمية األكلػػ  التػػي تػػدعميا 
النصػػكص القانكنيػػة كاألدبيػػة فػػي ىػػذه المسػػألة التػػي شػػغمت أذىػػاف كزيػػر المعػػارؼ 

 . (ِ) طكيالن  اككبار المصمحيف المصرييف زمنن 
كلكػي نتعػػرؼ المبػػادع األساسػية الػػكاردة فػػي ىػػذه الكثيقػة الرسػػمية األكلػػ  حتػػ      

نستنبط منيا السياسة التي تنكم الكزارة اتباعيا إزاع المدارس األجنبية كاف البػد لنػا 

                                           

 . ّىػ . ص : ُّٗٓرمضاف  ُٖـ / َُْٗأكتكبر  َِالبالغ ، عدد  (1)

 . ٓىػ . ص : ُّٗٓرمضاف  ِْـ / َُْٗأكتكبر  ِٔالبالغ ، عدد  (2)
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ُْٖٕ 

مف مطالعة خطاب الكزير ، كقد يسرت لنا ذلؾ صحي ة " الػبالغ " بأريحيػة تامػة  إذ 
             مػػػػ  صػػػػ حاتيا ظيػػػػر اليػػػػـك التػػػػالي لعقػػػػد نشػػػػرت نػػػػص خطبػػػػة الػػػػكزير كاممػػػػة ع

 ، فأمكننا ذلؾ مف أف نستخمص منو الحقائؽ التية : (ُ)االجتماع 
يرل الكزير في ىذا االجتماع ظاىرة أكل  مف نكعيػا فػي الداللػة عمػ  تمػاـ  -ُ    

بضػػركرة التعػػاكف التػػاـ بينيمػػا  –المعػػارؼ كالمػػدارس األجنبيػػة  –اقتنػػاع الطػػرفيف 
خالص لكجو التعميـ كل ائدة المتعمميف ، كال ييخً   غبطتو بذلؾ .تع  اكف كالع كا 

إف المدارس األجنبية قد أنشئت في مصر ألغػراض معينػة ، كمػف أىػـ ىػذه  -ِ    
األغراض نشر ثقافة البمد الػذم ينتمػي إليػو كػؿ مػف ىػذه المػدارس ، أك نشػر جانػبو 

مػػدارس أكؿ إنشػػائيا بنظػػاـ االمتيػػازات بذاتػو مػػف ىػػذه الثقافػػة . كمػػ  احتمػػاع ىػػذه ال
ػ إذ ذاؾ فقػد رحبػت بيػا مصػر كأكلتيػا ثقتيػا ، ككػاف إرسػاؿ  ااألجنبية الذم كػاف قائمن

العدد الكبير مف أبنائيا لمػتعمآلـ فػي ىػذه المػدارس أكضػح مظيػرو ليػذا الترحيػب كىػذه 
 الثقة .
تيػا ال يمكػف أف إف تنشئة المصرييف عم  إعزاز ىذه الثقافػة األجنبيػة كمحب -ّ    

نمػػػا يتحقػػػؽ ذلػػػؾ  يبمػػػغ غايتػػػو بتجاىػػػؿ القكميػػػة المصػػػرية أك الثقافػػػة المصػػػرية ، كا 
بالمزاكجة بيف الثقافة األجنبية كىذه القكمية المصرية كتقاليدىا مزاكجػة يتحقػؽ بيػا 

 التعاكف ال كرم .
ـ يتنػػػاكؿ ُّْٗمػػػ  أف نصػػػكص قػػػانكف التعمػػػيـ الحػػػر الصػػػادر فػػػي عػػػاـ  -ْ    

ل كػرة  اتحقيقنػ –جنبية التي تعد لالمتحانات العامػة ، فػزف كزارة المعػارؼ المدارس األ
أبدت مف الرفػؽ فػي تطبيػؽ القػانكف عمػ  المػدارس األجنبيػة مػا  –التعاكف الصادؽ 

يشيد بتقديرىا لجمي  الظركؼ ، كحرصيا عم  أف يػتـ االنتقػاؿ كالتطػكر الػذم أراده 
دلػة كالطمأنينػة األكيػدة  كال أدؿ عمػ  ذلػؾ القانكف المذككر فػي جػكٍّ مػف الثقػة المتبا
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ُٖٕٓ 

مف بدع الكزارة الت تيش عم  المدارس األجنبية الكبرل كتركيا المدارس األخرل حت  
تطمئف ىذه إل  أف الت تيش إنما يقصد بو المصمحة المشػتركة كالتعػاكف الصػحيح ، 

 استثناع .أما كقد أطمئنت المدارس الكبرل فزف الت تيش حينئذو سيشمؿ الجمي  بال 
كركح التيسير ىذه ىي عينيا التي أممت عم  الػكزارة ذلػؾ االتجػاه المتػدرج  -ٓ    

الػػذم اتبعتػػو إزاع مسػػألة االمتحانػػات العامػػة بالنسػػبة لممتقػػدميف إلييػػا مػػف المػػدارس 
األجنبية ، فيي لـ تأخػذ األمػكر بػالط رة ، كلػـ تطمػب مػف أكؿ األمػر مػف المتقػدميف 

جيبػػكٍا بالمغػػة العربيػػة ، بػػؿ أباحػػت ليػػـ فػػي أكؿ األمػػر اإلجابػػة ليػػذه االمتحانػػات أف ي
أف تكػكف األسػئمة  –منػذ سػنتيف مضػتا  –بالمغات األساسية في مدارسػيـ ، ثػـ رأت 

بالمغة العربية كاإلجابة بالمغة األجنبيػة ، أمػا كقػد انقضػت سػت سػنكات عمػ  صػدكر 
، لػػـ يبػػؽ مػػف عػػذرو دكف قػػانكف التعمػػيـ الحػػر ، كسػػار التطػػكر أثناعىػػا ىػػذه السػػيرة 

مػ   اكتماشػين  –اإلجابة بالمغة التي يجيب بيػا أبنػاع المػدارس المصػرية . كمػ  ذلػؾ 
قررت الكزارة أف يككف تطبيؽ ىذا القرار بعػد سػنتيف دراسػيتيف  – اركح التيسير أيضن 

ـ ليتسن  لممػدارس األجنبيػة أف تسػتعد لػذلؾ ُِْٗ، أم ابتداع مف امتحانات سنة 
 ليا ، أك تعب لمذيف يدرسكف بيا كيركمكف التقدـ المتحانات الكزارة .دكف إرىاؽو 

مػ  المػدارس األجنبيػة فػي جميػ  المسػائؿ كأف  يسكد الكزير أف ىناؾ تكافقنػا -ٔ    
لديػػػو قناعػػػة كاممػػػة بالكصػػػكؿ إلػػػ  ات ػػػاؽو أكفػػػ  كأتػػػـ فيمػػػا يتصػػػؿ بتػػػدريس الػػػديف 

 اإلسالمي في المدارس األجنبية .
ذا كاف يحؽ ىذه ىي الحقا     ئؽ المستخمصة مف خطاب ىيكؿ باشا عم  طكلو ، كا 

               كلػػػػػػـ  –لممػػػػػرع أف يعجػػػػػب ب صػػػػػػاحة الخطػػػػػاب كقػػػػػػكة عباراتػػػػػو كجزالػػػػػػة أسػػػػػمكبو 
فػزف مػا يمينػا منػو ىػك  –ال فكاتبػو صػاحب " حيػاة محمػد " ك " فػي منػزؿ الػكحي " 
دراستيا ، كأىـ ىذه الحقائؽ الحقائؽ التاريخية ، أما البالغة فميا رجاليا المعنيكف ب

التػػي تجعػػؿ اإلعجػػاب بالمضػػمكف دكف اإلعجػػاب بالشػػكؿ مػػا قػػرره ىيكػػؿ مػػف زىػػد " 
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ُٖٕٔ 

المعارؼ " في اإلشراؼ عم  المدارس األجنبية المشمكلة بأحكاـ قانكف التعميـ الحػر 
ـ ، ككػأف مػا فعمتػو " المعػارؼ " مػف التمسػؾ بصػياغة مػكاد ُّْٗالصادر في عاـ 
، فػزذا  امف المػدارس األجنبيػة لػـ يكػف كافينػ اتخرج مف عباعتيا كثيرن  القانكف بطريقة

بيا تزىد في اإلشراؼ عم  القمػة القميمػة الباقيػة مػف ىػذه المػدارس  كالتػي أبػاح ليػا 
دارية عمييا .  ذات القانكف أف تككف صاحبة كالية قانكنية كا 

يف الثقافػة المصػرية عمػ  المػرع االقتنػاع بػأف المزاكجػة بػ كما أنو ليس سػيالن        
كاألجنبية مما يقكم األكل  كيعزر األخيرة ، ىذا أمره لـ يكػف ليقنػ  ذكم األلبػاب مػف 
القائميف عم  التعمـ األجنبي في مصر ، كال حت  ليقن  رجاالت " المعارؼ " ذاتيػا ، 
ككميـ ممف يشار إلييـ بالبنػاف فػي مجػاؿ ال كػر كالثقافػة ، بػؿ لػـ يكػف ليقنػ  ىيكػؿ 

منذ سنيف مضت ت فقد كاف ينعي عم  المدارس األجنبيػة أف مػا يمقػ  فييػا ال ن سو 
يت ؽ في شيعو مػ  ركح مصػر كحياتيػا ، فػالمتعممكف فييػا ال يعرفػكف لغػة الػبالد ، 
كيضػػطركف فػػي أحيػػافو كثيػػرة إلػػ  تمقػػي ديػػفو غيػػر ديػػف لبػػائيـ ، ثػػـ ىػػـ كػػذلؾ ال 

يا ، بؿ يدرسكف في المػدارس يدرسكف تاريخ مصر كال لدابيا كال شيع مما يتصؿ ب
ال رنسية ما يتصػؿ مػف ىػذه الشػئكف ب رنسػا ، كفػي المػدارس اإلنجميزيػة مػا يتصػؿ 
منيا بزنجمترا كىكذا ، حت  ليمكف القكؿ إف ىذه المدارس أنشئت لتعميـ أبناع بالدىا 
المقيميف في مصر ال لتعميـ المصرييف أن سيـ ، فالمصرم الذم يدرس فييا يتخػرج 

 . (ُ)صحيح  يس بينو كبيف كطنو اتصاؿ ن ساني أك عقالنيمنيا كل
كىك يمتمس العذر ليذه المػدارس األجنبيػة كيسكػد أنػو ال يسػتطي  أحػده مطالبتيػا     

بتغيير مناىجيا كدراساتيا بحجة أنيا أنشئت كقبؿ كؿ شػيع لبػث ثقافػة األمػة التػي 

                                           

 ّىػػ.ص: ُّْٖـ / غرة جمادل األكل  ُِٗٗأكتكبر  ٓ" السياسة األسبكعية " عدد مجمة  (1)
" الحيػػرة فػػي تعمػػيـ الناشػػئة، المػػدارس المصػػرية كالمػػدارس األجنبيػػة. لمػػدكتكر محمػػد حسػػيف 

 ىيكؿ بؾ .
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ُٖٕٕ 

لػ  حككمػة تنتمي إلييا في البالد التي تقكـ فييػا ، كىػي تطمػب إلػ  أب نػاع جنسػيا كا 
بمػػػدىا أف تمػػػدىا بالمعكنػػػة لتحقيػػػؽ ىػػػذه الغايػػػة ، كحككمػػػة بالدىػػػا كأبنػػػاع جنسػػػيا 

 . (ُ)يمدكنيا بالماؿ كالمعكنة لتحقيقيا 
ذا كاف ىذا ما كاف يراه ىيكؿ عندما كاف بعيدن      عػف الػكزارة فمػا الػذم غيلػر مػف  اكا 

 رأيو عم  ىذا النحك ؟
بػيف "المعػارؼ"  االتعػاكف كاالت ػاؽ الػذم رله ىيكػؿ كاضػحن عم  أية حاؿ فزف ىػذا     

كالمػػدارس األجنبيػػة لػػـ يكػػف عمػػ  ن ػػس الدرجػػة مػػف الكضػػكح بالنسػػبة لناظريػػو مػػف 
( م ػكض الكاليػات المتحػدة  kirkمديرم كنظار المدارس األجنبية ت ذلؾ أف كيرؾ ) 

ػ ـُُْٗاألمريكية في مصر كتب إل  الخارجيػة األمريكيػة فػي ربيػ  عػاـ   امستعرضن
االجتماعات المتكالية التي تمت بيف " المعارؼ " كبعض المدارس األجنبية ، كقػاؿ : 
إنو تـ االت اؽ بشأف عددو مف النقاط بما في ذلؾ " حؽ الت تػيش " ك " االمتحانػات " 
ك " المكاد " المزم  تدريسيا لمطالب المصرييف في ىذه المدارس ، كلكف القمؽ كػاف 

كمة المصرية في التدخؿ دكف مبرر في نشاط المدارس األجنبية ، مصدره رغبة الحك
 . (ِ)كفي ىذه النقطة كانت كجيات النظر متباينة بيف المصرييف كاألجانب 

كيشػػكك ) كيػػرؾ ( مػػف أف الحككمػػة تبنػػت لراع معينػػة عمػػ  أنيػػا تشػػكؿ نتػػاج        
مخال ػة ، كقػد عمؿ مختمؼ المجاف المشتركة في حيف أنيا تجاىمت كجيػات النظػر ال

أدل ذلؾ إل  صياغة مذكرة مشتركة كقعػت عمييػا تسػ  معاىػد مػف أصػؿ أحػد عشػر 
كانت ممثمة في تمؾ االجتماعات التػي اسػتمرت حتػ  مػارس مػف ن ػس  اأجنبين  امعيدن 
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(2)F.R.U.S ; op. cit.,p, 322 ( 383 . 0063 / 22 ) telegram from the Minister 

in Egypt ( Kirk ) to the Secretary of State . Cairo, April, 24, 1941      
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ُٖٕٖ 

عم  التكصية الخاصة بمن  تدريس ديػفو مخػالؼو لديانػة  اـ ( احتجاجن ُُْٗالعاـ ) 
ع األمػػكر ، كاسػػػتنكر كيػػرؾ مػػػا حاكلػػت أف تصػػػكره التالميػػذ كال حتػػػ  بمكافقػػة أكليػػػا

الصحافة مف كجكد كفاؽو تاـ بيف " المعارؼ " كالمدارس األجنبية ، كذلؾ عم  الرغـ 
مف قياـ المػدارس األجنبيػة بزرسػاؿ رسػائؿ تكػذيب لمصػحافة التػي رفضػت نشػر ىػذه 

ستمرات الرسائؿ . كعادت المدارس األجنبية لالحتجاج مرة أخػرل بػدعكل أف ىػذه المػ
كاالجتماعػػات كانػػت لمتشػػاكر فقػػط ، كأف مخرجاتيػػا ليسػػت ممزمػػة فػػي شػػيع ، كأف 
تمثيػػؿ المػػدارس األجنبيػػة فييػػا كػػاف فػػي حػػده األدنػػ  . كت اقمػػت مخػػاكؼ المػػدارس 
األجنبية عندما سرت تأكيدات في الصػحافة المصػرية بنيػة الػكزارة العػكدة مػرة أخػرل 

                ر الػػػػػػذم صػػػػػػػدر فػػػػػػي عػػػػػػػاـ إلػػػػػػ  السػػػػػػعي فػػػػػػػي تعػػػػػػديؿ قػػػػػػانكف التعمػػػػػػػيـ الحػػػػػػ
 . (ُ)ـ ُّْٗ

ذا كاف الرجؿ يعترؼ بصعكبة تأييد المدارس األجنبية فػي مخاكفيػا تمػؾ ، رغػـ      كا 
أف بعض التعديالت التي حكت عنيا الصحؼ قد تتعارض م  الحقكؽ المك كلة لتمؾ 

كمػػػة المػػػدارس بمقتضػػػ  ات ػػػاؽ مػػػكنترك إال أنػػػو يكصػػػي الخارجيػػػة بم ػػػت نظػػػر الحك
المصػػرية إلػػ  ىػػذه المخػػاكؼ ، كالتعبيػػر عػػف األمػػؿ فػػي أال يتضػػمف أم تشػػري  فػػي 
المستقبؿ أم انتقاصو مف تمؾ الحقكؽ ، عم  األقػؿ خػالؿ فتػرة االنتقػاؿ المنصػكص 
عمييػػػا فػػػي االت اقيػػػة ، كيػػػذكر كيػػػرؾ أف البريطػػػانييف قػػػامكٍا بتقػػػديـ اقتػػػراح مماثػػػؿ 

يسػػػمح ليػػػا بتكجيػػػو احتجػػػاج عمػػػ   اقػػػت ردن لحكػػػكمتيـ ، كأف السػػػ ارة البريطانيػػػة تم
التشري  المقترح عؿ أساس التعارض م  الضمانات المقدمػة فػي مػكنترك كلكػف مػف 

 . (ِ)دكف ربط ذلؾ االحتجاج بحجج قانكنية 

                                           
(1) F.R.U.S ; op. cit.,p, 322 ( 383 . 0063 / 22 ) telegram from the Minister 

in Egypt ( Kirk ) to the Secretary of State . Cairo, April, 24 , 1941       
(2)  ibid , P.323  
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أذنػػت الخارجيػػة األمريكيػػة لم كضػػيتيا فػػي القػػاىرة أف تقػػدـ لمحككمػػة المصػػرية     
لمخارجيػة المصػرية متخكفػة مػف خػرؽ  ، فكتبػت ىػذه (ُ)االحتجاج الػذم ترغػب فيػو 

ػ عػف  اضمانات مكنترك ، كمعبرة عف األمؿ في عدـ فعػؿ شػيع يمكػف اعتبػاره نككصن
تعيػػدات الحككمػػة المصػػرية فػػي ىػػذا االت ػػاؽ ، كميػػددة فػػي الكقػػت ن سػػو مػػف فتػػكر 

باسػتمرار  –حماس المدارس األمريكية عف العمؿ في مصر ، مػا دامػت تجػد ن سػيا 
، كعم  عالقة مضطربة م  " المعػارؼ " كال تجػد مػف المبػررات  في مكقؼ دفاعي –

كالحجج ما يك ي لتبرير اسػتمرار عمميػا فػي مصػر فػي ظػؿ التضػييؽ الحاصػؿ عمػ  
 . (ِ)نشاطاتيا 

أال أسػاس ليػا  افي رده ىذه المخػاكؼ األمريكيػة معتبػرن  (ّ)كاستنكر حسيف سرم     
معاىد األمريكيػة فػي مصػر مثميػا أف ال –عم  العكس مف ذلؾ  –مف الصحة ، كأكد 

                                           
(1) F.R.U.S ; op. cit., p. 324 . ( 383 . 0065 / 22 ) telegram from the 

secretary of State to the Minister in Egypt ( Kirk ) Washington , 

May 12 . 1941 .      
(2( ibid, p. 325 . ( 383 . 0065 / 34 )from the American Minister in Egypt ( 

Kirk ) to the Egyptian Prime Minister and Minister for Foreign 

Affairs ( Sirry ) Cairo, May 24, 1941 .    
ـ ، كالػػػده إسػػػماعيؿ سػػػرم باشػػػا نػػػاظر األشػػػغاؿ ُِٖٗكلػػػد حسػػػيف سػػػرم فػػػي القػػػاىرة عػػػاـ  (3)

تخرجػو مػف المدرسػة السػعيدية ، تخصػص العمكمية ، درس حسيف اليندسػة فػي إنجمتػرا بعػد 
في شئكف الرم ، تدرج فػي مناصػب األشػغاؿ حتػ  أصػبح ككػيالن ليػا ثػـ كزيػران ، تػرأس الػكزارة 

ـ ، كتػػػكف  ُِٓٗـ ، كتػػػكل  كزارة قصػػػيرة العمػػػر قبػػػؿ ثػػػكرة َُْٗثػػػالث مػػػرات أكليػػػا عػػػاـ 
 ـ.َُٔٗبالقاىرة عاـ 

لحديثػػػػػة " ترجمػػػػػة كتحقيػػػػػؽ :                  ينظػػػػػر : شػػػػػميث ، لرثػػػػػر جكلػػػػػد : " قػػػػػامكس تػػػػػراجـ مصػػػػػر ا 
عبػد الكىػػاب بكػػر ، طبعػة : المجمػػس األعمػػ  لمثقافػة ، المشػػركع القػػكمي لمترجمػة ، عػػدد رقػػـ     

ككػػػػذلؾ : يكنػػػػاف لبيػػػػب رزؽ : " تػػػػاريخ الػػػػكزارات  ُّٗـ . ص : ََِّ( القػػػػاىرة  ُِٓ) 
 .  ِْٔالمصرية " مرج  سبؽ ذكره ، ص : 
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مثػػػؿ جميػػػ  المعاىػػػد األجنبيػػػة األخػػػرل تمقػػػ  مػػػف كزارة المعػػػارؼ المصػػػرية التقػػػدير 
كاالحتراـ الكاجبيف ، كطمأف األمريكييف بأف التعػديالت المقترحػة عمػ  قػانكف التعمػيـ 

ف المعاىػد ػالحر قد تقررت بعد نقاش طكيػؿ م صػؿ بػيف " المعػارؼ " كالمسػئكليف عػ
مػػػدير  (ُ)كاطسػػػكف   بيػػػة ، كمػػػف بينيػػػا األمريكيػػػة التػػػي كػػػاف يمثميػػػا الػػػدكتكراألجن

الجامعػة األمريكيػػة ، كمػػا تػػـ أخػػذ بنػػكد ات ػػاؽ مػػكنترك كضػػماناتو فػػي الحسػػباف عنػػد 
صياغة تمؾ التعديالت ، كعم  كؿ حػاؿو فػزف ىيئػة قضػايا الحككمػة ىػي الجيػة التػي 

 . (ِ)ستضمف تطابؽ التعديالت بدقة م  أحكاـ االت اؽ 
كقملػؿ سػرم مػف أىميػة الخػالؼ بػيف " المعػارؼ " كالمػدارس األجنبيػة حػكؿ مبػػدأ     

: إنػو مػف المبػادع األساسػية  عدـ تمقي التالميذ لدركسو دينية في غيػر ديػنيـ قػائالن 
نو ال ىدؼ لمػكزارة مػف ذلػؾ إال حمايػة عقائػد  أال يتعمـ التمميذ أمل ديفو غير دينو ، كا 

نو ت ـ النصآل في المذكرة التكضيحية المرفقة بمشركع التعديؿ عم  حريػة التالميذ ، كا 
المدرسيف في الحديث عف التاريخ أك المبادع األخالقية لألدياف األخرل أثناع دركس 

شرط أال يقصدكٍا العبػث بػديف التالميػذ بشػكؿو مباشػرو أك غيػر  ال مس ة كاألخالؽ مثالن 
  أف رغبػة بػالده فػي حمايػة سػيادتيا لػف إل امباشر . كطمأف سرم األمريكييف مشيرن 

تجعميا تنس  بأم حاؿو مف األحكاؿ الخدمات التعميمية كالثقافية القيمػة التػي تقػدميا 

                                           

سػػكف ، كػػاف مػػديران لمجامعػػة األمريكيػػة فػػي ذلػػؾ الكقػػت ، كأحػػد الميتمػػيف تشػػارلز ركجػػر كاط (1)
 بالدراسات االستشراقية ، مف لثاره : " اإلسالـ في سكمطرة " ك " الكطنية كاإلسالـ " .

راجػػ  : نجيػػب العقيقػػي : " المستشػػرقكف ، مكسػػكعة فػػي تػػراث العػػرب مػػ  تػػراجـ لممستشػػرقيف  
،  ّـ . جػػُٓٔٗاليكـ ، طبعة : دار المعارؼ ، القػاىرة  كدراساتيـ عنو ، منذ ألؼ عاـ حت 

 . ٕٗٗص 
)2( F.R.U.S ; op. cit., p. 326 . ( 383 . 0065 / 34 ) from  theEgyptian prime 

Minister and Minister for Foreign Affairs ( Sirry ) to the American 

Minister in Egypt ( Kirk ) . Cairo, 12 ) June, 1941 .   
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 . (ُ)ليا المعاىد األجنبية 
مػا ادعػاه سػرم مػف أف التعػديالت تت ػؽ مػ  بنػكد ات ػاؽ  –بدكره  –كينكر كيرؾ     

لكامػؿ مػف المسػئكليف عػف التعمػيـ مكنترك ، كينكػر كػذلؾ أنيػا حصػمت عمػ  الرضػا ا
األجنبػػي فػػي مصػػر ، كيسكػػد بػػأف ادعػػاع الحككمػػة المصػػرية بحصػػر الخػػالؼ بػػيف " 
المعػػارؼ " كالمػػدارس األجنبيػػة حػػكؿ مسػػألة تػػدريس الػػديف فقػػط فيػػو تبسػػيطه كبيػػره 
لألمكر ، كال يت ؽ مػ  المعمكمػات المتاحػة لديػو حػكؿ ىػذا المكضػكع ، كيتمنػ  بػذؿ 

مػػف أجػػؿ إزالػػة سػػكع ال يػػـ كيعػػرب عػػف اسػػتعداده لمناقشػػة األمػػر  المسػػاعي الحميػػدة
في حاؿ ما إذا رغػب فػي ذلػؾ  (ِ)م  كزير الخارجية المصرم صميب سامي  اشخصين 

. كمف كؿ ذلؾ يتضػح أف  (ْ). كيعده سامي ببحث األمر م  السمطات المختصة  (ّ)
                                           

)1(F.R.U.S ; op. cit., p. 326 . ( 383 . 0065 / 34 ) from the Egyptian prime 

Minister and Minister for Foreign Affairs ( Sirry ) to the American 

Minister in Egypt ( Kirk ) . Cairo, 12 ) June, 1941 . 
حقػكؽ ، كاشػتغؿ محاميػان ، كػاف ـ ألسػرة قبطيػة ثريػة ، درس الُّٖٖكلد صميب سػامي عػاـ  (2)

عضكان بارزان في حزب األحرار الدستكرييف ثـ انتقؿ إل  حزب االتحػاد ، تػكل  كزارات مختم ػة ، 
فبرايػػػر  ْ –ـ ُُْٗيكليػػػك  ُِككػػػاف كزيػػػران لمخارجيػػػة فػػػي حككمػػػة حسػػػيف سػػػرم الثانيػػػة ) 

 ـ .ُٖٓٗـ ( تكف  عاـ ُِْٗ
ـ " ُِٓٗ – ُُٖٗباشػػا سػػامي ، ذكريػػات ينظػػر : سػػامي أبػػك النػػكر ) محقػػؽ ( : " صػػميب  

)  ْٓٔـ . ص : ُٗٗٗنقد كتحقيػؽ : سػامي أبػك النػكر ، نشػر : مكتبػة مػدبكلي ، القػاىرة 
مقدمة المحقؽ ( ككذلؾ : يكناف لبيب رزؽ : " تاريخ الكزارات المصرية ، مرج  سبؽ ذكػره ، 

 . ِْٗص : 
)3  ( F.R.U.S ; OP . cit., p. 328 . ( 383 . 0063 / 34 ) from the American 

Minister for Foreign Affair, ( Samy ) . Cairo, July 12, 1941 . 

)4 (bid, p. 330 . ( 383 . 0063 / 34 ) from the Egyptian Minster for Foreign 

Affairs ( Samy ) to the American Minister in Egypt ( Kirk ), Cairo, 

July 24, 1941 . 
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ػػمػػا قالتػػو " المعػػارؼ " عػػف الكفػػاؽ مػػ  المػػدارس األجنبيػػة مغػػايره  لمػػا ادعػػاه  اتمامن
 المسئكلكف عف إدارة ىذه المدارس .

عف كؿ ىذا الجداؿ يحؽ لنا أف نتساعؿ : ما الػذم دفػ  " المعػارؼ "  اكلكف بعيدن     
مػػف إصػػالح  إلػػ  انتيػػاج سياسػػة " الترفػػؽ كالمػػيف كالحسػػن  " مػػ  ىػػذه المعاىػػد بػػدالن 

كمنتظمػة ؟ كاقػ   قانكف التعميـ الحر حيث كانت تعمػؿ عمػ  ذلػؾ بخطػكاتو متسػارعة
األمػػر يسكػػد أنػػو ال يمكػػف قػػراعة ىػػذا التبػػدآلؿ فػػي مكقػػؼ " المعػػارؼ " بمنػػأل عػػف أثػػر 
االمتيػػازات األجنبيػػة كالرغبػػة فػػي تجنػػب صػػداـو محتمػػؿ مػػ  الػػدكؿ صػػاحبات المعاىػػد 
األجنبية في مصػر عمػ  النحػك الػذم رأينػاه فػي الجػدؿ السػابؽ بػيف مصػر كالكاليػات 

                  ؿ تأجيػػػػؿ ىػػػػذا الصػػػػداـ بنيايػػػػة ال تػػػػرة االنتقاليػػػػة التػػػػي المتحػػػػدة ، أك عمػػػػ  األقػػػػ
             حػػػػػددىا ات ػػػػػاؽ مػػػػػكنترك ، كالتػػػػػي ينتيػػػػػي بنيايتيػػػػػا نظػػػػػاـ االمتيػػػػػازات األجنبيػػػػػة 

 البغيض .
                                     عمػػػػػػػػػػػ  أيػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػػػدأت كزارة المعػػػػػػػػػػػارؼ فػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػث السػػػػػػػػػػػبؿ     

                               فػػػػػػػػي المسديػػػػػػػػة إلػػػػػػػػ  تطبيػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػذه السياسػػػػػػػػات الجديػػػػػػػػدة التػػػػػػػػي أعمنتيػػػػػػػػا 
                           صػػػػػػػكرة الخطػػػػػػػاب الجػػػػػػػام  الػػػػػػػذم ألقػػػػػػػاه كزيرىػػػػػػػا . كقػػػػػػػررت تشػػػػػػػكيؿ لجنػػػػػػػة 

                          بالتناصػػػػػػػػػػؼ بينيػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػػدارس  امػػػػػػػػػػف أربعػػػػػػػػػػة كعشػػػػػػػػػػريف عضػػػػػػػػػػكن 
                             األجنبيػػػػػػػػة لمنظػػػػػػػػر فػػػػػػػػي الكسػػػػػػػػائؿ التػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػف االت ػػػػػػػػاؽ عمييػػػػػػػػا لتحقيػػػػػػػػؽ
                                      مػػػػػػػػػػػػػا تنشػػػػػػػػػػػػػده الػػػػػػػػػػػػػكزارة مػػػػػػػػػػػػػف إشػػػػػػػػػػػػػرافيا عمػػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػػذه المعاىػػػػػػػػػػػػػد . 

ملت    المثق يف المصرييف مثؿ نخبة مف خيرة المجنة مف الجانب المصرم كضى
 



 

  

 

 
 ىػ (ُّٕٔ – ُِٖٖـ / ُْٖٗ – ُِٕٖ)  محاكالت إخضاع المدارس األجنبية في مصر إلشراؼ كزارة المعارؼ

 

ُّٖٖ 

                                       ككيميػػا المسػػاعد (ُ)ككيػػؿ الػػكزارة ، كمحمػػد شػػ يؽ غربػػاؿ  عبػػد الػػرازؽ السػػنيكرم
ممػا يسكػد  (ّ)فريػد أبػك حديػد كالػدكتكر زكػي مبػارؾ كمحمػد  (ِ)كالدكتكر طػو حسػيف 

 .(ْ)جدية الكزارة في مسعاىا ، كنيتيا الصادقة في التكدد إل  المعاىد األجنبية 
 لرأم عم  أف يتركز عمؿ ىذه المجنة في أمريف ميميف : كاستقر ا    
: يتعمؽ بزعداد المناىج لممػكاد الدراسػية الجديػدة المػراد إدخاليػا عمػ  األير األول     

المناىج الحالية بمختمؼ المدارس األجنبية التي ال تعد لالمتحانات العامػة ، كتحديػد 
مػف مػكاد الثقافػة المصػرية فػي  المكضكعات المالئمة حسب سنٌي الدراسػة كمراحميػا

كؿو مف عمـك الػديف اإلسػالمي كالمغػة العربيػة كالتػاريخ كالجغرافيػا كالتربيػة الكطنيػة . 
خضاع المناىج في ىذه العمـك الخمسػة إلػ  السياسػة المتبعػة فػي مػدارس الػكزارة  كا 
لػػ  الػػركح السػػائدة فييػػا . كلتحقيػػؽ ىػػذه الغايػػة تأل ػػت خمػػس لجػػاف لكضػػ  ىػػذه  كا 

ىج مػف جديػد عمػ  األسػػاس الػذم تقػرر مػ  مالحظػػة جنسػية كػؿ مدرسػة فيمػػا المنػا
يتعمػػؽ بػػالجزع اإلضػػافي إلػػ  الجػػزع المصػػرم فػػي المػػنيج كذلػػؾ فيمػػا عػػدا مػػػادة " 

                                           

ىػ ( مسرخ كمف رجاؿ التعمػيـ ، ُُّٖ – ُُُّـ / ُُٔٗ – ُْٖٗغرباؿ )  محمد ش يؽ (1)
تخػػرج مػػف مدرسػػة المعممػػيف العميػػا ، كأكمػػؿ دراسػػتو بػػزنجمترا ، كعػػيف مستشػػاران فنيػػان لػػكزارة 
المعػػارؼ ، ككػػاف عميػػدان لكميػػة الداب ، كعضػػكان فػػي مجمػػ  المغػػة العربيػػة بالقػػاىرة ، كمػػديران 

 لتاب  لجامعة الدكؿ العربية .لمعيد الدراسات العربية ا
 . ُٗٓ، ص ٔراج  : خير الديف الزركمي : " األعالـ " مرج  سبؽ ذكره ، جػ 

 كاف طو حسيف يشغؿ منصب مراقب الثقافة العامة بكزارة المعارؼ . (2)

ىػػػ ( كتخػػرج بالقسػػـ األدبػػي مػػف مدرسػػة َُُّـ ) ُّٖٗكلػػد محمػػد فريػػد أبػػك حديػػد عػػاـ  (3)
ثـ مف القسـ المسائي بمدرسة الحقكؽ ، اشتغؿ بالتعميـ ، كعيف ككيالن لػدار  المعمميف العميا ،

 ىػ ( .ُّٕٖـ ) ُٕٔٗالكتب كمستشاران بكزارة المعارؼ ، تكف  عاـ 
 . ِّٗينظر : المرج  السابؽ ، ن س الجزع ، ص :  

 . ْىػ . ص : ُّٗٓشكاؿ  ٔـ / َُْٗنكفمبر  ٔالبالغ ، عدد  (4)
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ُْٖٖ 

 .(ُ)الديف"
ــاَي     : يتعمػػؽ باإلشػػراؼ عمػػ  نظػػاـ تػػدريس ىػػذه المػػكاد فػػي مختمػػؼ  واأليــر انث

ة مسػػتعدة لتقػػديـ المعكنػػة الالزمػػة السػػنكات الدراسػػية . كفػػي ىػػذا الشػػأف كانػػت الػػكزار 
عػف الم تشػيف  بزمداد ىذه المدارس بمف تحتاج إلييـ مف المدرسيف األك اع ، فضالن 

 . (ِ)الذيف ستختارىـ الكزارة الستكماؿ اإلشراؼ عم  الكجو المطمكب 
قناعيػػا بقبػػكؿ إشػػراؼ      كػػاف اتجػػاه " المعػػارؼ " لكسػػب كٌد المػػدارس األجنبيػػة كا 

بػػو مػػف جانػػب الحككمػػة المصػػرية ، حتػػ  إنيػػا  امرحبنػػ اا بالحسػػن  أمػػرن الػػكزارة عمييػػ
ضػػمنت خطػػاب العػػرش إشػػادة بنجػػاح " المعػػارؼ " فػػي تحقيػػؽ إشػػرافيا عمػػ  جميػػ  

كاالت ػػاؽ مػػ   –كىػػك أمػػره لػػـ يتحقػػؽ بعػػد كمػػا رأيػػت  –المعاىػػد التعميميػػة فػػي مصػػر 
المعارؼ سيطرتيا العميػا المعاىد األجنبية عم  كض  خطة لمتعاكف بينيما تردآل لكزارة 

 . (ّ)عم  شئكف الثقافة كاتجاىاتيا في البالد 
ككانت العقبة األبرز التي تعترض سبيؿ ىذا التعاكف بيف " المعارؼ " كالمػدارس     

ف كانػػت لػػـ تشػػكؿ  األجنبيػػة ىػػي مسػػألة تػػدريس الػػديف اإلسػػالمي ت فيػػذه المسػػألة كا 
ال تيتـ بتدريس األدياف كال تتقيد بذلؾ  صعكبة كبيرة بالنسبة لممدارس األجنبية التي

ػػػ انظػػػرن  مػػػ  المػػػدارس األجنبيػػػة ذات  الطابعيػػػا العممػػػاني ، إال أف األمػػػر يختمػػػؼ تمامن
الصبغة الدينية الخالصة ، فيذه كانت تػرل أف المكافقػة عمػ  تعمػيـ الػديف اإلسػالمي 

كىػػك  لألط ػػاؿ المسػػمميف فييػػا نقػػضه صػػريحه لممبػػدأ الػػذم قامػػت عميػػو ىػػذه المػػدارس
 . (ْ)نشر الديانة المسيحية 

                                           

 . ٕىػ . ص : ُّٗٓشكاؿ  ٕـ / َُْٗكفمبر ن ٕالبالغ ، عدد  (1)

  ٕىػ . ص : ُّٗٓشكاؿ  ٕـ / َُْٗنكفمبر  ٕالبالغ ، عدد  (2)

  ْىػ . ص : ُّٗٓشكاؿ  ُّـ / َُْٗنكفمبر  ُّالبالغ ، عدد  (3)

  ْىػ . ص : ُّٗٓشكاؿ  ُٕـ / َُْٗنكفمبر  ُٕالبالغ ، عدد  (4)
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ُٖٖٓ 

كقػػد سػػمؾ ممثمػػك " المعػػارؼ " مػػ  أصػػحاب ىػػذه المػػدارس كػػؿ السػػبؿ الممكنػػة     
إلقناعيـ بقبكؿ كجية نظرىا فيما يتصؿ بتدريس الديف اإلسالمي ، سكاعن عف طريؽ 
الترغيب أك الترىيب ، فم تكٍا أنظارىـ إل  أف قبػكؿ الػرأم الػذم يعػرض عمػييـ بصػ ة 

يسدم إل  تحسفو كبيرو في مكقؼ ىذه المدارس أماـ المصرييف الذيف باتكٍا ال كدية س
يثقكف بيا بسػبب مػا عيػًرؼ عػف بعضػيا مػف ميػكؿو ، كمثػؿ ىػذه الخطػكة إذا اتخػذت 
إلعطػػاع أبنػػاع المسػػمميف حقيػػـ فػػي تعمػػـ مبػػادع ديػػنيـ ستسػػاعد عمػػ  ركاج اإلقبػػاؿ 

دعاية ليػا . كىػذا أمػره ينبغػي عم  ىذه المدارس ، كتحسيف سمعتيا ، كتصبح خير 
أف يعمؿ عم  تحقيقو أصػحاب المػدارس األجنبيػة الدينيػة أسػكة بالمػدارس العممانيػة 
التي سارعت إل  المكافقة عميو . كفي ن ػس الكقػت ىػددت " المعػارؼ " ممثمػي ىػذه 
المدارس بأنيا سكؼ تجد ن سيا مضطرة لتطبيؽ نص الدستكر كركح التشري  العاـ 

ألة إذا لـ تجد منيـ االسػتجابة المطمكبػة كالمعكنػة الكافيػة . كيػتمخص في ىذه المس
ىذا النص في أف كؿ معيػدو دينػي تعميمػي يسسػس فػي مصػر ممػزـه ميمػا كػاف نكعػو 

 .(ُ)بتعميـ الديف اإلسالمي ألبناع المسمميف
ككصػػمت التيديػػدات إلػػ  ذركتيػػا عنػػدما بػػدأت الصػػحؼ المصػػرية تتحػػدث عػػف     

المعػػػارؼ " إلػػػ  استصػػػدار أمػػػرو مػػػف الحػػػاكـ العسػػػكرم تحقػػػؽ بػػػو  احتماليػػػة لجػػػكع " 
ًرؼ النظر عف ىذا االقتراح رغبػة فػي عػدـ الػدخكؿ فػي صػداـ  (ِ)رغباتيا  . كلكف صي

قد ال تحمد عاقبتو م  الدكؿ األكركبية في تمؾ الظركؼ العصيبة التي كاف يمرآل بيا 
لسػائد فػي ذلػؾ الكقػت بػأف عػف االعتقػاد ا العالـ بأسره بسبب ظركؼ الحرب ، فضػالن 

إضػافة إلػ  مػا كػاف يتكقػ  مػف  –النصكص الدسػتكرية كالقانكنيػة المكجػكدة بال عػؿ 

                                           

 . ٓىػ . ص : ُّٗٓقعدة ذك ال ِٗـ / َُْٗديسمبر  ِٖالبالغ ، عدد  (1)

. كمػػػف المعمػػػكـ أف  ٓىػػػػ . ص : ُّٗٓذك الحجػػػة  ِٖـ / ُُْٗينػػػاير  ٔالػػػبالغ ، عػػػدد  (2)
 البالد في ذلؾ الكقت كانت تخض  لألحكاـ العرفية بسبب ظركؼ الحرب العالمية الثانية .



 

  

 

 
 ىػ (ُّٕٔ – ُِٖٖـ / ُْٖٗ – ُِٕٖ)  محاكالت إخضاع المدارس األجنبية في مصر إلشراؼ كزارة المعارؼ

 

ُٖٖٔ 

كافيػةه كػؿ الك ايػة  –حسف استعداد أصحاب المدارس األجنبية ل يـ كؿ تمؾ الحقائؽ 
لتحقيػػؽ مػػا تصػػبك إليػػو " المعػػارؼ " عمػػ  الكجػػو األكمػػؿ دكف الحاجػػة إلػػ  أكامػػر 

 . األمر تعقيدن عسكرية قد تزيد ا
كباإلضػػافة إلػػ  إجبارىػػا عمػػ  تػػدريس الػػديف اإلسػػالمي فقػػد طمػػب مػػف المػػدارس     

األجنبية أف تمتن  عف أية محاكلػة لنشػر المسػيحية بػيف أبنػاع المسػمميف رغبػة مػف 
ذ  تالػػكزارة فػػي حمايػػة العقيػػدة كرعايػػة الػػنشع فػػي بمػػدو دينػػو الرسػػمي ىػػك اإلسػػالـ  كا 

بيػػة الدينيػػة بػػأنيـ يتعرضػػكف لضػػغطو كبيػػر مػػف جانػػب " شػػعر مػػديرك المػػدارس األجن
بتأييػػد شػػديدو مػػف جانػػب الػػرأم العػػاـ فقػػد طمبػػكٍا ميمػػة الستشػػارة  االمعػػارؼ " مػػدفكعن 

الطكائؼ الدينيػة التػي ينتمػكف إلييػا ت ثػـ عػادكٍا كقػدمكٍا اقتراحػاتيـ فػي المسػألتيف : 
بيػػة الدينيػة االكت ػػاع ف يمػا يتعمػؽ بمنػػ  نشػر المسػيحية طمػػب مػديرك المػدارس األجن

بشرط " الضػمير " فػي الضػمانات التػي تعطػ  لمقاكمػة ىػذه الظػاىرة فػي المػدارس ، 
كقالكٍا إف مثؿ ىذا الشرط ييكتى   بػو فػي الينػد ، كلػـ يحػدث مػف جػراع ذلػؾ مػا يعكػر 
ص ك العالقات بيف الطكائؼ المختم ة بيا ، كرد عمييـ ممثمك الكزارة بضركرة كجكب 

الكسائؿ غيػر المشػركعة كاتخػاذ الضػمانات التػي تك ػؿ عػدـ التػأثير  النص عم  من 
عم  التالميذ المسمميف فييا كتحريـ تمقيػنيـ التعػاليـ غيػر اإلسػالمية بػأم كجػوو مػف 

 . (ُ)الكجكه 
أما فيما يتصػؿ بالمسػألة األخػرل كىػي تػدريس الػديف اإلسػالمي ليػسالع التالميػذ     

             المػػدارس التػػي أنشػػئت لنشػػر الػػديف المسػػيحي  فقػػد احػػتجل المػػديركف األجانػػب بػػأف
ال تسػػتطي  بسػػيكلة أف تتػػكل  ىػػذه الميمػػة ، كاقترحػػكٍا أف ييعىملػػـ التالميػػذ المسػػممكف 
الديف اإلسالمي خارج ىذه المدارس فػي فصػكؿو تعػدىا الػكزارة ليػذا الغػرض ، كقػالكٍا 

معػارؼ " لػـ تقتنػ  بكاقعيػة ىػذا فػي إيػراف . كلكػف " ال اإف مثؿ ىذا النظػاـ كػاف متبعنػ
                                           

 ٓىػ . ص : ُّٗٓذك الحجة  ِٖـ / ُُْٗيناير  ٔالبالغ ، عدد  (1)
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ُٖٖٕ 

االقتػػراح ، كقالػػت إنيػػا سػػتعاكف المػػدارس األجنبيػػة عمػػ  تػػدريس الػػديف اإلسػػالمي 
أيػة أعبػاع  –أم المػدارس  –ليسالع التالميذ داخؿ المػدارس بالقػدر الػذم ال ييحمميػا 

 . (ُ)مالية 
بعنػػادو  كتمسػؾ كػػؿ طػرؼو بمكق ػػو ، كقابمػت " المعػػارؼ " عنػاد المػػدارس األجنبيػة    

أنك  كأشد ، كرأت المدارس األجنبيػة أف اإلشػراؼ الػذم تنشػده الػكزارة بيػذه الكي يػة 
مػػ   اكػػؿ المكافقػػة لمػػا كانػػت تتكقعػػو المػػدارس تماشػػين  االتػػي شػػرحتيا لػػـ يكػػف مكافقنػػ

سياسة " الميف كالحسن  " التي أعمنتيػا " المعػارؼ " . بينمػا تػرل الػكزارة بػدكرىا أف 
كتريد أف تتخذ كؿ الضمانات لصيانتو كتكجييو الكجية النافعػة اإلشراؼ مف حقيا ، 

زاع ىذا االنسداد في األفؽ اقتػرح مػديرك المػدارس األجنبيػة   –لمخػالؼ  احسػمن  –. كا 
تحديد فترة انتقالية تتييأ خالليا ىذه المدارس لقبكؿ اإلشراؼ الذم تريده " المعارؼ 

قيػة عمػ  انتيػاع االمتيػازات األجنبيػة " كأف تككف مػدة ىػذه ال تػرة مسػاكية لممػدة البا
بص ة كاممة . كلكف ىذا االقتػراح لػـ ينظػر إليػو بجديػة مػف قبػؿ الػكزارة ألنػو يقضػي 
عم  الجيكد التي بذلت مف أجؿ تقرير حؽو ثابتو ال تجكز الميادنة فيػو ، كمػ  ذلػؾ 

ب سػاد تمسكت " المعارؼ " بالعمؿ " بالكسائؿ الكدية " إلقنػاع أصػحاب ىػذا االقتػراح 
الخطة التي يقػابمكف بيػا معكنػة الػكزارة ليػـ ، كأنػو البػد مػف تحقيػؽ األغػراض التػي 

ػػ ايتطمػػ  إلييػػا الػػرأم العػػاـ فػػي مصػػر مػػف جعػػؿ ىػػذه المػػدارس خاضػػعة خضػػكعن   اتامن
 . (ِ)البالد  لمييئة التي تباشر سياسة التعميـ في

المعاىػػد األجنبيػػة كفػػي إطػػار ىػػذه " الكسػػائؿ الكديػػة " دعػػا كزيػػر المعػػارؼ نظػػار     
لالجتماع بو في الكزارة بيدؼ البحث في مسألة تنظيـ العالقػة بػيف الػكزارة كالمعاىػد 

لرغبة الكزارة في اإلشراؼ عم  تعميـ التالميذ المسمميف مف الكجيتيف الدينية  اتحقيقن 

                                           

 ؽ ، ن سو .المصدر الساب (1)

  ْىػ . ص : َُّٔمحـر  ُٖـ / ُُْٗفبراير  ُْالبالغ ، عدد  (2)
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كالثقافية العامة ، كفي تعميقو عم  ما دار في ىذا االجتماع أثن  الكزير عم  " تمػؾ 
لركح الطيبة التي بدت مف مكاطنينا األجانب ] كذا !!! [ كرغبتيـ في خدمػة التعمػيـ ا

بمصر ، كحسف تقديرىـ لغرض الكزارة كىك مساعدة المعاىد العممية في مصر عمػ  
القياـ بكاجبيا ، كتحقيػؽ الخيػر لمجميػ  عػف طريػؽ التعػاكف بػيف مختمػؼ الييئػات " 

لمحػديث عػف  –مف جديد  –الكزير ىك عكدتو  في كالـ اكلكف ما يم ت النظر حقن  (ُ)
يػػسدم إلػػ  تحقيػػؽ أغراضػػنا القكميػػة ،  " تعػػديؿ قريػػب لقػػانكف التعمػػيـ الحػػر تعػػديالن 

كيساير الحياة المصرية بعد المعاىدة ... كيطبؽ عم  المػدارس الحػرة أجنبيػة كغيػر 
.  (ّ)اب كىك الكالـ الػذم أكػد عميػو الػكزير مػرة أخػرل أمػاـ مجمػس النػك  (ِ)أجنبية " 

مما يػدؿ داللػة قاطعػة عمػ  أف جيػكد " المعػارؼ " إلقنػاع المػدارس األجنبيػة بقبػكؿ 
 اإلشراؼ " بالميف كالحسن  " قد ذىبت سيدلى .

 انعىدة إىل ادلطار انماَىَي يرة أخري :
زاع فشؿ سياسػة " المػيف كالحسػن  " التػي اتبعتيػا الػكزارة مػ  مػديرم المػدارس      كا 

أماميػػػا إال العػػػكدة لطريػػػؽ التشػػػريعات القانكنيػػػة الممزمػػػة لتمػػػؾ األجنبيػػػة لػػػـ يكػػػف 
ـ ُّْٗالمدارس، فأيحًييػت مػف جديػد فكػرة تعػديؿ قػانكف التعمػيـ الحػر الصػادر عػاـ 

مف جديد بعد أف اخت ت ل ترة مف الزمف ، كأصػبح تعػديؿ ىػذا القػانكف القاعػدة التػي 
مف حيػث إشػرافيا عمػ  تعمػيـ  ستبن  عمييا الكزارة صمتيا الجديدة بالمعاىد األجنبية

الػػديف اإلسػػالمي لمتالميػػذ المسػػمميف فييػػا ، كاسػػتكماؿ مراقبتيػػا عمػػ  كسػػائؿ التعمػػيـ 
لمنػ  تمقػيف المبػادع المسػيحية ليػسالع التالميػػذ ، ككػذلؾ لتحقيػؽ رغبتيػا فػي تعػػديؿ 

                                           

  ْىػ . ص : َُّٔص ر  ِٓـ / ُُْٗمارس  ِّالبالغ ، عدد  (1)

 ْىػ . ص : َُّٔص ر  ِٓـ / ُُْٗمارس  ِّالبالغ ، عدد  (2)

الثالػػث ،  مضػػابط مجمػػس النػػكاب ، الييئػػة النيابيػػة السػػابعة ، مجمكعػػة مضػػابط دكر االنعقػػاد (3)
 ـ .َُّٔشعباف  ِٓـ / ُُْٗسبتمبر  ُٕمضبطة جمسة 
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المنػػاىج التػػي تػػدرلس فػػي ىػػذه المعاىػػد عمػػ  الكجػػو الػػذم يػػنيض بػػأغراض التربيػػة 
. ككػاف ممػا يت ػؽ مػ  المنطػؽ  (ُ)متالميذ المصػرييف الػذيف يدرسػكف فييػا القكمية ل

 كىي : االسديد أف يتضمف التعديؿ القكاعد العامة التي طالما أشرنا إلييا سم ن 
 أال ييدىرلس لمتالميذ ديفه غير ديف لبائيـ ، كلك رضي الكالداف بذلؾ . -ُ    
بية بالمغػة العربيػة لجميػ  المػكاد مػا أف تككف االمتحانات في المدارس األجن -ِ    

 عدا المغات .
 أف تككف المغة العربية في ىذه المدارس في مستكاىا بالمدارس المصرية. -ّ    
 العناية بمكاد الثقافة القكمية في ىذه المدارس . -ْ    
ـ ، ُُْٗإل  البرلماف في ربي  عاـ  – اأخيرن  –كدفعت الكزارة بمشركع القانكف     
و ظؿ حبيس أدراج المجمس حتػ  منتصػؼ العػاـ التػالي ، حيػث قامػت الحككمػة كلكن

بسحبو مف دكف إبداع أسباب مقنعة . كلـ تعد الكزارة لتقديمو لمبرلماف مرة أخرل إال 
بمػدل قػكة الن ػكذ  ا. ككاف سحب الحككمة ليذا المشركع إشػعارن  (ِ)ـ ُْٔٗفي عاـ 

بيػػة فػػي التصػػرؼ مػػف منطػػؽ الطػػرؼ األجنبػػي فػػي الػػبالد ، كأخػػذت المػػدارس األجن
األقكل، كبدت منيا كمف مدرسػييا تصػرفات ميينػة لمشػعب المصػرم ، كتػردد صػدل 

ػ " لممعػارؼ "  ابالغنػ اىذه التصػرفات فػي المجمػس النيػابي بغرفتيػو ، كسػبلبى ذلػؾ حرجن
التي كجدت ن سيا مضطرة إلدانة تصرفات ىذه المدارس دكف أف يككف لدييا القػدرة 

محاسػػبتيا . فقػػد حػػدث ذات مػػرة أف ميدىرِّسىػػة أجنبيػػة بمدرسػػة " الميسػػيو " الالزمػػة ل
ال رنسػػية أىانػػت كرامػػة األمػػة المصػػرية أمػػاـ تمميػػذاتيا ، ممػػا أثػػار ح يظػػة الطالبػػات 
المصػػريات بالمدرسػػة ، فشػػككنيا إلػػ  المػػدير فمػػـ ينصػػ يف ، كسػػاعؿ أحػػد أعضػػاع 

                                           

  ْـ . ص : ُّٗٓذك الحجة  ِْـ / ُُْٗيناير  ِِالبالغ ، عدد  (1)

محاضر مجمس الشيكخ ، مجمكعة محاضر دكر االنعقػاد الثػاني كالعشػريف ، محضػر الجمسػة  (2)
 ىػ .ُّٓٔربي  الثاني  ِٓـ / ُْٕٗمارس  ُٖالحادية كالعشركف بتاريخ 
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مسػألة  –بالمناسػبة  –ار العضك مجمس الشيكخ كزارة المعارؼ عف الحادثة ، كما أث
اىتماـ المعاىد األجنبية بمغػة الػبالد . كردت " المعػارؼ " بأنيػا اعتنػت العنايػة كميػا 
بما نسب إل  المدرسة األجنبيػة ، ككم ػت مراقػب المعاىػد األجنبيػة ببحػث المسػألة ، 

لعػاـ كما تكلت النيابة المختمطة التحقيػؽ فيػو ، كلكػف فػي نيايػة األمػر قػرر النائػب ا
 . (ُ)لدل المحاكـ المختمطة ح ظ الشككل لعدـ ثبكت صحة الكقائ  الكاردة بيا 

شػػراؼ      أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بمكقػػؼ الػػكزارة مػػف تػػدريس ىػػذه المعاىػػد لمغػػة الػػبالد كا 
الكزارة عمييا فقد أكػدت " المعػارؼ " أف ىػذا األمػر محػؿ عنايتيػا فػي الكقػت الحػالي  

ـ لتجعػػؿ أحكامػػو ُّْٗيـ الحػػر الصػػادر فػػي عػػاـ كأنيػػا بصػػدد مراجعػػة قػػانكف التعمػػ
شاممة لجمي  المعاىد الحػرة ، كأف الػكزارة سػتحرص فػي التعػديؿ عمػ  جعػؿ إشػرافيا 

، بحيػػث يتحقػػؽ لمتالميػػذ الػػذيف يمتحقػػكف بيػػذه  كػػامالن  اعمػػ  المعاىػػد األجنبيػػة إشػػرافن 
 . (ِ)المدارس قسطه كاؼو مف الثقافة القكمية كلغة البالد 

تك  أكليػػاع األمػػكر مػػف أف كتػػاب التػػاريخ ال رنسػػي الػػذم كػػاف يػػدرلس كمػػا اشػػ    
بمدرسة سػاف أنطػكاف التابعػة لشػركة قنػاة السػكيس باإلسػماعيمية كػاف يحتػكم عمػ  

 . (ّ)طعفو صريحو في الديف اإلسالمي الذم ىك ديف الدكلة الرسمي 
بػػؿ ممثمػػي كلمػػرةو أخػػرل تجػػد " المعػػارؼ " ن سػػيا مكضػػ  اتيػػاـو بالتقصػػير مػػف ق    

فػي  شػامالن  االشعب ، كيسكد عبد الػرازؽ السػنيكرم كزيػر المعػارؼ أنػو أجػرل تحقيقنػ
 ىذه الكاقعة خمص منو إل  الحقائؽ التية :

                                           

المصػػػدر السػػػابؽ ، مجمكعػػػة محاضػػػر دكر االنعقػػػاد الحػػػادم كالعشػػػريف ، محضػػػر الجمسػػػة  (1)
 ىػ .ُّٓٔجمادل األكل   ُِـ / ُْٔٗأبريؿ  ِّالسابعة كالعشركف ، بتاريخ 

مجمكعػػػة محاضػػػر دكر االنعقػػػاد الحػػػادم كالعشػػػريف ، محضػػػر الجمسػػػة  المصػػػدر السػػػابؽ ، (2)
 ىػ .ُّٓٔجمادل األكل   ُِـ / ُْٔٗريؿ أب ِّالسابعة كالعشركف ، بتاريخ 

 ِىػ . ص : ُّٔٔربي  الثاني  ُٓـ / ُْٕٗمارس  ٖالمصرم ، عدد  (3)
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فػػي ىػػذه المدرسػػة ، كقػػد كرد فػػي الصػػ حة  إف الكتػػاب المػػذككر ييػػدىرلس فعػػالن  -ُ    
ال يمكػف حممػو إال عمػ  غير كريـو في الػديف اإلسػالمي  فه عٍ الخامسة كالثالثيف منو طى 

 التعصب الذميـ .
حرصت المدرسة عندما تنبيت ليذا الطعف منذ سنكاتو مضت أف تنػزع ىػذه  -ِ    

الص حة التي تحتكم عم  الطعف مف جمي  النسخ التي بأيدم التالميذ كالمدرسيف ، 
كقالت إنيا كانػت ترغػب فػي أف تسػتبدؿ بيػذا الكتػاب غيػره لػكال ظػركؼ الحػرب التػي 

 ت دكف ذلؾ .حال
منػو ال تقػ  فيػو الصػ حة  اال رقة التي تىٍدريس ىػذا الكتػاب ال تىػٍدريس إال جػزعن  -ّ    

 التي تحتكم عم  الطعف .
كلـ يس  الكزارة أماـ ىذا الطعف الصريح في الديف الرسػمي لمدكلػة إال أف تجمػ      

بمن  دخكلو  النسخ التي عثرت عمييا مف الكتاب ، كتتقدـ إل  مجمس الكزراع طالبة
إلػػػ  الػػػبالد ، كأنيػػػا سػػػتتخذ اإلجػػػراعات لمراجعػػػة الكتػػػب التػػػي تيػػػدرلس فػػػي المػػػدارس 

ما يكػكف منػو  األجنبية لتستكثؽ مف خمكىا مف كؿ ما يجرمو القانكف العاـ كبخاصة
 . (ُ)في الديف  اطعنن 
كأكثػػر مػػا يثيػػر العجػػب ممػػا كرد فػػي كػػالـ السػػنيكرم مػػف متناقضػػات ىػػك تأكيػػده     

نو قد تـ تحذير المدرسة مف مضمكف ىذا الكتاب منذ سنكات مضػت ، كأف رد عم  أ
المدرسة عم  ىذا التحذير كاف بنزع الكرقة التي كاف يشتكي مػف مضػمكنيا ، ككػأف 
ىػػذا البتػػر قػػد حػػؿل مشػػكمة ىػػذا الكتػػاب المشػػبكه ، ككػػأف ىػػذا النػػزع لػػـ يػػسثر عمػػ  

لمتػدريس  اكأنو لـ يعد بػذلؾ صػالحن التسمسؿ المنطقي لألفكار التي تضمنيا الكتاب ، 
ذا كاف مثار اسػتياع أكليػاع األمػكر  قػد تمػت معالجتػو  –كىػك الطعػف المػذككر  –. كا 

                                           

محاضر مجمس الشيكخ ، مجمكعة محاضر دكر االنعقػاد الثػاني كالعشػريف ، محضػر الجمسػة  (1)
 ىػ .ُّٔٔربي  الثاني  ِٓـ / ُْٕٗمارس  ُٖالحادية كالعشركف ، بتاريخ 
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عف طريؽ اقتطاع الكرقة المتضمنة ليذا الطعف ، فما الػذم جػدلد إنكػار األىػالي مػرة 
ذا كانػػػت حجػػػة  أخػػػرل بعػػػد كػػػؿ ىػػػذه السػػػنكات ت كلػػػـ صػػػادرت المعػػػارؼ الكتػػػاب ؟ كا 

ليف عػػف المدرسػػة بعػػدـ قػػدرتيـ عمػػ  اسػػتبداؿ الكتػػاب بظػػركؼ الحػػرب يمكػػف المسػػئك 
قبكليػػػا كالحػػػرب دائػػػرة الرحػػػ  ، فكيػػػؼ كالحػػػرب قػػػد كضػػػعت أكزارىػػػا منػػػذ سػػػنتيف ؟ 
كالمدرسة مصرة عم  تدريس الكتاب رغـ معايبو كمثالبو . كؿ ىذه التساسالت  تجعؿ 

 الـ تعد تح ػؿ كثيػرن  –نبية كغيرىا مف المدارس األج –مف المظنكف أف ىذه المدرسة 
باعتراضات الرأم العاـ في مصر ، كلـ تعد تقيـ كبيػر كزفو السػتياع " المعػارؼ " مػا 
 دامت تتدرع بدركع االمتيازات األجنبية ، كما دامت تشعر بقكتيا كعجز " المعارؼ ".

ـ قػد كىكذا لـ يعد ىناؾ م ر  أمػاـ " المعػارؼ " سػكل المجػكع لقػكةو القػانكف مػا دا    
كلػـ تػست ثمارىػا المرجػكة ، فمجػأت  اثبت أف سياسة " المػيف كالحسػن  " لػـ تجػد ن عنػ

لممثمي الشعب مرة أخرل ، كطرحت عمييـ مشركع قانكف جديد لمتعميـ الحر في عاـ 
ـ معربة عف أمميػا فػي أف ينتيػي البرلمػاف مػف إقػرار ىػذا القػانكف فػي أقػرب ُْٔٗ

لمانية ، بحيث ييٍخًض  ىذا القػانكف الجديػد جميػ  كقتو ممكف كقبؿ انتياع دكرتو البر 
المدارس األجنبية ببرامجيا ككتبيا لرقابة الكزارة . كلكف ىذا اإلقرار قد تأخر لحػكليف 
كامميف ت إذ لـ ينتو مجمسا الشػيكخ كالنػكاب مػف مناقشػة مشػركع القػانكف كالمكافقػة 

جازتػػػو إال فػػػي  نيائيػػػة كنشػػػرتو  . ثػػػـ صػػػدر بصػػػ ة (ُ)ـ ُْٖٗفبرايػػػر  ِّعميػػػو كا 
. كبات يسػم  القػانكف رقػـ  (ِ)ـ ُْٖٗالصحي ة الرسمية في األكؿ مف أبريؿ عاـ 

                                           

جمس النكاب ، الييئة النيابية الثامنة ، مجمكعة مضابط دكر االنعقاد العادم الرابػ  مضابط م (1)
ىػػ . ُّٕٔربي  الثاني  ُّـ / ُْٖٗفبراير  ِّ، مضبطة الجمسة الحادية عشرة ، بتاريخ 

 . َُُِ، ص : ِـ . جػُْٗٗطبعة : بكالؽ ، القاىرة 

 . ٓ – ِىػ . ص : ُّٕٔ جمادل األكل  ُِـ / ُْٖٗالكقائ  ، عدد أكؿ أبريؿ  (2)
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 ـ بشأف تنظيـ المدارس الحرة .ُْٖٗلسنة  ّٖ
كتسػػتعرض " المعػػارؼ " جيكدىػػا فػػي تنظػػيـ التعمػػيـ الحػػر كدعػػـ إشػػراؼ الػػكزارة     

ناصػر الصػالحة لمقيػاـ عم  المدارس الحرة رغبة في االرتقػاع بمسػتكاىا ، كتػكفير الع
ـ ، كالػذم ُّْٗلسػنة  َْباألعماؿ التعميمية فييا ، كذلؾ منذ صػدر القػانكف رقػـ 

كاف لو أثره في تنظيـ ىذه المدارس كرف  مستكاىا ، عم  أف التجارب أثبتت قصػكر 
 اىذا القانكف في كثيػرو مػف أحكامػو عػف إدراؾ الغػرض المنشػكد منػو ت إذ جػاع قاصػرن 

، فقػػد اقتصػػرت أحكامػػو  (ُ)ؼ الػكزارة عمػػ  معاىػػد التعمػػيـ عامػة عػف أف يحقػػؽ إشػػرا
عم  المدارس الحرة التي تعد لالمتحانات العامة ، بينما بقي عدده كبيره مف المدارس 

ػػ عػػف إشػػراؼ الػػكزارة كبػػات مػػف الكاجػػب تعػػديؿ القػػانكف بمػػا ي ػػرض ىػػذا  االحػػرة خارجن
ػاإلشراؼ عم  جمي  المدارس الحرة عم  اخػتالؼ أنكاعيػ بعػد  اا كدرجاتيػا ، خصكصن

أف انتشػػػر التعمػػػيـ الحػػػر كتنكعػػػت مناحيػػػو ، كأصػػػبح اإلشػػػراؼ عميػػػو كتنظيمػػػو مػػػف 
بؿ  –األسس التي يجب أف يقـك عمييا نشر الثقافة في البالد . كأف مف حؽ الدكلة 

أف تنيض بعبع ىذا اإلشراؼ لممصمحة العامة ، كلمتحقؽ مػف  –مف الكاجب عمييا 
 . (ِ)م كظي تيا في تثقيؼ الشعب عم  أساسو صحيح أف ىذه المدارس تسد

كقد فرض القػانكف إشػراؼ كزارة المعػارؼ عمػ  كػؿ مسسسػة غيػر حككميػة تقػـك     
بالتربيػػة كالتعمػػيـ كاإلعػػداد المينػػي أك أيػػة ناحيػػة مػػف نكاحيػػو دكف أف يػػرتبط إشػػراؼ 

                                           

 َُـ/ُْٔٗنػكفمبر  ُْمجمس الشيكخ ، مجمكعة مالحؽ دكر االنعقاد الثػاني كالعشػريف )  (1)
مػػذكرة ت سػػيرية لمشػػركع  ْْٖـ . ص : ُْٖٗـ ( طبعػػة : بػػكالؽ ، القػػاىرة ُْٕٗيكليػػك 

 القانكف الخاص بتنظيـ المدارس الحرة .

عارؼ بمجمس الشػيكخ عػف مشػركع قػانكفو كاردو تقرير لجنة الم ِْٖالمصدر السابؽ ، ص :  (2)
 مف مجمس النكاب بتنظيـ المدارس الحرة .
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 .  ( ُالكزارة بنكع التعميـ أك باإلعداد لالمتحانات العامة . ) مادة : 
كبػػذلؾ تػػتمكف الػػكزارة مػػف القيػػاـ بكاجبيػػا الطبيعػػٌي مػػف اإلشػػراؼ عمػػ  المعاىػػد     

ػ تسػتطي  أف تتحقػؽ مػف  االتعميمية غير الحككمية عم  اخػتالؼ أنكاعيػا ، كبػو أيضن
قيػػاـ معاىػػد التعمػػيـ الحػػر جميعيػػا بتن يػػذ األحكػػاـ المنظمػػة لػػو ، كمػػا يتسػػن  ليػػا أف 

لطمػب العمػـ ، كتحقػؽ لػو مػا ينبغػي لتنشػئتو كتككينػو ترع  الجيؿ الناش  أينما حػؿل 
 مف بيئة صالحة كجكٍّ سميـ .

كمػػا عنػػي القػػانكف بالمغػػة القكميػػة لمػػبالد ، لمػػا ريًئػػ  مػػف أف المصػػمحة تقتضػػي     
تزكيد أبناع األمة كأبناع نزالئيا بقسط مالئػـو مػف تعمآلػـ المغػة العربيػة ، فتقػرر فػرض 

الحػػرة التػػي تػػسدم فييػػا المرحمػػة األكلػػ  مػػف التعمػػيـ تعمػػيـ ىػػذه المغػػة فػػي المػػدارس 
لمتالميذ عم  اختالؼ جنسػياتيـ بحيػث يصػؿ ىػسالع التالميػذ إلػ  مسػتكلن فػي المغػة 
العربيػة معػادؿو لمسػتكل زمالئيػـ فػي تمػػؾ المغػة فػي مػدارس الحككمػة . كيكػكف ىػػذا 

لمنظاـ الذم  اقن المتحافو يعقد بزشراؼ كزارة المعارؼ العمكمية ، كطب االمقرر مكضكعن 
 ( .َُتضعو لو . مادة : )

كقد أيٍجًبرىت المدارس الحرة التػي تعػد تالميػذىا لالمتحانػات العامػة التػي تعقػدىا "     
المعارؼ "  أف تسير في التعميـ عمػ  مػنيجو مطػابؽو لممػنيج الػذم تقػره الػكزارة لنػكع 

الحػػػرة ال تعػػػد  الدراسػػػة التػػػي تباشػػػرىا المدرسػػػة كمسػػػتكاىا ، فػػػزذا كانػػػت المدرسػػػة
لالمتحانػػات العامػػة كجػػب عمييػػا أف تسػػير فػػي التعمػػيـ عمػػ  مػػنيج ال يخػػالؼ النظػػاـ 
العاـ أك الداب . كيك ؿ لمتالميذ الحصكؿ عم  مستكلن معادؿو لمستكل زمالئيػـ فػي 
المػػدارس الحككميػػة فػػي المغػػة العربيػػة كتػػاريخ مصػػر كجغرافيتيػػا كالتربيػػة الكطنيػػة . 

( كذلػؾ لتزكيػد ُُمكضػكعاتو المتحػاف تعقػده الػكزارة . )مػادة:كتككف ىذه المقررات 
بقسػػطو  –مصػػرية كانػػت أـ أجنبيػػة  –المصػػرييف الػػذيف يسمػػكف ىػػذه المػػدارس الحػػرة 

 أكف  مف مقكمات الثقافة القكمية يكتسب بو النشع الكحدة كاالنسجاـ .
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ػ      مميػذاتيا يحػـر عمػ  المػدارس الحػرة أف تعمػـ تالميػذىا كت اكتضمف القػانكف نصن
غيػر  ا( فتعمػيـ التمميػذ ديننػ ُِغير دينيـ ، كلك قبؿ ذلػؾ كلػي األمػر ) مػادة :  ادينن 

دينػػو كىػػك لػػـ يصػػؿ بعػػد إلػػ  النضػػج الكامػػؿ كالتمييػػز الصػػحيح أمػػره يخػػالؼ النظػػاـ 
كيضػػعؼ مػػف حمايػػة العقائػػد الدينيػػة ، كال تقػػره أيػػة دكلػػة تشػػعر أف عمييػػا   العػػاـ،

 يانة عقائدىـ الدينية .كاجباتو نحك رعاياىا في ص
قلػ ي      أف تقابػؿ المػدارس األجنبيػة صػدكر ىػذا القػانكف  –بطبيعػة الحػاؿ  –كلـ ييتىكى

بالترحيػػب ، أك أف تتعيػػد بالخضػػكع ألحكامػػو كااللتػػزاـ بمتطمباتػػو ، كذلػػؾ عمػػ  الػػرغـ 
مف تأكيد " المعارؼ " بأنيا ال تيدؼ مف كراع ىذا القانكف الحٌد مف نشػاط المػدارس 
رشػادىا إلػ  أفضػؿ  نمػا معاكنتيػا عمػ  تأديػة ميمتيػا كا  األجنبية أك اإلضرار بيػا ، كا 

. كمػػ  ذلػػؾ فقػػد اسػػتمرت المػػدارس األجنبيػػة فػػي إجبػػار تالميػػذىا  (ُ)طرائػػؽ التعمػػيـ 
المسمميف عم  تمقي دركسو دينية كحضػكر طقػكسو تخػالؼ تعػاليـ ديػنيـ ، فيػددتيا 

ن  كؿ أمرو يخالؼ القانكف الجديد أك النظاـ العػاـ الكزارة باتخاذ اإلجراعات الالزمة لم
 . (ِ)بعد أف أصبحت جمي  المدارس الحرة تخض  إلشرافيا 

كأمػػاـ تشػػدد الػػكزارة فػػي تطبيػػؽ أحكػػاـ القػػانكف الجديػػد فكػػرت بعػػض المػػدارس     
األجنبيػػة فػػي االسػػتغناع عػػف تالميػػذىا المسػػمميف متذرعػػة بػػأف قػػانكف التعمػػيـ الحػػر 

غير دينو ، كأف االلتزاـ بتطبيؽ ىذه المادة ممػا  اأال يتعمـ التمميذ دينن الجديد يقضي ب
يربؾ العمؿ في المدارس ، كأنيا لف تقبػؿ فػي المسػتقبؿ غيػر التالميػذ المسػيحييف . 

 كػػامالن  كأنػذرت بال عػػؿ أكليػاع أمػػكر التالميػػذ المسػمميف ب صػػؿ أبنػػائيـ كبنػاتيـ فصػػالن 

                                           

  . ّىػ . ص : ُّٖٔجمادل األخرة  ُُـ / ُْٗٗأبريؿ  َُالبالغ ، عدد  (1)

مضػػابط مجمػػس النػػكاب ، الييئػػة النيابيػػة التاسػػعة ، مجمكعػػة مضػػابط دكر االنعقػػاد العػػادم  (2)
جمػػادل الخػػرة  ّـ / ُْٖٗأبريػػؿ  ُِة كالعشػػركف ، بتػػاريخ الرابػػ ، مضػػبطة الجمسػػة الرابعػػ

 . ُّٕٔ، ص :  ّـ . جػُْٗٗىػ . طبعة : بكالؽ ، القاىرة ُّٕٔ
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، كىػك األمػر الػذم دفعيػـ إلػ  شػككل ىػذه  ـُْٖٗ/  ُْٕٗبنياية العاـ الدراسي 
المػػػدارس لػػػكزارة المعػػػارؼ . ككانػػػت ىػػػذه التصػػػرفات مثػػػار نقػػػدو شػػػديدو مػػػف أعضػػػاع 
البرلماف الػذيف دعػكٍا الحككمػة إلػ  كضػ  حػدو ألمثػاؿ ىػذه المػدارس التػي تغالػت فػي 
مكاق يا ، كأصبحت تعمؿ ضد قكانيف البالد كال تحتـر دستكرىا . كتعيدت " المعػارؼ 
" مػف جانبيػا بػػالنظر فػي اتخػػاذ اإلجػراعات القانكنيػة الالزمػػة نحػك أيػػة مدرسػة يثبػػت 
أنيا فصمت تالميذىا ليػذا السػبب . كمػا تعيػدت بقبػكؿ التالميػذ الم صػكليف بػال رؽ 

 . (ُ)المناسبة بمدارس الحككمة بدكف قيدو كال شرط 
مػػف جػػراع ىػػذا كعانػػت المػػدارس األجنبيػػة التػػي كانػػت تصػػطبغ بالصػػبغة الدينيػػة     

القانكف أكثر مما عانتو المدارس األخرل التي لـ تكػف بيػذه الصػ ة ، حيػث أجبرتيػا 
ػ بأحكػاـ القػانكف الجديػد . كأنػذرتيا " المعػارؼ "  اطبيعتيا الدينية أف تككف أقؿ التزامن

. كلمػػػا رأل بعػػػض ىػػػذه المػػػدارس أف  كػػػامالن  ابضػػػركرة تن يػػػذ أحكػػػاـ القػػػانكف تن يػػػذن 
مبرر لػو بعػد أف حيػؿ بينيػا كبػيف الغػرض الػذم أنشػئت مػف أجمػو كجكدىا أصبح ال 

عمدت إل  إغالؽ أبكابيػا كتسػريح تالميػذىا كتمميػذاتيا كاالسػتغناع عػف مدرسػييا . 
كلمػػا تكػػرر ذلػػؾ فػػي أكثػػر مػػف مدرسػػة أمػػرت مراقبػػة التعمػػيـ الحػػر جميػػ  المنػػاطؽ 

فػي المػدارس الحككميػة التعميمية بالعمؿ في الحاؿ عم  تدبير أماكف ليسالع التالميذ 
عم  أف تككف ليـ األكلكية فػي القبػكؿ فػي حػاؿ كجػكد ضػغطو عمػ  األمػاكف الخاليػة 
ـل االسػتغناع عػنيـ كمحاكلػة  بيا . كما كم ػت المنػاطؽ باالتصػاؿ بالمدرسػيف الػذيف تػ

                                           

محاضػػػر مجمػػػس الشػػػيكخ ، مجمكعػػػة محاضػػػر االنعقػػػاد العػػػادم الثالػػػث كالعشػػػريف ، محضػػػر  (1)
، ىػػػػ . طبعػػػة : بػػػكالؽ ُّٕٔشػػػعباف  ُّـ / ُْٖٗيكنيػػػك  ُِالجمسػػػة األربعػػػكف بتػػػاريخ 

يكليػػػك  ٓككػػػذا محضػػػر الجمسػػػة الثالثػػػة كاألربعػػػكف بتػػػاريخ  ُُِٖـ . ص : ُْٗٗالقػػػاىرة 
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ُٖٕٗ 

 . (ُ)تدبير كظائؼ ليـ في المدارس المصرية 
ـ الخاص بالتعميـ ُْٖٗسنة ل ّٖكميما يكف مف أمرو فزف صدكر القانكف رقـ     

الحر لـ يحسـ النزاع بيف " المعارؼ " مف جيػة كالمػدارس األجنبيػة مػف جيػة أخػرل 
حكؿ حؽ " المعارؼ " في بسط إشرافيا عم  التعميـ األجنبي في الػبالد  السػيما كأف 
ذلؾ القانكف الجديد لـ يعط الػكزارة الحػؽ فػي إغػالؽ المػدارس المخال ػة ، فاسػتمرت 

األجنبية في تحدم " المعػارؼ " كتجاىػؿ تن يػذ القػانكف معتمػدة عمػ  ن ػكذ  المدارس
 دكليا القكم .

ـ ُِٓٗم صػػػمية فػػػي تاريخيػػػا المعاصػػػر مثػػػؿ ثػػػكرة  اثػػػـ شػػػيدت مصػػػر أحػػػداثن     
ـ ، كقػػد كػػاف مػػف نتيجػػة ىػػذه األحػػداث أف تحػػررت مصػػر ُٔٓٗكالعػػدكاف الثالثػػي 

ثقػػافي كػػاف لػػو أثػػره كخطػػره عمػػ  ، كتخمصػػت مػػف ن ػػكذو أجنبػػي  اكاقتصػػادين  اسياسػػين 
 النشع . كىذا قد يحتاج إل  دراسة أخرل مستقمة

                                           

 . ْىػ . ص : ُّٖٔرمضاف  ِّـ /ُْٗٗيكليك  ُٗالبالغ ، عدد  (1)
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 اخلامتت
ىذا بحٍث استعرضنا فيو المحاكالت المبذكلػة ل ػرض إشػراؼ كزارة المعػارؼ عمػ      

المدارس األجنبية التػي قامػت عمػ  أرض الػكطف ، كيمكننػا بعػد ىػذا االسػتعراض أف 
 كمنيا :نسكد عم  عدة حقائؽ رصدناىا ، 

إلػ   –خػالؿ ال تػرة التػي درسػناىا  –لقد كػاف يقػـك بميمػة التعمػيـ فػي مصػر  -    
جانب المدارس الحككمية ىيئات متعػددة ، بعضػيا يرجػ  إلػ  عيػد النيضػة العمميػة 

فيمػػا بذلتػػو  االحديثػػة التػػي بػػدأت فػػي عصػػر محمػػد عمػػي ، كالتػػي بػػدا أثرىػػا ظػػاىرن 
فػي ىػذا السػبيؿ . كالػبعض الخػر كػاف يتػكاله  الجمعيات كالييئات كاألفراد مف جيػكدو 

مف قديـ الزماف كىي المدارس األجنبية ، كقد كاف مف أثر نشاط ىذه كتمؾ أف اتس  
نطاؽ عمػؿ ىػذه المػدارس كزاد عػددىا حتػ  أصػبح عػدد تالميػذىا كتمميػذاتيا ي ػكؽ 

 عدد نظرائيـ في مدارس الحككمة .
مػػػة المصػػػرية أمػػػر التعمػػػيـ فػػػي ىػػػذه كلػػػـ يكػػػف مػػػف المقبػػػكؿ أف تتػػػرؾ الحكك  -    

في قكامو كنظامو ، بؿ كاف البد أف ت رض عميو رقابتيػا ت إذ التعمػيـ  المدارس ىىٍمالن 
ذا كانػػت رقابػػة غيػػره مػػف  أسػػاس نيضػػة األمػػـ كطريػػؽ تقػػدميا كعنػػكاف رقييػػا ، كا 

 الييئات العامة كاجبة ، فيي بالنسبة لمعاىده أكجب كألـز .
مػف الػدكؿ فػي ىػذه الرقابػة ، فقػد تنبيػت الػدكؿ الغربيػة  اكلـ تكف مصر بػدعن  -    

عػداد الدارسػيف ، فكضػعت لػو مػف  إل  ما لمتعميـ الحر مػف األثػر فػي سػير التعمػيـ كا 
ػػ ، بػػؿ اعتبرتيػػا  االقػػكانيف مػػا ينػػتظـ شػػأنو ، كلػػـ تجػػد فػػي كضػػ  ىػػذه القػػكانيف حرجن

اف ما أدركػت مصػر مػف لحرية التعميـ التي تك ميا دساتير تمؾ الدكؿ . كسرع اتنظيمن 
جانبيػػػا أف التعمػػػيـ كظي ػػػة اجتماعيػػػة ، كأف تػػػدخؿ الميشػػػرِّع لتنظيمػػػو أمػػػره ضػػػركرم 
لضماف حسف القياـ بيذه الكظي ة ، كتحقيؽ الن   العاـ المقصكد منيػا ، كأف ىنػاؾ 

 أدن  لسمطاف تمؾ المعاىد ، كأف التشري  يجب أف يتدخؿ لضماف ىذا الحد . احدن 
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احتكػار  –بطبيعػة الحػاؿ  –لحككمػة المصػرية مػف كراع ذلػؾ التػدخؿ كلـ تريـ ا -    
نما أرادت أف  التعميـ ، الستحالة أف تقـك بو كحدىا م  ضعؼ اإلمكانات كالمكارد ، كا 
تنظـ جيكد األفػراد كالجماعػات فػي سػبيؿ نشػره ، عمػ  أال يتعػارض ذلػؾ مػ  الحريػة 

 المك كلة لو بنصكص الدستكر .
ل ال يجكز لمػدارس التعمػيـ الحػر أف تغػرر بػالنشع فػي طمػب كمف ناحية أخر  -    

العمـ ، أك أف تعبث بمعتقداتو تحت ستار ىذه الحريػة ، كمنػ  ذلػؾ كاجػبه يقػ  عمػ  
عػػػاتؽ الحككمػػػة ، كلػػػف يتحقػػػؽ ىػػػذا المنػػػ  إال بتمكػػػيف الحككمػػػة مػػػف ت تػػػيش ىػػػذه 

عقػؿ كالمنطػؽ المدارس كالكقػكؼ عمػ  أحكاليػا كمػا ييػدلرلس فييػا ، كقػد جػرت سػنف ال
 عم  تأكيد ىذا الحؽ لمحككمة .

ػػ -     مػػف  طػػكيالن  اكقػػد ظمػػت المػػدارس األجنبيػػة فػػي ًمٍنعىػػة مػػف رقابػػة الحككمػػة ردحن
الزمف تحت تأثير الن كذ األجنبي القكم ، رغػـ المطالبػات المسػتمرة مػف جانػب الػرأم 

مػنشع ، العاـ فػي مصػر بضػركرة مراقبػة نشػاط تمػؾ المػدارس مراقبػة فعالػة حمايػة ل
ذا كانػػت الئحػػة ريػػاض أكؿ محاكلػػة فػػي ىػػذا السػػبيؿ  رغػػـ أنيػػا تمػػت بػػداف  مػػف  –كا 

إال أنو لـ يكف مف المقدكر ليا العمؿ بمضػامينيا بػداف  مػف ىػذا  –األجانب أن سيـ 
 . ااألثر األجنبي ن سو أيضن 

ـ خشػيت ُّْٗكعندما صدر أكؿ قانكف لتنظيـ التعميـ الحر فػي الػبالد عػاـ  -    
معارؼ " أف يتعػرض ىػذا القػانكف لمػنقض مػف قبػؿ القضػاع المخػتمط ، كاضػطرت " ال

فػػي النيايػػة إلػػ  الخضػػكع لنصػػائح ىػػذا القضػػاع ، كاالسػػتجابة لرغباتػػو بصػػياغة ىػػذا 
    مػػػف المػػػدارس األجنبيػػػة فػػػي  االقػػػانكف صػػػياغة أخرجػػػت مػػػف عبػػػاعة المعػػػارؼ كثيػػػرن 

 مصر .
ع االمتيػػازات األجنبيػػة فػػي مصػػر ـ الخػػاص بزلغػػإُّٗكجػػاع ات ػػاؽ مػػكنترك  -    

ًمف لممعاىد األجنبية في البالد االحت اظ بحقكقيا كحريتيا التػي كانػت تتمتػ  بيػا  فىضى
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مف قبؿ ، إل  نياية ال ترة االنتقالية عم  األقؿ أك إل  حيف عقد ات ػاؽو جديػد . كمػا 
تقػػػرر خضػػػكع المعاىػػػد األجنبيػػػة لمػػػا تخضػػػ  لػػػو نظيراتيػػػا المصػػػرية مػػػف المػػػكائح 

 كالقكانيف. 
كتباينػت كجيػات نظػػر الحككمػة مػػف جيػة كالمعاىػػد األجنبيػة مػػف جيػة أخػػرل  -    

حكؿ ت سير مقررات مكنترك ، حيث فيميا كؿ طرؼو بما يخدـ مصمحتو ، كبػات كػؿ 
فريػؽ يبحػث عػف األسػػانيد كالحجػج كال تػاكل القانكنيػة التػػي تسكػد سػداد فيمػو ليػػذه 

عمػ  أسػاسو مػف ىػذه  –أخػذ كػؿ فريػؽ يرسػـ المقررات كضػالؿ مػا عميػو غريمػو ، ك 
          سياسػػػػتو التػػػػي ينػػػػكم انتياجيػػػػا فػػػػي تعاممػػػػو مػػػػ  الطػػػػرؼ  -ال تػػػػاكل كالحجػػػػج 

 الخر .
كرغػػػـ األسػػػانيد القكيػػػة التػػػي كانػػػت تػػػدعـ كزارة المعػػػارؼ فػػػي مكاجيػػػة ن ػػػكذ  -    

ؼ المػػدارس األجنبيػػة القػػكم كتمردىػػا عمييػػا إال أنيػػا حرصػػت عمػػ  أف تعػػالج الخػػال
منيػػا  ابسياسػػة حكيمػػة كطػػرؽ كديػػة قكاميػػا " المػػيف كالحسػػن  " كمػػا ذلػػؾ إال اعترافنػػ

بػػػالجيكد التػػػي تقػػػـك بيػػػا ىػػػذه المػػػدارس فػػػي خدمػػػة التعمػػػيـ كاالرتقػػػاع بمسػػػتكاه ، 
سياماتي الكاضػحة فػي مجػاؿ الثقافػة المصػرية . إال أف المػدارس األجنبيػة قابمػت  اكا 

رافضػة أف تمػارس  ازداد مكق يا صالبة كتشددن عرفاف المدارس بالجحكد كالنكراف ، كا
 عمييا الكزارة المختصة بشئكف الثقافة في البالد أم نكعو مف الرقابة أك الت تيش .

كلكف سخط الرأم العاـ المصػرم مػف اإلسػاعات التػي كانػت تصػدر مػف بعػض  -    
" تمؾ المدارس في حؽ المصرييف كفي حؽ معتقػداتيـ كمقدسػاتيـ أجبػر " المعػارؼ 

عمػػ  السػػعي فػػي إصػػدار تشػػري  جديػػدو يسػػمح ليػػا بمراقبػػة نشػػاط تمػػؾ المػػدارس ، 
كمنعيا مف القياـ بكؿ ما مف شأنو أف يسدم إل  تكدير ص ك السمـ العػاـ ، كي ػرض 

كبتػػاريخ  –لغػػة الػػبالد  –عمػػ  ىػػذه المػػدارس أف تعنػػي عنايػػة خاصػػة بالمغػػة العربيػػة 
يتخػػرج تالميػػذىا مػػف المصػػرييف كىػػـ مصػػر كجغرافيتيػػا كبالثقافػػة القكميػػة حتػػ  ال 
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 من صمكف عف كطنيـ ان صاؿ الركح عف الجسد .
ـ فقد استمر بعض ىذه المػدارس ُْٖٗلسنة  ّٖكرغـ صدكر القانكف رقـ  -    

ـ ، ثػـ كػاف الطغيػاف ُِٓٗفي غيِّو كجحكده كتحديو لمقكانيف ، إل  أف نشبت ثكرة 
يضػػػيعيا الشػػػعب لنبػػػذ ىػػػذا ـ فكانػػػت فرصػػػة ثمينػػػة لػػػـ ُٔٓٗالثالثػػػي عمػػػ  مصػػػر 

شػػعار ىػػذه المػػدارس بػػأف حريتيػػا ليسػػت مطمقػػة ، كأف الن ػػكذ  االحػػتالؿ الثقػػافي ، كا 
 األجنبي الذم كانت تحتمي بو مصيره إل  زكاؿ .
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 لائًت ادلصادر وادلراجع
 : انىثائك : أوال  
 الكثائؽ العربية . -ُ

 أ( غير المنشكرة :
 : دار الكثائؽ القكمية المصرية 

) الييئات كالجمعيػات(  ََٖٕ/  َّْٖٖٕؽ كزارة الخارجية ، ككد أرشي ي كثائ -
 ( أرشيؼ سرم جديد . ْٔضمف ميكركفيمـ رقـ ) 

 ب( المنشكرة :
 : مجمس الشيكخ 

ـ بشػػأف تنظػيـ المػػدارس ُّْٗلسػنة  َْاإلدارة التشػريعية : " القػانكف رقػػـ  -    
 الحرة ، مطبعة بكالؽ ، القاىرة ، بدكف تاريخ .

 ـ ( .ُْٖٗ – ُّْٗمحاضر مجمس الشيكخ )  -    
 : مجمس النكاب 

 ـ ( .ُْٖٗ – ُّٕٗمضابط مجمس النكاب )  -    
كزارة المعػػػارؼ العمكميػػػة ، المراقبػػػة العامػػػة لممشػػػركعات كاإلحصػػػاع ، قسػػػـ  -    

 إحصاع التعميـ األجنبي :
قػػػاىرة ـ " مطبعػػػة : بػػػكالؽ ، الَُّٗ – ُِٗٗ" إحصػػػاع التعمػػػيـ األجنبػػػي  -    

 ـ .ُِّٗ
ـ " مطبعػػػة : بػػػكالؽ ، القػػػاىرة َُٓٗ – ُْٗٗ" إحصػػػاع التعمػػػيـ األجنبػػػي  -    

 ـ .ُِٓٗ
 الكثائؽ األجنبية المنشكرة : -ِ

Foreign Relations of the United States ( F.R.U.S ) ; 

Diplomatic Papers, 1941 , Volume 3, the British 
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Commonwealth, The Near East and Africa . Editors ; N.O. 

Sappington, Francais C.Prescott, Kieran J.Carrol, United 

States Government Printing Office, Washington, 1959 .   
 كقد اعتمدت منو عم  األرقاـ التالية :

- 383 . 0063 / 22 
- 383 . 0063 / 23 

- 383 . 0063 / 34 
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 : ادلصادر وادلراجع انعربيت وادلعربت : اثاَي

 * أمحذ عسث عبذ انكريى : 
" تاريخ التعميـ في مصػر مػف نيايػة حكػـ محمػد عمػي إلػ  أكائػؿ حكػـ تكفيػؽ  -    

 ـ " .ُِٖٖ – ُْٖٖ
ـ ُْٓٗ ، الجزع األكؿ " عصر عباس األكؿ كسعيد " مطبعػة النصػر ،القػاىرة      

. 
ي " عصر إسماعيؿ كالسنكات المتصمة بو مف حكـ تكفيؽ " مطبعة الجزع الثان      

 ـ .ُْٓٗالنصر ، القاىرة 
الجػػزع الثالػػث : " ممحقػػات بػػأىـ الكثػػائؽ كالمػػكائح التعميميػػة كمراجػػ  البحػػث "       

 ـ .ُْٓٗمطبعة النصر ، القاىرة 
 * إضكُذر لصبجي :

كامػػػؿ " مطبعػػػة جريػػػدة " أعمػػػاؿ مػػػستمر إلغػػػاع االمتيػػػازات ، بحػػػثه ت صػػػيمي  -    
 البصير ، اإلسكندرية ، بدكف تاريخ .

 * بيري روَىفاٌ :
ـ " تعريػب ُُْٗ – ُُٖٓ" تاريخ العالقات الدكليػة ، القػرف التاسػ  عشػر  -    

 ـ .َُٖٗجالؿ يحي  ، طبعة : دار المعارؼ ، القاىرة 
 * جرجص ييخائيم ضاليت :



 

  

 

 
 ىػ (ُّٕٔ – ُِٖٖـ / ُْٖٗ – ُِٕٖ)  محاكالت إخضاع المدارس األجنبية في مصر إلشراؼ كزارة المعارؼ

 

َُْٗ 

ـ " ُِِٗ – ُِٖٖالقػكمي فػي مصػر " اثر االحتالؿ البريطاني فػي التعمػيـ  -    
 ـ .ُٔٗٗطبعة : مكتبة األنجمك ، القاىرة 

" تاريخ التعميـ األجنبي في مصر في القرنيف التاس  عشر كالعشػريف " طبعػة  -    
 ـ.ُّٔٗ: المجمس األعم  لرعاية ال نكف كالداب كالعمـك االجتماعية ، القاىرة 

 * جىٌ . ش بادو :
مكانػػو مػػػف نظػػاـ التعمػػػيـ فػػي مصػػػر " المطبعػػة العصػػػرية ، " التعمػػيـ الحػػػر ك  -    

 القاىرة ، بدكف تاريخ .
 * خري انذيٍ انسركهي :

" األعػػالـ ، قػػامكس تػػراجـ ألشػػير الرجػػاؿ كالنسػػاع مػػف العػػرب كالمسػػتعربيف  -    
كالمستشػػػػرقيف " طبعػػػػة : دار العمػػػػـ لمماليػػػػيف ، الطبعػػػػة الثانيػػػػة عشػػػػرة ، بيػػػػركت 

 ـ.ََِِ
 ُىر ) حممك ( :* ضايي أبى ان

ـ " نقػػد كتحقيػػؽ : سػػام  ُِٓٗ – ُُٖٗ" صػػميب باشػػا سػػامي ، ذكريػػات  -    
 ـ .ُٗٗٗأبك النكر ، نشر : مكتبة مدبكلي ، القاىرة 

 * مشيج ، آرثر جىنذ :
" قامكس تراجـ مصر الحديثة " ترجمػة كتحقيػؽ : عبػد الكىػاب بكػر ، طبعػة:  -    

( القػػاىرة  ُِٓقػػكمي لمترجمػػة ، عػػدد رقػػـ ) المجمػػس األعمػػ  لمثقافػػة ، المشػػركع ال
 ـ .ََِّ

 * عبذ انرمحٍ انرافعي :
 ـ .ُٕٖٗ" عصر إسماعيؿ " طبعة : دار المعارؼ ، القاىرة  -    
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َُٗٓ 

 * عًر رضا كحانت :
" معجـ المسل يف " مكتبة المثن  كدار إحياع التػراث العربػي ، بيػركت ، بػدكف  -    

 تاريخ .
 * حمًىد حمًذ ضهيًاٌ :

ـ ، دراسة في تاريخ مصػر االجتمػاعي ُِٓٗ – ُِِٗ" األجانب في مصر  -    
 ـ .ُٔٗٗ" طبعة : عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية ، القاىرة 

 * جنيب انعميمي :
" المستشرقكف ، مكسكعة في تراث العرب مػ  تػراجـ المستشػرقيف كدراسػاتيـ  -    

 ـ .ُٓٔٗ ، ة : دار المعارؼ ، القاىرةعنو منذ ألؼ عاـ حت  اليـك " طبع
 * يىَاٌ نبيب رزق :

ـ " مركػػز الدراسػػات السياسػػية ُّٓٗ – ُٖٕٖ" تػػاريخ الػػكزارات المصػػرية  -    
 ـ .ُٕٓٗكاالستراتيجية باألىراـ ، كحدة الكثائؽ كالبحكث التاريخية ، القاىرة 

 
 
 : انذورياث : اثانث
 البالغ . -    
 . السياسة األسبكعية -    
 المصرم . -    
 المقطـ . -    
 الكقائ  المصرية . -    


