الثقافية والوطنية يف وقت االحتياج التارخيي ،واألزمات اليت
يتعَرض هلا اجملتمع يف مسريته التارخيية يكون التعليم هو
بوتقة جتمع اهلوية الوطنية حنو مواجهة هذه األزمات
وجتاوزها.
وقد وعى االستعمار األورويب للعامل اإلسالمي يف العصر
احلديم هذه احلقيقة ،ومن مث استخدم التعليم كعامل من
عوامل اهليمنة الثقافية والوطنية على الشعو املستعمرة ،من
شالل تبديل النماذج الفكرية واألهداف والغاايت املرجوة
من مؤسسة التعليم ،وكان حلقة مهمة من حلقات الصراع
الفكري يف هذه البلدان املستعمرة.
وتنشغل هذه الورقة -كما يف العنوان -برصد وحتليل حالة
التعليم يف مصر يف فرتة من أهم الفرتات يف اترخيها احلديم،
وهي الفرتة اليت شهدت جمموعة من األحدث والوقائع
التارخيية منذ االحتالل الربيطاين ،وأمهها ثورة  9191وما
تالها من أحداث ووقائع أثَرت على احلياة االجتماعية
والثقافية والتعليمية ،حىت عام  ،9190كما تنشغل الورقة
جبدل تشكل التعليم املصري احلديم ،وأشكال ذلك
اجلدل :جدل التعليم واالحتالل ،والتعليم والثقافة ،والتعليم
والتغريب.
ويف ضوء ذلك؛ فإن هناا عادة منطلقاات رئيساة تقاوم
عليها هذه الورقة ،وهي:
 -9ال ميكن فصل التعليمي عن السياسي بصفة عامة ،ويف
هااذه املرحلااة التارخييااة بصاافة شاصااة والاايت اتساامت مبجموعااة
من التغريات السياسية ذات األبعاد الثقافية واحلضارية.
 -0أن التعل اايم يف ج ااوهره أداة للتو اارر ال ااداشلي واخل ااارجي
املعنوي واملادي ،ومن مث فاإن العالقاة باني االحاتالل والتعلايم
دائما ا ااا ما ا ااا تكا ا ااون يف حقيقتها ا ااا سا ا االبية ،حا ا ااىت وإن حا ا اااول
ً
االحتالل إظهار غري ذلك للمجتمع وأفراده.
 -3أن االحتالل -يف مصر والعامل العريب -استخدم التعليم
ك ا ا ااغداة للتغي ا ا ااري الثقا ا ا اايف واحلض ا ا اااري يف حيوي ا ا ااة الش ا ا ااعو
املستعمرة ،ويف أهدافها ،ومثلها ،ومناذجها الفكرية.
دائما لفكرة الصراع حول "التعليم
 -4أن االحتالل يؤسس ً
والثقافة الوطنية" يف البلدان املستعمرة من شالل جذ

تطور التعليم يف مصر
حتت االستقالل املنقوص ()9191-9191
الفلسفة واملضامني

()

د .حسان عبد هللا حسان

مقدمة
التعليم أهم وسائل تشكيل الوعي الوطين واحلضاري ،ميد
األمة بذاكرة اترخيية حنو الرتاث واهلوية ،ويسهم يف تشكيل
احلاضر ومعاجلة أزماته ،ويستشرف يف ضوئه املستقبل مبا
خيتزن من طموحات اجملتمع وأشواقه إىل النهضة والتقدم،
والقارئ لتاريخ اجملتمعات ال ميكنه أن يتجاوز اتريخ التعليم
فيها وحركته وبنائه والعوامل اليت أثرت فيه وجدلية تشكيله،
إن قراءة تعليم جمتمع ما هو قراءة لتاريخ ذلك اجملتمع
ومسريته.
أيضا -ركيزة أساسية حلركة الوعي الفكري أبمهية
والتعليم ً -
الوعي الوطين والقومي ،وهو البعد الذي ينشغل بقضيتني:
أوهلما -اخلصوصيات الثابتة للثقافة الوطنية (الدين واللغة
والتقاليد الرئيسية حافظة التماسك للنسيج االجتماعي
للمجتمع) ،والقضية الثانية -هي قضية البعد العقالين-
الرتبوي الذي يكفل َأال يتو َول العنصر "الثابت" يف القضية
األوىل إىل عامل "مجود" مينع العقلية القومية من االنفتاح
على منتجات العلم والفكر اجلديدة واجلديرة ابلتناول ،وال
إىل عامل "تنميط" حيول كل الناس -منذ الصغر -إىل
أكلشيهات متكررة مقولبة مسلوبة الوعي الشخصي والقدرة
على ممارسة احلياة حبرية(.)1
فالتعليم يف منظومة احلضارة يساوي :الوعي ،واحلرية،
واالنفتاح ،واإلرادة ،والتجدد ،وابلتايل ميد اجملتمع حباجاته
( )أستاذ أصول الرتبية املساعد – جامعة دمياط.
( )1ساامي ششابة ،حتااديم مصار( ،القااهرة :اهليئااة املصارية العاماة للكتااا ،
 ،)0227ص .88

1

أ) دستور  9111والتعليم

فئات تؤمن أبيديولوجيته إليه يف مواجهة الثقافة الوطنية اليت
تؤمن هبا الشعو .
احتالال
 -9أن صراع التعليم والثقافة يف البالد اليت احتالَت
ً
أجنبيا ،هو يف حقيقته شكل من أشكال الصراع احلضاري
مع املستعمر ،حىت وإن رحل من الناحية الظاهرية.
 -6أن التبعية أحد مفاهيم االستعمار -يف القرن العشرين-
اليت يشكل التعليم أحد أهم أدواهتا.

صدر دستور  9103وتض َمن ألول مرة رسم مالم
مدلوال سياسيا
أساسية للتعليم قبل العايل ،ومثَل يف ذلك ً
مهما لكافَة اجلهود الشعبية وغري الشعبية اليت تو َجهت
لإلصالح التعليمي .ابإلضافة إىل املدلول القانوين ،حيم
صدر يف ظل هذا الدستور عدد من القوانني املنظمة للتعليم
بصفة شاصة .وأشار يف ذلك دستور  9103إشارات
واضوة يف مواده كما يلي(( :)2مادة  :97التعليم حر ما مل
خيل ابلنظام العام أو يناف اعدا  /مادة  :98تنظيم أمور
التعليم العام يكون ابلقانون /مادة  :91التعليم األويل
إلزامي للمصريني من بنني وبنات وهو جماين يف املكاتب
العامة).
إن صدور دستور  9103مل مينع اإلجنليز من التوكم يف
مسار التعليم املصري ،فمع صدور قانون التعليم األ َويل
سارت سياسة التعليم بنفس الطريقة اليت رمسها االحتالل
من حيم التمييز الطبقي بني التعليم اخلاص والتعليم
احلكومي ،أي البقاء على أحد أشكال االزدواجية يف
التعليم املصري وتكريسها حىت مع صدور دستور وطين.
وم ااع النش اااط السياس ااي امللو ااو حن ااو االس ااتقالل الكام اال،
كانا اات بريطانيا ااا تزيا ااد ما اان ق َوهتا ااا الناعما ااة يف جما ااال التعلا اايم
ابالنتشااار يف التعلاايم األجناايب ،وأتساايس املاادارس األجنبيااة،
وإحكااام الساايطرة علااى تعيااني املعلمااني يف املدرسااة االبتدائيااة
واملدارس العالية ،والذين غالبًا يكونون مان األجاناب أو مان
املوالني هلم.

أوال :أهم املتغريات السياسية
وتنقسم الورقة احلالية إىلً :
اليت شهدهتا مصر يف الفرتة ( ،)9190-9191اثنيًا:
أهداف االحتالل من التعليم يف مصر ،اثلثًا :التعليم
ابعا :التعليم الوطين
األجنيب يف مصر :أشكاله وأمناطه ،ر ً
شامسا :تطور
املصري (احلديم) :مراحله وأشكاله وتطوره،
ً
التعليم األزهري.
أوال -املتغريات السياسية يف الفرتة (-9191
ً

 )9191وأثرها على التعليم

مثَلت ثورة  ،9191نقطة فارقة يف لفت عناية االحتالل
إىل مكامن قوة الشعب املصري ،وهي اإلنسان الرافض
للظلم واالحتالل واالستغالل ،فواول امتصاص غضب
الشعب وأبدى اهتم ًاما شكليا ابلتعليم ،حىت هتدأ ثورة
الشعب على سوء األوضاع االجتماعية واالقتصادية
والسياسية .فعمل على إنشاء بعض املدارس وتطوير
الكتاتيب ،والتغيري يف السلَم التعليمي يف هيكل التعليم
املصري.
وم ا ا ا اان اعاثر الواقع ا ا ا ااة لث ا ا ا ااورة  9191تص ا ا ا اري  08فرباي ا ا ا اار
 ،9100الااذي تضا َمن إلغاااء احلمايااة علااى مصاار ،وإن كااان
ذل ااك اإللغ اااء ش ااكليا إال أن ض اارورته تتَضا ا م اان ع اادد م اان
ص ا اة ابلتعل ا اايم كم ا ااا س ا اانتناوهلا الح ًق ا ااا ،وب ا اادء
املكاس ا ااب اخلا َ
التفكااري السياس ااي لتق ااديف إصااالحات يف جم ااال التعل اايم كم ااا
ظه ا اار عن ا ااد كم ا ااد فري ا ااد ،وك ا ااذلك إس ا ااناد التعل ا اايم إىل وزارة
أيضا-
املعارف املصرية -حىت ولو كان من الناحية الشكلية ً
إال أنه كان سببًا يف طرح شطط لإلصالح التعليمي يف هذه
الفاارتة .ونتناااول فيمااا يلااي أه ا َم املتغااريات السياسااية يف تلااك
الفرتة وأتثرياهتا على التعليم.

ب) التعليم بعد دستور 9111

مثاَلت سنة  9109اترخيًا حامسًا للتعليم املصري ،ففي هذه
السنة اجتاحت وزارة املعارف هزة عنيفة امت َدت إىل كل
مراحل التعليم وفروعه ،فبدأت أبنظمة التعليم االبتدائية
والثانوية ومناهجها ،وبدأت سياسة التوسع يف نشرمها ،ويف
السنة نفسها فتوت اجلامعة املصرية على نظامها اجلديد
بعد أن تسلَمتها احلكومة املصرية ،كما عنيت وزارة املعارف
( )2عبادالرنن الرافعااي ،يف أعقااا الثااورة املصارية :ثااورة ( ،9191القاااهرة:
دار املعارف ،ط  ،)9187 ،4ج  ،9ص .383
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حبيم تكون مرحلة (الشعب) مجيعه وأن تقدم له مجيع ما
يلزم من وسائل الرتبية والتعليم حسب قدرة وميزانية الدولة.
ويف سنة ( )9141أعفي اعابء وأولياء األمور من نفقات
الكتب املدرسية والتغذية ،ويف سنة ( )9199صدر قانون
التعليم االبتدائي رقم ( )943ومبقتضى هذا القانون فإن
مجيعا اندجمت يف نظام واحد أطلق
مدارس املرحلة األوىل ً
عليه "املدرسة االبتدائية".

إبصالح املدارس العليا اليت مل تلوق ابجلامعة ،وتو َسعت يف
إرسال البعوث العلمية .كذلك َاجته االهتمام يف تلك السنة
إىل تنفيذ نص الدستور ،فيما يتعلَق جبعل التعليم األويل
مشروعا لتعميم هذا التعليم ،للبنيني
إلزاميا ،فوضعت الوزارة
ً
والبنات ،ابالشرتا مع جمالس املديرايت.
يضاف إىل ذلك أن هذا املشروع ،زاد يف التمييز بني التعليم
االبتدائي املمتاز ،والتعليم الشعيب ،كما َاجتهت سياسة
الوزارة ،إىل االلتفاف حول جمانية التعليم الشعيب ،وتوجيه
اعتمادات التعليم إىل التعليم اخلاص ،فقد كانت وزارة
املعارف تبذل يف سبيل التوسع يف التعليم الثانوي واجلامعي
أكثر ممَا تبذل يف التوسع يف التعليم االبتدائي(.)3

اثنيًا -أهداف التعليم يف سياسات االحتالل
يتناول هذا احملور أهم أغرض االحتالل من التعليم يف مصر
يف الفرتة ( ،)9190-9191وأهدافه ،وأتثرياته اليت ما
يزال التعليم املصري يعاين الكثري منها حىت اعن ،كما
نبوم يف سياسات االحتالل وموقفه من لغة التعليم،
ودميقراطية التعليم وتكافؤ الفرص ،والنماذج الفكرية للتعليم
اليت تو َجه االستعمار إىل تصديرها يف الواقع االجتماعي
املصري ،ودور التعليم يف املشروع التغرييب لالحتالل .وميكن
عددا من أهم أغراض االحتالل يف التعليم
أن نستخلص ً
املصري فيما يلي:

ج) املد الشعيب الثوري ومكاسب تعليمية

استطاع املد الشعيب الثوري -الناتج عن ثورة  -9191وما
بعدها أن حيصل على بعض املكاسب التعليمية نوردها فيما
يلي(:)4
 -9يف سنة  9138حظيت وزارة املعارف أبول شطوة حنو
تقريااب شا َقة اخلااالف بااني التعلاايم األويل واالبتاادائي ،فغلغاات
ت اادريس اللغ ااة األجنبي ااة م اان م اانهج الس اانة األوىل االبتدائي ااة،
وجعلت تدريسها يبدأ من السنة الثانية.
 -0توحيااد التعلاايم اإللزامااي ( )9142والتعلاايم االبتاادائي..
وأن تكون مدة التعليم اإللزامي ست سنوات يعاادل مارحليت
رايض األطفال والتعليم االبتدائي.
 -3قاررت الااوزارة ( )9144إلغاااء املصااروفات الدراسااية ماان
التعليم االبتدائي تطبي ًقا ملبدأ تكافؤ الفرص.
 -4يف عا ااام ( )9149ألغيا اات اللغا ااة األجنبيا ااة ما اان السا اانة
الثانية ،فاغاتح ذلاك للتالمياذ يف املادارس األولياة أن يلتوقاوا
ابلتعليم االبتدائي حىت سن العاشرة.
كما قاَرر اجمللس األعلى للتعليم ( )9146أن تكون املرحلة
األوىل من سن  90 - 6دون لغة أجنبية ،وأن هتيغ للجميع

أ) التمييز الطبقي

تكافؤ الفرص يف التعليم يعين توفري فرص التعليم بشكل
متسا ٍو بني األفراد حبسب ما تؤهلهم قدراهتم بصرف النظر
(ذكرا كان أم أنثى) ،أو مستواهم الطبقي
عن جنسهم ً
واالجتماعي ،وأن يتاح جلميع املتعلمني نفس املناخ
التعليمي كي يستمروا يف التعليم وينتقلوا من مرحلة إىل
أشرى.
واحلقيقة أن االستعمار -رغم قناعته هبذا املبدأ وتروجيه له
يف أدبياته الرتبوية -إال أنه تغاضى عنه يف البالد املستعمرة،
ويف حالة مصر حرص شالل الفرتة املذكورة (-9191
 )9190على إعطاء "تعليم حديم" ولكن على نطاق
ضيق لعدد بسيط من األطفال احملظوظني يف التعليم
االبتدائي والثانوي يسري على شطوط أوروبية بغرض تدريب
وإعداد موظفني لإلدارة ابحلكومة وبعض الفنيني يف بعض
املهن .مع إبقاء عدد من املدارس األ َولية اليت هي عبارة عن

( )3إمساعي اال كم ااود القب اااين ،دراس ااات يف تنظ اايم التعل اايم مبص اار( ،الق اااهرة:
مكتبة النهضة املصرية ،)9162 ،ص .021
( )4س ااعيد إمساعي اال عل ااي ،اتري ااخ الرتبي ااة والتعل اايم يف مص اار( ،الق اااهرة :ع ااامل
الكتب ،)9189 ،ص .990
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قليال إلعطاء معلومات يف القراءة والكتابة
كتاتيب حسنت ً
واحلسا لعدد من أطفال العامة(.)5
وقد متثَلت سياسة االحتالل اإلجنليزي يف التعليم املصري،
يف :حصر التعليم احلديم يف أضيق احلدود ،ووأد كاوالت
النهوض ابلتعليم القديف ،وفرض مصروفات عالية كادت
صة ،ممَن
جتعل التعليم فيها وقا ًفا على أبناء طبقة شا َ
يستطيعون دفع تلك املصروفات ،إذ إنه مل يكن يقبل هبا أي
تلميذ ابجملَان ،وصار هدف هذا التعليم هو شلق جيل
متاما للسلطة(.)6
مستعد ألن يرضخ ً
كان صغار التالميذ يدرسون يف نوعني من املدارس :النوع
األول :املدارس االبتدائية يف املناطق احلضرية ،والثاين
املدارس األ َولية يف املناطق الريفية ،وبرغم تزايد عدد املدارس
األ َولية بدرجة كبرية فيما بني  9109و  ،9149إال أهنا
كانت من نوعية فقرية للغاية ،وعلى درجة كبرية من
االزدحام حبيم كانت البياانت اإلحصائية الالفتة للنظر
حول مستوى القيد تعترب بال مغزى من الناحية الكيفية،
وقد ض َمت املدارس األولية حوايل  ٪82من إمجايل أطفال
املدارس ،بينما كان يعمل هبا حنو  ٪97من املعلمني يف
تلك املرحلة .أما النسبة الباقية من املدرسني وهي ٪43
فكانت تقوم ابلتدريس لنوو  ٪02فقط من األطفال يف
هذه املرحلة ،وعلى هذا كان لدى املدرس ابملدرسة األ َولية
اثنان وأربعون تلمي ًذا يف املتوسط لكل فصل :يف حني كان
املدرس ابملدارس االبتدائية لديه أربعة عشر تلمي ًذا فقط.
واألكثر من ذلك أن ترَكز املعلمون احلاصلون على التعليم
األفضل يف القطاع االبتدائي ابحلضر .وحىت بعد دمج نوعي
التعليم األساسي بقانون  ،9199بقيت املدارس اليت كانت
شصوصا ابلنسبة
أ َولية فيما سبق جم َهزة بشكل سي ٍء،
ً

مسدودا تقريبًا
ظل الطريق
لدراسة اللغات األجنبية ،كما َ
ً
أمام طلبتها إىل اجلامعة(.)7
إن سياسة اإلجنليز إزاء التعليم قامت على أساس إمهال
التعليم العايل ،وانصرف مههم إىل نشر التعليم األويل -وهو
دون املدارس االبتدائية -الذي يتل َقى فيه املتعلمون مبادئ
أساسية للقراءة والكتابة ولكنه ال يؤهله ملراحل تعليمية
أعلى ،ومن مثَ عمل اإلجنليز على إغالق املدارس العليا اليت
أنشئت يف عهد كمد علي وشلفاؤه وعدم التوسع فيها،
وذلك بغرض حرمان أبناء اجملتمع املصري من املعارف
وتبعا
والتولي هبا ،وتكريس حالة اجلهل ابلعلوم احلديثةً ،
صصة للتعليم يف ميزانية الدولة،
لذلك اخنفضت املبالغ املخ َ
وألغت التعليم اجملاين .كما ألغت املدارس التجهيزية اليت يف
غري العاصمة.
لقد أدر "كرومر" أن التعليم العايل القائم على األساليب
احلديثة كان من نتائجه ظهور قادة من املتعلمني يسري
الشعب وراءهم يف كفاحه ،فغراد أن مينع حدوث مثل ذلك
يف مصر ،ويتَض ذلك من قول "كرومر"" :لقد اعتربان أن
توفري مستوى مو َحد للتعليم هو الضمان الوحيد ضد قيام
الدمياجوجيني الذين قد يعملون على إاثرة الشعب ض َد
احل َكام األجانب(.)8
متييزا طبقيا بني
وهكذا فإن االستعمار استطاع أن يؤسس ً
املصريني سواء من كان له من احلظو -على املستوى
االقتصادي -لاللتواق بنوعية حديثة من التعليم كدودة
النطاق وترتبط بغاايت االحتالل املو َجهة حنو التعليم يف
مصر ،أو فيما يتعلَق بطبيعة الريف واحلضر ومستوى
اخلدمات املق َدمة من انحية ،أو من حيم العناية مبراحل
تعليمية دون أشرى ،وكذلك حصر فرص االلتواق ابجلامعة
على مستوايت طبقيَة معيَنة ،كل ذلك كان له امتداداته يف

( )5ج اارجس س ااالمة ،أث اار االح ااتالل الربيط اااين يف التعل اايم الق ااومي يف مص اار
(( ،)9100 -9880القاهرة :األجنلو املصرية ،)9166 ،ص .86
( )6عب ااد الغ ااين عب ااود ،دراس ااة مقارن ااة لت اااريخ الرتبي ااة( ،الق اااهرة :دار الفك اار
العريب ،)9178 ،ص .466

( )7أنا ااد عبا ااد هللا ،الطلب ا ااة والسياسا ااة يف مصا اار ،ترمج ا ااة :إك ا ارام يوس ا ااف،
(القاهرة :دار سينا للنشر ،)9119 ،ص .40
( )8س ا ااامي عزي ا ااز ،الص ا ااوافة املصا ا ارية وموقفه ا ااا م ا اان االح ا ااتالل األجن ا اايب،
(القاهرة :دار الكاتب العريب للطباعة والنشر ،)9168 ،ص .079
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التعليم املصري بعد ذلك ،السيما عندما توثَقت روابط
الدولة ابلرأمسالية العاملية.

 -3استقدام معلمني إجنليز للتدريس يف املدارس املصرية.
ومن وجوه مهامجة اللغة العربية وإضعافها يف الواقع املصري
بصفة عامة ،والتعليمي بصفة شاصة ،الدعوة إىل استخدام
بديال عن اللغة الفصوى" ،مل يقتصر اهلجوم
"العامية" ً
والنقد على اللغة العربية كلغة تعليم أو كاولة زعزعة أركاهنا
ابلدعوة إىل العامية على األجانب واحملتلني فقط ،بل سار
يف نفس التيار عدد من املصريني واملتمصرين ،كان منهم
أصوا مناصب كبرية حاولوا من شالهلا أن يقوموا ابلتغثري
الالزم إلنقاذ آرائهم مسايرة لالستعمار وكان من أول هؤالء
على مبار ويعقو أرتني"(.)12
ومن وجوه مهامجة اللغة العربية لصاحل اللغة اإلجنليزية -
أيضا -الدعوة إىل تطوير الكتابة ابلعربية ،وتغيري احلروف
ً
ابلشكل العريب إىل الشكل الالتيين ،وكانت الصوف طليعة
الرتويج هلذه الدعوة " ...ومن أوائل الصوف اليت تبنَت
هذه الدعوة (تطوير الكتابة العربية) جملة املقتطف

ب) إحالل اللغة اإلجنليزية لغةً للتعليم

إن أهم املشكالت اليت واجهت التعليم يف رأي "كرومر"
هي :أن اجليل اجلديد من املصريني جيب أن جيد من اإلغراء
أو من اإلرغام ما جيعله ميتص الروح احلقيقية للوضارة
األوروبية .و َاّتذ من ذلك تكغة وأسرف يف إحضار املدرسني
من أورواب للمدارس املصرية.
وليس من شك يف أن أكرب اعفات اليت أصابت التعليم يف
مصر وقت االحتالل هو إسناد وظائف التدريس إىل
اإلجنليز دون املصريني ،وهكذا عمدت فئة قليلة من اإلجنليز
حتتل البالد -أطلق عليه وصف (مؤقتًا) -إىل أن تفرض
على أمة تعدادها ع َدة ماليني لغتها وطريقة تفكريها
األجنبية(.)9
وشطريا
وجماال هاما
ومن انحية أشرى ،كانت اللغة
مدشال ً
ً
ً
رَكز االحتالل عليه جهوده حىت يستطيع أن ميكن لنفسه
ابلتمكني لثقافته وّتريب الثقافة العربية ،وكانت وسيلةً إىل
ذلك هي فرض لغته اإلجنليزية على التعليم املصري ،كق ًقا
بذلك هدفني :اهلدف األول -هو كاولة شنق الروح الوطنية
املصرية ،والثاين -كاربة الثقافة الفرنسية اليت شعر االحتالل
مبيل املصريني إليها( ،)10لذلك فقد اتَبع اإلجنليز السياسة
بدال من العربية يف
التالية من أجل إحالل اللغة اإلجنليزية ً
مناهج التعليم وثقافة الطال املصريني(:)11
 -9جعل اللغة اإلجنليزية أساسية لدراسة كافة املواد
إلضعاف ارتباط التالميذ بلغتهم.
 -0الكتب الدراسية هي وحدها الكتب املستوردة من
إجنلرتا.

( )9190-9876ومتثَلت يف دعوهتا إىل اقتباس احلروف
الالتينية يف الكتابة العربية عن طريق تصوير اللفظ العريب
جدوال
حبروف إفرجنية ،مقرتحة تر احلروف العربية وتضع ً
مبينًا فيه ما يقابل احلروف العربية من حروف إفرجنية مع
احلركات العربية من ضمة وفتوة وكسرة ...موضوة مميزات
هذا األسلو يف الكتابة وصلته ابلنهضة والتقدم"(.)13
ج) ارتباط التعليم ابلوظيفة

ربط االحتالل بني التعليم والوظيفة احلكومية ،حبيم يظل
الفرد يف حالة من الطاعة وعدم التمرد ألن املقابل هو
احلرمان من الوظيفة اليت حصل عليها بعد سنوات من
التعليم "وكان هلذا أثره ،إذ اصطبغت حياة املوظفني بصبغة
مادية رشيصة ،أال وهي السعي وراء الوظيفة ال يبغون هبا
بدال ..وهكذا فإن الثورة الفكرية اليت أحدثها األفغاين ونل
ً

( )9املرجع السابق ،ص .077
( )10سااعيد إمساعياال عل اي ،اتريااخ الرتبيااة والتعلاايم يف مصاار ،مرجااع سااابق،
ص.436
( )11سعيد إمساعيل علي ،تعليم األمة يف قرن( ،يف) :جمموعة من
الباحثني ،األمة يف قرن ،عدد شاص من حولية "أميت يف العامل"( ،القاهرة:
مكتبة الشروق الدولية ،)0220 ،ج  ،0ص .990

( )12سااعيد إمساعياال علااى ،اتريااخ الرتبيااة والتعلاايم يف مصاار ،مرجااع سااابق،
ص .431
( )13سامي عزيز ،الصوافة املصرية وموقفها من االحتالل األجنايب ،مرجاع
سابق ،ص .089
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رأسها "اجلريدة" ،و"السياسة" وجملة "العصور" ،و"اجمللة
اجلديدة" ابإلضافة إىل كلية اعدا ابجلامعة املصرية اليت
منربا منذ إنشائها هلذه الفئات اليت تل َقت تعليمها
كانت ً

مشعلها تالميذه من بعده أطفغها اإلجنليز بطريقتهم يف
الثقافة والرتبية"(.)14
ومن أهم اعاثر الرتبوية اليت ترتَبت على ارتباط التعليم بغاية
الوظيفة :املركزية الشديدة يف التعليم ،فغصب كافَة املشتغلني
يف الوزارة عبارة عن آالت يتم التوكم فيها من مصدر
واحد هو ديوان الوزارة ،كذلك اعتماد املناهج واملقَررات
على اجلانب املعريف فقط الذي يكون عن طريق احلفظ
واالستظهار ،وتراجع الفهم واإلدرا والتطبيق العملي ،يف
مقابل التسابق للنجاح يف االشتبارات هبذه األساليب
السابقة ،ابإلضافة إىل عدم مالءمة التعليم للفروق الفردية
للطبيعة اإلنسانية للتالميذ وتكريس السلبية كقيمة أحادية
يف العملية التعليمية عن طريق جعل التلميذ يقوم بدور
دائما ،وعزلة املدرسة والتعليم مجلة
واحد هو دور (املتلقي) ً
عن البيئة وحاجات اجملتمع االقتصادية (التجارية ،والزراعية،
والصناعية) ،وابلتايل ضعف مسامهة التعليم يف التنمية يف
هذه اجملاالت.

يف الغر (.)15

ه) االزدواجية التعليمية

ترجع حالة االزدواجية يف التعليم إىل عهد كمد علي
( )9841-9829الذي أراد س َد حاجات اجليش من
الكوادر املاهرة من شالل التعليم احلديم ،اترًكا األزهر على
حالته املوروثة ودون تطوير ،ومن مث أصب يف مصر نوعني
من التعليم :األول -التعليم التقليدي املوروث أو ما اصطل
على تسميته الح ًقا "التعليم الديين" -على ما حتمله كلمة
الدين حبمولة ثقافية قروسطية -والثاين" -التعليم احلديم"
على النمط األورويب يف سلَم التعليم واملواد التدريسية
والدرجات التعليمية .وقد عمل االحتالل على تعزيز هذه
االزدواجية مبهامجة التعليم الديين وعزل أفراده وشرجييه من
سلَم الوظائف اإلدارية.
إن تعزيز االحتالل لالزدواجية ساعد بدوره على تكوين
طبقتني متميَزتني متباينتني يف الثقافة وامليول واالجتاه ،ال
تكاد إحدامها تؤمن ابألشرى أو تقوم ابلتفاهم اجلدي
معها ،كما ش َجع االستعمار املدارس األجنبية اليت جنوت
يف أن ّتلق طبقة اثلثة تتَسم ابألرستقراطية يف ثقافتها
األجنبية عن البالد ،فلم تستطع أن تلتقي مع أي طبقة من
الطبقتني السالفتني يف الثقافة والقيم املوروثة والرتاث
املشرت (.)16
وط َور االحتالل من شكل االزدواجية يف التعليم كما يف
ازدواجية لغة التعليم " ...حيم ع َمق االحتالل جذور
االزدواجية يف النظام التعليمي بقصد شلق متييز طبقي عن
طريقني :أوهلما -إحالل اللغة االجنليزية كل اللغة الغربية

د) التغريب الثقايف

دعم االحتالل حضوره الثقايف ال سيما يف التعليم منذ عهد
"كرومر" شاصة ،وهو الذي لقيت مشروعاته "التغريبية"
اسعا
اسعا يف اإلدارة املصرية ترحيبًا و ً
اليت طبقت تطبي ًقا و ً
لدى ٍ
عدد من األحزا املصرية وشاصة (حز األمة) ،مث
(حز الوفد) وحز (األحرار الدستوريني).
كما دعمت هذا احلضور الثقايف األورويب الف َعال ودعت
إليه حبماسة منقطعة النظري تلك العناصر اليت تل َقت تعليمها
يف الغر  ،وبريطانيا وفرنسا شاصة ،من أمثال :طه حسني،
ومنصور فهمي ،وكمود عزمي ،وعلي عبد الرازق ،وإىل
جانب أولئك جمموعة من الكتا املسيويني املصريني أو
املهاجرين من بالد الشام ،من أمثال :شبلي مشيل
( )9197-9892وسالمة موسى ()9198-9887
وفرح أنطون ( .)9100-9874وكذلك شخصيات
صوفية أمثال :أند لطفي السيد وعدد من الصوف على

( )15فهمااي جاادعان ،أسااس التقاادم عنااد مفكااري اإلسااالم يف العااامل العااريب
احلااديم( ،بااريوت :املؤسسااة العربيااة للدراسااات والنشاار ،)9182 ،ص
.300
( )16جاارجس سااالمة ،أثاار االحااتالل الربيطاااين يف التعلاايم القااومي ،مرجااع
سابق ،ص .10

( )14املرجع السابق ،ص .070
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وجعلها لغة التدريس يف املرحلتني :االبتدائية والثانوية،
بقصد إبعاد الش َقة بينهما وبني التعليم الشعيب يف الكتاتيب.
واثنيهما -جبعل التعليم يف املرحلتني مبصروفات ال يتو َمل
دفعها إال املوسرون القادرون من أبناء الشعب ،مما مينع غري
القادرين من الدشول فيها ،فقد قَرر االحتالل على تالميذ
املدارس االبتدائية مصروفات عالية كادت جتعل التعليم فيها
صة ممَن يستطيعون دفع تلك
وق ًفا على أبناء طبقة شا َ
املصروفات"(.)17
ومن أشكال االزدواجيات اليت تر َسخت يف التعليم املصري
يف ظل االحتالل يف هذه الفرتة( :التعليم الديين  /التعليم
احلديم)( ،التعليم احلكومي  /التعليم اخلاص)( ،التعليم
الوطين  /التعليم األجنيب)( ،الكتاتيب  /املكاتب األهلية)،
(األزهر  /اجلامعة املصرية)( ،املدرسة اإللزامية  /املدرسة
األ َولية  /املدرسة االبتدائية).

الروسي ،واتريخ الوالايت املتودة ،وجعل هذا املقرر يف
السنة اخلامسة من قسم اعدا "(.)18
وقد انعكس ذلك على جمال البوم الرتبوي ،حيم
اعتمدت الدراسات الرتبوية يف هذه الفرتة على ترديد أفكار
الغر وتَ جتاهل األصول الفكرية اإلسالمية يف التغسيس
للتعليم احلديم" ،وملا كان الرتاث الرتبوي غري متناوٍل يف
كتاابت الغربيني ،كان وال بد أن يكون االجتاه إىل منوى
الدراسات الغربية ،فقد أشذ الرتبويون املصريون الفكرة
ٍ
تناقض
األوروبية والفكرة األمريكية ،ممَا أ َدى يف النهاية إىل
واض ٍ يف تكوين الشخصية املصرية املسلمة ،واليت غدت
متوزعة بني العصرية والثقافة احمللية اإلسالمية ،واليت ال
تعارض االنفتاح الثقايف واالستفادة من اخلربات األشرى يف
اجملاالت املختلفة ،ولكن بشرط أن تندمج يف اجلسم الثقايف
لأل َمة(.)19

استمر ًارا حلالة استخدام التعليم كغداة للتغريب ،وإضعاف
دور التعليم كولقة وصل بني اإلنسان املصري وبني عناصر
هويته الثقافية" ،أمهل تدريس التاريخ العريب واإلسالمي -
إمهاال اتما ،وكان جيمل كله يف موضوع
يف ظل االحتاللً -
واحد من موضوعات منهج مزدحم يشتمل تسعة
موضوعات أو يذكر على هامش اتريخ العصور الوسطى يف
أورواب ،وغاية ما وصل إليه اتريخ العر أنه انفرد مبنهج
مستقل يف السنة الثانية مضافًا إليه اتريخ العثمانيني واتريخ
عصر النهضة األوروبية والكشوف اجلغرافية يف منهج سنة
 ،9109مث قارر بدون اتريخ العثمانيني كما يف منهج سنة
وظل التاريخ األورويب غالبًا على املنهج ،فلم
َ ،9149
صص للتاريخ القومي (وهو اتريخ مصر احلديم) إال
خي َ
نصف املقرر ،إذ أضيف إليه يف نفس املقرر ()9109
اتريخ تقدم النفوذ األورويب ،أي اتريخ االستعمار اإلجنليزي
يف أسرتاليا وأفريقيا ،واتريخ االستعمار الفرنسي ،واالستعمار

نتناول التعليم األجنيب من شالل مستويني :األول -يتعلق
ابملدارس األجنبية ،والثاين -يتعلَق أبول جامعة أجنبية
تتغ َسس يف مصر وهي اجلامعة األمريكية.

اثلثًا -التعليم األجنيب

و) إمهال تعليم اهلوية (التاريخ)

أ) املدارس األجنبية

مثل التعليم األجنيب نقطة مهمة يف شارطة التعليم يف تلك
الفرتة ،ويرجع اتريخ املدارس األجنبية إىل عهد كمد على،
وكانت تتكون يف ذلك الوقت من نوعني :األول -مدارس
اجلاليات والطوائف األجنبية ،والثاين -مدارس البعثات
الدينية (اإلرساليات التبشريية) ،حيم أنشئت مدرسة
أرمينية ( )9808ومدرستان إسرائيليتان (،)9842
ومدرستان يواننيتان ،وقامت اجلالية اليواننية يف اإلسكندرية
بتوسيع مؤ َسساهتا التعليمية بشكل كبري .كما أنشئت

( )18سااعيد إمساعي اال ،اتري ااخ الرتبي ااة والتعل اايم يف مص اار ،مرج اع س ااابق ،ص
.014
( )19علااى شلياال أبااو العينااني ،أصااول الفكاار الرتبااوي احلااديم بااني االجتاااه
اإلسااالمي واالجتاااه التغارييب( ،القاااهرة :دار الفكاار العااريب ،)9186 ،ص
.046

( )17املرجع السابق ،ص .87
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املاادارس موضااوعة بطريقااة ال تتمشااى مااع االجتاهااات الوطنيااة
املصرية ،..فكانت هذه الكتب تبم الفرقة بني أبناء الاوطن
الواحا ااد ومتج ا اد االسا ااتعمار واملسا ااتعمرين ،وتا اادرس اترخيها اام
بشكل ميجدهم ويضع بني يدي الطال صورة عان تفاوقهم
امل ا ااادي والعلم ا ااي واألديب ،ه ا ااذا م ا ااع إغف ا ااال اتري ا ااخ مص ا اار
وحضارة الوطن العريب ،ومن مث كان شرجيو هاذه املادارس أو
معظمهام ال يعرفااون عاان اتريااخ بالدهاام وجغرافيتهااا شاايئًا ،يف
الوقاات الااذي يعرفااون فيااه تفاصاايل كافيااة عاان اتريااخ الدولااة
اليت تتبعها املدرساة ،كماا أمهلات هاذه املادارس تادريس اللغاة
العربية"(.)22
ومماَ اا أاتح ه ااذا ال اادور للم اادارس األجنبي ااة غي ااا اإلشا اراف
الوطين عليها -يف ضاوء بناود االمتياازات األجنبياة -حاىت يف
ظل دستور  ،9103ما م َكن هلذه املدارس أن تش َق الثقافاة
املصرية إىل نصفني طبقيَاني من انحية ،ونصفني ثقاافيَاني مان
انحيااة أشاارى ،حياام كااان ال ياادشل هااذه املاادارس إال أبناااء
الطبقا ااات الغنيا ااة الا ااذين يتو َملا ااون نفقاهتا ااا ،وها اام يف نفا ااس
الوقت الذين يتولون الوظاائف يف اجلهااز اإلداري حتات عاني
االسااتعمار ،ابإلضااافة إىل غيااا اتم ملاواد الثقافااة اإلسااالمية
يف هذه املدارس.
اثرا
ويف ضااوء ذلااك اسااتطاعت املاادارس األجنبيااة أن تاارت آ ً
وبصمات واضاوة علاى اجملتماع املصاري جبمياع جوانباه ،فقاد
كان لعدم إشراف الدولة على هذا التعليم أثره السيئ يف أن
ترت الفرصة للمدارس األجنبياة أن تقاوم مباا ترياده مان رعاياة
للتالمي ااذ وتوجي ااه لفك اارهم وف ااق م ااا يرغ ااب أص ااوا ه ااذه
املدارس ،ومان هناا جناد الكتاب املساتخدمة يف هاذه املادارس
مصورا لتمجيد الدولة التابعة هلا املدرسة(.)23
حاملة ً
وم ا ااع أن ه ا ااذه امل ا اادارس األجنبي ا ااة كان ا اات تق ا اادم ش ا اادمات
لألجان ااب واملص اريني الق ااادرين عل ااى االلتو اااق هب ااا ،إال أهن ااا

مدارس للجالية اإليطالية واجلالية الفرنسية (– 9896
 .)9860ومدرسة إسرائيلية تلمودية جديدة(.)20
وفيما يتعلق مبدارس اإلرساليات التبشريية كانت هنا
املدارس التالية :مدرسة الراعي الصاحل للبنات يف القاهرة
( ،)9846 – 9849ومدرسة اللعازريني وفتيات
اإلحسان ( ،)9847ومدرسة جديدة للفرير ابلقاهرة
( )9894ومدرسة الراعي الصاحل ببورسعيد (،)9893
وبيت األشوات الفرنسيسكانيات يف القاهرة ()9891
وعشر مدارس للفرنسيسكان ابلوجه القبلي والبوري من قنا
حىت بور سعيد ( )9863 – 9899وغريها من املدارس
على ذات النوو .وشالل الفرتة من ()9190-9191
اكتمل شكل املدارس األجنبية يف األنواع التالية(:)21
 -9مدارس اإلرساليات التبشريية.
 -0مدارس اجلاليات األجنبية.
 -3مدارس الطوائف غري املسلمة (اليهودية واملسيوية).
 -4املدارس األجنبية اخلاصة اليت يدشلها (أبناء الصفوة من
املصريني).
متثَلت شطورة املدارس األجنبية يف أثرها على اهلوية اليت كان
حي ا اادوها الص ا اراع ب ا ااني من ا اوذجني فك ا ارياَني :األول -النم ا ااوذج
االعتق ااادي امل ااوروث ،والث اااين -النم ااوذج الغ ااريب الواف ااد م ااع
اك أن املاادارس األجنبيااة كاناات يف شدمااة
االسااتعمار ،وال شا َ
النموذج الوافد وشدمة االستعمار ذاته.
ومن وجوه شطورة املدارس األجنبية أهنا كانت حَرة يف وضع
مناهجه ا ااا واملق ا اَررات ال ا اايت تق ا ااوم بتدريس ا ااها للط ا ااال  ،دون
وجود معايري أو ضوابط هلذه املقاَررات" ،لقاد ظلَات املادارس
األجنبية حَرة يف مناهجها وكتبهاا واملاواد الايت تدرساها ،ولقاد
لااوحظ أن بعااض الكتااب الدراسااية الاايت تفرضااها بعااض هااذه
( )20أنور عبد امللك ،هنضة مصر( ،القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتا ،
 ،)9183ص  .963وكان مما يطلق على ما هو يهاودي يف مصار سااعتها
وصف "إسرائيلي".
( )21جاارجس سااالمة ،اتريااخ التعلاايم األجناايب يف مصاار يف الق ارنني التاسااع
عش اار والعش ارين( ،الق اااهرة :اجملل ااس األعل ااى لرعاي ااة الفن ااون واعدا والعل ااوم
االجتماعية ،)9163 ،ص .68

( )22شابل باادران ،شاابل باادران ،الرتبياة والتبعيااة يف مصاار :دراسااة يف التعلاايم
األجنيب ،جملة الرتبية املعاصرة ،العدد ( ،)3مايو  ،9189القاهرة ،رابطة
الرتبية احلديثة  ،ص.31
( )23جاارجس سااالمة ،اتريااخ التعلاايم األجناايب يف مصاار ،مرجااع سااابق ،ص
.939
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ويف اجملتمع

اجلامعة يف نشر التعاليم املسيوية بني الطال
احمليط ابجلامعة(.)26
وتعترب اجلامعة األمريكياة ابكاورة التعلايم األجنايب اجلاامعي يف
دورا مهماا يف توجيااه الفكاار الرتبااوي املصااري،
مصاار ،ولعباات ً
ورعاي ااة ترمج ااات الكت اااابت الرتبوي ااة احلديث ااة املو َجه ااة ،وال اايت
تعتم ااد يف مض ااموهنا املع ااريف علا ااى نظ ا ارايت وأص ااول الفكا اار
الرتبااوي الغااريب مثاال النظريااة الساالوكية ،وأفكااار جااون ديااوي،
وغريه ااا ممَا اا كا ااان ل ااه أكا اارب األث اار يف توجيا ااه نظ اار الدارسا ااني
والباااحثني إىل التااغثر هبااذا الفكاار ،والااذي ظهاارت انعكاساااته
يف ميدان التعليم املصري.
وم اان انحي ااة أش اارى تق ااوم رؤي ااة اجلامع ااة فيم ااا يتعلَ اق ب اادروها
بشا ااكل رئيس ا ااي يف ع ا ا َدة مي ا ااادين فكري ا ااة واجتماعي ا ااة ه ا ااي:
صااناعة قااادة اجملتمااع ،وزايدة نفااوذ الفكاار الااذي يرتكااز علااى
احلداثة والقيم املسيوية يف كافَة طبقات اجملتمع(.)27
أمااا عاان متوياال هااذه اجلامعااة فكااان يااتم متويلهااا ماان اجمللااس
اادا
العااملي للتبشاري ،وقاد اساتطاع رئايس اجلامعاة أن حيقاق احت ً
ب ا ا ااني املؤ َسس ا ا ااات التبش ا ا ااريية اإلجنيلي ا ا ااة مبختل ا ا ااف كنائس ا ا ااها
وجنساياهتا يف مصاار ،مساي "جملااس تبشااري مصار" وكااان ذلااك
عااام  .)28(9101وهااذا يوضا الاادور الااذي ميكاان أن تلعبااه
ها ااذه اجلامع ا ااة فيما ااا يتعلَ ا اق ب ا اادورها الثقا ااايف داش ا اال اجملتم ا ااع
املصري ،وعملها حتت هذه املظلَة الدينية التبشريية.
مل يق ا ااف نش ا اااط اجلامع ا ااة األمريكي ا ااة عن ا ااد حا ا اد الدراس ا ااات
النظامي ااة مل اان ش ااهادات دراس ااية ،ب اال نظَم اات العدي ااد م اان
األنشااطة الاايت أفسااوت اجملااال لعاادد غااري قلياال ماان املثقفااني
والعلمااء يف مصاار ،وفتوات أبواهبااا لك ٍام غفااري مان اجلمهااور،
مثاال لذلك أن نادر أناه يف العاام 9146/9149
ويكفي ً
شخص ااا،
ألقي اات فيها اا  00كاض اارة عام ااة ،حض اارها 393
ً
شخص اا ،وعرضاات 96
و 96كاضاارة شاصااة حضاارها 91
ً
شاص ااا
فيلم ااا ثقافي ا اا حض اارها 190
فيلم ااا ً
ً
شخص ااا ،وً 09
ً

كانا اات تنوا ااو يف براجمها ااا منوا ااى يتَصا اال بثقافتها ااا األجنبيا ااة
وقومية الدولة التابعة هلا ،كما أن مدارس اإلرساليات نشغت
ألغ اراض تعليمي ااة وثقافي ااة ،حت اات س ااتار ال اادين ،حي اام ك ااان
التعلا اايم األجنا اايب يف مصا اار مسا ااتقال ومسا ااتظال ابالمتيا ااازات
األجنبياة ،غاري حافاال ابلدولاة وال شاضااع هلاا ولساالطاهنا ،وال
ملتفا ٍ
اين إال بنشاار
ات إىل حاجااات الشااعب وأغراضااه ،وال معا ٍ
ثقاف ااة ال اابالد ال اايت ج اااء منه ااا وال اادعوة هل ااا م اان ش ااالل نش اار
أيديولوجيا ااة الرأمساليا ااة الا اايت كانا اات هتا اادف إىل تقييا ااد مصا اار
ابلنظام الرأمسايل(.)24
كما حاول االستعمار ربط مصر اقتصاداي ابلنظام الرأمسايل
الذي يعمل على الرتويج له وربط الدول املستعمرة به،
وهتيئة التعليم األجنيب وتوظيفه لصاحل الربانمج الرأمسايل،
ونظرا الحتكار الرأمسالية األجنبية للكثري من األعمال
ً
التجارية ،فقد أ َدى هذا إىل ازدايد الطلب على شرجيي
املدارس األجنبية واإلعراض عن شرجيي املدارس املصرية.
وقد بلغ عدد الطال ابملدارس األجنبية يف مصر يف التعليم
االبتاادائي يف عااام  )93386( 9143/9140ماان إمجااايل
( ،)9391814وابلتعلاايم الثااانوي ( )92731ماان إمجااايل
( ،)93011وابملدارس املهنية والفنية ( )4939من إمجايل
( ،)93874وابلتعل ا ا ا ا ا اايم الع ا ا ا ا ا ااايل ( )991م ا ا ا ا ا اان إمج ا ا ا ا ا ااايل
(.)25()90900
ب) اجلامعة األمريكية يف القاهرة

أت َسست اجلامعة األمريكية ابلقاهرة مبوجب موافقة سلطات
االحتالل الربيطاين ،وبدأت اجلامعة تفت أبواهبا يف 9
أكتوبر  9102بكلية واحدة فقط ،هي كلية اعدا
والعلوم برائسة القس ريفرنيد جون ماكلوركني راعي الكنسية
املشيخية املتودة ...وتَ تشكيل ع َدة جلان داشلية ،منها
جلنة لشؤون التعليم ،وجلنة مالية ،وجلنة متابعة األوضاع
الدينية والتبشريية للجامعة ،هذه اللجنة تتابع أوضاع
العاملني يف اجلامعة يف اجلانب الديين ،كما تتابع دور

( )26عماااد حسااني ،اجلامعااة األمريكيااة يف القاااهرة( ،القاااهرة :دار الكتااب
والواثئق القومية ،)0228 ،ص .63
( )27املرجع السابق ،ص .68
( )28املرجع السابق ،ص .72

( )24شبل بدران  ،مرجع سابق ،ص .39
( )25سعيد إمساعيل علي ،تعليم األمة يف قرن ،مرجع سابق ،ص .923
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نظا ارايت الرتبي ااة احلديث ااة م اان ش ااالل ه ااذه الكلي ااة ،وك ااذلك
أصدرت جملة "الرتبية احلديثة" اليت عرضت أحادث نظارايت
الرتبية يف الغر  ،وهاو ماا كاان لاه أتثاري ف َعاال يف نقال أفكاار
اجلامع ااة للمتخصص ااني يف وزارة املع ااارف ،وك ااان ل ااه أث ااره يف
صياغة اجتاهات التعليم يف مصر بعد ذلك(.)32

شخص ا ا ااا ،و 6أف ا ا ااالم شاص ا ا ااة
ابألطف ا ا ااال ،حض ا ا اارها 989
ً
شخصا(.)29
ابخلرجيني حضرها 697
ً

 املنهج الدراسي والثقايف للجامعة:

كان اات كلي ااة اعدا والعل ااوم االجتماعي ااة أول الكلي ااات يف
اجلامع ااة ،مث يف ع ااام  9106أتسس اات كلي ااة الرتبي ااة ،وفيم ااا
يتعلق بربانمج اجلامعة التعليمي فكانت كالتايل:
 6 -9س اااعات ل ا اتعلم اللغ ااة اإلجنليزي ااة اثبت ااة ،جب ا اوار اللغا ااة
العربية ( 9ساعات).
 -0ثبات مادة األشالق يف السنوات األربع للجامعة وكافَاة
أقس ااام الكلي ااة بع ااد ذل ااك ،أم ااا موض ااوعات م ااادة األش ااالق
فجاءت موزعة على الفرق األربعة كما يلي(:)30
 الفرق ا ااة األوىل :مقدم ا ااة لدراس ا ااة اإلجني ا اال دراس ا ااات يفاتريااخ األنبياااء ماان آدم حااىت احلااواريني كمااا ورد يف الكتااا
املقدس.
 الفرقة الثانية :حياة وتعاليم املسي . الفرقة الثالثة :ازدهار وتوسع املسيوية واإلسالم. الفرقة الرابعة :مشكالت اإلميان والقيادة.صارما لاللتوااق هباا لتضامن أن
نظاما ً
وقد وضعت اجلامعة ً
أبناااء الصاافوة يف اجملتمااع هاام طالهبااا ،وذلااك علااى أساااس أن
اجملتمااع املصااري يتبااع قادتااه ،وهااؤالء األبناااء هاام قااادة الغااد.
صااا يف
كمااا ض ا َمت اجلامعااة األمريكيااة إليهااا معها ًادا متخص ً
إعااداد املبش ارين ،وقااد حت ا َول هااذا املعهااد تاادرجييا إىل مدرسااة
إلعداد رجال السلك الدبلوماسي واخلارباء يف شاؤون املنطقاة
للبالد الغربية(.)31
أيضا اجلامعة األمريكية "كلية الرتبية" إىل مؤ َسساهتا
أضافت ً
كم ااا س اابقت اإلش ااارة ،وه ااو قس اام ش اااص إلع ااداد املعلم ااني
أطلق اات علي ااه كلي ااة الرتبي ااة ،ال ااذي ياع اد األول م اان نوع ااه يف
املنطق ااة العربي ااة والش اارق األوس ااط ،وإن ك ااان الواق ااع الفعل ااي
ينط ااق أبهن ااا مل تك اان كلي ااة ابملع ااة احلقيق ااي ،ولك اان اجلامع ااة
أقنع اات وزارة املع ااارف أبن إبمكاهن ااا ت اادريب معلميه ااا عل ااى

ابعا -التعليم الوطين املصري:
رً

نرصد يف هذا احملور تطور أشكال التعليم املصري (من
حيم سلَم التعليم) اليت استقرت يف الفرتة (-9191
 ،)9190من شالل رصدان ألمناط التعليم قبل العايل،
والتعليم العايل ،وأتسيس اجلامعة املصرية ،مث أحوال التعليم
األزهري وأتثره ابملتغريات احلادثة يف هذه الفرتة.

أ) أمناط التعليم قبل العايل
نقصد ابلتعليم قبل العايل ،أمناط املدارس اليت يراتدها
التلميذ قبل املدارس العالية ،أي املدارس اليت حلَت اجلامعة
مكاهنا بعد ذلك ،وكانت على مستويني التعليم قبل
الثانوي ،والتعليم الثانوي ،ونشري فيما يلي إىل أهم أمناط
املدرسة املصرية قبل التعليم الثانوي ،وهي كما يلي(:)33
 -9املدارس األ َولية :وقد شصصت ابجملانية طب ًقا لنص
دستور  ،9103ال ألهنا شعبية ،ولكن ألن طريقها مغلق
ال يوصل ملا بعده من مراحل التعليم .وهي خمصصة ألبناء
الفقراء ،وإذا دشلها التلميذ وأمضي فيها سنوات من عمره
يتع َذر التواقه ابملدرسة الثانوية ألهنا ليست الطريق املؤدي
إليها.
 -0التعليم اإللزامي :وغرضه الرئيس كو أمية الطفل
وإعداده ملواجهة احلياة العملية بتعليمه حرفة يتك َسب منها
يف مستقبل حياته ،وهذا النمط من التعليم هو أسوأ أنواع
التعليم وأردأها ،مع أن غالبية أبناء الشعب كانوا يلتوقون
به.

( )32املرجع السابق ،ص .19
( )33علي شليل ،التعليم االبتدائي يف مصر احلديثة والشخصية املصرية،
(يف) :جمموعة من املؤلفني ،فلسفة التعليم االبتدائي وتطبيقاته( ،القاهرة:
دار الفكر العريب ،)9180 ،ص .362

( )29سعيد إمساعيل علي ،تعليم األمة يف قرن ،مرجع سابق ،ص .920
( )30عماد حسني ،اجلامعة األمريكية يف القاهرة ،مرجع سابق ،ص .83
( )31املرجع السابق ،ص .14
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لذلك ظهرت الرغبة يف هناية هذه الفرتة يف توحيد أمناط
التعليم قبل الثانوي يف منط واحد هو التعليم االبتدائي،
"ففي عام  9142تقَرر توحيد التعليم اإللزامي واالبتدائي
على أن يتم تنفيذ ذلك تدرجييا وعلى شطوات ،وذلك على
أساس أن تكون الدراسة يف الفرق األربع األوىل من التعليم
اإللزامي معادلة للدراسة يف السنوات األوىل والثانية والثالثة،
أيضا األوىل والثانية من املدارس
برايض األطفال ،و ً
االبتدائية ،وجيوز لكل طفل من أطفال التعليم اإللزامي أن
يتق َدم المتوان مسابقة ،مين املتفوقون فيه اجملانية ابملدارس
االبتدائية ،وحيق هلم االلتواق ابملدرسة الثانوية بعد الثالثة
االبتدائية"(.)34
ويف عام  9141ح َدد وزير املعارف العمومية سنة 9141
عيو التعليم املصري اليت رآها يف ثالثة جوانب أساسية
أوال -تنويع املرحلة األوىل من التعليم ،حيم ينبغي أن
هيً :
تو َحد .واثنيًا -توحيد املرحلة الثانية من التعليم ،حيم
ينبغي أن تتن َوع .واثلثًا -عدم التناسب امللوو يف التعليم
الفين بني التعليم املتوسط والتعليم العايل.
ويف ضوء ذلك أشذت الوزارة للتقريب بني أنواع التعليم يف
املرحلة األوىل ،فغلغت املصروفات من التعليم االبتدائي سنة
 ،9144وألغيت اللغة األجنبية من السنة الثانية سنة
 ،9149وتو َحدت املناهج بني مدارس املرحلة األوىل -فيما
عدا املدارس األجنبية -سنة .9141
وقد حت َولت املدارس اإللزامية إىل مدارس أولية ،مث صدر
قانون التعليم االبتدائي عام  9199الذي أدمج مدارس
مجيعا يف نظام واحد وأطلق عليها اسم
املرحلة األوىل ً
املدرسة االبتدائية ،وهو القانون رقم  943لسنة
.)35(9199
ويشري علي شليل إىل أبرز شصائص فلسفة التعليم
االبتدائي يف الفرتة ( )9190-9191يف اخلصائص

 -3التعليم االبتدائي :وهو أرقى أنواع املدارس يف هذه
املرحلة ،من حيم العناية واالهتمام واعتباره وسيلة ملا بعده
من مراحل التعليم ،إال أنه كان مبصروفات ال تستطيع
االلتواق به إال الطبقة امليسورة من اجملتمع ،وكان يشرتط
أيضا -كما نص قانون  -9108إمتام الدراسة مبرحلة
ً
رايض األطفال ،أو اجتياز امتواانت القبول يف مبادئ
اللغة العربية واخلط واحلسا .
 -4التعليم األهلي :الذي أنشغه األهايل ،كما يف مدارس
اجلمعيات األهلية ،واجلمعيات اخلريية.
 -9التعل اايم الش ااعيب :وه ااو تعل اايم الكتاتي ااب ،وال ااذي حتا ا َول
عدد منه إىل ما عرف ابملكاتب األولية حتت إشراف جمالس
املديرايت.
وقا ااد انض ا ا َمت املدرسا ااة األ َوليا ااة إىل نظا ااام التعلا اايم اإللزاما ااي
مبوجااب قااانون  46لساانة  .9133وقااد نااص القااانون علااى
أن التعلاايم اإللزام ااي يفاارض عل ااى مجي ااع األطفااال ،م اان بن ااني
وبن ا ااات م ا اان س ا اان  ،90-7وأن الدراس ا ااة ب ا ااه نص ا ااف ي ا ااوم،
والدراس ااة عش اارة أش ااهر يف الع ااام .ويف ع ااام  9139حولا ات
بع ااض (املكات ااب العام ااة) إىل نظ ااام الي ااوم الكام اال وأتيو اات
الفرص ا ااة أم ا ااام التالمي ا ااذ والتلمي ا ااذات ،لك ا ااي يلتوق ا اوا هب ا ااذه
املكاتااب ماان اخلامسااة حااىت يتي َسار ملاان يريااد ماانهم االلتواااق
ابملدرسة االبتدائية.
ومن الواض اخللط الشديد يف هذه املرحلة والتداشل
زمين و ٍ
املتعدد ٍ
احد من التعليم ،والفروق كما هي
لنمط ٍ
واضوة ،كانت لتضييق الوصول إىل اجلامعة الذي كان
التعليم الثانوي هو املعرب الوحيد هلا( ،)وكذلك كاولة تقنني
الكتاتيب هبدف وضعها حتت إطار املركزية والبريوقراطية
اجلديدة.
( )كانت مدارس احللقة األوىل تتوزع بني ثالث مدارس )9( :املدرسة
اإللزامية وكانت تعلم األطفال من سن 90-7سنة ،ولكن على نظام نصف
األولية ،اليت كانت الدراسة هبا  4سنوات ،ولكن على
اليوم )0( ،املدرسة َ
نظام اليوم الكامل ،ولكنها كانت أقل من اإللزامية ومل تكن منتشرة ،مث
النظام األعلى يف هذه احللقة وهي ( )3املدرسة االبتدائية املفتوحة األبوا
إىل التعليم الثانوي ،مث التعليم العايل .انظر :عبد الغين عبود ،دراسة مقارنة
لتاريخ الرتبية ،مرجع سابق ،ص .476

( )34علي شليل ،التعليم االبتدائي يف مصر احلديثة والشخصية املصرية،
مرجع سابق ،ص .369
( )35إمساعيل كمود القباين ،دراسات يف تنظيم التعليم مبصر ،مرجع
سابق ،ص .477
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الفكرية التالية( :)36االقتباس من النظم التعليمية الغربية،
انعزال التعليم االبتدائي عن احلياة ،تسييس أهداف التعليم
ومسائله ،األرستقراطية/الطبقية يف التعليم ،ضعف النزعة
القومية يف التعليم.

اجلامعة واملعاهد األزهرية وقود حرا اجملتمع املصري منذ
 9191وحىت االستقالل.
حيم انتشرت النشاطات الطالبية يف مدن األقاليم ويف
قلب الريف من شالل املدارس الثانوية واملعاهد األزهرية،
وساعدت على شلق روح القلق والسخط على االحتالل،
ومتهيد مناخ جعل الفالحني على األقل يرحبون ابلتغريات
السياسية الوشيكة الوقوع ...وليس من املستغر أن يتَض
أ َن الطلبة قد أقاموا أوثق العالقات مع الطبقة الوسطى
املدنية اليت كانوا يشكلون جزءًا أساسيا منها .وكانت أكثر
عالقات الطلبة متانة داشل هذه الطبقة مع أساتذة اجلامعة
واملدارس(.)38

 التعليم الثانوي

بدأ كمد علي هنضته العلمية يف جمال التعليم إبنشاء
املدارس العالية (التجهيزية) وأت َسست أول مدرسة عام
( ،)9836وتطور عدد هذه املدارس ليصل إىل ()1
مدارس عام ( )9109واحدة منهن للبنات .وقد صدر
شالل هذه الفرتة ( )9190-9191قانون التعليم اخلاص
هبذه املرحلة رقم  36لسنة  ،9108والذي ق َسم الدراسة
يف هذه املرحلة إىل ( )9سنوات )3( :للتعليم العام يدرس
فيها الطال مواد مشرتكة ( وتس َمى الكفاءة) ،و(عامان)
للتخصص بني القسمني العلمي أو األديب ( وتس َمى
البكالوراي) ،ويف عام  ،9139ت تعديل هذه املراحل
فكانت املرحلة األوىل ( )4سنوات وتس َمى (الثقافة)،
واملرحلة الثانية عام واحد وتس َمى (التوجيهية) .وبعد صدور
قانون رقم ( )12اخلاص مبجانية التعليم عام  9192زاد
اإلقبال على هذا النوع من التعليم.
وقد تط َور عدد الطال يف املدارس الثانوية احلكومية من
( )079طالبًا عام  9883/9880إىل ( )3781يف عام
( )9199بزايدة عدد املدارس واإلقبال ،وكانت هنا
مدرسة واحدة لإلانث هبا ( )43تلميذة فقط(.)37
ئيسا لإلقبال على
كانت ثورة ً 9191
حافزا قوايً ،
ودافعا ر ً
التعليم الثانوي الذي كان طري ًقا للجامعة ،وكان فيه رمزية
كبرية حللم االستقالل الذي كان يراود املصريني السيما
الشبا منه ،حيم كان الطلبة يف هذه املرحلة وطلبة

 التعليم الفين

أتسيسا ملدارس التعليم الفين
أيضا
شهدت هذه الفرتة ً
ً
أبنواعها (الزراعية  -والصناعية  -والتجارية) ،وكانت م َدة
الدراسة هبا ( )9 -3سنوات ،إال أن االهتمام كان مو َج ًها
إىل التعليم الثانوي العام الذي يوصل إىل اجلامعة ،بينما تر
التعليم الفين بال إمكانيات كافية "حيم شهدت املدارس
الثانوية الفنية والتجارية -واليت كانت قد تو َسعت بدرجة ما
اخنفاضا ملووظًا يف نسبة االلتواق
شالل األربعينيات-
ً
هبا .حيم كانت املدارس الثانوية الفنية تدار بصورة سيئة،
ومل تكن جم َهزة مبعدات كافية للطال  ،كما كانت نوعية
أيضا ،ومل يسع معظم شرجيي هذه
هيئة التدريس هبا متدنية ً
املدارس إىل وظيفة يف اجملاالت الصناعية ،وإمنا إىل الوظائف
الكتابية يف اجلهاز اإلداري للدولة(.)39
ب) مؤسسات ووسائل إعداد املعلم

أهم ما مييز مؤسسات إعداد املعلم يف هذه الفرتة أهنا كانت
بداية غربية من داشل اجلامعة األمريكية ابلقاهرة ،اليت
أ َسست معهد الرتبية إلعداد املعلمني يف املراحل العالية،
كما أنشغت رابطة "الرتبية احلديثة" ( ،)9108وكان
هدفها املعلن هو تقديف الرتبية احلديثة للمدارس املصرية،
وأهم أعماهلا يف هذه الفرتة هو عقد مؤمتر عام 9149

( )36علي شليل ،التعليم االبتدائي يف مصر احلديثة والشخصية املصرية،
مرجع سابق ،ص .072
( )37شبل بدارن ،الرتبية املدنية :التعليم واملواطنة وحقوق
اإلنسان(،القاهرة :الدار املصرية اللبنانية ،)0221 ،سلسلة "آفاق
تربوية متجددة" ،ص . 64

( )38أند عبد هللا ،الطلبة والسياسة يف مصر ،مرجع سابق ،ص.996
( )39املرجع سابق ،ص.40
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أبرز ما نود اإلشارة إليه يف مسغلة إعداد املعلمني ،أهنا
امتدادا حلالة التعليم املصري آنذا  ،فرغم أتسيس
كانت
ً
معهدين علميَاني هلذا الغرض ،إال أن املنظور الرتبوي الذي
حتر يف نشاطهما التعليمي ال يقوم على شدمة املنظور
الثقايف املصري .هذا من انحية ،ومن الناحية الفنية ،نالحظ
وجود ازدواجية طبقية يف هذا اإلعداد ،حيم وجد نظامني
يف إعداد املعلمني :األول -إعداد املعلمني للعمل يف
املدارس الريفية ،وهي مدارس مدة الدرس فيها ( 9سنوات)
وتقبل طلبتها الناجوني يف امتوان الشهادة االبتدائية
وأنشئت أول مدرسة للمعلمني عام  ،9147ووضعت
اخلطة الدراسية هبا على أساس تلبية احتياجات اجملتمع
الريفي .الثاين -إعداد معلمي املرحلة االبتدائية ،وهذا النوع
يتم إعداده للعمل يف املدارس االبتدائية على النمط
األورويب ،وهو معلم من نوع شاص يعد يف نطاق اجلامعة
بعد احلصول على الشهادة الثانوية ،وعهد يف ذلك إىل كلية
العلوم واعدا ابجلامعة املصرية ،ومعهد الرتبية ،إبعداد
املعلمني يف القسم االبتدائي وقبل به احلاصلون على
الشهادة الثانوية(.)42

ملناقشة تطبيق أساليب الرتبية احلديثة يف املدارس املصرية.
كما أصدرت صويفة الرتبية( )اليت تعة بتدريب ونشر
أفكار الرتبية األمريكية للمعلمني املصريني.
وكانت هذه الرابطة اتبعة لقسم "الرتبية" ابجلامعة األمريكية،
وكانات إحاادى الوساائل لتنفيااذ سياسااتها فيماا يتعلااق إبعااداد
املعلم ااني املص اريني ابالتف اااق م ااع وزارة املع ااارف املص ارية .وت
ّتريج أول دفعة من هذا القسام عاام  ،9134وقاد وصافت
اجلامعا ا ااة الدرجا ا ااة العلميا ا ااة للمؤها ا اال احلاصا ا االني عليا ا ااه أبنا ا ااه
بكالوريوس الرتبية(.)40
()

أما املؤسسة الثانية إلعداد املعلم فهي معهد الرتبية
ليول كل مدرسة املعلمني
والذي أنشئ عام 9101
َ
العليا ،بناء على توجيه اخلبري السويسري كالابريد ،وكان
الغرض من إنشائه :إعداد املعلمني للتعليم العام (االبتدائي
كزا علميا للبوم يف مسائل الرتبية
والثانوي) ،وأن يكون مر ً
والتعليم ،والدراسات النفسية لألطفال ،وأن يكون أداة لنشر
األفكار الرتبوية الغربية عن الرتبية للمعلمني املصريني.
أيضااا كان ات لل ازايرات العلميااة ماان أساااتذة أجانااب
كااذلك ً
هلذه املؤسسات دور رئيس يف نشر الفكار الرتباوي الغاريب يف
مياادان إعااداد املعلاام" ،حياام قااام معهااد الرتبيااة باادعوة عاادد
م اان رج ااال الرتبي ااة املش ااهورين يف أمريك ااا وأورواب وم اان بي اانهم
ب ااودي  ،)9149-9144( Bodoوكرتش اار Kircher
( ،)9146-9149ومااارتز )9148-9147( Martz
وهم أساتذة ابجلامعات األمريكية ،وإكسري كالر Clark
( )9141جبامع ااة لن اادن ،...وق ااام ه ااؤالء إبلق اااء كاضا ارات
وتطبي ا ا ا ااق اشتب ا ا ا ااارات س ا ا ا اايكولوجية عل ا ا ا ااى طلب ا ا ا ااة امل ا ا ا اادارس
املدنية"(.)41

ج) اجلامعة املصرية

كان للجامعة املصرية نشغتني :األوىل عام  9127وكانت
متثيال لإلرادة الشعبية يف إجياد مؤسسة تعليمية للعلوم
ً
واعدا  ،وتضم مجيع مراحل السلَم التعليمي (العايل
والثانوي واالبتدائي) ،وبدأت ابلفعل يف العمل ،إال أهنا
واجهت صعوابت يف مسغلة االستمرار ،وبعد عام 9191
فكرت احلكومة املصرية يف أتسيس جامعة موازية للجامعة
األهلية تعطي شهادات علمية وليست جمرد دروس علمية -
كما كانت غاية اجلامعة األهلية -وانتهى األمر إىل ضم
وتغري امسها إىل
اجلامعة األهلية إىل اإلشراف احلكومي َ
اجلامعة املصرية عام  .9109حيم صدر مرسوم إبنشائها
يف ذلك العام .وضمت ( )4كليات هي :اعدا والطب
واحلقوق والعلوم.

( )صدرت هذه اجمللة عام (.)9107
( )40عماد حسني ،اجلامعة األمريكية يف القاهرة ،مرجع سابق ،ص .14

( )كلية الرتبية جبامعة عني مشس حاليا ،وللمزيد انظر التعريف بقسم
املناهج وطرق التدريس ،مبوقع كلية الرتبية ،متاح عرب الرابط التايل:
http://ascurrdep.com/index.php/about
( )41كمد منري مرسي ،اتريخ الرتبية يف الشرق والغر ( ،القاهرة :عامل
الكتب ،)9182 ،ص .393

( )42علي شليل ،التعليم االبتدائي يف مصر احلديثة ،مرجع سابق ،ص
.369
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بكل نتاجات احلضارة األوروبية (ماداي ومعنواي) ،واعتبار
ذلك ضرورة لطريق النهضة املنشودة ،واعتبار العقل األورويب
املعاصر هو املثل األعلى للعقل املصري الذي جيب أن
حيتذي به ويسري على دربه .قال" :إن املثل األعلى للعقل
املصري يف حياته املادية إمنا هو املثل األعلى لألورويب يف
حياته املادية ...وحياتنا املعنوية على اشتالف مظاهرها
وألواهنا أوروبية شالصة ..ولو أن عقول آابئنا وأجدادان
كانت شرقية خمالفة يف جوهرها وطبيعتها للعقل األورويب
عقوال أوروبية يف جوهرها
فقد وضعت يف رؤوس أبنائنا ً
وطبيعتها ويف مذاهب تفكريها وأحناء حكمها على
األشياء"(.)45
هكذا يعتقد طه حسني يف ضرورة أن تكون املفاهيم
والتصورات والقيم اليت حيملها العقل املصري نسخة طبق
األصل مما يف ذهن األورويب ،والسبيل الذي يراه هلذا البناء
الفكري اجلديد للمجتمع املصري هو "أن نسري سرية
أندادا ولنكون هلم
األوروبيني ونسلك طريقهم لنكون هلم ً
شركاء يف احلضارة ،شريها وشرها ،حلوها ومرها ،وما حيب
منهما وما يكره وما حيمد منها وما يعا "(.)46
إن فكرة "االستقالل" اليت متلَكت العقل اجلمعي املصري
بعد ثورة  9191كان تفسريها عند طه حسني" :التبعية
الكاملة للعقل األورويب ،وكغننا نسعى لالستقالل يف ظاهره،
والتبعية يف الباطن والوجدان" ...فإذا كنا نريد هذا
االستقالل العلمي والنفسي والفين واألديب الذي ال يكون
إال ابالستقالل العلمي واألديب والفين فنون نريد وسائله
ابلطبع .ووسائله أن نتعلَم كما يتعلَم األورويب ،لنشعر كما
يشعر األورويب ،ولنقوم األشياء كما يقومها ،ولنوكم على
األشياء كما حيكم عليها األورويب ،مث لنعمل كما يعمل
األورويب ونصرف احلياة كما يصرفها).(47

وإذا كانت اجلامعة املصرية أت َسست يف ظل حركة وطنية
راغبة يف االستقالل الفعلي الشامل عن االحتالل ،إال أنه
كانت هنا موجة تغريب شاملة يف العامل اإلسالمي ،وكان
التعليم أحد أدواهتا ،ومل ّترج اجلامعة املصرية عن هذا
اإلطار" ،ففي جمال التخصصات الفلسفية واالجتماعية
اقتصرت براجمها يف العام األول على احلضارة اإلسالمية،
واحلضارات القدمية ،مع الرتكيز على احلضارة اليواننية
والتاريخ الغريب واجلغرافيا وآدا اللغة العربية ،واللغة
اإلجنليزية ،مث فرض عليها اثنيًا اجتاه "غريب" شالص تقريبًا
(حىت احلضارة اإلسالمية شار يف تدريس موادها
مستشرقون كانت معرفتهم مبادهتم كدودة ومو َجهة) ..وكان
ذلك أحد األسبا اجلوهرية النشقاق أجنوة "احلركة
الوطنية" املصرية فيما يتعلق بقضية اهلوية ،واألمنوذج
احلضاري الذي نعتقد يف انتمائنا إليه(.)43
وإذا تتبَعنا على سبيل املثال شخصيتني من الشخصيات
اليت أثرت يف حركة اجلامعة املصرية ميكن أن نالحظ هذا
املد التغرييب بدرجاته املختلفة ،والشخصية األوىل هي :أند
لطفي السيد ( )9163-9870أول مدير للجامعة
املصرية ( )9128والذي يرى أن مصر ينبغي أن ترتبط
ثقافيا ،ويف تطورها الثقايف ،ابلتاريخ وابلتطور الثقايف
األوروبيَاني ،وترجم من أجل ذلك كلمة "النهضة" ترمجة
حرفية الداللة :فالنهضة املصرية جيب أن تكون على غرار
النهضة األوروبية وتكر ًارا هلا ،وحيم إن تلك األشرية
اعتمدت يف بدايتها على ترمجة أرسطو والفلسفة اليواننية
العقلية (ال العقالنية) ،مث على أعمال التنوير بني
الفرنسيني ..هلذه األسبا رأى أنه ال سبيل لتوقيق
النهضة املصرية إال برتمجة أرسطو ،ونقل فكر التنوير بني
الفرنسيني دون أية مقدمات أو رؤى للثقافة املصرية بكل
أجنوتها وروافدها(.)44
والشخصية الثانية هي شخصية طه حسني (-9881
 )9173حيم قامت رؤيته يف النهضة على ضرورة األشذ

( )45طه حسني ،مستقبل الثقافة يف مصر( ،القاهرة :دار الكتب والواثئق
القومية ،القاهرة ،)0299 ،ص .34
( )46املرجع السابق ،ص .31
( )47املرجع السابق ،ص .49

( )43سامي ششبة ،حتديم مصر ،مرجع سابق ،ص .909
( )44املرجع السابق ،ص .904
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خامسا -تطور التعليم األزهري:
ً

واجلغرافي ااا ،والرايض اايات ،وت اادبري الص ااوة ،والرس اام ،واخل ااط،
وجتويد القرآن ،واملطالعة واحملفوظات.
 -0أص ا ا اابوت م ا ا اادة الدراس ا ا ااة يف املرحل ا ا ااة الثانوي ا ا ااة ا ا ااس
س ا ا انوات ،وت ا اادرس فيه ا ااا امل ا ا اواد اعتي ا ااة :الفق ا ااه ،والتفس ا ااري،
واحلااديم ،والتوحيااد ،والنوااو والصاارف ،والبالغااة ،واملنطااق،
وأد البواام ،والطبيعااة ،والكيمياااء ،وعلاام احلياااة ،والتاااريخ
واجلغرافيا.
 -3وأنشئت ثالث كليات ،هي:
أ) كلية الشريعة وأقسامها :قسم القضاء الشرعي ،واملواد اليت
ت اادرس في ااه ه ااي :ق اوانني ول اوائ احمل اااكم الش اارعية واألوق اااف
واجمل ا ااالس احلس ا اابية وجمل ا ااس ال ا اابالط ،والتوثيق ا ااات الش ا اارعية،
والسياسة الشارعية ،والقضاااي ذات املباادئ ،والقاانون الادويل
اخل ا اااص ،واتري ا ااخ القض ا اااء والقض ا اااة يف اإلس ا ااالم ،والنظ ا ااام
الدس ا ا ا ااتوري للدول ا ا ا ااة ،وكاض ا ا ا ارات يف مب ا ا ا ااادئ االقتص ا ا ا اااد،
وكاضارات طبيااة ،وكاضارات فلكيااة ،ولغااة أجنبيااة اشتياريااة.
وقساام أصااول الفقااه ،وامل اواد الاايت تاادرس فيااه هااي :األصااول،
والفقه ،وحكمة التشريع ،ومقارناة املاذاهب ،واترياخ التشاريع
اإلسالمي.
) كليااة أصااول الاادين وأقسااامها :قساام الاادعوة واإلرشاااد،
واملواد اليت تدرس فيه هي :القارآن الكاريف وعلوماه ،واحلاديم
الشريف وعلومه ،والدعوة إىل سابيل هللا ووساائلها ،واخلطاباة
واملناظرة ،وامللل والنول ،واملذاهب الفقهية واترخيها ،والبادع
والعااادات ،ولغااة أجنبيااة اشتياريااة .وقساام التوحيااد والفلساافة،
وامل اواد الاايت تاادرس فيااه هااي :التوحيااد ،والفلساافة ،واملنطااق،
واألشالق .وقسم علوم القارآن واحلاديم ،واملاواد الايت تادرس
فياه هاي :التفساري ،وعلاوم القارآن الكاريف ،واحلاديم وعلومااه.
وقسم التاريخ اإلسالمي ،واملواد اليت تدرس فيه هي :التااريخ
اإلسالمي وما يلزمه من دراسات.
ج) كلية اللغة العربياة وأقساامها :قسام التادريس ،واملاواد الايت
تاادرس فيااه هااي :علاام الاانفس العااام ،وعلاام الاانفس التعليمااي،
وأص ااول الرتبي ااة ،والط اارق العام ااة والتنظ اايم املدرس ااي ،واتري ااخ
الرتبية ،والرتبية العملية ،وطرق التدريس اخلاصة ،واألشالق،
وت اادبري الص ااوة املدرس ااي ،والرس اام ،وجتوي ااد اخل ااط ،والرتبي ااة

ترجع فكرة تطوير التعليم يف األزهر إىل كمد عبده
( ،)9129-9841واليت دعا فيها إىل تقنني التعليم
ابألزهر ،وتقسيم مراحل الدراسة ،وإعادة تصنيف لفلسفة
العلوم فيه ،وهتيئة التعليم األزهري ليكون مؤسسة ميارس فيها
االجتهاد على نطاق واسع مبا يفيد األمة يف هنضتها وجتاوز
أزمة التقليد والتغريب( .(وقد أتثَر التعليم األزهري

ابألحداث السياسية اليت مَرت هبا مصر (-9191
 )9190كما أتثرت هبا كافة النواحي االجتماعية والتعليمية
يف اجملتمع.
وميكاان القااول أبن أهاام حاادث ماَر بااه األزهاار يف اترخيااه ومنااذ
أتسيسااه (391ه ا172/م) كااان حركااة التقنااني الواسااعة الاايت
شااهدها أثناااء فاارتة االسااتقالل املشااروط ،وكاناات أول حركااة
لتط ااوير األزه اار يف عه ااد ش اايخه كم ااد األن اادي الظا اواهري
( ،)9144-9101وتض ا ا َمن ه ا ااذا الق ا ااانون :إنش ا اااء كلي ا ااة
للشريعة وأصول الدين ،وكلية اللغة العربياة ،وذلاك مان أجال
ّتاريج كاوادر للتاادريس يف كليااات األزهاار والعماال يف القضاااء
واإلفتاء.
ومما ا ااا ي ا ا اذكر أن مشا ا اايخة األزها ا اار رفضا ا اات طلبا ا ااات سا ا االطة
االح ااتالل إبغ ااالق األزه اار بع ااد أن حتا ا َول إىل ب ااؤرة للتجما اع
الا ااوطين ض ا ا َد االحا ااتالل السا اايما أثنا اااء ثا ااورة  .9191وقا ااد
اتَسا ا ا ااعت املعاها ا ا ااد الدينيا ا ا ااة وانتشا ا ا اارت السا ا ا اايما يف الفا ا ا اارتة
( ،)9192-9147وأصب يف كل عاصمة إقليم معهد.
ويف ع ا ااام  9136ص ا اادر ق ا ااانون األزه ا اار رق ا اام  06اخل ا اااص
إبعااادة تنظاايم اجلااامع األزهاار وتعديالتااه والاايت تقضااي بتنظاايم
الدراس ا ااة ابألزه ا اار عل ا ااى غا ا ارار التعل ا اايم احل ا ااديم واألجن ا اايب،
واجلااداول التاليااة توضا أقسااام الدراسااة ومراحلهااا ومناهجهااا
يف األزهر طب ًقا هلذا القانون .وفيه ما يلي:
 -9أصاابوت مادة الدراسااة يف املرحلااة االبتدائيااة  4ساانوات
وتادرس فيهاا املاواد اعتيااة :الفقاه ،والتوحياد ،والسارية النبويااة،
وس اارية الص ااوابة ،واإلنش اااء ،والص اارف ،واإلم ااالء ،والت اااريخ
( )انظر :كمد عبده ،األعمال الكاملة ،حتقيق وتقديف :كمد
عمارة( ،القاهرة ،دار الشروق ،)9113 ،ج  ،3ص .89 – 82
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التوجيه الرتبوي ،سعيًا منها لغرس النظام العلماين يف النظام
التعليمي والرتبوي.
كما أمهل تعليم التاريخ والذي كان من نتائجه إضعاف
دائما
موجها إلبراز تفوق الغر
اهلوية الوطنية ،وكان ذلك ً
ً
على املسلمني بصفة عامة ،واملصريني بصفة شاصة ،بغرض
وأد الشعور الوطين آنذا وتعميق الشعور ابلدونية احلضارية
أمام االحتالل.
كما دعم االحتالل نشاط اإلرساليات واملدارس األجنبية
يف مصر ،واليت متتَعت ابحلرية الكاملة يف وضع مناهجها
ومقَرراهتا التعليمية رغم أن طالهبا من املصريني ،وكان ابكورة
هذا الدعم هو أتسيس اجلامعة األمريكية ابلقاهرة اليت كانت
كزا لدعم التبشري وأهداف االحتالل يف ذات الوقت.
مر ً
أيضا للتغيريات اليت حلقت
واستجا التعليم األزهري ً
ابلتعليم العام ،ومتثَل ذلك يف حركة تقنني التعليم فيه ،يف
كاولة للتشبه ابلتعليم احلديم من حيم السلَم التعليمي،
واحلصول على شهادات رمسية ،وكانت استجابة األزهر
لذلك متثل اشتز ًاال لدوره احلضاري ،ودوره يف االجتهاد
املعريف واإلسهام يف حل األزمة احلضارية.

البدني ااة ،ولغ ااة أجنبي ااة اشتياري ااة .وقس اام النو ااو ،واملا اواد ال اايت
ت اادرس في ااه ه ااي :النو ااو ،والص اارف ،والوض ااع ،وفق ااه اللغ ااة،
والعروض والقافية ،ومبادئ اللغتني العربية والساراينية .وقسام
البالغة ،واملواد الايت تادرس فياه هاي :علاوم البالغاة ،واألد
العااريب واترخيااه ،والعااروض والقافيااة ،ومبااادئ اللغتااني العربيااة
والسراينية.
 تعليق على تطوير التعليم ابألزهر

رأى بعض املتخصصني أن ما حدث يف األزهر مل يكن
تطويرا ابملعة احلقيقي ،وإمنا كان جمرد مواءمة لا(التعليم
ً
احلديم) حبيم انقاد األزهر وراء التعليم احلديم فصار مهه
(تقنني) التعليم فيه ،لتكون لشهادته (سعر) ،كذلك السعر
املمنوح لشهادات التعليم احلديم"(.)48
واحلقيقة أن فكرة (التقنني) يف ذاهتا ليست هي اإلشكالية
فيما حدث لألزهر ،وكذلك فكرة (املواءمة) مع نظم التعليم
دارا لتقويف
احلديم ،ولكن السؤال الذي ميكن أن يكون م ً
ما حدث يف األزهر حتت االحتالل ،أو االستقالل املشروط
أو املنقوص ،هو :يف أي اجتاه كانت حركة (التقنني) وحركة
(املواءمة)؟ وما الغاايت اليت تسعى إليها هااتن احلركتان؟
كزا
وما عالقتها بغاايت األزهر التارخيية واحلضارية ابعتباره مر ً
لالجتهاد احلضاري لألمة ،واإليناع الثقايف احلقيقي واملستنري
للعامل اإلسالمي؟
خامتة

خنلص ممَا تق َدم أن سياسة االحتالل فيما يتعلق ابلتعليم يف
الفرتة ( )9190-9191رَكزت على صرف أنظار
املصريني عن األصالة يف التعليم ،بعد أن و َجهتها -عمليا-
إىل عملية نشر التعليم احلديم وحده مع إمهال التعليم
الديين ،وتكريس سلبيات التعليم القائمة -منذ عهد كمد
على -كربط التعليم ابلوظيفة ،وبتخريج موظفني للعمل
ابحلكومة ،وكاالزدواج التعليمي ،بل والثقايف ،وابعدت بني
هذا التعليم وبني واقع األمة وروحها وتراثها .كما عملت
هذه السياسة على إبعاد اإلسالم عن التعليم وعن جمال
( )48عب ااد الغ ااين عب ااود ،دراس ااة مقارن ااة لت اااريخ الرتبي ااة ،مرج ااع س ااابق ،ص
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